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Oznámení obecního úřadu
 Žádáme občany Bořitova, aby při návštěvě hřbitova věnovali zvýšenou pozornost dění
na jednotlivých hrobech. V poslední době dochází ke krádežím výsadby hrobů. V případě
zjištění zloděje žádáme o jeho nahlášení na obecní úřad.
 Dále upozorňujeme na zákaz rozdělávání ohňů v době současného sucha.
 Vzhledem k situaci se spodní vodou žádáme občany o šetření s pitnou vodou a její co
nejšetrnější používání.

Zákaz odběru vody z vodních toků z důvodu nedostatku vody
Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko vydal s platností od 24. července 2018
do odvolání opatření obecné povahy, kterým se zakazuje odběr vody z vodních toků
v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, a to k účelům
zalévání hřišť a trávníků, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů.
Opatření obecné povahy bylo vydáno na základě zjištěných hydrologických poměrů na
místních vodních tocích, na kterých dlouhodobě přetrvávají minimální průtoky.
Stávající nepříznivý vývoj hydrologické situace má dle předpovědi počasí pro příští období
nadále přetrvávat, a proto vodoprávní úřad přistoupil k tomuto mimořádnému opatření.

Částečné omezení vstupu do obecních lesů
Sucho v letech 2016/2017, mírná zima a především letošní teplotní extrémy, jsou ideální
pro přemnožení podkorního hmyzu na smrku - kůrovce. Ještě na jaře jsem byl optimistou,
že průběh kalamity bude stejný jako před 20 lety a situaci časem zvládneme. Bohužel je
situace mnohem horší a výhled počasí zastavení kalamity nepřeje. V dnešní době probíhají
intenzivní těžební práce na Chlumu, proto prosím dbejte při výletech k sochám a na Hutě
zvýšené opatrnosti. Zároveň připomínám zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě.
Vít Koudelka, lesní správce

Klub důchodců
Klub důchodců Bořitov ve spolupráci se Svazem tělesně postižených v Rájci Jestřebí
pořádá rekreační pobyt v Jeseníkách, hotel Slovan. Pobyt začíná v neděli 12. srpna večeří
a končí 18. srpna snídaní. Odjezd autobusu je v neděli 12.8.2018 v 6,55 hod od Manga.

Orel Bořitov
 Ani se to nechce zdát, ale polovina prázdnin je za námi a již se rozdělují skupiny Orelské
florbalové soutěže. Do letošní sezony máme přihlášeny družstva mladších žáků, starších
žáků a mužů.
 V neděli 19.8. se uskuteční tradiční ORELSKÁ pouť na SVATÝ HOSTÝN, autobus pojede
v 6,30 hod od Manga.
 O víkendu 24. - 26. 8. pořádáme zájezd na Vltavu, kterou se chystáme pokořit na raftech
z Vyššího Brodu. Máme ještě několik volných míst a případní zájemci se mohou
informovat na telefonu 775 546 444.
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TJ Sokol Bořitov
Oddíl nohejbalu
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu uspořádal v sobotu 30.6.2018 turnaj nohejbalu dvojic o
„Pohár starosty TJ". Turnaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů. Vylosované dvojice se potom
utkali ve vzájemných zápasech o celkové umístění. Po odehrání všech zápasů a sečtení
výsledků bylo pořadí pěti nejlepších dvojic následující:
1. Petrák Lukáš, Škaroupka David
2. Kafoněk Michal, Mareček Milan ml.
3. Málek Michal, Polák Josef
4. Málek Karel, Mareček Petr
5. Filouš Martin, Mareček Milan
Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast a předvedené výkony. Turnaj
byl zakončen předáním pohárů a společenským posezením.
Další turnaj v nohejbalu dvojic tentokrát „O pohár starosty obce“ se uskuteční v sobotu
25.8.2018 na hřišti u sokolovny. Prezentace účastníků od 9:30 hodin, srdečně zveme
všechny aktivní hráče i příznivce tohoto sportu. Občerstvení zajištěno.
Zprávy z oddílu kopané
Rekonstrukce kabin a fotbalového hřiště
V měsíci červenci byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci kabin a
fotbalového hřiště. Byly provedeny bourací práce uvnitř budovy kabin a došlo k demontáži
oplocení hřiště a stržení povrchu hrací plochy.
Rozlosování PENALTY Okresní přebor II. třídy mužů
Podzim 2018
3. kolo Ne 19.8. 2018, 17:00 hod.
Bořitov – Olomučany
Blansko, Mlýnská 18 – Tráva/UMTR
5. kolo So 1.9. 2018, 17:00 hod.
Bořitov – Boskovice B
Blansko, Mlýnská 18 – Tráva/UMTR
7. kolo Ne 16.9. 2018, 16:00 hod.
Bořitov – Drnovice
Blansko, Mlýnská 18 – Tráva/UMTR
9. kolo Ne 30.9. 2018, 15:00 hod.
Bořitov – Olešnice
Blansko, Mlýnská 18 – Tráva/UMTR
11. kolo Ne 14.10. 2018, 15:00 hod.
Bořitov – Vysočany/Šošůvka
Blansko, Mlýnská 18 – Tráva/UMTR
13. kolo Ne 28.10. 2018, 14:00 hod.
Bořitov – Sloup
Blansko, Mlýnská 18 – Tráva/UMTR

2. kolo Ne 12.8. 2018, 17:0 hod.
Skalice - Bořitov
4. kolo Ne 26.8. 2018, 17:00 hod.
Adamov - Bořitov
6. kolo So 8.9. 2018, 16:30 hod.
Rudice - Bořitov
8. kolo So 22.9. 2018, 15:30 hod.
Ráječko B - Bořitov
10. kolo So 6.10. 2018, 15:00 hod.
Jedovnice - Bořitov
12. kolo Ne 21.10. 2018, 14:30 hod.
Doubravice - Bořitov
1. kolo Ne 4.11. 2018, 14:00 hod.
Bořitov – Letovice
Blansko, Mlýnská 18 – Tráva/UMTR

