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Oznámení obecního úřadu 
 Upozorňujeme občany, aby zamezili volnému pobíhání svých psů po obci. Hrozí 

nebezpečí napadení těmito psy, zejména dětí. Dále žádáme občany, aby uklízeli 
exkrementy po svých psech. Sáčky na exkrementy jsou umístěny v dostatečném 
množství po obci. 

 Sběrné středisko odpadů v Černé Hoře bude 1.5. a 8.5.2019 zavřeno. 

 SUEZ oznamuje, že ve středu 1.5. nebude proveden odvoz odpadů. Náhradní termín je 
sobota 4.5. 
 

Informace z OÚ: 
V pondělí 15.4.2019 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na jednání bylo 
zařazeno celkem 17 bodů. Zápis z jednání zastupitelstva je přístupný na webu obce. O dvou 
z nich bychom vám chtěli sdělit bližší informace. 

Prvním bodem bylo projednání žádosti firmy Auto Square, s.r.o. o rozšíření herního prostoru 
na Špitálce a změně statusu z herny na casino. Tato žádost byla i přes účast a vysvětlení 
provozovatele a majitele firmy zamítnuta. Počet hlasů pro 2, proti 10, zdrželi se 2. 

Druhým důležitým bodem byl návrh dlouhodobého výhledu investičních akcí a staveb v naší 
obci. Vedení obce předložilo návrh výhledu rozpočtu na rok 2020 a 2021. S tím, co se 
v těchto letech a roce letošním má v naší obci realizovat, vás chceme seznámit. Tyto 
investiční akce chce vedení obce i přes připomínky některých zastupitelů realizovat.  
 

Rok 2019 
1. Revitalizace centrální části obce (náměstí).  Stavbu, jako celek tvoří tři části. První částí 
je budova technického zázemí pro pracovníky, stroje a techniku OÚ. Součástí stavby budou 
i veřejnosti přístupné WC. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Termín realizace je plánován na 5 měsíců od předání staveniště. Předpokládáme dokončení 
v letošním roce. Druhou část tvoří zeleň, herní prvky pro děti, vodní prvek (kašna) a 
workoutové hřiště a výsadba stromů a zeleně. Třetí částí jsou zpevněné plochy. Druhá a 
třetí část bude realizována v roce 2020.   

2. Inženýrské sítě pro 12 RD v ulici K Vodárně II. etapa. Probíhá výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Termín realizace 1.6. – 30.10.2019.   

3. Chodník v ulici Loužky. Navazuje na chodník u Škvařilových a povede po levé straně 
silnice směrem k Tihelkovým a bude navazovat na cyklostezku.  Probíhá výběr dodavatele 
a termín realizace je plánován na 15.6. - 31.8. 2019. 

4. Komunikace, chodník a veřejné osvětlení v ulici Nivka. Na stavební práce probíhá výběr 
dodavatele. Veřejné osvětlení je již zrealizováno. Termín realizace stavby 1.8. - 30.10. 2019. 

5. Kompletní rekonstrukce plotu u mateřské školy. Probíhá výběr dodavatele. Termín 
realizace 30.6. -31.8. 2019. 

6. Prodejna MANGO – nová fasáda, dveře a okna a celková úprava autobusové zastávky. 
Termín realizace druhá polovina roku 2019. 
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7. Obecní úřad Bořitov – je zpracován architektonický návrh řešení vnitřního interiéru. 
Probíhá fáze připomínek. V roce 2019 chceme realizovat klub důchodců a v roce 2020 
dokončit. 
 

Rok 2020-2021 
Mimo výše zmíněných akcí, které budou zahájeny v roce 2019 (náměstí a OÚ) jsou to tyto 
další akce. 

1. Hasičská zbrojnice – zázemí pro zásahovou jednotku. V roce 2019 proběhne zpracování 
projektové dokumentace a stavebního povolení. Vlastní realizace je plánována v roce 2020.  

2. Odlehčovací komora a oprava kanalizace v ul. Krajní. V současnosti je zadána projektová  
dokumentace a realizace je plánována na období 2020-2021. 

3. Komunikace na Oboru. V současnosti se řeší možnost financování, SZFI nebo Fond 
dopravní infrastruktury. 

4. Schody ke kostelu. Jedná se kompletní rekonstrukci schodiště ke kostelu.  

5. Dořešení a dobudování sportoviště u Váňových tak, aby bylo víceúčelové a mohli ho 
využívat všichni sportovci a občané Bořitova i okolí. 

