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Oznámení obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že u samoobsluhy a u sokolovny byly umístěny červené
popelnice, které jsou určeny pouze pro sběr použitých jedlých olejů a tuků. Občané
tyto oleje mají odevzdávat v PET lahvích. Použité jedlé oleje a tuky jsou recyklovány a
používány na výrobu biopaliv, což má velký význam pro životní prostředí. Pokud jsou však
jedlé oleje a tuky vylévány do kanalizace, způsobují velké problémy, dochází k jejich
usazování a následnému ucpání potrubí. U ČOV mohou zavinit havárii čerpacích stanic.

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů
prováděné v roce 2005. Doporučujeme Vám si ověřit, zda nekončí platnost i Vašeho
občanského průkazu. O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u MěÚ Blansko.
Doporučená lhůta podání žádosti je 30 – 60 dnů před koncem platnosti OP. K vyřízení si
přineste stávající občanský průkaz, fotografie nejsou potřeba, ty si zajistí pracovnice úřadu
přímo na místě.

Knihovna Bořitov
Vedoucí knihovny paní Olga Odehnalová oznamuje, že knihovna bude v úterý 4. 8. a ve
čtvrtek 6. 8. zavřena. Otevřeno bude mimořádně ve středu 12. 8. od 13,00 hod. do 19,00
hod. a v pondělí 17. 8. od 17,00 hod. do 19,00 hod.

Oznámení školy
Mateřská škola
V budově proběhly v červenci drobné stavební úpravy interiéru a jeho vymalování, aby
byla školka ve srovnání s předchozím školním rokem připravena na větší počet dětí.
Ve středu 28. srpna 2015 v 10,00 hod. se bude v prostorách MŠ konat informativní
schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí do školky.
Školní rok ve školce začne 1. září 2015
Základní škola
Kdy a jakým způsobem bude zahájen školní rok 2015/2016 ve škole, budou všichni rodiče
informování mailem nejpozději do 15.8.2015.
PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy

Orel Bořitov

 V neděli 23.8.2015 se uskuteční tradiční závody horských kol na hasičské zahradě.
Závodit se bude v 17 kategoriích a začínáme v 9,30 hodin nejmladšími závodníky. Více
na www.orel bořitov
 V neděli 23.8. se jako každý rok koná Orelská pouť na Svatý Hostýn. Opět bude
vypraven župní autobus. Zájemci se hlaste u p. Sedláčka.
FKB Orli Bořitov
Právě probíhá letní příprava, kde se hráči zaměřují na fyzickou kondici. Od 13.8 - 16.8. se
tým zúčastní mezinárodního florbalového turnaje v Dolním Kubíně na Slovensku.
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TJ Sokol Bořitov
Blahopřejeme Míše Hrubé ke zlaté medaili a získání titulu mistryně
světa juniorů do 17 let ve skoku vysokém.
Na juniorském mistrovství světa mladých do 17 let v lehké atletice, konaného v
červenci 2015 v kolumbijském městě Cali, se podařilo Míše zopakovat výborný výkon z
loňského juniorského mistrovství světa a k loňské stříbrné medaili přidat medaili
zlatou. Skokem 190 cm vyhrála s velkým předstihem 8 cm před další medailistkou.
K dosaženému úspěchu Míše jménem TJ Sokol Bořitov blahopřejeme a přejeme dobré
zdraví pro úspěšnou přípravu na olympijský rok 2016 pro splnění olympijské kvalifikace a
získaní nominace na letní olympiádu 2016 do Ria de Janeira.
Oddíl nohejbalu
Tělovýchovná jednota Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu pořádá v sobotu 29.8. 2015
na hřišti u sokolovny další turnaj letošní sezony v nohejbale dvojic tentokrát o
„Pohár starosty obce". Prezentace účastníků od 9:00 hodin. Srdečně zveme všechny
zájemce o tento sport k účasti, občerstvení zajištěno.

