BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2015/číslo 2
Oznámení obecního úřadu

 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Bořitov, které se koná
v pondělí 2. února 2015 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov.
Kompostéry do domácností
V rámci Operačního programu životního prostředí bude pravděpodobně vypsán dotační program pro oblast Zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci tohoto programu bude zvlášť
podporovaná likvidace biologicky rozložitelných odpadů přímo u toho, kdo odpad produkuje.
Nejlepší metoda, která splňuje tyto podmínky, je domácí kompostování.
Rada obce se rozhodla v rámci tohoto programu vypracovat projekt a podat žádost o
dotaci na pořízení kompostérů pro domácnosti v Bořitově. Naše představa je velikost cca 900
litrů, což by mělo stačit pro domácnost a větší zahrádku. Kompostéry potom přidělíme všem, kdo
o ně bude mít zájem bezplatně formou zápůjčky s tím, že po 5 letech se stanou majetkem
občanů. Pokud vše půjde bez průtahů a obec získá dotaci, kompostéry by mohly být dodány
v druhé polovině letošního roku. Občané mohou zájem o pronájem kompostérů potvrdit na
obecním úřadě, kde je k dispozici přihláška.
Poplatky na rok 2015, splatné do 31. 3. 2015 na OÚ Bořitov:
odpady
500,- Kč fyzická osoba
330,- Kč osoby, které v roce splatnosti poplatku nedovrší 21
let života
500,- Kč volný rodinný dům, rekreační nemovitost
podnikatelé
2.400,- Kč/1 popelnice (14ti denní svoz)
za psy
100,- Kč za 1. psa, za každého dalšího psa 150,- Kč
za hroby
18,- Kč/m2/rok (při platbě je potřeba znát číslo hrobu, bude se
podepisovat Smlouva o nájmu hrob. místa na roky 2015 – 2019)
nájem sálu hasičky
165,- Kč/hod léto, 240,- Kč/hod zima
zahrádky
1,- Kč/1 m2
tálky
0,20 Kč/1 m2
Poplatky za televizní a kabelový rozvod - spol. 3C s.r.o. Aleš Procházka, Brno:
kabelová televize (TKR) 370,- Kč,
připojení nového účastníka
4.500,- Kč

Oznámení školy
Akce školy v lednu:
 Ve středu 14.1. navštívily děti ze 3.-5. ročníku ZŠ besedu z cyklu „Svět dětí“, kterou pro
ně připravila Obecní knihovna Bořitov a Městská knihovna Rájec-Jestřebí. Tento
čtyřdílný cyklus dětem postupně přiblíží život jejich vrstevníků od pravěku, až po dnešní
dobu.
 Děti z Mateřské školy podnikly koncem druhého lednového týdne výpravu za zvířátky do
lesa. Povídaly si o tom, jaké nástrahy zvířátka v zimě v přírodě čekají a přinesly jim
trochu dobrot do krmelce.
 V úterý 20.1. zavítal mezi děti ZŠ pan Mgr. K. Kocůrek s manželkou - oba hudebníci
předali dětem zajímavé informace o pastýřské hudbě a hudbě severoamerických indiánů
a názorně předvedli několik netradičních hudebních nástrojů. Malý koncert doplnili
ukázkami hry na housle.
 Ve středu 21.1. se K. Zimová a M. Vojáčková z 5. ročníku zúčastnily okresního kola
Matematické olympiády v Blansku.
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 Předškoláci z Mateřské školy navštívili ve středu 21.1. Základní školu, prohlédli si vnitřní
prostory a zúčastnili se části vyučování prvního ročníku, aby se seznámili s prostředím,
které většinu z nich od září čeká.
 V úterý 27.1. se ve školce konala schůzka rodičů předškoláků s pedagogy MŠ a ZŠ na
téma „Školní zralost“. Rodiče měli možnost seznámit se s požadavky, které jsou na
školáky kladeny a zároveň vidět, jak se děti zapojují a chovají v kolektivu při běžných
činnostech ve školce.
 Děti ze ZŠ dostaly ve čtvrtek 29.1. pololetní výpis z vysvědčení a v pátek 30.1. si mohly
užít jednodenní volno pololetních prázdnin.
 V pátek 30.1. navštívilo děti z MŠ maňáskové divadlo Úsměv s pohádkou „Nemocný
pejsek“.
Upozornění MŠ a ZŠ:
Zápis do 1. třídy
Ve středu 4. února 2015 v 14:00 – 16:00 se v budově ZŠ koná zápis do 1. ročníku. Prosím
rodiče, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápis se znovu týká
také dětí, které měly minulý rok odklad.
Jarní prázdniny
Poslední únorový týden (23.-27. února) mají žáci ZŠ jarní prázdniny.
Plavecký výcvik žáků ZŠ
První z deseti lekcí plaveckého výcviku začne v úterý 3. března, podrobnější informace
dostanou rodiče mailem koncem února.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ
PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy

TJ Sokol Bořitov
Děkujeme sponzorům, členům a příznivcům TJ Sokol, kteří přispěli do bohaté tomboly a
plesového bufetu. S vaší pomocí jsme mohli připravit i letos tradiční Sokolský ples na
dobré úrovni s kvalitním programem, plesovou výzdobou i občerstvením. Díky.
Pozvání na akce pořádané v sokolovně v měsíci únoru:
V pátek 13. února 2015 v 18 hod se koná Výroční veřejná členská schůze TJ Sokol
Bořitov. Zveme všechny aktivní cvičence a sportovce, přispívající členy i bořitovskou
veřejnost. Na programu schůze bude zhodnocení činnosti za uplynulý rok, plány na rok
2015, ukázky ze cvičení mládeže a další. Těšíme se na vaši účast i vaše případné podněty
či připomínky k činnosti TJ.
Oddíl turistiky zve na 6. ročník „Koštu o nejlepší pálenku“, který se koná v sobotu 28.
února 2015 od 17-20 hod v sále sokolovny.
Na koštu si můžete porovnat svoji pálenku s ostatními a zároveň se pobavit v příjemné
atmosféře. Soutěžní pálenku předejte pořadatelům v pátek 27. února od 17 do 20 hod
v klubovně sokolovny v 0,5lt lahvi. Láhev označte štítkem se svým jménem, názvem
produktu a rokem (např. slivovice 2012, kalvádos 2013, směska a pod.).
Pořadatelé pak vzorky připraví do očíslovaných jednotných lahví a ručí za anonymitu
soutěže. Hodnotit může každý účastník koštu, přičemž oznámkuje dle své chuti anonymní
vzorky známkou 1 až 5. Ze všech získaných hodnocení se spočítá průměrná známka
pálenky a stanoví se pořadí. První 3 místa budou oceněna diplomem a medailí.
Na košt zveme všechny občany. Kdo předá vzorek obdrží volnou vstupenku, pro ostatní
účastníky je vstupné 70 Kč, které zahrnuje možnost degustace s hodnocením vzorků a
občerstvení, které je zajištěno formou bufetu. Těšíme se na vaši účast.
Inzerce:
Tělovýchovná jednota Sokol Bořitov nabízí od 1.4. 2015 k pronájmu byt 3 + kk včetně
sociálního zařízení, nacházející se v prvním patře objektu sokolovny v Bořitově, Sokolská
195. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 731 507 745 nebo e-mail AntoninFojt@seznam.cz.
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Zprávy z oddílu stolního tenisu
V úterý 30.12.2014 se uskutečnil tradiční turnaj členů oddílu stolního tenisu ve
čtyřhře.
Z vylosovaných dvojic se na prvním místě umístili Květoslav Kopecký a Petr Mareček, 2.
místo Jan Ostrý a Milan Mareček, 3. místo Marek Stejskal a Jiří Kovář st., 4. místo Ladislav
Odehnal a František Ostrý, 5. místo Josef Polák a Martin Polák, 6. místo Pavel Schiffneder
a Karel Kopecký, 7. místo Miroslav Pavlů a Alois Ostrý.
V sobotu 3.1.2015 se uskutečnil v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise
„GRANÁT CUP 2015“ za účasti 39 hráčů z Bořitova, Rájce, Brťova, Kunštátu, Klemova,
Letovic, Brumova a Lomničky.
Vítězem turnaje se stal Radek Tulis z Brumova, který ve finálovém zápase porazil Jiřího
Vodáka z Rájce 3 : 2. Třetí místo obsadil Jiří Kovář ml. z Bořitova, který porazil svého
spoluhráče Ladislava Odehnala 3 : 0. 5. místo Josef Boček z Kunštátu, 6. místo Zdeněk
Smílek z Letovic, 7. místo Marek Stejskal z Bořitova, 8. místo Martin Anderle z Letovic.
Poděkování za účast a kvalitní výkony patří všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili.
Generální sponzorem turnaje byl Pivovar Černá Hora, který společně s turistickým oddílem
TJ Sokol Bořitov zajistil ocenění prvních osmi nejlepších stolních tenistů.
Aktuální výsledky bořitovských oddílů:
A mužstvo je po 11 kolech na 3 místě regionálního přeboru II. třídy s 36 body.
KST Kunštát A : Bořitov A 7 : 11
Bořitov A : DDM Letovice A 11 : 7
Sokol Rudice A : Bořitov A 8 : 10
B mužstvo je po 11 kolech na 1 místě Regionální soutěže I s 47 body.
KST Kunštát C : Bořitov B 3 : 15
Bořitov B : Velenov B 17 : 1
OREL Visky : Bořitov B
7 : 11
C mužstvo je po 10 kolech na 3 místě Regionální soutěže II s 32 body.
STK Zbraslavec C : Bořitov C 17 : 1
Bořitov C : TJ Sokol Petrovice D
TJ Voděrady D : Bořitov C
5 : 13