6. Příprava projektů na vodohospodářské stavby - oprava kanalizace, ochrana občanů před 
velkou vodou, úprava Lysického potoka v součinnosti s Lesy ČR a současně 
narovnání majetkových vztahů v katastru nemovitostí. 

7. Nákup techniky na celosezónní údržby komunikací, chodníků a zeleně. 

8. Inženýrské sítě pro cca 10 RD v ulici K Vodárně III. etapa. V současné době je zadáno 
zpracování projektové dokumentace a s realizací počítáme v roce 2020-2021. 

9. Rekonstrukce veřejného osvětlení. Výměna stávajících osvětlovacích těles za LED 
technologii. Realizace je plánována na rok 2020. 
 

10. Zbudování zpevněného povrchu komunikace kolem potoka od ulice Krajní po most u 
Juříkových a zařazení této komunikace do plánu zimní údržby. 
 
 
Informace k ukončení provozu restaurace Hasička 
Dne 25.3. 2019 podala paní Olga Hynková na obecní úřad žádost o ukončení nájemní 
smlouvy na prostory restaurace Hasička dohodou k 31.3. 2019. Svoji žádost o ukončení 
nájmu zdůvodnila nerentabilností provozu restaurace a nabídkou pracovního místa 
s podmínkou nástupu 1.4. 2019. Rada obce její žádosti po důkladném zvážení vyhověla. 
Veškeré smluvní závazky mezi pronajímatelkou a obcí Bořitov byly vyrovnány. 

V současné době vedení obce připravuje nové podmínky pro vypsání záměru na pronájem 
výše uvedených prostor s tím, že zde bude zachován provoz hostince. Vzhledem 
k současnému špatnému stavu uvedených prostor je nutná jejich rekonstrukce, spočívající 
minimálně v opravě chodby, podlah v prostorách restaurace, výměně některých oken a 
výmalby všech prostor. 

 
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

 

Starosta obce Bořitov v souladu  se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

o z n a m u j e : 
 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
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v pátek 24. května 2019  od 14,00 hodin do 22,00 hodin 
     a 
v sobotu 25. května 2019   od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 

 
2. INFORMACE  O  POČTU A  SÍDLE  VOLEBNÍCH  OKRSKŮ 

v Obci Bořitov je 1 volební okrsek se sídlem: 
budova  Obecního  úřadu Bořitov, nám. U Václava 11, Bořitov,  679 21  Černá Hora. 

 
3. STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 

Starosta obce Bořitov  stanovuje v obci Bořitov minimálně pětičlennou okrskovou  
volební komisi. 

 

4. Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalého pobytu nebo 
přechodného pobytu na území České republiky. 

 

5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky, ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti. 

 

6. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území 
České republiky volit. 

 

7. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, 
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na 
voličský průkaz. Tento průkaz je povinen volič odevzdat okrskové volební komisi. 

 

8. Občan jiného státu, který má právo hlasovat a není ještě veden v dodatku stálého 
seznamu voličů a má zájem volit, musel podat žádost o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do 
Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen 
k pobytu, tj. do 14.4.2019. 

 

9. Pokud občan změní trvalý pobyt 40 dnů přede dnem voleb , tj. od 14. dubna 2019 
(neděle) a chce volit, musí: 
- Požádat obecní úřad v předchozím místě trvalého pobytu, kde byl na základě 

provedení změny trvalého pobytu vyškrtnut ze seznamu voličů, o POTVRZENÍ 
O VYŠKRTNUTÍ ze stálého seznamu voličů. 

- POTVRZENÍ O VYŠKRTNUTÍ předložit do 22.05.2019 na obecním úřade v místě 
nového trvalého pobytu, aby mohl být zapsán do seznamu voličů této obce 

- nebo POTVRZENÍ O VYŠKRTNUTÍ předložit v příslušné volební místnosti, aby mohl 
být zapsán do seznamu voličů volební komisí (pro zápis do seznamu nestačí mít 
novou adresu trvalého pobytu v novém OP)  
BEZ  POTVRZENÍ O VYŠKRTNUTÍ NELZE VOLIT !! 

 

10. Vyhotovené voličské průkazy bude možné vydávat nejdříve od 9.5.2019. Volič může 
požádat osobně o voličský průkaz u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby 
do Evropského parlamentu nejpozději do středy 22.5.2019 do 16,00 hodin. Žádost lze 
také podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě zaslané prostřednictví datové schránky (datová schránka voliče). 
Žádost musí být doručena příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 17.5.2019 do 16,00 hodin.  