14. kolo So 10.11. 2018, 13:30 hod.
Letovice - Bořitov
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SDH Bořitov
 Během uplynulého měsíce vyjela naše jednotka ke dvěma zásahům. Nejprve 2. 7.
likvidovala sršní hnízdo na půdě rodinného domu. Poté 24. 7. zasahovala u požáru
nákladního automobilu na silnici I/43.
 I v letošním roce je možné zajistit likvidaci nebezpečného hmyzu. V případě ohrožení
tímto hmyzem můžete likvidaci domluvit na obecním úřadě tel. 516 437 189 a nebo přímo
s velitelem jednotky ing. Petrem Kolínkem mob. 605 882 525. Samotná likvidace probíhá
zpravidla v podvečerních hodinách, kdy je hmyz nejméně aktivní.
 Ve dnech 4. – 5. 7. 2018 se naši dorostenci zúčastnili Mistrovství ČR dorostu v Plzni.
V kategorii středních dorostenek obsadila 13. místo Simona Páralová, která si ve všech
disciplínách vylepšila svá osobní maxima. O dvě příčky lépe si v kategorii středních
dorostenců vedl Patrik Fojt. Družstvo dorostenců se v celkovém součtu umístilo na
krásném čtvrtém místě. Nejlépe se podařila disciplína požární útok, kde se naši závodníci
stali MISTRY ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM ÚTOKU. Z Plzně si bohužel přivezl
sádru na kotníku Honza Fojt po pádu z kladiny. Děkujeme všem našim závodníkům za
výbornou reprezentaci na republikové soutěži a také fanouškům, kteří podporovali naše
závodníky jak v Plzni, tak i u obrazovek hasičské televize.
 O víkendu 14. a 15. 7. 2018 proběhla v Brně soutěž jednotlivců
v běhu na 60 m překážek. V kategorii přípravek obsadil první příčku
Šimon Včelař a bronzovou medaili si dovezl Eliáš Svoboda. Dále nás
v kategorii mladší žáci reprezentovali Matěj Kafoněk, Lukáš Podmele
a Adam Včelař, v kategorii starších žáků Pavel Karásek a Patrik Fojt.
 V červenci pokračovaly úpravy dráhy za hasičskou zbrojnicí. Byla
dokončena část oplocení.
 Dne 21.7. 2018 předvedli naši členové ukázku historické techniky na oslavách založení
sboru v Otinovsi.
 Po prázdninové přestávce začínají tréninky mladých hasičů od pátku 3.7 od 16:30.
 Druhou červencovou sobotu proběhlo na stadionu ASK v Blansku okresní kolo
v požárním sportu mužů a žen. Naše družstvo mužů zvítězilo ve dvou ze tří disciplín a
díky tomu ovládlo okresní soutěž a zajistilo si postup do krajského kola, které se
uskuteční 4.8.2018 na stadionu VUT Brno. Družstvo mužů doplní ženy ze Žernovníku,
v jejíchž dresu se na kraj probojovala také naše Simona Páralová.
 V měsíci červenci se družstvo mužů zúčastnilo těchto soutěží:
místo

čas

pořadí

VCP Bílovice

17,65

4. místo

VCB Velké Opatovice

17,45

3. místo

NP

-

VCB Pamětice

18,62

7. místo

VCB Černovice

18,10

7. místo

VCP Lipová
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci srpnu 2018
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození v měsíci červenci 2018
Kakáč Vítek

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – srpnu 2018 (8 – 13 hod)
4.8.
5.8.
11.8.
12.8.
18.8.
19.8.
25.8.
26.8.

MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Řehořek
MDDr. Šméralová K.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Houdková
MUDr. Kulhánková

Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Křtiny, Zdrav. středisko

516 416 386
516 488 453
516 453 998
608 220 806
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 414 291

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
hod do 20,00 hodin.

Dětské oddělení Černá Hora - 30. 7. - 3. 8. 2018 dovolená
Ve dnech 30. 7. - 3. 8. 2018 nebude MUDr. Marie Ryzí ordinovat. Zastupovat bude MUDr.
Miriam Mokrošová na dětském středisku v Lysicích. V pondělí 30. 7. 2018 od 13:00 do 14:30
hodin, od 31. 7. do 3. 8. 2018 od 8:00 do 9:30 hodin.
V úterý 7. 8. 2018 bude zkrácená ordinační doba do 8:00 hodin.
Návštěvu u novorozence domlouvejte na tel. č. 516 472 132.

Lékárna Černá Hora
oznamuje, že ve dnech od 1.8. do 7.8.2018 zkrácena pracovní doba z důvodu čerpání
dovolené.
středa 1.8. 7,30 – 13,00 hod
čtvrtek 2.8. 7,30 – 14,00 hod
pátek 3.8. 7,30 – 12,00 hod
pondělí 6.8. 7,30 – 15,00 hod
úterý 7.8.
7,30 – 14,00 hod

Inzerce:
Společnost Atomo Projekt se sídlem provozovny v Bořitově přijme do svého provozu
MANIPULAČNÍ DĚLNÍKY. Požaduje: manuální zručnost, spolehlivost, dobrou fyzickou
kondici. Náplň práce: příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení (zaškolíme).
Možno i pro studenty formou brigády.
Bližší informace na tel. čísle 516 412 635 nebo osobně v kanceláři firmy.
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