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Oznámení obecního úřadu





Žádáme občany, kteří si doposud nevyzvedli kompostéry na likvidaci bioodpadů, aby
tak učinili v co nejkratší době. Nejprve je potřeba na OÚ podepsat smlouvu a teprve
potom bude kompostér bezplatně vydán. Od ledna 2015 je zákonná povinnost každého
občana prokázat likvidaci bioodpadů. Z toho důvodu obec zakoupila pro každou
domácnost kompostér na likvidaci bioodpadu.
Připomínáme občanům, že do konce měsíce března 2016 je třeba zaplatit na OÚ
poplatky za odpady, psy a kabelovou televizi.
Pekárny Blansko oznamují, že v úterý 1. března 2016 v 10 hodin bude slavnostně
zahájen provoz samoobsluhy:
Provozní doba: Po - Pá: 7:00 - 18:00 hod
So: 7:00 - 11:00 hod
Ne: 8:00 - 11:00 hod

Oznámení školy
Akce školy a školky v průběhu měsíce února:
 ZŠ – v úterý 2.2. se konal zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017, ke kterému
přišlo 23 budoucích školáku v doprovodu svých rodičů. Paní učitelky s dětmi prošly
připravená stanoviště s různými úkoly, které všichni výborně zvládli a mohli tak být
přijati. Kolik jich opravdu 1. září nastoupí, ještě uvidíme. Rodiče mají možnost podat do
31. května žádost o odklad. Na všechny nové školáčky se každopádně moc těšíme.
 MŠ – ve čtvrtek 4.2. navštívily děti MŠ technické muzeum v Brně. K probíhajícímu
vzdělávacímu tématu se jim velmi hodila procházka „uličkou řemesel", kde děti nahlédly
do dílen různých řemeslníků doby minulé. Nejen chlapci byli nadšeni modely
letadel, aut a různých dalších strojů, které je doprovázely na každém kroku. Technická
herna plná různých překvapení, která si mohly děti osahat, byla úžasným završením
návštěvy.
 MŠ – ve čtvrtek 11.2. přijelo za dětmi do MŠ sférické kino. Je to pojízdná kopule, do
které si děti lehnou a pomocí moderní digitální technologie je jim na její vnitřní stěnu
promítán film. Po překonání prvotních obav z neznámého a zvládnutí strachu z tajemna
a příšeří se děti vydaly na tajemnou cestu naším tělem.
 ZŠ – v pátek 12.2. čekalo děti ve školní jídelně malé překvapení – paní kuchařky
zařadily do jídelníčku nové jídlo, které velmi chutně připravily – šoulet. Vedoucí
stravování, paní Eva Kučerová, přeměnila jídelní stoly ve slavnostně prostřenou tabuli
s ubrousky a svíčkami, neboť to k tomuto pokrmu patří a příchozí strávníky přivítala
krátkým výkladem. Děti se např. dověděly, že tento tradiční židovský pokrm byl
oblíbeným jídlem Jana Wericha. Další informace se mohly dočíst na nástěnce, kterou
paní Kučerová připravila. Snaha přiblížit dětem nové zdravé jídlo se vyplatila. Z jídelny
odcházela spousta spokojených strávníků. Na fotografie z této akce, kterou jsme nazvali
„Poznáváme nová jídla a učíme se správně stolovat“, se můžete podívat na
www.zs.boritov.cz .
 ZŠ – ve čtvrtek 18.2. navštívily děti všech ročníků oblíbené školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Lipka-Jezírko v Soběšicích u Brna. Zúčastnily se
vzdělávacích programů Dřevěný svět (1. a 2. ročník) a V zimním kožichu (3.-5. ročník).
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Praktická část výuky probíhala v přírodě a přesto, že nám počasí moc nepřálo, děti se
zájmem a nadšením plnily zadané úkoly. Za to si vysloužily pochvalu místních lektorů.
Fotografie jsou k vidění na stránkách školy.
MŠ – ve středu 24.2. proběhlo ve školce zábavné karnevalové dopoledne plné tance,
písniček, soutěžení a veselého dovádění.
ZŠ – poslední pátek před jarními prázdninami se uskutečnila první část projektové výuky
věnovaná Velikonocím, kterou tentokráte připravily paní učitelky Mgr. A. Kolínková a
Mgr. M. Odehnalová. Za dětmi přijela keramička Lenka Straková, pod jejímž vedením
si děti vyráběly svá umělecká dílka s velikonoční tematikou. Jejich výrobky si pak budete
moci prohlédnout na výstavě na Obecním úřadě.

Upozornění:
Jarní prázdniny a plavecký výcvik
V týdnu od 29. února – 4. března 2016 budou mít žáci ZŠ jarní prázdniny. Hned po jejich
skončení začíná dětem pravidelný plavecký výcvik (od 8.3. každé úterý po dobu 10-ti týdnů)
a s tím souvisí i změněný rozvrh, který obdrží všichni rodiče mailem a bude zveřejněn na
webových stránkách školy.
za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bořitov PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy

Klub důchodců
Klub důchodců v Bořitově zve všechny své členy na J A R N Í P O S E Z E N Í
spojené s oslavou MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN. V sobotu 12. března v 16 hodin
na sále hasičky na Vás čeká malé občerstvení a kulturní program, který si pro
Vás připravily děti z Bořitova. Srdečně zve výbor klubu důchodců.

