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Starosta obce svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná
v pondělí 22. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zástupce obce jednal s pracovníky firmy T-Mobile o řešení problému signálu tohoto
operátora. Bylo nám sděleno, že v dohledné době zatím není možné technické řešení.
Dle sdělení zpracovatele dotací byla obci Bořitov schválena dotace z Operačního
programu Životního prostředí „Kompostéry pro obec Bořitov“. Po zajištění výběrového
řízení nákupu kompostérů předpokládáme jejich předání do domácností do konce
měsíce srpna 2015.
V měsíci červnu bude dokončena výstavba cyklostezky Bořitov – Rájec-Jestřebí.
V měsíci červenci bude zahájena rekonstrukce a nadstavba Základní školy Bořitov.

Probíhající oprava věže bořitovského kostela.

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Městský úřad Blansko, oddělení dopravně správních agend v současné době eviduje
v registračním místě Blansko na 2660 vozidel, které mají statut „v převodu“.
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno
předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo
administrativně zanikne a už nebude možné ho opět přihlásit!
K žádosti se dokládá:
 občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
 doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
 protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
 doklad o platné technické prohlídce
 plnou moc s ověřeným podpisem pokud se neúčastníte vyřizování osobně
Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je
v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na Městský úřad, oddělení dopravně
správních agend a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud tak neučiníte,
vozidlo administrativně zanikne a už nebude možné ho opět přihlásit!
V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž
povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž
finanční sankce.
Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené
z provozu, je nutné podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – tj. do 30. června
2015.
Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).

Orel Bořitov

 V sobotu 23.5.2015 se v Olešnici konaly Orelské ústřední závody v přespolním běhu.
Za naši jednotu startovali a velmi dobře se umístili: Michal Holík 1. místo, František
Holík 2. místo, Stanislav Holík 3. místo a Luděk Holík 9. místo ve svých kategoriích.
Děkujeme za vzornou reprezentaci.
 V neděli 7. června 2015 srdečně zveme všechny, kdo mají chuť si zazpívat a pobavit
se, na premiéru pohádky „AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ". Začátek v 15,30 hodin v sále
Orlovny.
 V sobotu 20. června 2015 připravujeme od 15,00 hodin pro všechny děti sportovně
zábavné odpoledne na Orlovně. Budou probíhat soutěže v různých dovednostech a
sportech (střelba z luku, ze vzduchovek a aerosoftových zbraní atd.). Po ukončení
soutěžení bude připraven táborák a opékání buřtů. V případě špatného počasí bude
akce přesunuta na náhradní termín.

Kulturní komise
K Mezinárodnímu dni dětí srdečně zveme všechny bořitovské děti, rodiče a
prarodiče na hudební pohádkovou show Hrajeme si s pohádkou, kterou představí
Divadlo Slunečnice v pondělí 15. června 2015 v 9 hodin v sokolovně. V představení
zazní písničky z pohádek Šíleně smutná princezna, Princové jsou na draka, Saxana,
Pyšná princezna a další.

TJ Sokol Bořitov
Tělovýchovná jednota Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu, pořádá v sobotu 27. června 2015
na víceúčelovém hřišti u sokolovny tradiční turnaj v nohejbale dvojic o „Pohár
starosty TJ". Prezentace účastníků v 9:00 hodin. Srdečně zveme všechny hráče i
příznivce tohoto sportu k hojné účasti. Občerstvení zajištěno.
ZMĚNA TERMÍNU CYKLOZÁVODU
Z důvodu nepříznivého počasí v neděli 24.5. se přesouvají závody v plném rozsahu
na neděli 31. května 2015.
Pořadatelé se omlouvají za změnu, kterou nebylo možné z důvody poruchy obecního
rozhlasu včas oznámit. Poněvadž v 8 hod ráno ještě drobně pršelo a teplota byla pod 10
stupňů, byl problém připravit označení tratí závodu a především z obavy o zdraví malých
závodníků bylo v 9 hod rozhodnuto o přesunu závodu na neděli 31. května
2015. Předpověď počasí na tuto neděli je dobrá a těšíme se, že si sportovci závod užijí.
Žádáme občany, aby v neděli dopoledne 31.5.2015 neparkovali s nákladními a
většími vozidly v těchto ulicích – nám. U Václava, Rolínkova, Podsedky a Chlumská
pro bezpečnost průběhu závodu. Děkujeme.
Na ukončení cvičebního roku se ve dnech 26. - 27. června 2015 koná tábor pro mladší a
starší žačky na Chlumu. Bližší informace budou předány písemně.

