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Oznámení obecního ú řadu 
• Starosta obce svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se kon á 

v pond ělí 20. dubna 2015 v 18 hodin  v zasedací místnosti obecního úřadu. 
• Oznamujeme občanům, že uzavírka místní komunikace části ulice Pod Kostelem a 
 nám. U Václava při konání místní pouti dne 26.4.2015, bude od soboty 25.4.2015 od 
 12,00 hodin do neděle 26.4.2015 do 19,00 hodin. 
• Žádáme občany, aby do 3.4.2015 nahlásili na obecní úřad nesvítící a problikávající 

světelné body v obci. 
 

Nejlepší sportovec obce Bo řitov za rok 2014 
V zasedací místnosti OÚ proběhlo 16.3.2015 v 17.30 hodin slavnostní 

vyhodnocení a ocen ění tří nejlepších sportovc ů obce Bo řitov za rok 2014  poháry a 
věcnými dary. Do ankety bylo nominováno 7 sportovců. Na předávání se dostavila vítězka 
ankety Michaela Hrubá s maminkou. Druhý v po řadí Jan Fojt ml.  a třetí Petr Zouhar. 
Po předání pohárů a věcných darů proběhla diskuse členů rady obce a oceněných 
sportovců o jejich výsledcích v roce 2014 a jejich plánech na rok 2015. 
 Vítězka Michaela Hrubá závodící v současné době za klub JAC Brno, m.j. dosáhla 
v loňském roce těchto výsledků: 2. místo na MS juniorek do 19 let v Eugene výkonem 191 
cm, 1. místo na olympijské kvalifikaci mládeže v Baku výkonem 187 cm, 3. místo na 
světové olympiádě mládeže v Nanjingu výkonem 185 cm, 1. místo HM ČR žen ve skoku 
vysokém – nejmladší vítězka v historii atletiky ve skoku vysokém atd.  
 Druhý v pořadí Jan Fojt ml., nominovaný SDH Bořitov, se zúčastnil Mistrovství ČR 
dorostu v kategorii mladší dorost, kde se umístil ve dvojboji na 2. místě a celkově skončil 
na 4. místě. V Českém poháru REBEL – seriál závodů jednotlivců na 100 m s překážkami 
mladší dorost obsadil celkově 7. místo. 
 Třetí v pořadí Petr Zouhar je platným hráčem fotbalového oddílu TJ Sokol Bořitov, 
kde nastupuje za B mužstvo a střídá i za A tým hrající I A třídu.  
Celé vyhodnocení probíhalo v přátelské atmosféře. Závěrem starosta popřál všem hodně 
zdraví a úspěchů v letošním roce a poděkoval sportovcům za příkladnou reprezentaci 
obce Bořitov. 
 
Oznámení školy 
Měsíc b řezen ve škole a ve školce:  
• V pondělí  9.3. se děti z MŠ pobavily pohádkou „Krtek a medvídci“, se kterou přijelo 

Maňáskové divadlo z Hodonína. 
• Na tradiční návštěvě v Obecní knihovně Bořitov čekala 12. 3. děti ze 3.-5. ročníku  3. 
část cyklu „Svět dětí“, která se tentokrát týkala života jejich vrstevníků v 19. století. 

• V sobotu 14.3. vystoupilo 13 žáků se svým tanečním, recitačním a hudebním 
vystoupením na „Jarním posezení“ spojeném s oslavou MDŽ, které pořádal klub 
důchodců. Snad se nám podařilo potěšit všechny přítomné a přispět k dobré náladě.  

• Březen je měsíc čtenářů a tak se 16.3. do knihovny vypravili i ti nejmenší z naší MŠ. 
Návštěva  se nesla v duchu oslav 50ti letého výročí všemi generacemi milovaného 
Večerníčka. Děti bezpečně poznávaly všechny pohádkové postavičky na obrázcích i v 
knížkách. Na každičkou otázku nebo  hádanku znaly odpověď a nezalekly se ani zpěvu 
písniček, které pohádky doprovázejí. Po pohádce „O víle Amálce“ si odnášely nejen 
prima náladu, ale i drobné dárky od paní Odehnalové - knihovnice. Děkujeme.  
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• Ve středu 18.3. navštívily  všechny děti ze ZŠ pohádkový muzikál „Jak se Honza učil 
čarovat“ v sokolovně v Rájci-Jestřebí. 