 

11. Každý volič   se  musí   před   hlasováním   odebrat   do   prostoru   určeného  pro úpravu 
hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru 
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určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a 
to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací 
lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise 
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. 

 

12. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodu obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupují členové tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

 

13. Pro zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.  

 
 

Klub důchodců 
 Ve čtvrtek 2. května pojedeme na půldenní zájezd do zahradnictví ŠEBROV se 

zastávkou v GLOBUSU. Na zpáteční cestě  se zastavíme v Dolní Lhotě v restauraci U 
Filků na večeři. Večeři si platí každý sám. Odjezd autobusu je v 13 hodin od Manga. 

 

 V úterý 28. května a ve středu 29. května je odjezd vždy v 7 hodin od Manga, celodenní 
zájezd do Brna - Bystrce, kde se projedeme  lodí po Brněnské přehradě. Asi v 11 hodin 
navštívíme hrad Veveří, oběd  kolem 12,30 -13,30 hod. Potom  odjezd do vinného sklípku 
Plže - Petrov. Cestou domů se zastavíme  v Hustopečích, kde si prohlédneme náměstí a 
moderní kostel se Svatováclavskou korunou. 

 

 Dále je to týdenní  pobyt - Mariánské  Lázně  -  hotel Fontána a hotel Pramen -  polopenze 
s možností zakoupení procedur. Odjezd v neděli 19. května  od Manga v 6,45 hod. Návrat 
domu v pátek 24. května kolem 16 - 17 hod. 

 

ZŠ a MŠ Bořitov 
Škola: 

 V úterý 2. dubna jsme přivítali 26 dětí, které přišly se svými rodiči k zápisu do 1. třídy pro 
školní rok 2019/2020. V září se budeme těšit na 23 z nich. Celkový počet žáků  se  v příštím 
školním roce opět zvýší, budeme mít 91 dětí. 

 Žáci naší školy se každoročně připojují k oslavě Dne Země tím, že uklízí okolí školy a 
zahradu školky. Letos se do předvelikonočního úklidu zapojily děti ze 4. a 5. ročníku. 

 „Velikonoční výstavu ZŠ a MŠ“ jsme letos připravili jinak než v předchozích letech. 
Výrobky dětí jste si mohli prohlédnout od 16. do 23. 4. ve venkovní odpočinkové zóně vedle 
budovy školy a na zahradě školky. O tom, že děti připravily krásné výrobky a výstava se 
opravdu podařila, se můžete přesvědčit na webu školy v části Fotogalerie. 

 Předvelikonoční úterý 16. dubna přijela za dětmi paní Vendula Zachovalová   s výukovým 
programem diecézního centra „Proč se slaví Velikonoce“.  Seznámila nás s biblickým 
příběhem o smrti a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta i s tím, jak v současné době vypadá 
Jeruzalém a jeho okolí, kde se velikonoční příběh odehrál. 
 

Školka:  

 7. dubna vynesly děti za zpěvu jarních písniček letošní „Moranu“ ke splavu. Jejím 
vhozením do vody se rozloučily se zimou a přivítaly jaro.  

 Své jarní tvoření nabídly děti k nahlédnutí v období velikonočních svátků v „Galerii na 
plotě i za plotem“, v prostorách zahrady i školky. 
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 V dubnu začaly přihlášené děti navštěvovat kurzy plavání na Sladovně v Černé Hoře. 
Učí se zde zábavnou formou poznávat vodní prostředí, otužují se a zároveň si vytváří 
přirozený respekt k možnému nebezpečí, které jim může ve vodě hrozit. 

 Ke Dni Země si děti připomněly nutnost péče o životní prostředí vycházkou do přírody 
spojenou se sběrem odpadků.  

 26. 4. přijela za dětmi pohádka z Valašska „O chytré princezně“, kterou svým 
nenapodobitelným projevem představil dětem pan Taraba.  

 29. 4. dopoledne proběhlo na školičkové zahradě každoroční „Čarodějnické rojení“. 
Malí čarodějničtí učni v maskách museli pro své vysvědčení zvládnout nejednu záludnou 
disciplínu.  
 

Další informace: 
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 
se koná ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 15:00 do 17:00 v jídelně ZŠ Bořitov. Podrobnosti najdete 
na webu školy – www.zs.boritov.cz. 
 
Atletická olympiáda ZŠ a MŠ Bořitov 2019 
ZŠ a MŠ Bořitov ve spolupráci s  TJ Sokol Bořitov zvou na Atletickou olympiádu, která se 
uskuteční v pátek 17. května 2019 od 16:00 na hřišti u sokolovny. 
 
