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Oznámení obecního úřadu 
 Zastupitelstvo obce  schválilo  rozpočet  obce  na rok  2015 v  § jako závazný ukazatel. 

Celkové příjmy a výdaje jsou  ve výši 24 603 400 Kč, rozpočet je zveřejněn na webu  
obce.  Z větších  výdajů  se   uvažuje:  cyklostezka Bořitov – Rájec-Jestřebí  1 500 
000,- Kč, inž. sítě na nová stavební místa 6 000 000,- Kč, na silnice a chodníky 1 500 
000,- Kč, na školu 3 000 000,- Kč, další investice 1 000 000,- Kč, tělovýchovné složky 
460 000,- Kč,  odpady 620 000,- Kč, SDH 679 000,- Kč, veřejné prostranství (úklid a 
zimní údržba) 838 600,- Kč, kultura 440 600,- Kč (kultura, kronika, knihovna, důchodci, 
sbor). 

 V letošním roce obec Bořitov žádá o dotace na akce: Přístavba Základní školy Bořitov, 
na zakoupení kompostérů na likvidaci bioodpadů, na vybavení výstroji a výzbroji pro 
SDH Bořitov, oprava fotbalových kabin, podpora rodinné politiky. 

 Připomínáme občanům, že do konce měsíce března 2015 je třeba zaplatit na OÚ 
poplatky za odpady, psy, hroby a kabelovou televizi. 

 E.ON Prostějov oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy – rekonstrukce, opravy, údržba, bude přerušena dodávka  el. energie v těchto 
částech  naší obce ve středu 25. března 2015: 
  8 – 9 hodin  areál Špitálka, autobazar 
  9 – 10 hodin část obce napájená z trafostanice Zádvoří (Pešovi) 
10 – 11 hodin část obce napájená z trafostanice Zahrady (Hubálkovo) 
12 – 13 hodin část obce napájená z trafostanice fara 
13 – 14 hodin část obce napájená z trafostanice Loužky 

 
Informace o vysílání  TKR.  
V současné době jsou problémy v příjmu televizního balíčku programů (mux 4). Týká se to 
programů Fanda, Nova Cinema, Telka, Smíchov, Country NO 1, Tv písnička, Tv Relax, 
Pohoda, Tv Rebel. Byl zajištěn náhradní příjem programu Fanda ze satelitu. Program 
Fanda lze naladit na kanále E 11 frekvence 219,5, Nova Cinema na kanále   E 8 frekvence 
198,5. Problémy s vysíláním nejsou způsobeny v kabelovém systému naší obce, ale 
příjmem televizního signálu z vysílače Blansko - Veselice. Provozovatel tohoto vysílání 
Digital Broadcasting nám sdělil, že po přezkoušení vysílače zjistili rušení. Tento problém 
byl předán k řešení ČTÚ.  
Správce TKR firma 3C oznamuje občanům, že vzhledem k ukončení pozemního 
analogového vysílání z vysílače Kojál  ukončí analogové televizní vysílání v obci 
k 30.6.2015, tzn. že staré typy televizorů budou fungovat pouze za použití setoboxu.  
 

JAK SPRÁVNĚ ZAPLATIT DAŇ Z PŘÍJMŮ? 
Daňové přiznání k dani z příjmů je třeba podat do 1. dubna 2015. 
V případě, kdy poplatníkovi zpracovává a podává přiznání daňový poradce, je termínem 
pro podání přiznání 1.7.2015, avšak plná moc udělená poradci musí být finančnímu úřadu 
doručena nejpozději 1. dubna 2015! V termínu pro podání přiznání je nutno daň také 
zaplatit.  
Daň lze finančnímu úřadu uhradit: 
 

a) bezhotovostním převodem 
Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně určuje finanční 
úřad. Částka musí být na účet FÚ připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. 
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PŘÍKLAD: Pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území JmK, hradící za sebe daň 
z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, zašle příslušnou částku na bankovní účet 
FÚ pro JmK (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru 721-77628621/0710, jako 
variabilní symbol uvede své celé rodné číslo, konstantní symbol 1148. 
 