• Spoustu legrace si odvezly děti MŠ z návštěvy brněnského Wikylandu 20.3. 
• MŠ: Krásně prosluněným dnem 24.3., za zpěvu jarních písniček a s vlastnoručně 

vyrobeným „lítečkem“, doprovodil dětský průvod „Morany“ ke splavu. Abychom měli 
jistotu, že jsme se se zimou  opravdu rozloučili a  Morany nikde neuvízly, vyrobili jsme 
je ze starého pečiva, na kterém si jistě později pochutnalo i hejno „bořitovských“ 
divokých kačen.  

• Také děti z 1.-2. ročníku si 25.3.  vyslechly interaktivní besedu „Večerníčky“, kterou ve 
spolupráci s Obecní knihovnou Bořitov připravila Městská knihovna Rájec –Jestřebí. 
Bylo zajímavé pozorovat, že na rozdíl od menších dětí, školáci spoustu pohádkových 
večerníčkových postav vůbec neznali. Snad je povídání inspirovalo a občas se na 
Večerníček podívají.  
 

Sběr papíru pro školu: 
V termínu od 7. – 10. dubna bude probíhat sběr odpadového papíru (nemusí být tříděný 
ani svázaný), jehož výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí v naší školce a škole. Sběrový 
materiál bude možno složit do uzamykatelného kontejneru vedle budovy ZŠ 
v následujících termínech: 
Úterý 7.4. 14,00 – 18,00 hod. 
Středa 8.4.   7,00 – 18,00 hod. 
Čtvrtek 9.4.   7,00 – 16,00 hod. 
Pátek 10.4.   7,00 – 12,00 hod. 
Budeme velice rádi, když sběrem pomůžete a podpoříte aktivity školy určené dětem. 
 

Velikono ční výstava  
Zveme všechny na „Velikonoční výstavu“, kterou od 29.3.-
3.4. pořádá Kulturní komise Bořitov v prostorách Klubu 
důchodců. Můžete si zde prohlédnout práce dětí ZŠ i MŠ 
s velikonoční tematikou.                                               
 
 

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016 se bude konat 29. dubna 2015. Tiskopisy je možné 
vyzvednout osobně v kanceláři MŠ ve dnech 7. a 14. dubna nebo si je vytisknout 
z webových stránek. Bližší informace najdete na webu školy (www.zs.boritov.cz), přímo ve 
školce nebo na vývěsce Obecního úřadu Bořitov. 
 

Přejeme všem krásné velikonoční svátky!                        za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ 
                                                                                       PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka 
školy 
Kulturní komise 

Kulturní komise pořádá zájezd do Prahy v sobotu 18. dubna 2015 na komedii 
Velká zebra aneb Jakže se to vlastn ě 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. Máme ještě několik volných míst, zájemci přihlaste se 
na OÚ. 

Kulturní komise pořádá v sobotu 9. kv ětna 2015 zájezd do termálních lázní Györ 
v Maďarsku.  Odjezd autobusu je v 5,45 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Cena zájezdu 
je 400,- Kč na dospělou osobu, 300,- Kč za děti a studenty do 16 let. V ceně je zahrnuto 
celodenní vstupné a doprava. Pokud si budete chtít koupit občerstvení, musíte mít s sebou 
vlastní forinty. Přihlásit se je možné na obecním úřadě do 30.4.2015. 
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SDH Bořitov 
Ve třetím měsíci nového roku byla prvním závodem v Sychotíně zahájena Okresní 

liga mládeže. Z důvodu nemoci náš sbor jelo zastupovat pouze družstvo starších. 
V početní konkurenci se neztratili a po urputných bojích obsadili 4. místo. Další závody 
nás čekají 11.4., kdy proběhne uzlování v Šošůvce. 

 

V sobotu 18.4. proběhne výcvik s vrtulníkem leteckých záchranářů. Tohoto cvičení 
se zúčastní 11 jednotek. Praktický výcvik bude od 9 hod na hasičské zbrojnici, od 10hod je 
plánován praktický nácvik plnění bambi vaku na místním letišti.  