Program:  
1/  16:00 – 16:30  prezence závodníků 
2/  od 16:30 vlastní závod s následným vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií 
3/  posezení u ohně   
 
Kategorie a disciplíny: 
MŠ: 

1. kategorie:   rok narození  2014 – 2016       
2. kategorie:   rok narození  2012 – 2013 

 
      Disciplíny pro obě kategorie:      

1. skok snožmo z místa       2. sprint           3.  překážková dráha   
 

ZŠ:  
1. kategorie:   1. třída   
2. kategorie:   2. a 3. třída   
3. kategorie:   4. a 5. třída   

 
 Disciplíny pro všechny kategorie:   
1. skok snožmo z místa 2. hod míčkem          3. sprint        4.  vytrvalostní běh 

 
Závěrečná disciplína pro děti a rodiče: 
Pro každou výše uvedenou kategorii MŠ i ZŠ bude závěrečnou disciplínou krátký 
překážkový běh pro dítě + jeden rodič (prarodič). Tato disciplína bude vyhodnocena zvlášť. 
 

Všichni závodníci obdrží účastnický list s uvedenými dosaženými výsledky a první tři v každé 
kategorii  diplomy, medaile a nejvyšší kategorie poháry. 
 

Prodej drobného občerstvení, nealkoholických nápojů a točeného piva je zajištěn. 
  
Zveme všechny děti i jejich rodiče, aby si přišli zasportovat  a společně strávit příjemné 
odpoledne. 

http://www.zs.boritov.cz/
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TJ Sokol Bořitov 
Z důvodu rekonstrukce plynovodu v hlavních ulicích obce a s tím souvisejícími 

uzávěrkami a objížďkami v obci, které budou probíhat až do zimního období, se nebude 
letos konat tradiční  cyklistický silniční závod  „O mistra Bořitova“. 

Společně se ZŠ a MŠ Bořitov, pod záštitou České unie sportu, připravíme  v pátek 
17. května  Atletickou olympiádu pro děti od 3 do 12 let. Bližší údaje jsou uvedeny ve 
zprávě školy a dále na webu ZŠ.   
 
Oddíl stolního tenisu 

Posledním sportovním podnikem stolních tenistů v ročníku 2018/2019 byl jubilejní, 
letos již 15. ročník Velikonočního turnaje, který pořádal druhou dubnovou sobotu TJ Sokol 
Kuřim. Za zelené stoly se postavila rekordní účast 48 registrovaných i neregistrovaných 
hráčů a hráček z 22 oddílů z brněnského regionu, Blanenska, Žďárska a dokonce i 
Svitavska. Tohoto klání se zúčastnila i trojice hráčů ,,B" mužstva Bořitova Stejskal Marek, 
Odehnal Ladislav a Tun Karel. I v této konkurenci si vedli velice dobře. V jednotlivcích byl 
Steskal Marek na děleném 3. - 4. místě, kdy v semifinále prohrál s budoucím vítězem. Tun 
Karel skončil na 5.-8. místě. Ve čtyřhrách dvojice Stejskal - Odehnal prohrála až ve finále  a 
narychlo sestavená dvojice Tun - Polák na 3. - 4. místě. 
 
 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

17. kolo Pá 5.4. 2019 
Bořitov – Adamov 2:0 (2:0) 
Branky: Havel J. (PK), Majer L. 

18. kolo Ne 14.4. 2019 
Boskovice B – Bořitov 6:0 (4:0) 

 

19. kolo Pá 19.4. 2019 
Bořitov – Rudice 0:0 (0:0) 

 

20. kolo Ne 28.4. 2019 
Drnovice – Bořitov 3:1 (1:1) 
Branka: Zouhar P. 

 
 
         Tabulka PENALTY Okresního přeboru II. třídy mužů 

 

1 Boskovice B 19 14 1 4 77 : 30 43 

2 Rudice 19 14 1 4 41 : 15 43 

3 Jedovnice 19 12 3 4 54 : 30 39 

4 Olomučany 17 10 4 3 38 : 24 34 

5 Ráječko B 19 10 2 7 47 : 29 32 

6 Skalice 19 8 4 7 42 : 38 28 

7 Drnovice 19 7 3 9 38 : 41 24 

8 Olešnice 19 7 3 9 31 : 46 24 

9 Bořitov 18 6 4 8 38 : 38 22 

10 Letovice 19 6 4 9 33 : 44 22 

11 Doubravice 19 6 2 11 22 : 37 20 

12 Adamov 18 5 3 10 22 : 39 18 

13 Vysočany/Šošůvka 19 5 0 14 31 : 73 15 

14 Sloup 19 3 2 14 26 : 56 11 
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Zbývající utkání PENALTY Okresní přebor II. třídy mužů 
 