b) prostřednictvím poštovní poukázky typu A 
Poplatník může k zaplacení použít poštovní poukázku, kterou obdrží na České poště, s. p. 
Je důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla finančnímu úřadu doručena a 
byla bez problémů identifikována. Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková 
část jednoznačně určuje finanční úřad. Částka musí být na účet finančního úřadu připsána 
nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. 
PŘÍKLAD: Pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území JmK, hradící za sebe daň 
z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, zašle příslušnou částku na bankovní účet 
FÚ pro JmK (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru 721-77628621/0710, jako 
variabilní symbol uvede své celé rodné číslo, konstantní symbol 1149. 
 

c) hotově 
Na pokladně kteréhokoliv územ. pracoviště, nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. 
Kompletní informace ke způsobům placení daně naleznete na internetových stránkách 
Finanční správy, na adrese www.financnisprava.cz, v sekci Placení daní. 
 

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů  
přiznání lze podat také online www.daneelektronicky.cz 

 

 

 
SDH Bořitov 

Začátek měsíce února byl pro hasiče brigádním. 8.2.  proběhla brigáda pro přípravu na 
malování kanceláře v hasičské zbrojnici a 11.2. byl proveden úklid.  
 Na 14.2. byla svolána brigáda na úklid lesa po těžbě v lokalitě chlum. Při brigádě bylo 
provedeno pálení větví. 

10.2. byli povoláni velitel jednotky a technik OOB na schůzi OOKŘ HZS JMK, kde se 
jednalo o dalším výcviku naší jednotky v rámci předurčení k plnění úkolů na úseku ochrany 
obyvatelstva. Na tomto jednání bylo rozhodnuto o termínu výcviku, který proběhne v měsíci 
květnu a také zde byla naší jednotce přiřazena jednotka JPO5 JSDH Olomučany, která se 
s námi daného výcviku zúčastní. Tato jednotka byla 14.2. pozvána do naší zbrojnice na 
prohlídku vybavení a první seznámení s úkoly, které budou v rámci výcviku a předurčení 
na ně kladeny.   

Odkazy na loňský výcvik: 
http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xiv-cislo-1-2015.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d 
http://www.hzscr.cz/clanek/instrukcne-metodicke-zamestnani-jednotek-sdh-obci-predurcenych-k-
plneni-ukolu-na-useku-ochrany-obyvatelstva.aspx 
http://www.pozary.cz/clanek/91727-vycvik-dobrovolnych-jednotek-predurcenych-k-plneni-ukolu-na-
useku-ochrany-obyvatelstva-probehl-v-jihomoravskem-kraji/ 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

23. 3. 2015 24. 3. 2015 25. 3. 2015 26. 3. 2015 27. 3. 2015 

8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 

30. 3. 2015 31. 3. 2015 1. 4. 2015 2. 4. 2015 3. 4. 2015 

8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 15:30 8:00 – 14:00 

http://www.financnisprava.cz/
http://www.daneelektronicky.cz/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ehzscr%2Ecz%2Fclanek%2Fcasopis%2D112%2Drocnik%2Dxiv%2Dcislo%2D1%2D2015%2Easpx%3Fq%3DY2hudW09Ng%253d%253d
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ehzscr%2Ecz%2Fclanek%2Finstrukcne%2Dmetodicke%2Dzamestnani%2Djednotek%2Dsdh%2Dobci%2Dpredurcenych%2Dk%2Dplneni%2Dukolu%2Dna%2Duseku%2Dochrany%2Dobyvatelstva%2Easpx
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ehzscr%2Ecz%2Fclanek%2Finstrukcne%2Dmetodicke%2Dzamestnani%2Djednotek%2Dsdh%2Dobci%2Dpredurcenych%2Dk%2Dplneni%2Dukolu%2Dna%2Duseku%2Dochrany%2Dobyvatelstva%2Easpx
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Epozary%2Ecz%2Fclanek%2F91727%2Dvycvik%2Ddobrovolnych%2Djednotek%2Dpredurcenych%2Dk%2Dplneni%2Dukolu%2Dna%2Duseku%2Dochrany%2Dobyvatelstva%2Dprobehl%2Dv%2Djihomoravskem%2Dkraji%2F
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Epozary%2Ecz%2Fclanek%2F91727%2Dvycvik%2Ddobrovolnych%2Djednotek%2Dpredurcenych%2Dk%2Dplneni%2Dukolu%2Dna%2Duseku%2Dochrany%2Dobyvatelstva%2Dprobehl%2Dv%2Djihomoravskem%2Dkraji%2F
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Kulturní komise 
V pátek 6. března 2015 od 17 hodin v klubu důchodců na Obecním úřadě Bořitov 

proběhne beseda se známým bylinkářem panem Štenberkem, bývalým 
spolupracovníkem  léčitele Pavla Váni o bylinkách, mastičkách a jejich praktickém 
využití – návody na výrobu domácích produktů z bylinek. 