 

Nadále probíhá odběr vysloužilých elektrospotřebičů. Odběr bude prováděn vždy 
každou první středu v měsíci na hasičské zbrojnici. Individuálním termín lze domluvit s p. 
Janem Fojtem na tel. 728951738. 
 
TJ Sokol Bo řitov 
Tradiční  „Silniční cyklistický závod  O Mistra Bořitova" se uskuteční v neděli 24. května 
2015. Bližší údaje k průběhu a organizaci závodu uvedeme v příštím květnovém 
Zpravodaji. 
  
Děkujeme  všem  sponzorům, kteří  přispěli  k  dobré  úrovni  soutěžní 
společenské akce, 6. ročníku „Koštu o nejlepší pálenku". A to manželé 
Řídcí, Pivovar Černá Hora, Uzenářství Havlíček, Pštrosí prodejna, 
Potraviny Sedláčkovi, Obec Bořitov, TJ Sokol Bořitov a především 
členkám turistického oddílu, které připravily bohaté občerstvení. 
Do soutěže bylo letos přihlášeno 31 vzorků pálenek, z toho třetina 
meruňka, třetina švestka a zbytek mirabelka, třešeň, ryngle, směska, 
hrušeň, kalvados.   
Na prvních 3 medailových místech se umístily tyto pálenky: 
1. švestka 2013 - Ostrý Jan, Rájec-Jestřebí 
2. směska 2014 - Sedláček Tomáš, Bořitov   
3. meruňka 2014 - Ostrý František, Bořitov 
 
Zprávy z oddílu stolního tenisu 
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bo řitov uspo řádal v sobotu 21.3.2015 tradiční turnaj ve 
stolním tenise o pohár starosty obce Bořitov. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů. Vítězem 
turnaje se stal Marek Stejskal, druhý byl Jiří Kovář mladší a na třetím místě se umístil Jiří 
Kovář starší. Poděkování za účast patří všem zúčastněným hráčům.  
 
Konečné výsledky bořitovských oddílů: 
A mužstvo se umístilo na 3. místě regionálního přeboru II. třídy s 50 body a skóre 161 : 
127. 
Výsledky: Bořitov A : STSČ Veselice  6 : 12 Bořitov A : KST Kunštát A   10 : 8. 
 

B mužstvo se umístilo na 1. místě Regionální soutěže I s 60 body a skóre 221 : 67  a 
postupuje do regionálního přeboru 4. třídy. 
Výsledky: Bořitov B : OREL Vísky  16 : 2 TJ Vysočany D : Bořitov B     0 : 18.  
 

C mužstvo se umístilo na 4. místě Regionální soutěže II skupina B s 42  body a skóre         
150 : 100. 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Zimní příprava na jarní část sezóny 2014/2015 byla zahájena v úterý 3.2.2015. 
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Tak jako každoročně i letošní zimní tréninkový proces probíhal převážně v areálu 
Sokolovny. K tréninkovým jednotkám bylo převážně využíváno hřiště s umělým povrchem. 
 
V rámci zimní přípravy mužstev mužů byla sehrána následující přípravná utkání:  
Sobota 14.2. 2015 FC Kuřim – Bořitov  3:1 branka: Beneš M. 
Neděle 22.2. 2015 AFK Tišnov – Bořitov 3:0 
Neděle   1.3. 2015 Lipovec - Bořitov  1:0 
Neděle 22.3. 2015 Velká Bíteš - Bořitov 1:1 branka: Bezděk R. 
Neděle 8.3. 2015 Bořitov B - Voděrady 6:1 branky: Petrák P. 3x, Petrák L. 
                           Mareček M., Modrák K. 
 

