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Oznámení obecního úřadu 
 Připomínáme občanům, že do konce měsíce března 2017 je třeba na OÚ zaplatit 

poplatky za odpady, psy a kabelovou televizi. 

 Prosíme občany, aby odevzdávali kartony od mléka a džusů v pytlích, které jsou k tomu 
přímo určeny. Tyto obdržíte zdarma buď na OÚ nebo ve sběrně papíru u paní Švábové. 

 Oznamujeme, že TKR byl rozšířen nově o tyto slovenské programy: STV 1, STV 2, 
Markíza International a WAU, naladit je lze na televizích s digitálním příjmem. 

 

Oznámení školy 
Měsíc únor v ZŠ a MŠ Bořitov  
Škola: 

 Základní  škola v Rájci - Jestřebí pořádala 9. února pro žáky 5. ročníků „Sportovní 
dopoledne", kterého se zúčastnily děti ze ZŠ Bořitov, Doubravice, Ráječko a Rájec-
Jestřebí. Sportovci si změřili síly v 17 různých disciplínách, které prověřily jejich mrštnost, 
rychlost, sílu i postřeh. Přesto, že je našich páťáků jen 6, neztratili se a přivezli 1. místo 
(Filip Sedláček), 2. místo (Saša Ogurtov) za přeskok přes švihadlo a Filip 
Sedláček  bronzovou medaili za celkové pořadí. 

 Během ledna a února absolvovaly děti 2.- 5. ročníku tradiční 10ti hodinový plavecký 
výcvik, který je součástí předmětu Tělesná výchova.  Oproti minulým rokům, kdy dojížděly 
do Blanska, plavaly letos v Boskovicích a tuto změnu si pochvalovaly. Výcvik jim 
zpříjemnila teplejší voda a komfortnější zázemí boskovického plaveckého stadionu, 
třešničkou na dortu byla množnost využít tobogánu v poslední lekci plavání.   

 Ve středu 15.2. navštívili naši školu manželé Kocůrkovi, hudebníci, kteří přišli dětem 
zahrát a vyprávět o netradičních hudebních nástrojích období středověkých hradů i 
současných velehor.  

 Na  pondělí 20.2. připravila Obecní knihovna Bořitov a Městská knihovna Rájec-Jestřebí  
další  besedu. Mladší děti si poslechly vyprávění na téma „Jejda a Helemes, rybáři a 
hastrmani“ a starší se seznámily se zajímavým životním osudem  spisovatele R. Dahla a 
jeho knížkami, které znají i z filmových zpracování (Karlík a továrna na čokoládu, 
Matylda). 

 Páteční odpoledne (17.2.) si děti ve školní družině užily na svém karnevalu. Předem si 
vyráběly papírové masky, doma jim  rodiče pomohli s přípravou kostýmů.  Společně si 
pak zatancovaly a zahrály různé hry a soutěže. 
 

Školka: 

 1.2. odjely děti do divadla Radost. Společně s Machem a Šebestovou prožily neuvěřitelná 
dobrodružství na jejich cestách. 

 Na pondělní odpoledne 6. 2. byli pozváni rodiče předškolních dětí, aby se podívali, jak 
probíhá názorná ukázka přípravy jejich dětí na 1. třídu i na zápis do školy, který se bude 
konat začátkem dubna. 

 7.2. přijel za dětmi „Kejklíř", aby je svými kousky rozesmál, překvapil, zaujal a připravil na 
období masopustního veselí. 

 21.2. děti proskotačily dopoledne při „Školičkovém karnevalu" plném písníček a soutěží, 
které si mohly libovolně užít  v obou třídách. 
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Upozornění: 
Jarní prázdniny 
V týdnu od 13. – 17. března budou mít děti ze ZŠ jarní prázdniny. 
 

Jarní sběr papíru pro bořitovskou školu 

Ve dnech 29. – 31. března  2017 (středa – pátek) proběhne sběr odpadového papíru 
(nemusí být tříděný ani svázaný), jehož výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí Mateřské a 
Základní školy Bořitov (příspěvek na dopravu na školní výlety, na odměny pro děti na 
různých školních akcích a soutěžích). 

Sběrový papír bude možné složit do uzamykatelného kontejneru 
vedle budovy ZŠ v těchto termínech: 
Středa 29.3. 9,00 – 18,00 hod 
Čtvrtek 30.3. 7,00 – 18,00 hod 
Pátek  31.3. 7,00 – 13,00 hod 
Děkujeme předem všem, kteří sběrem pomohou podpořit aktivity školy určené dětem. 

PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy 

 

TJ Sokol Bořitov 
V sobotu 25. února se konal v  sokolovně  8. ročník „Koštu o nejlepší pálenku" 
Přestože loňský rok nebyl příznivý pro úrodu ovoce a tím pádem pro výrobu domácích 
pálenek, bylo do soutěže přihlášeno 33 vzorků. Celkem rovným dílem byly zastoupeny 
pálenky z peckovin (švestky, ryngle, třešně) a proti minulým rokům ve vyšší míře to byly 
hrušky, které se i dobře umístily v soutěži. Zkušení degustátoři vybrali do první desítky tyto 
pálenky, jejichž hrdí majitelé na prvních 3 místech obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny: 
 

1. hruška 2015 Holík Luděk,  Bořitov   6. meruňka 2014 Kinc  František, Bořitov 
2. mirabelka 2016 Novák Miloš, Třebíč   7. meruňka 2016 Horák Josef,  Bořitov 
3. hruška 2016 Malý Jan, Brno-Řečkovice  8. hruška 2016 Fojt Antonín, Bořitov 
4. švestka 2016 Kovář Jiří, Nuzířov    9. směska 2016 Sedláček Tomáš,Bořitov 

5. švestka 2016 Ostrý Jan, Rájec-Jestřebí 10. švestka 2012 Blažek Miloslav, Bořitov 
 

Pořadatelé děkují i jménem degustátorů všem soutěžícím za jejich kvalitní pálenky a také 
sponzorům, kteří přispěli k dobré úrovni soutěžní společenské akce a to: Pivovar Černá 
Hora, Uzenářství Havlíček, Potraviny Křenková Jana, manželé Řídcí, Obec Bořitov, TJ 
Sokol Bořitov a především členkám turistického  oddílu, které připravily bohaté občerstvení. 
 
Oddíl stolního tenisu - aktuální výsledky bořitovských oddílů: 
A mužstvo je v současné době na 6. místě regionálního přeboru II. třídy s 36 body.  
Bořitov  A : Brumov A 9 : 9  
 

B mužstvo je na 11. místě regionálního přeboru III. třídy s 23 body. 
Petrovice A : Bořitov B 11 : 7   
 

C mužstvo je na 5. místě Regionální soutěže II s 44 body. 
Okrouhlá C : Bořitov C 0 :  18 
 

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 1.4.2017 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. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7pNOR97PPAhVMuhQKHdGzALkQjRwIBw&url=http://zsvotice.cz/index.php?a%3Dindex-aktuality/sber-stareho-papiru&psig=AFQjCNHBnE18OhjHTObCz05U9b0op2ntxA&ust=1475216280295184


3 

 

Zprávy z oddílu kopané 
Výsledky přípravných utkání 
Čtvrtek 16.2. 2017 UT Boskovice Boskovice dorost B – Bořitov 4:2 
Sobota 18.2. 2017 UT Blansko  Vilémovice – Bořitov 5:6 
 
Rozpis přípravy na měsíc březen 2017: 
 

Březen 2017   Místo Trénink / zápas Začátek Sraz 

čtvrtek 2.3. UMT Blansko Trénink 18:00 - 19:00 17:45 v BK 

sobota 4.3. UMT Blansko TATRAN Rousínov (KP) 16:00 - 18:00 15:00 v BK 

úterý 7.3. UMT Bořitov Trénink   17:50 

čtvrtek 9.3. UMT Bořitov Trénink   17:50 

úterý 14.3. Hřiště Bořitov Trénink   17:30 

čtvrtek 16.3. Hřiště Bořitov Trénink   17:30 

neděle 19.3. Hřiště Bořitov ??  zápas 15:00-17:00 14:00 

úterý 21.03. Hřiště Bořitov Trénink   17:30 

čtvrtek 23.03. Hřiště Bořitov Trénink   17:30 

neděle 26.03. Hřiště Bořitov ??  zápas 15:00-17:00 14:00 

úterý 28.03. Hřiště Bořitov Trénink   17:30 

čtvrtek 30.03. Hřiště Bořitov Trénink   17:30 

 

Předběžné rozlosování MUŽI, II. třída - Jaro 2017 
 

15. kolo Ne 2.4. 2017, 15:30 hod. 
Bořitov – Adamov (výměna pořadatelství) 