21. kolo Pá 3.5. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov - Ráječko B 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

16. kolo St 8.5. 2019, 17:00 hod. 
Olomučany - Bořitov 

22. kolo Ne 12.5. 2019, 17:00 hod. 
Olešnice - Bořitov 

23. kolo Pá 17.5. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov – Jedovnice 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

24. kolo Ne 26.5. 2019, 17:00 hod. 
Vysočany/Šošůvka - Bořitov 

25. kolo Pá 31.5. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov - Doubravice 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

26. kolo Ne 9.6. 2019, 17:00 hod. 
Sloup - Bořitov 

15. kolo Pá 14.6. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov – Skalice 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

 

Informace o výstavbě hřiště a zázemí pro sportovce 
V současné době probíhají finální stavební práce na budově zázemí pro sportovce. 
Obkládají se koupelny a WC. Proběhnou výmalby a pokládka PVC. Venku se realizují 
zpevněné plochy a přístřešek. Na hřišti zbývá provést výsadbu zeleně, osazení střídaček, 
fotbalových branek a sloupů na ochranné sítě. 
Práce probíhají tak, aby celá stavba byla připravena k předání  na konec měsíce května 
2019. 
 
 

SDH Bořitov 
 V měsíci dubnu jednotka zasahovala u dvou požárů lesního porostu v Blansku. Poprvé 

v pondělí 1.4 a podruhé ve čtvrtek 11.4. Oba požáry se nacházely v městské části 
Žižlavice. 
 

 Koncem měsíce dubna se jednotka zúčastnila taktického cvičení HZS v Ostrově u 
Macochy a dvoudenního cvičení v Tišnově. Obě akce byly zaměřeny na předurčenost 
OOB. Nově zde byl také použit nový přívěs, který byl vyroben přímo pro tyto zásahy.   

 

 První dubnovou sobotu vyrazili dorostenci na halou soutěž v běhu na 100 m překážek 
do Jablonce nad Nisou. V tomto velmi prestižním závodě, kde v každé kategorii startuje 
kolem sto závodníků dopadli naši sportovci následovně: 
- stř. dorostenky: Simona Páralová: 19,02, 8. místo 
- stř. dorostenci:  Patrik Fojt: 17,19, 12. místo 

      Pavel Karásek: 18,15, 14. místo 
-  st. dorostenci:    Martin Kučera: 18,14, 9. místo 

 

 V měsíci květnu se naplno rozběhne soutěžní sezóna ve všech kategoriích. Žáky čekají 
soutěže ve Vavřinci, Velkých Opatovicích, Bořitově a Ostrově, dorostenci vyrazí do 
Pardubic, Prahy, Třebíče, Velkých Opatovic a Ostrova a muže čekají soutěže na 
Žernovníku, Senetářově a v Ráječku.   

 

 K příležitosti svátku patrona hasičů svatého Floriána, proběhne v kostele sv. Jiří v neděli 
5. května v 8:30 hasičská mše. 

 

 V sobotu 11. května uspořádá SDH Bořitov od 9:00 soutěž mladých hasičů. Soutěž je 
zařazena do okresní ligy mládeže a bude se soutěžit v disciplínách útok CTIF a štafeta 
4 x 60m. Přijďte podpořit našem mladé hasiče! 
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Orel Bořitov 
 V neděli 12.5. se uskuteční naše župní pouť ke sv. Stanislavu v Osikách. Začátek mše 

svaté v 11,00 hodin. 
 

 V sobotu 18.5. pořádáme ve škole  Rájec-Jestřebí župní turnaj mladších a starších žáků 
ve florbale. 

 

 Na měsíc červen připravujeme na 2.6. tradiční dětské divadelní představení 
 

  v neděli 16.6. se uskuteční pro vás všechny druhý ročník velmi úspěšného nesoutěžního 
představení talentovaných a odvážných spoluobčanů, MÁ BOŘITOV TALENT ???? 
Zveme všechny odvážné a talentované spoluobčany. 

 
 
Jarní dílničky 
Všechny děti, které rády tvoří, zveme na tradiční Jarní dílničky, které se budou konat 
11.5.2019 od 14,00 do 17,00 hod v bořitovské orlovně. Přijďte si vyrobit jarní dekorace 
nebo dárek pro maminku ke Dni matek. 
 