Termíny mistrovských utkání Bo řitov „A“ - I.A t řída mužů skupina A, jaro 2015: 
 

15. kolo So 28.3.2015  15:00 hod. 
Slatina - Bo řitov  

16. kolo Ne 5.4.2015    15:30 hod. 
Bořitov – Šlapanice  

17. kolo So 11.4.2015  15:30 hod. 
RAFK Rajhrad – Bo řitov  

18. kolo Ne 19.4.2015  16:00 hod. 
Bořitov – Žeb ětín  

19. kolo So 25.4.2015  16:00 hod. 
Miroslav – Bo řitov  

20. kolo Ne 3.5.2015    16:30 hod. 
Bořitov – Slovan Brno  

21. kolo Ne 10.5.2015  16:30 hod. 
Bořitov - Hrušovany  

22. kolo So 16.5.2015   16:30 hod. 
Dobšice – Bo řitov  

23. kolo So 23.5.2015   16:30 hod. 
Bořitov – Tasovice B  

24. kolo Ne 31.5.2015   16:30 hod. 
Kunštát – Bo řitov  

25. kolo Ne 7.6.2015    16:30 hod. 
Bořitov – Lipovec  

26. kolo Ne 14.6.2015   16:30 hod. 
Líšeň B – Bo řitov  

14. kolo Ne 21.6.2015  16:30 hod. 
Bořitov - Boskovice   

 
Termíny mistrovských utkání Bo řitov „B“ - III. t řída mužů, jaro 2015:  
 

15. kolo   Ne 29.3.2015 17:00 hod. 
Boskovice B - Bo řitov  

16. kolo Ne 5.4.2015       13:15 hod. 
Bořitov B - Knínice  

17. kolo Ne 12.4.2015      15:30 hod. 
Velké Opatovice – Bo řitov B  

18. kolo   Ne 19.4.2015   13:45 hod. 
Bořitov B – Ráje čko  

19. kolo   So 25.4.2015 16:00 hod. 
Lažany – Bo řitov B  

20. kolo   Ne 3.5.2015     14:15 hod. 
Bořitov B - Adamov  

21. kolo   Ne 10.5.2015 16:30 hod. 
Drnovice - Bo řitov  

22. kolo   Ne 17.5.2015    14:15 hod. 
Bořitov B - Vísky  

23. kolo   So 23.5.2015 14:15 hod. 
Bořitov B - Ostrov  

24. kolo   Ne 31.5.2015 16:30 hod. 
Svitávka - Bo řitov  
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25. kolo   Ne 7.6.2015 14:15 hod. 
Bořitov B - Vranová  

26. kolo   Ne 14.6.2015 16:30 hod. 
Kotvrdovice - Bo řitov  

Pozvánka 
Sobota 25.4. 2015, Sokolovna Bořitov, 21:00 hod. – Pouťová taneční zábava, hraje kapela 
Akcent. 
 
Orel Bo řitov 
• V neděli 22. března se družstvo mladých florbalistů zúčastnilo posledního župního 

turnaje. Po přesvědčivém výkonu nad družstvy Olešnice, Blanska a Boskovic si odvezli 
putovní pohár ročníku 2014/2015. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
hráč  bořitovského Orla Patrik Fojt a nejlepším brankařem celého turnaje také 
bořitovský Orel Ivo Doležel. Děkujeme za příkladnou reprezentaci naší obce. 

 

• V neděli 12. dubna zveme všechny příznivce střelby na JARNÍ ZÁVODY  na Orlovně. 
Vzduchovku je možné si přinést i vlastní. Zahájení ve 14,00 hod. Kategorie 10 -15 roků, 
15 - 99 let. Startovné 30 Kč.  

 

• Od čtvrtka 9. 4. budou zahájeny trénování horských kol v terénu. Všichni zájemci o 
společnou přípravu mají sraz v 17,00 hod. u Orlovny. Vhodné od 10 roků. 
 

FBK ORLI BO ŘITOV 
V neděli 8.3. jsme zajížděli do Bystřice nad Pernštejnem k zápasům Orelské ligy. Nejdříve 
jsme ve strhujícím závěru otočili zápas s Blanskem a vyhráli 3:2. Poté jsme podcenili 
soupeře a remizovali s Novým Městem na Moravě 3:3. V Orelské lize držíme 3. místo a 
poslední turnaj odehrajeme 11. dubna v Blansku v odpoledních hodinách.   
V Jihomoravském přeboru jsme stále na dně tabulky a sbíráme zkušenosti. 14. března 
jsme hráli v Rousínově a oba zápasy vysoce podlehli. Bohužel se podepsal fakt, že nás na 
turnaj odcestovalo méně, díky zraněním. Další kolo odehrajeme 29. března v Blansku a 
poslední zápasy odehrajeme 19. dubna v Rousínově. Den před tím, 18.4., se vydáme na 
Superfinále florbalu do pražské O2 arény.  