Oddíl badmintonu
Badmintonový oddíl Čápů, ukončil sezonu 2014 – 2015 Brněnského městského
přeboru VI. Ligy. Náš tým odehrál celkem jedenáct utkání. V základní části získal jeden
bod za remízu s družstvem BC Premiera Brno „C“. Body vybojovali ve dvouhře Tereza
Čermáková, Martin Zatloukal, a po třísetových bojích ve čtyřhře Martin Zatloukal
s Michalem Kafoňkem a Tereza a Ivana Čermákovy.
Zisk jednoho bodu nás odsoudil k bojům o šesté až deváté místo.
Ve finálové skupině jsme porazili TJ Spartak Želešice 7 : 1. Body získali Martin
Zatloukal, Michal Hejč, Tereza Čermáková ve dvouhře. Ondra Sehnal s Tondem
Hráčkem, Martin Zatloukal s Michalem Kafoňkem, Tereza a Ivana Čermákovy ve čtyřhře a
Tereza Čermáková s Ondrem Sehnalem v mixu. Remizovali jsme s SK Badminton
Uherským Hradištěm 4 : 4. Body získali ve třech setech Martin Zatloukal, Michal Hejč,
Martin Zatloukal s Michalem Kafoňkem. Skreč čtyřhry žen nám přidal bod k remíze.
Se ziskem tří bodů jsme se umístili na osmém místě a jen vzájemné utkání
s posledním družstvem nás neodsoudilo k poslední příčce.

SDH Bořitov
Po pomalém začátku se naplno rozběhly hasičské soutěže, a to ve všech
kategoriích od nejmenších dětí až po muže. Mladší žáci začali první závody na domácí
půdě v Bořitově, kde po zaváhání při požárním útoku obsadili konečné 10. místo a zapsali
si prvních 11 bodů do Okresní ligy mládeže (OLM). Starší žáci na domácí trati potvrdili roli
favorita a bez zaváhání obsadili 1. místo. Další závody proběhly následující víkend ve
Velkých Opatovicích, kam se vydaly obě kategorie. Mladší žáci zabojovali a vyneslo jim to
5. místo, starší žáci neobstáli dle svých představ a obsadili místo 7. Následující kolo OLM
pokračovalo ve Vavřinci, kam pro malý počet mladších žáků vyrazil jen tým starších, který
si náležitě opravil reputaci a získal další 1. místo.
Dorostenci po zimní přípravě zahájili závody ve Velkých Opatovicích, kde obsadili v
kategorii:
Mladší dorost
Pospíšil David 1. místo
Kučera Martin 3. míst
Svoboda Martin 5. místo

Střední dorost
Sedláček Martin 9. místo

Starší dorost
Zíma Michal 4. místo
Kučera David 5. místo

Následovaly domácí závody v Bořitově a další boj o body do OLM:
Mladší dorost
Pospíšil David 1. místo
Střední dorost
Fojt Jan 2. místo
Starší dorost

Kučera David 1. místo
Kučera Martin 2. místo
Svoboda Martin 4.místo
Odehnal Marek 5. místo
Sedláček Martin 10.místo

Zíma Michal 3. místo

16. a 17.5.2015 proběhlo v Ostrově u Macochy druhé kolo Celostátní hry Plamen.
Na tuto soutěž vyrážely všechny děti. V sobotu proběhlo zápolení mladších a starších
žáků, v neděli se potom utkali dorostenci. Mladší žáci přijeli s těžkou ztrátou, kterou bylo N
z podzimního branného závodu. Závodníci ale nesvěsili hlavy a tvrdě se pustili do
bojování, což jim při konečném součtu zajistilo postup o 15 míst a tím celkové nádherné
17. místo. Starší žáci přijížděli s většími ambicemi, ke kterým jim pomáhalo vynikající 1.
místo z podzimního kola. Časté a tvrdé tréninky pak vzorně zúročili. Z šesti disciplín si
v pěti z nich připisují 1. místo, jen v požárním útoku je zaváhání na rozdělovači odsouvá
na místo 9. V celkovém součtu pak s náskokem čtyř bodů obsazují 1. místo a s ním
získávají postup do Krajského kola, které proběhne 13.6.2015 v Přísnoticích u Brna.
Družstvo dorostenců se na trati spolu s jednotlivci sešlo v neděli. Z podzimního
kola si sebou vezli 2. místo a museli proto do bojů dát vše. I zde se projevila kvalitní
příprava, která nedala soupeři žádnou šanci. Družstvo tak ve čtyřech nedělních
disciplínách obsadilo vždy první místo, což v celkovém součtu znamenalo vítězství a
stejně jako u starších žáků postup do krajského kola, které se bude konat 20.6.2015 ve
Vyškově.
Ani jednotlivci nenechali nic náhodě a v početné konkurenci závodníků se
neztratili. Po dlouhém klání se nakonec rozhodlo o nejlepších v kategorii:
Mladší dorost
Pospíšil David 1. místo
Kučera Martin 4. místo
Svoboda Martin 5. místo