 
Pozvánka na Noc kostelů  

V pátek 24.5.2019 proběhne současně ve třech evropských zemích - České 

republice, Rakousku a na Slovensku  další ročník Noci kostelů 2019, v rámci které jsou 

volně zpřístupněny široké veřejnosti kostely a modlitebny. V neopakovatelné večerní a noční 
atmosféře je připraven návštěvníkům bohatý program. Více na www.nockostelu.cz. 
 

Do letošního ročníku se letos opět zapojuje i bořitovský kostel a farnost sv. Jiří. Na 
co se můžete letos těšit? Tento ročník je ve znamení hudby, připraveny jsou koncerty 
varhanní, smyčcových nástrojů  a zahraje a zazpívá  také schola z Dlouhé Lhoty.  Nejen pro 
děti je připraveno divadelní pohádkové představení O princi Bajajovi.  Čeká Vás tradiční 
troubení z věže kostela, volné prohlídky všech prostor kostela s poutavým vyprávěním dr. 
Antonína Štrofa, ochutnávka mešního vína a mnoho dalšího. V průběhu celého večera bude 
ve věži kostela instalována výstava prací dětí a žáků z naší MŠ a ZŠ.  
Přesný časový harmonogram bude zveřejněn na internetu, vývěskách a plakátech.  
 
 

Inzerce: 
Adriana textil srdečně zve  k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 12. května 2019 
ve 13,00 hodin na Hasičku. 
 

Firma Řehořek zve rovněž k nákupu  levného textilu z dovozu, a to v pondělí 13. května 
2019 v době 8 – 16,30 hodin na Hasičku. 
 

Potraviny ENAPO přijmou na hlavní pracovní poměr prodavačku. Informace 
v prodejně. 
 
 
Poděkování          
Děkuji všem svým zákazníkům za společně prožitých 13 let.             Olga Hynková 
 
 

http://www.nockostelu.cz/
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Vás zve na archeologickou vycházku 

hledáme CICVÁRKY v okolí Obory 

s PhDr. Antonínem Štrofem, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDY – středa 8. května 2019 

V KOLIK – 15.30 hodin 

KDE – sraz na točně na Huti sv. Antonie u Obory 
S sebou si vezměte dobrou obuv, "opatření" proti ev. dešti, igelitový sáček, hrábky 

nebo malý zahradnický rýč-lopatku a nadšení pro dobrodružství! 

 

Těšíme se na Vás i na cicvárky! 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci květnu 2019 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Narození 
Ešner Filip 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – květen 2019 (8 – 13 hod) 
 

  1.5. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 

  4.5. MUDr. Řehořek   Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

  5.5. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

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

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

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

18.5. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 

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

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

26.5. MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8 731 074 479 

 
Mimo výše uvedené je služba zajištěna  v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545 
538 111 ve všední dny od 18,00 do 24,00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích  od 8,00 
do 20 hodin. 
 

 

Knihovna 
Vedoucí knihovny oznamuje, že ve čtvrtek 2. 5. 2019 bude knihovna zavřena. Otevřeno 
bude v pátek 3. 5. 2019 v době od 17.00 do 19.00 hodin. 
 

 

Kulturní komise 
Kulturní komise pořádá v sobotu 18. května 2019 zájezd do termálních lázní Velký 

Meder na Slovensku. Odjezd autobusu je v 5,30 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Cena 
zájezdu je 450,- Kč. V ceně je zahrnuto celodenní vstupné a doprava. Je ještě několik 
volných míst, zájemci přihlaste se na obecním úřadě. 
 
 

Zprávy z matriky za rok 2018: 
 narodilo se 12 dětí 
 zemřelo 8 občanů 
 přistěhovalo se 15 občanů 
 odstěhovalo se 10 občanů     

 k 31.12.2018 žilo v naší obci 1308 obyvatel  

 počet mužů 660, průměrný věk 40,48 roků  děti do 15 let: 207 

 počet žen  648, průměrný věk 43,49 roků  mládež do 18 let: 242 

 věkový průměr všech obyvatel je 41,97 roků  občané nad 60 let: 335 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cz.depositphotos.com/28071939/stock-illustration-happy-family-cartoon.html&ei=91sRVcmOB5LiaPeggMAL&bvm=bv.89184060,d.d2s&psig=AFQjCNF1um4Hys3z4HQyh0zhnyMu1CoOgQ&ust=1427287333824881