 
 

Římskokatolická farnost Bo řitov 
Svatý týden a Velikonoce 
Velikonoční triduum jsou poslední dny svatého týdne a tvoří vrchol celého církevního roku. 
Začíná mší svatou na ZELENÝ ČTVRTEK v 17:30 a končí na Velikonoční neděli. Velký 
pátek a Bílá sobota jsou tzv. neliturgické dny - neslaví se mše svatá. 
Na VELKÝ PÁTEK - začínáme v 7:30 hodin zapojením do modlitby církve (Breviář).  
Obřady Velkého pátku - čas bude upřesněn v ohláškách a na vývěsce u kostela. 
Na BÍLOU SOBOTU je v 7:30 hodin modlitba Breviáře a u Božího hrobu. 
Ke slavnosti VIGILIE VZKŘÍŠENÍ se sejdeme ve 21 hodin. 
V neděli na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude mše svatá v 8:30. Po mši svaté bude 
požehnání pokrmů.  
 

Bratři a sestry, 
Velikonoční drama nekončí propadem do smutku a rezignace, ale Ježíšovým vzkříšením. 
Není vůbec nic ztraceno. Podrazy, zbabělost i zrada, to vše prohraje tak, jako tomu bylo i 
o Kristových Velikonocích. Kámen z naších srdcí bude znovu odvalen.  
Přeji a vyprošuji Vám vnitřní nezranitelnost duše a vědomí, že Bůh nás má rád. 

                                                                                                 o. Bohumil Němeček 
Další oznámení: 
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Svátek patrona naší farnosti sv. Jiří – pouť, mše svaté 
Pátek 24. 4. 2015 v 17:30 
Neděle, 26. 4. 2015 v 8:30, odpoledne 14:30 požehnání. 
Společenská rubrika 
Naši jubilanti v m ěsíci dubnu 2015  
Vojáčková Anna  Nepomucká 53 
Kolářová Božena  Pod Kostelem 51 
Kupsová Libuše  Chlumská 300 
Reková Marie  Nová čtvrť 301 
Machanová Miroslava Úvozu 196 
Odehnalová Marie  Chlumská 24 
Klonová Jiřina  Podsedky 194 
Homolka Jiří   Úzká 177 
 

Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození v m ěsíci b řeznu 2015 
Kleka Dominik  nám. U Václava  11 
Sehnal Šimon  Horní Zádvoří 238 
 

Úmrtí v m ěsíci b řeznu 2015 
Machanová Božena  Trávníky 366 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů - duben 2015 (8 – 13 hod) 
 

  4.4. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621 
  5.4. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 
  6.4. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 
11.4. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
12.4. MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
18.4. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
19.4. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 
25.4. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665 
26.4. MUDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
 

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 d ůchodc ů 
Klub důchodců pořádá 28. dubna 2015 p ůldenní zájezd – GLOBUS A ZAHRADNICTVÍ 
ŠEBROV. Odjezd z Bořitova od Manga v 10,30 hod do Globusu, zde bude asi  2,5 hodiny 
na nákup a občerstvení. Z Globusu se pojede do Šebrova do Zahradnictví u Kopřivů. V 
zahradnictví bude volno na nákup a prohlídku asi 2 hodiny. Potom odjezd domů. Přihlásit 
se můžete u svých úsekářů. 
 
 

Zprávy z matriky za rok 2014: 
• narodilo se 9 dětí 
• zemřelo 18 občanů 
• přistěhovalo se 16 občanů 
• odstěhovalo se 16 občanů     
• k 31.12.2014 žilo v naší obci 1323 obyvatel  
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• počet mužů 657, průměrný věk 39,72 roků děti do 15 let : 202 
• počet žen  666, průměrný věk 42,09 roků mládež do 18 let: 234 
• věkový průměr všech obyvatel je 40,92 roků občané nad 60 let: 308 


