BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2015/číslo 11
Oznámení obecního úřadu

 Rada obce vybrala jako nového nájemce samoobsluhy společnost Pekárny Blansko.
V prostorách samoobsluhy se začala provádět oprava a údržba stávající budovy. Po
provedení nezbytných oprav, zařízení objektu a naskladnění zboží bude prodejna
otevřena. Bude zachován prodej potravin a smíšeného zboží.
 Z důvodu výpadku ve výrobě kompostérů se zpozdí jejich dodávka do obce. Po dodání
kompostérů budou občané informováni o způsobu předání.

Oznámení školy
Jaký byl měsíc říjen v MŠ:
 2.10. potěšily děti svým vystoupením jubilanty na Obecním úřadě.
 7.10. všichni navštívili brněnské divadlo Radost a pohádku „Když jde kůzle otevřít“.
Připomněli si, že v kontaktu s cizími lidmi je třeba být opatrní a ne všemu věřit.
 Předposlední říjnový týden podnikly děti „Výpravu za Podzimníčkem“, na které se učily
vnímat rozmanitost a podzimní změny v přírodě všemi smysly. Na cestě vyhledávaly a
zároveň plnily úkoly, které jim Podzimníček přichystal.
(více na www.zs.boritov v části Aktuality a Fotogalerie)
…a v ZŠ
 2.10. zhlédly děti všech ročníků anglicko-českou pohádku Divadelního centra Martin
s názvem „John and Mary“ v blanenském kině. Ti, kteří se již anglicky učí (v rámci
výuky od 3. ročníku nebo v rámci kroužku angličtiny), si procvičili své jazykové
dovednosti a těm ostatním pomohla znalost známé pohádky o Jeníčkovi a Mařence.
 15.10. žáci odjeli opět do kina v Blansku a navštívili multimediální vzdělávací projekci
„Zpátky do Mexika – neobyčejné velrybí dobrodružství“ plnou zajímavého vyprávění a
autentických fotografií.
 26.10. proběhlo ve 3.- 4. vyučovací hodině projektové vyučování na téma „Zdravé
zuby“, které pro všechny děti připravily paní učitelky Mgr. Dvořáčková a Mgr. Opatřilová.
Nejprve si všichni společně a s využitím interaktivní tabule připomněli teorii a zásady
správné péče o zuby, co jim škodí a naopak prospívá. Následovala práce ve skupinách,
kdy děti z přinesených materiálů tvořily tematické plakáty.
(více na www.zs.boritov.cz v části Aktuality a Fotogalerie)
Další informace:
Podzimní sběr papíru
Ve dnech 16. – 18. listopadu 2015 bude probíhat sběr odpadového papíru (nemusí být
tříděný ani svázaný), jehož výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí Mateřské školy a
Základní školy Bořitov.
Sběrový materiál bude možné složit do uzamykatelného
kontejneru vedle budovy ZŠ v následujících termínech:
Pondělí 16.11.
9,00 – 18,00 hod.
Úterý
17.11.
9,00 – 18,00 hod.
Středa 18.11.
7,00 – 16,00 hod.
Budeme velice rádi, když sběrem pomůžete a podpoříte aktivity školy určené dětem.
Předem děkujeme.
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Orel Bořitov
 V pátek 13.11. zahajuje prvním kolem župní bowlingová liga, kde naše družstvo bude
obhajovat loňské první místo.
 V neděli 22.11. srdečně zveme všechny příznivce střelby ze vzduchovky na tradiční
„PODZIMNÍ STŘELECKÉ ZÁVODY". Kategorie chlapci a děvčata 10 - 15 let, muži a
ženy 15 - 99 let. Začátek ve 14,00 hodin, startovné 30,- Kč. Občerstvení a výhry
zajištěny.
FBK ORLI BOŘITOV
Dne 4.10. proběhlo 1. kolo Jihomoravské soutěže.
1. zápas Bořitov - Ivanovice na Hané 4 : 1
2. zápas Bořitov - Hovorany 2 : 3
Dne 17.10. proběhlo 2 kolo Jihomoravské soutěže.
1. zápas Bořitov - Blansko 1 : 3
2. zápas Bořitov - Telnice 1 : 9
Dne 24.10. se odehrálo první kolo Orelské celostátní flor. ligy.
1. zápas Bořitov - Olešnice 9 : 2
2. zápas Bořitov - Kunštát 2 : 2

Vánoční dílnička
Srdečně zveme rodiny s dětmi na tradiční vánoční dílničky, které vám zpříjemní adventní
čas. Děti si mohou vytvořit vánoční ozdoby, perníčky a další krásné předměty s vánoční
tématikou. Bořitovské maminky se na vás těší v sobotu 28. listopadu od 14ti hodin na
Orlovně.