Střední dorost
Fojt Jan 1. místo
Sedláček Martin 16. místo

Starší dorost
Kučera David 1. místo

Vždy první tři dorostenci automaticky postupují do Krajského kola dorostu, které
bude spolu s družstvy dorostenců 20.6.2015 ve Vyškově.
I družstvo mužů nezahálelo s přípravou. Do prvních bojů se zapojili při okrskové
soutěži, která probíhala 13.5.2015 v Bořitově. Tuto soutěž vyhráli a postoupili do
okresního kola požárního sportu, které se konalo 23.5.2015 na stadionu ASK v Blansku.
Zde již v konkurenci dalších 10ti týmů zápolili v požárním útoku, běhu na 100m překážek a
štafetě 4x100m. Při požárním útoku se podařilo obsadit druhé místo, které slibovalo
výborný start do závodů. V následujícím běhu na 100m s překážkami, kde mezi muži
vynikali i dorostenci, jasně zvítězili. Následným druhým místem ze štafety si s náskokem
zajistili 1. místo na okresním kole a zároveň postup do Krajského kola, které se bude
konat 6.6.2015 v Brně.
Tímto bych chtěl všem závodníkům a jejich trenérům: Honza Fojt, David Páral,
Lukáš Martínek a Katka Pospíšilová poděkovat za vzornou reprezentaci obce na
okresních kolech a popřát jim co nejvíc úspěchů v kolech krajských.
V neděli 24.5.2014 proběhlo na Žernovníku první kolo Velké ceny Blanenska
v požárním útoku. I sem zavítalo naše družstvo mužů A i B. V konkurenci 40 týmů se po
chybě rozdělovače umístilo družstvo A na 23. místě a družstvo B po zaváhání na savicích
na 25. místě.
22.a 23.5.2015 byli členové naší jednotky na dalším výcviku v rámci předurčení
k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Spolu s nimi odjela i přiřazená jednotka
JPO5 JSDH Olomučany.

V pátek proběhlo do nočních hodin teoretické cvičení, v sobotu pak od brzkých ranních
praktická výuka.
Nadále probíhá 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. 728 951 738.