 

Kulturní komise zve na pokračování besedy s panem Oldřichem Růžičkou na 
téma Život a jeho zákonitosti, která se koná v pondělí 9. března 2015 v 18 hodin 
v klubu důchodců na OÚ Bořitov. 

 

Kulturní komise ve spolupráci s SDH Bořitov srdečně zve všechny děti, rodiče a 

prarodiče na  DĚTSKÝ KARNEVAL, který se  koná v neděli  15. března 2015 ve 

14,00 hodin  v sále hasičky. Děti se mohou těšit na setkání s postavičkami z kresleného 
filmu Madagaskar. Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, které zajišťuje kulturní komise. 
Občerstvení zajištěno. 

 

Kulturní komise zve na divadelní představení Škola základ života, který sehraje 
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí v sobotu 28. března 2015 v 19 hodin v sále sokolovny. 
Vstupné: dospělí 50,- Kč a děti do 15ti let 30,- Kč.  

 

  Kulturní komise srdečně zve všechny občany  od neděle 29.3.2015 do pátku 
3.4.2015 na tradiční Velikonoční výstavu ukázek prací dětí z MŠ a ZŠ Bořitov.  
Výstava se koná v klubu důchodců a bude otevřena v neděli od 14,00 do 16,00 hodin a v 
týdnu během pracovní doby OÚ Bořitov. 
 

  V neděli 29.3.2015 v době od 14,00 do 16,00 hodin v klubu důchodců  zveme 
na Prodejní výstavu výrobků s velikonoční tématikou bořitovských občanů. 

 

Kulturní komise pořádá zájezd do Prahy v sobotu 18. dubna 2015 na komedii 
Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete? Před návštěvou divadelního představení bude 
individuální prohlídka Prahy. Začátek představení je v 15 hodin v divadle Palace na 
Václavském náměstí. Cena zájezdu je 350,- Kč za osobu (vstupné + doprava), odjezd je 
v 7 hodin od OÚ Bořitov. Zájemci přihlaste se na OÚ Bořitov nejpozději do 31. 3. 2015. 

 

Zájezd do termálních lázní Györ se připravuje na 9. května 2015, bližší informace 
uvedeme v příštím Bořitovském zpravodaji.  
 

TJ Sokol Bořitov 
V pátek 13.2.2014 se konala výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov za dobré 

účasti členů, veřejnosti a také žactva, které ve třech  vystoupeních:  mladší žáci, 
mladší žačky, starší žačky s úspěchem předvedli svoje sportovní výkony. V hlavní zprávě 
přednesené starostou TJ i diskuzních příspěvcích zástupců jednotlivých oddílů byla 
zhodnocena činnost za rok 2014 po stránce sportovní, technické, organizační i finanční. Z 
plánu oprav se realizovaly v budově sokolovny 3 hlavní akce: oprava topení, rekonstrukce 
sprch a výměna dlažby s opravou omítek v chodbě restaurační části budovy.  

Kladně bylo hodnoceno zvýšení počtu dětí navštěvujících cvičení ve všech 
kategoriích. Za úspěšnou a  obětavou práci cvičitelů dětí, která je základem pro zajištění 
pravidelného cvičení, bylo oceněno 7 dobrovolných cvičitelů. A také za mimořádné 
sportovní úspěchy v lehké atletice  byla na schůzi oceněna Michaela Hrubá, která v r. 2014 
získala řadu medailí v evropských i světových soutěžích v kategorii dorostenek i žen.  