Kulturní komise
V pátek 6. listopadu 2015 v 18,00 hodin se uskuteční lampionový
pochod k Halloweenu s vyhodnocením nejkrásnějšího dýňového
strašidýlka. Pochodu se mohou zúčastnit i ty děti, které nebudou mít
vyřezanou dýni. Sejdeme se v 17,00 hod před OÚ, přinesené vyřezané dýně
budou vystaveny u obecního úřadu. Potom se projdeme částí obce s lampiony
nebo různými svítidly. Po dobu průvodu bude používán obecní rozhlas,
prosíme proto o pochopení.
Na závěr proběhne vyhodnocení vyřezaných dýní. Výrobci nejlepších dýní budou
odměněni. Děti i rodiče mohou přijít ve strašidelných maskách.
Srdečně zveme na slavnostní rozsvícení Vánočního stromu, které se uskuteční
v neděli 29. listopadu 2015 v 15,00 hodin na náměstí U Václava. V programu vystoupí
děti ZŠ a MŠ Bořitov. Občerstvení zajištěno. Bude zde možnost nákupu vánoční výzdoby
od bořitovských občanů, ale také výrobků dětí z mateřské a základní školy.
Koncem října se uskutečnil Strašidelný večerní pochod, kterého se zúčastnilo 140
dětí za doprovodu rodičů a prarodičů. Děkujeme tímto za velkou pomoc mladým členům
SDH Bořitov, kteří zajistili občerstvení a zázemí na hasičské zahradě.
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TJ Sokol Bořitov
Oddíl nohejbalu
Tělovýchovná jednota Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu, uspořádal v sobotu 3.10.2015 na
víceúčelovém hřišti u Sokolovny třetí, závěrečný turnaj letošní sezony v nohejbale dvojic
„O pohár oddílu nohejbalu".
Po odehrání všech zápasů a sečtení bodů bylo pořadí následující:
1. místo: Fojt Antonín, Kopeček Libor
4. místo: Filouš Pavel, Polák Josef
2. místo: Kafoněk Michal, Onderka Zdeněk
5. místo: Málek Karel, Musil Ladislav
3. místo: Filouš Martin, Třetina Jan
6. místo: Blažek Roman, Žáček Josef
Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast a předvedené výkony. Turnaj byl
zakončen předáním pohárů a cen a posezením na ukončení sezóny.

Oddíl badmintonu
V letošním roce se Badmintonový oddíl „Čápů“ přihlásil do Brněnského městského
přeboru - VI. ligy. Přihlásila se tato družstva: BC Lokomotiva Kunovice „C“, SKP Kometa
Brno - RS badminton „D“, VSK VUT Brno, Spartak PBS Brno, TJ Židlochovice „B“, BC
RSC Brno „C“, SK Badminton Uherské Hradiště, TJ Slavoj Podivín a TJ Chropyně „C“.
1. TJ Sokol Bořitov - TJ Slavoj Podivín 3 : 5
Body uhráli v singlu Michal Hejč, ve čtyřhře Tonda Hráček a Ondra Sehnal, v mixu
Ivana Čermáková s Ondrou Sehnalem. První domácí utkání, kde jsme sahali i k bodu
za remízu, nebýt smolně prohraného zápasu Tondy Hráčka.
2. BC Lokomotiva Kunovice „C“ - TJ Sokol Bořitov 2 : 6
Body uhráli v singlu Martin Zatloukal, Michal Kafoněk a Tereza Čermáková. Ve čtyřhře
Ondra Sehnal + Tonda Hráček, Martin Zatloukal + Michal Kafoněk, Tereza a Ivana
Čermákovy.
Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale čtyři utkání jsme vyhráli až ve třech setech. Dvě
dokonce 20: 22 ve třetím setu. Výborný výsledek našeho družstva.

Inzerce:
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci listopadu 2015
Dvořák Jaroslav
Lengál František
Dráždilová Marie
Skácel Břetislav
Bílková Milada
Odehnalová Božena
Fiala Jaroslav
Daňková Marie

Podsedky 65
Družstevní 298
Chlumská 127
Nová čtvrť 283
Dolní Zádvoří 221
Podsedky 180
Nová čtvrť 281
Horní Zádvoří 228

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

Narození v měsíci říjnu 2015
Zatloukalová Lucie
Hermanová Anna

Chlumská 399
Úvoz 325

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - listopad 2015 (8 – 13 hod)
1.11.
7.11.
8.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.

MUDr. Kutlíková
MUDr. Staňková V.
MUDr. Beranová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 453 997
516 442 726
735 056 656
516 416 386
516 488 454
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 488 455

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 srdečně zve na každoroční VÝROČNÍ ČLENSKOU
SCHŮZI, která se koná v sobotu 21. listopadu v 16 hodin na sále Hasičky. Čeká vás
kulturní program, malé občerstvení a bohatá tombola. Na Vaši účast se těší výbor Klubu
důchodců.

Pozvánka
Vedoucí knihovny zve bořitovské občany na setkání s básnířkou, textařkou a
zpěvačkou Evou Sádeckou (rodačkou z Rájce-Jestřebí), které se uskuteční v knihovně
ve středu 11. listopadu 2015 v 17,00 hodin.

Inzerce:
Bořitovská aranžérka Dáša Demlová přijímá závazné objednávky na originální adventní
dekorace do 25.11.2015 na tel. č. 776 845 417.
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