16. kolo Ne 9.4. 2017, 15:30 hod. 
Bořitov - Lipůvka 

17. kolo Ne 16.4. 2017, 16:00 hod. 
Kořenec - Bořitov 

18. kolo Ne 23.4. 2017, 16:00 hod. 
Bořitov - Boskovice B 

19. kolo Ne 30.4. 2017, 16:30 hod. 
Bořitov - Šošůvka 

20. kolo Ne 7.5. 2017, 16:30 hod. 
Sloup - Bořitov 

21. kolo Ne 14.5. 2017, 16:30 hod. 
Bořitov - Letovice 

22. kolo Ne 21.5. 2017, 16:30 hod. 
Doubravice - Bořitov 

23. kolo Ne 28.5. 2017, 16:30 hod. 
Bořitov - Olomučany 

24. kolo Ne 4.6. 2017, 16:30 hod. 
Olešnice - Bořitov 

25. kolo Ne 11.6. 2017, 16:30 hod. 
Bořitov - Ráječko 

26. kolo Ne 18.6. 2017, 16:30 hod. 
Kunštát B – Bořitov 

 

Orel Bořitov 
 Jednota Orel Bořitov děkuje všem, kteří přispěli do tomboly na Orelském plese, také 

všem, kteří se plesu zúčastnili a podpořili tím naši činnost. 

 Mladí florbalisté se v sobotu 18.2. zúčastnili dalšího župního turnaje v Boskovicích. Po 
velkých bojích obsadili krásné 2. místo.  

 

SDH Bořitov 
 Ve čtvrtek 9. 2. 2017 v 12:13 byla jednotka povolána k požáru hospodářského stavení do 

Štěchova. Činností naší jednotky bylo rozebírání střešních konstrukcí a hašení ohnisek 
požáru. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Na místě zasahovalo celkem 13 jednotek 
hasičů, kterým se podařilo ochránit obytnou část objektu. Jednotka se vrátila v 17:28 hod. 

 V měsíci únoru probíhá zimní příprava všech sportovních družstev na nadcházející 
sezónu. V sobotu 11.3. startuje sezóna mladým hasičům uzlovou soutěží v Sychotíně. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci březnu 2017 
Kučera Jiří   Podsedky 68 
Mareček Josef  Podsedky 69 
Lančová Mária  Sokolská 104 
Pelikánová Zdenička Dolní Zádvoří 275 
Havelková Vlasta  Dolní Zádvoří 161 
Kupka Jiří   nám. U Václava 39 
Kučerová Miroslava  Podsedky 130 
Pelikánová Marie  Podsedky 67 
 

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

Úmrtí v měsíci únoru 2017 
Konečná Jiřina Pod Kostelem 314 
Klučka Jiří  Podsedky 135 
Bílková Zdenka Nová čtvrť 279 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - březen 2017 (8 – 13 hod) 
  4.3. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 

  5.3. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 

11.3. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 

12.3. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665 

18.3. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 

19.3. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 

25.3. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 

26.3. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
 

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 a svátcích  24 hodin. 
 

Klub důchodců 
 Klub důchodců v Bořitově pořádá v sobotu 11. března v 16 hodin na sále Hasičky 

JARNÍ POSEZENÍ SPOJENÉ S OSLAVOU MDŽ. Občerstvení a krátký kulturní program 
zajištěn. Všechny členy srdečně  zvou pořadatelé.  

 Dále Vás zveme na besedu, kterou přednese pan LUĎA HARTL, cestovatel, který 
povypráví o svých zážitcích. Navštívil na svých cestách Jižní Afriku, Jižní Ameriku, Čínu, 
Tibet, Nepál, Indii a také se zúčastnil  dvakrát plavby kolem světa.  Nenechte si ujít toto 
jistě  zajímavé setkání,  které  se  koná  v úterý  28.  března  2017  v 17 hodin v klubu  
důchodců na Obecním úřadě Bořitov. 

 

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

rodiče a prarodiče na   D Ě T S K Ý  K A R N E V A L, který se  koná   

v neděli 5. března 2017 ve 14,00 hodin v sále hasičky. Pro děti jsou připraveny 
hry, soutěže, které zajišťuje kulturní komise. Občerstvení zajištěno. 

 
Srdečně zveme občany na divadelní představení od Antonína Procházky Ve 

státním zájmu, které sehraje divadelní spolek Nahoď Vranová v sobotu 25. března 2017 
v 19  hodin v sále sokolovny.  
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