17 : 1

Orel Bořitov
 V sobotu 14.2.2015 zveme všechny příznivce zábavy a recese do masopustního
průvodu. Sraz masek je ve 12:30 hodin.
 V sobotu 21.2.2015 srdečně vás všechny zveme na již 10. Orelský ples na hasičce.
 Oblastní Charita Blansko děkuje všem občanům Bořitova, kteří přispěli při Tříkrálové
sbírce na potřeby postižených bližních celkovou částkou 32.860,- Kč. Také děkujeme
všem patnácti koledníkům a jejich doprovodu.
FBK ORLI BOŘITOV
ELÉVOVÉ - dne 24. 1. 2015 se konalo 2. kolo orelské župní ligy v Boskovicích.
Naši hráči si nejprve snadno poradili s Olešnicí kterou porazili vysoko 20:4 a potom i
s domácími Boskovicemi, které také porazili. A tak na druhém turnaji obhájili první místo
a drží si i průběžné první místo. Za nejlepšího gólmana byl vyhlášen náš Ivo Doležel a za
nejlepšího střelce byl vyhlášen náš Patrik Fojt.
Muži - Dne 25. 1. 2015 proběhlo v Blansku 14. kolo Přeboru Jihomoravského kraje. Náš
tým bohužel podlehl nemocem a různým virózám a tak tým nastoupil v malém počtu.
Někteří hráči, kteří hráli, nastoupili i s horečkami. Oba odehrané zápasy prohráli, ale
čestně.
V průběžném pořadí se náš tým v přeboru Jihomoravského kraje drží na předposledním
8. místě a v Orelské lize na krásném 2. místě z 8 týmů.
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Další kolo Orelské ligy proběhne 8. 2. ve Žďáře nad Sázavou. 15. kolo jihomoravského
přeboru proběhne 14.2. v Letovicích a 16. kolo 28.2. v Brně v Bohunicích.

Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci únoru 2015
Staněk Miloslav
Filip Jan
Kizeková Anna
Kořán Josef
Kupková Alena
Hlaváčková Marie

Rolínkova 179
Rolínkova 312
U Mlýna 32
Podsedky 129
nám. U Václava 39
Podsedky 138

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

Úmrtí v měsíci prosinci 2014
Konečný Josef

Horní Zádvoří 237

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - únor 2015 (8 – 13 hod)
1.2.
7.2.
8.2.
14.2.
15.2.
21.2.
22.2.
28.2.

MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MUDr. Kučerová P.
MUDr. Staňková V.
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková

Knínice u Boskovic 330
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 442 726
516 488 457
516 453 997
516 488 456

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 důchodců
Výbor klubu důchodců zve občany na přednášku „ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“, která se
koná 12. února v 17,00 hodin na Obecním úřadě v klubovně důchodců. Přednášku
povede paní Mgr. M. Vašíčková z Rájce Jestřebí. Těšíme se na Vaši účast. O zdraví je
třeba pečovat v každém věku.

SDH Bořitov
Letošní rok je, co se hasičů týče, rokem volebním. Proto i v našem sboru proběhla
na Výroční valné hromadě konané 9. ledna 2015 volba nového výkonného výboru, návrh
členů do odborných rad a do výkonného výboru okrsku a okresu.
17. ledna 2015 se uskutečnil tradiční hasičský ples, na který přispělo svými dary
spoustu sponzorů, za což jim tímto děkujeme.
Po vánoční pauze začínají opět tréninky všech kategorií závodních družstev.
Termíny a časy tréninků se nemění.
Stejně jako v loňském roce tak i letos probíhá nadále 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.

Kulturní komise
Kulturní komise připravuje pokračování besedy s panem Oldřichem Růžičkou na
pondělí 9. března 2015, začátek v 18 hodin v klubu důchodců na OÚ Bořitov.
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Kulturní komise oznamuje, že DĚTSKÝ
15. března 2015 ve 14,00 hodin v sále hasičky.
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KARNEVAL se bude konat v neděli