SDH Bořitov
Poslední předprázdninové dvoukolo žáků proběhlo poslední sobotu v červnu.
V poledne zavítali na závody štafet do Bukoviny, kde se naším žákům dařilo. Starší si
vybojovali 1. místo a mladší 4. místo. Po vyhlášení následoval přesun na noční závody
v požárním útoku do Senetářova. Starší žáci zde obsadili 2. místo, mladší 9. místo. Po
závodech zde děti přespaly a v neděli byl návrat domů. Další závody naše děti čekají
poslední prázdninový víkend, kdy se vydají do Šošůvky a Těchova.
Nadále pokračují závody Velké ceny Blanenska.
28.6. Ostrov u Macochy - družstvo A 13. místo, družstvo B 19. místo.
12.7. Žďár - družstvo A 14. místo, družstvo B 26. místo.
19.7. Pamětice - družstvo A 11. místo, družstvo B 25. místo.
12.7. Žďár - družstvo A 18. místo, družstvo B 29. místo.
Veliký úspěch se podařil Davidu Pospíšilovi, který nás reprezentoval na Mistrovství
ČR hry Plamen a soutěže dorostu na Atletickém stadionu ASK Slavia Praha – EDEN.
Zde změřil síly s těmi nejlepšími a v celkovém bodovém hodnocení získal vynikající 2.
místo. Tímto výkonem velmi úspěšně reprezentoval nejen náš kraj a okres ale především
domácí sbor a obec.
Další vynikající úspěch zaznamenal Filip Páral, který se svými průběžnými výsledky
dokázal nominovat na Mistrovství České Republiky profesionálních a dobrovolných
hasičů v požárním sportu které se konalo od 25.6 do 28.6. v Trutnově. Zde bojoval jako
jednotlivec v disciplíně 100 m překážek. Bohužel s jedním nepovedený a jedním
neplatným pokusem obsadil 117. místo ale již samotná účast na takto prestižní soutěži je
důvodem ke gratulaci. Tímto bych chtěl poblahopřát obou závodníkům k dosaženým
výsledkům, za vzornou reprezentaci našeho sboru a obce v soutěžích nejvyšších a
samozřejmě popřát k mnoha dalším hodnotným úspěchům.
Aby našim závodníkům přes prázdniny nebyla dlouhá chvíle, vydali se na závody
Český Pohár Rebel 2015 v soutěžní disciplíně 100 m s překážkami. Na závodech
v Bludově obsadil ve své kategorii David Pospíšil 2. místo, Jan Fojt 10. místo, Filip Páral
v kategorii muži 13. místo.
18.7. byla naše jednotka povolána k likvidaci požáru lesa v katastru města Blanska,
lokalita Horní Lhota. Na místě požáru byla naše jednotka určena společně s dalšími sbory
k dohašování a likvidaci. Zúčastněné jednotky KŘ HZS Jmk, PS Blansko, PS Boskovice,
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SDH Černá Hora, SDH Jedovnice, SDH Lipůvka, SDH Rájec, SDH Bořitov, SDH
Doubravice nad Svitavou, SDH Petrovice (BK), SDH Obůrka.
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.

Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci srpnu 2015
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Mareček Josef
Novák Vojtěch
Zachoval Vladimír
Müller František
Grimová Marie
Stejskalová Milada
Komárková Věra

Čížovky 393
Podsedky 62
nám. U Václava 334
Dolní Zádvoří 163
Sokolská 88
Nepomucká 87
Dolní Zádvoří 172

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

Narození v měsíci červenci 2015
Haresta Jakub
Bezděk Ondřej

nám. U Václava 48
Čížovky 388

Úmrtí v měsíci červenci 2015
Nováková Růžena

Podsedky 62

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - srpen 2015 (8 – 13 hod)
1.8.
2.8.
8.8.
9.8.
15.8.
16.8.
22.8.
23.8.
29.8.
30.8.

MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MUDr. Kučerová P.
MUDr. Semrádová
MUDr. Kupková

Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Růžové nám. 16
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 410 786
516 488 452
516 474 369
733 644 499
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 435 203
516 488 457

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
Klub důchodců v Bořitově pořádá v úterý 11. srpna a ve středu 12. srpna 2015 zájezd
do Kroměříže a Olomouce.
Kroměříž - prohlídka města, zámku a zámecké Květné zahrady. Oběd a odjezd do
Olomouce.
Olomouc - procházka městem se zastávkou na Svatém Kopečku.
Cena zájezdu je pro členy klubu důchodců a děti do 18 let 300,- Kč. Pro z ostatní zájemce
400,- Kč. Oběd je zajištěn a hradí si ho každý sám. Odjezd z Bořitova od Manga je vždy
v 8.hodin ráno a předpokládaný příjezd kolem 20 hod večer.
Na druhý termín 12. srpna je ještě několik volných míst. Případní zájemci se mohou
přihlásit u paní Musilové, ul. Rolínkova č. 256 .

Kulturní komise
Kulturní komise pořádá v sobotu 17. října 2015 zájezd na muzikál na ledě JEN
POČKEJ, ZAJÍCI. Začátek je v 17,00 hodin v DRFG Aréně Brno (hala Rondo), cena
490,- Kč. Odjezd autobusu v 15,45 hodin od OÚ Bořitov.
Zájemci přihlaste se na OÚ Bořitov do pátku 14. srpna 2015.
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