Oznámení školy
Měsíc květen ve škole a ve školce:
 Po 4.5., MŠ – děti v rámci svých téměř každodenních procházek zavítaly do místního
kravína, aby se „na živo“ podívaly, jak žijí domácí zvířata, o kterých si povídají a učí se
písničky. Od zaměstnanců družstva si vysloužily pochvalu za to, jak byly pozorné a
hodné a největší odměnou jim bylo, že mohly na vlastní oči vidět čerstvě narozené
telátko.
 Út 5.5., ZŠ – jako každým rokem, také letos uctili žáci 5. ročníku památku obětí
světových válek položením věnečků k pomníkům a pamětním deskám v Bořitově.
 Čt 7.5., ZŠ - besedu „Jak zasáhla 1. a 2. světová válka do života bořitovských
občanů“ připravily pro všechny třídy paní M. Filoušová a L. Matoušková. Děti mohly
díky jejich vyprávění a dobovým fotografiím alespoň trošku získat představu o tom, jak
toto těžké období prožívali lidé v naší obci.
 St 13.5., ZŠ - Městská knihovna Rájec-Jestřebí a Obecní knihovna Bořitov připravily
pro žáky 4. a 5. ročníku interaktivní besedu s názvem „Život je přece jen krásný Příběhy dětí s handicapem v české literatuře“. Děti měly možnost nejen slyšet, ale
také si vyzkoušet, že běžný život dětí např. se zrakovým nebo sluchovým postižením
není vůbec jednoduchý (chytit balón, obléknout se nebo hrát „Člověče nezlob se" se
zavázanýma očima není jen tak), ale přesto krásný a plnohodnotný. Dověděly se také,
jak se mají k lidem s handicapem chovat, že je důležité je nelitovat, ale respektovat a
pomáhat jim.
 Pá 15.5., ZŠ – všechny ročníky ZŠ navštívily brněnský zábavní vědecký park VIDA,
který jim nabídl spoustu zážitků, dobrodružství a také nových poznatků. Tato akce byla
pro děti odměnou za účinkování na školním „Vánočním koncertu“.
 Škola ve spolupráci s TJ Sokol Bořitov uspořádala 15. května odpoledne první ročník
„Atletické olympiády“ pro děti ze ZŠ i MŠ. Počasí nám přálo a bylo příjemné
pozorovat zápolení malých sportovců, kterých se k radosti organizátorů sešlo i s
rodiči opravdu hodně (celkem 75 dětí). Paní učitelky provedly děti jednotlivými
sportovními stanovišti, kde jejich výkony měřili rozhodčí z řad bořitovského Sokola.
Soutěžilo se v hodu, sprintu, vytrvalostním běhu, skoku z místa a na překážkové
dráze. Všichni sportovci obdrželi Účastnický list se svými výkony v jednotlivých
disciplínách a první tři z každé kategorie také diplomy a medaile, které jim k nadšení
všech dětí předala Michaela Hrubá, vícemistryně světa ve skoku do výšky.
Ráda bych tímto poděkovala všem organizátorům za realizaci zdařilé akce - kolektivu
zaměstnanců školy a především členům výboru a cvičitelům z TJ Sokol za přípravu
sportovišť, práci rozhodčích a zpracování výsledků. Děkuji také obci Bořitov – kulturní
komisi za finanční příspěvek na občerstvení a TJ Sokol za zajištění krásných medailí.
 Čt 21.5., ZŠ – Obecní knihovna Bořitov připravila pro naše prvňáčky slavnostní
„Pasování na čtenáře“. Všichni úspěšně předvedli, jak se naučili číst a poté složili slib
čtenáře. Za odměnu obdrželi knihu a pamětní list se svým slibem. Děkujeme paní Olze
Odehnalové, která vše připravila a o naše malé čtenáře se láskyplně stará.
Fotografie z většiny akcí si můžete prohlédnout na www.zs.boritov.cz
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Pozvánka na „Akademii 2015“
Zveme všechny rodiče dětí MŠ a ZŠ a také širokou veřejnost na společnou akci ZŠ a MŠ,
„Akademii 2015“, která se uskuteční v neděli 21. června od 16,00 hod. v bořitovské
sokolovně. Na programu budou vystoupení dětí, rozloučení se žáky pátého ročníku a
přivítání budoucích prvňáčků. Přijďte se s námi symbolicky rozloučit se školním rokem
2015/2016!
za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka
školy

Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci červnu 2015
Kovářová Marie
Odehnalová Zdeňka
Konečná Květoslava
Uhlířová Anna
Petrák Miroslav
Kopřiva František
Opravilová Jindřiška
Hlavička František
Sýsová Jarmila
Hlavičková Emílie
Konečná Jiřina

Sokolská 73
Dolní Zádvoří 295
Pod Kostelem 305
Zahradní 92
Nepomucká 95
Chlumská 94
Úvoz 131
Podsedky 212
Pod Kostelem 200
Podsedky 63
Pod Kostelem 314

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

Narození v měsíci dubnu 2015
Bílek Vít

Dolní Zádvoří 221

Úmrtí v měsíci květnu 2015
Müller Václav

Dolní Zádvoří 197

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - červen 2015 (8 – 13 hod)
6.6.
7.6.
13.6.
14.6.
20.6.
21.6.
27.6.
28.6.

MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Keprtová
MUDr. Potůček
MUDr. Bočková
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Hanáková

Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Mahenova 13
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b

516 467 313
516 474 018
516 453 998
516 419 538
516 462 203
516 474 310
774 710 550
516 418 788

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 připomíná svým členům, kteří jedou na týdenní rekreační
pobyt do Luhačovic, že odjezd je v sobotu 20. června 2015 v 6,30 hod od Manga.
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Inzerce:
IZOLATÉRSTVÍ BECHA
Provádí: izolace rovných střech, balkónů, garáží, teras, zemní izolace, bazény.
Pro práci se používá hydroizolační fólie s UV filtrem FRANKOPLAN.
Kontakt: Jan Becha, Na ulici 232 ,679 21 Černá Hora
tel: 724 729 039, e-mail: j.becha@seznam.cz
V případě zájmu možnost zaslání fotek s ukázkami našich prací na Váš e-mail.
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