Pro organizaci a řízení činnosti TJ Sokol na daší období byl zvolen devítičlenný 
výkonný výbor a tříčlenná revizní komise. Následně pak výbor a revizní komise na svých 
ustavujících zasedáních zvolili starostu p. Antonína Fojta, místostarostu MUDr. Tomáše 
Řehořka a předsedu  revizní komise p. Karla Málka. 
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Zprávy z oddílu stolního tenisu 
Aktuální výsledky bořitovských oddílů : 
A mužstvo je v současné době na 3 místě regionálního přeboru II. třídy s 45 body.  
KST Orel Olešnice A  : Bořitov  A   6 : 12 Bořitov  A : Triangl Rájec B  14 : 4 
SK Brumov A : Bořitov A  13 : 5. 
 

B mužstvo je na 1 místě Regionální soutěže I s 52 body. 
TJ Voděrady B  : Bořitov B  4 : 14 AC Boby Okrouhlá B : Bořitov B  9 : 9 
Bořitov B : TJ Sokol Petrovice C   13 : 5. 
 

C mužstvo se umístilo na 4. místě Regionální soutěže II s 42 body. 
Bořitov C : STK Kunice  4 : 14   Bořitov C : TJ Šošůvka D  14 : 4,   
SAF Brťov : Bořitov C   13 : 5. 
 

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bořitov zve občany obce na tradiční Turnaj ve stolním 
tenise o pohár starosty obce Bořitov, který se uskuteční v sobotu 21.3.2015 
v sokolovně Bořitov. Zúčastnit se mohou občané s trvalým bydlištěm v obci Bořitov. 
Prezentace účastníků je v 15.00 hodin. Srdečně zvou a na hojnou účast bořitovských 
sportovců se těší pořadatelé.  
Oddíl stolního tenisu dále oznamuje, že každé pondělí v době od 18.00 do 20.00 hodin 
mohou využít možnost tréninku děti, mládež a občané. 
 
 

Orel Bořitov 
V sobotu 14.2. proběhlo další florbalové župní utkání elévů. Bohužel po prohře s 

Olešnicí a Boskovicemi obsadili naši hráči až 3. místo. Ale nejlepším hráčem byl opět 
vyhlášen Patrik Fojt a Ivo Doležel jako druhý nejlepší brankař. 

 

 V sobotu 21. 2. se konal tradiční ORELSKÝ PLES. Děkujeme všem sponzorům, 
dále všem, kteří svou účastí podpořili naši další činnost, velké díky patří účinkujícím 
bohatého programu a obětavým pořadatelům. 
 

 V pátek 20.3. se koná v 18,00 hodin na Orlovně výroční členská schůze, Účast 
všech členů nutná - vybírání členských příspěvků. Občerstvení zajištěno. 
 
 

 
Na vědomost se dává, že hledáme mladé 

talentované herce do pohádky  

Ať žijí duchové! 
První zkouška se uskuteční 5.3. 2015 v 17:30 

na Orlovně v Bořitově.   
Moc se na Vás těšíme! 

 

 
FBK ORLI BOŘITOV 
Dne 8.2. jsme odehráli 3. kolo Orelské florbalové ligy ve Žďáře nad Sázavou. V prvním 
zápase jsme porazili Orly z Blanska 3:2 a tak si připsali do tabulky 3. body. V druhém 
zápase jsme podlehli Kunštátu 6:4,  prozatím si tedy držíme krásné 3. místo. 
V přeboru Jihomoravského kraje jsme stále na konci tabulky. Zatím sbíráme v této soutěži 
zkušenosti, protože jsme zde úplní nováčci. Dne 28. 3. odehrajeme 18. kolo přeboru 
Jihomoravského kraje v Brně v Bohunicích a 8.3 sehrajeme 4. kolo orelské florbalové ligy v 
Bystřici nad Pernštejnem. 

                     



5 

 

             Bořitovské maminky ve spolupráci s Orlem Bořitov 
srdečně zvou všechny děti, rodiče, příbuzné a kamarády na 

 

Jarní Velikonoční dílničky. 
 

Čeká Vás spousta zábavy a tvoření. 
Akce se koná v prostorách bořitovské Orlovny 

dne 28.3. 2015 od 15:00 do 18:00 hodin. 
 

 
 

Oznámení školy 
Měsíc únor ve škole a ve školce:  

 Ve středu 4.2. přijel do naší školky kejklíř Vlastík Dobiáš a svým veselým vystoupením 
rozesmál  děti MŠ a 1. ročníku ZŠ 

 4. února se konal zápis do 1. ročníku ZŠ.  Pro školní rok 2015/2016 je zatím zapsáno 17 
dětí. Do konce května mají rodiče možnost požádat o odklad školní docházky pro své 
dítě, takže tento počet se ještě může změnit. 

 Tak jako každý měsíc, také v únoru připravila Obecní knihovna Bořitov ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Rájec-Jestřebí besedu pro školní děti. Pro 3.-5.ročník to byla 2. 
část cyklu „Svět dětí“ a pro 1. a 2. ročník velice zajímavé setkání  se  spisovatelkou  
Zuzanou Pospíšilovou, autorkou krásných dětských knížek. Dnešní nabídka knih pro 
děti je velice široká, ale pokud hledáte něco vtipného, poutavého a přitom poetického, 
určitě  jméno Zuzany Pospíšilové nepřehlédněte. 

 19. února si děti ve školce užily „Školičkový karneval“.  Princezny, Spidermani, rytíři, víly 
a ostatní krásné masky pod vedením "nebojácného piráta" a dvou "úžasných pirátek" 
rozveselili školku téměř celodenním karnevalovým rejem. Pirátské vedení si pro děti 
připravilo bohatý program ve formě her a celý karneval zakončili společnou diskotékou. 
Fotografie si můžete prohlédnout na zs.boritov.cz. 

 V pátek 20.2., poslední školní den před jarními prázdninami,  uspořádala ZŠ v místní 
sokolovně své „Školní kolo ve vybíjené“, které bylo přípravou na červnovou Olympiádu 
malotřídních škol, konanou každoročně v Ráječku.  Děti byly rozděleny do mladší a 
starší  kategorie, z každé vzešlo jedno vítězné družstvo. Nejdůležitější bylo, že si všichni 
společně, s nadšením a zapálením pro hru zasportovali. Fotografie opět najdete na 
webových stránkách školy. 

 V lednovém zpravodaji jsem informovala o účasti našich dvou žákyň na okresním kole 
Matematické olympiády v Blansku. Během února jsem se dověděli výsledky – 
z celkového počtu 29 účastníků obsadila K. Zimová 4. místo a M. Vojáčková 8. místo. 
Oběma k tomuto úspěchu a krásnému umístění GRATULUJEME! 
 

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016 se bude konat 29. dubna 2015. Bližší informace 
najdete na webu školy, přímo ve školce nebo na vývěsce Obecního úřadu Bořitov. 
 

Upozornění pro rodiče dětí ZŠ:   
Připomínám, že v úterý 3. března začíná dětem plavecký výcvik a s tím souvisí i změněný 
rozvrh všech ročníků.  Podrobnosti k výcviku i nový rozvrh byly zaslány všem rodičům 
mailem. 

                                                                             za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ 
     PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci březnu 2015 
Chládková Emílie  Úzká 152 
Čiháčková Eva  Polní 323 
Klein Vladimír  Horní Zádvoří 236 
Havlíková Dagmar  Podsedky 190 
Pavlů Marie   Pod Kostelem 51 
Kupka Jiří   nám. U Václava 39 
Pelikánová Marie  Podsedky 67 
 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození v měsíci únoru 2015 
Sklenářová Natálie   Nepomucká 87 
Hernández Rodríguez Damian Sokolská 76 
Mareček Jakub   Chlumská 401 
 

Úmrtí v měsíci únoru 2015 
Štrofová Božena  Horní Zádvoří 267 
Kalaš Rudolf   Loužky 273 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - březen 2015 (8 – 13 hod) 
 
  1.3. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 
  7.3. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
  8.3. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 
14.3. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
15.3. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 
21.3. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 
22.3. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 
28.3. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 
29.3. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
 
Mimo výše uvedené je služba zajištěna  v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545 
538 111 ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin. O sobotách, nedělích, svátcích  24 hodin. 
 
 

Klub důchodců 
 

Klub důchodců  Bořitov  zve své členy na 

„JARNÍ POSEZENÍ“ 
 spojené s oslavou MDŽ,  

které se koná  
v sobotu 14. března 2015 v 16 hodin na sále hasičky.  

Kulturní program a malé pohoštění zajištěno.  
Srdečně zve výbor klubu důchodců.  

     
Výbor kubu důchodců připomíná, že odjezd do divadla na operu Rusalka je v sobotu 
21. března 2015 v 18 hodin od Manga. 
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