TJ Sokol Bořitov
Výbor TJ Sokol děkuje organizacím i jednotlivcům, kteří v hojné míře přispěli
štědrým sponzorským darem na tradiční sokolský ples nejen ke kvalitě a dobré úrovni
plesu ale i jeho finančnímu zisku, který nám pomůže zajistit provoz tělovýchovné a
sportovní činnosti v TJ. Děkujeme.
Oddíl badmintonu
TJ Sokol Bořitov - Spartak PBS Brno 3 : 5
Body získali Tonda Hráček ve dvouhře, Martin Zatloukal s Michalem Kafoňkem ve čtyřhře a
Ivana Čermáková s Ondrem Sehnalem v mixu. Škoda prohraného třetího setu ve čtyřhře žen,
mohli jsme pomýšlet i na remízu.
TJ Sokol Bořitov - BC RSC Brno „C“ 8 : 0
I přes kontumaci dvou čtyřher mužů z důvodu chybného nasazení do zápasů, je naše výhra
jednoznačná. Body získali Tonda Hráček, Michal Hejč, Michal Kafoněk, Tereza Čermáková ve
dvouhře, Ivana a Tereza Čermákovy ve čtyřhře a Ivana s Ondrem Sehnalem v mixu.
SK Badminton Uherské Hradiště - TJ Sokol Bořitov 4 : 4
Poslední utkání základní skupiny, které přineslo důležitý bod do tabulky. Body získali:
Tonda Hráček a Tereza Čermáková v singlu, Tereza a Ivana Čermákovy ve čtyřhře, Ivana a
Ondra Sehnal v mixu. V základní skupině se umístilo naše družstvo na výborné šestém místě
a postoupilo do play off, ve kterém se o další postup popere 12.3.2016 s oddílem TJ Slavoj
Podivín.
Oddíl stolního tenisu
Aktuální výsledky bořitovských oddílů:
A mužstvo je v současné době na 4. místě regionálního přeboru II. třídy s 35 body.
Bořitov A : Veselice A
8 : 10
Bořitov A : Křetín B
10 : 8
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B mužstvo je na 3 místě regionálního přeboru IV. třídy s 44 body.
Bořitov B : Letovice B
17 : 1
Bořitov B : Veselice B 12 : 6
C se umístilo na 8. místě Regionální soutěže II s 36 body.
Křetín E : Bořitov C
2 : 16
Bořitov C : Křetín E

16 : 2

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bořitov zve občany obce na tradiční Turnaj ve stolním
tenise o pohár starosty obce Bořitov, který se uskuteční v sobotu 26.3.2016
v sokolovně Bořitov. Zúčastnit se mohou občané s trvalým bydlištěm v obci Bořitov.
Prezentace účastníků je v 15.00 hodin. Srdečně zvou a na hojnou účast bořitovských
sportovců se těší pořadatelé. Oddíl stolního tenisu dále oznamuje, že každé pondělí v době
od 18.00 do 20 00 hodin mohou využít možnost tréninku děti, mládež a občané.

Orel Bořitov


V neděli 20. března v 15.00 hodin se na Orlovně konají tradiční JARNÍ STŘELECKÉ
ZÁVODY ZE VZDUCHOVKY. Účast možná od 10 let. Výhry a občerstvení zajištěno.



Děkujeme všem návštěvníkům za bohatou účast na orelském plese a také velké
poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli svými věcnými dary do tomboly.
Opět se na Vás těšíme v příštím roce, tentokrát 11. února 2017.

FBK ORLI BOŘITOV
Dne 7.2. se náš tým zúčastnil dalšího kola Jihomoravské soutěže. Výsledky:
Ivanovice na Hané – Bořitov 6 : 4
Bořitov – Šitbořice 3 : 3
Ve Valentýnskou neděli jsme zajížděli na zápasy Orelské ligy do Bystřice nad Pernštejnem
Olešnice – Bořitov 5 : 5
Nové Město na Moravě - Bořitov 6 : 3
Dne 21.2. jsme pořádali další kolo Jihomoravské soutěže v Letovicích
Blansko – Bořitov 5 : 0
Bořitov – Brankovice 6 : 4
V měsíci březnu nás čekají tyto zápasy:
5.3 Telnice - Bořitov
20.3 Šlapanice - Bořitov
5.3 Bořitov - Šitbořice
20.3 Bořitov - Rousínov
Srdečně zveme na Jarně velikonoční dílničky dětí s rodiči
v sobotu 12. března 2016 od 14 do 18 hodin na Orlovnu.
Těší se na Vás tým akčních rodičů pod záštitou Orla Bořitov.

SDH Bořitov


V sobotu 27. 2. 2016 se v sále hasičské zbrojnice konaly zkoušky plnění odznaků
odborností mladých hasičů. Jedná se o část celoroční činnosti práce s mládeží. Mladí
hasiči musí jak písemně, tak ústně obhájit teoretické znalosti z požární ochrany.
V letošním roce naši hasiči plnili odznaky preventista a strojník.



Nadále probíhá odběr vysloužilých elektrospotřebičů - každou 1. středu v měsíci na
hasičce od 17:00 do 18:00 nebo po domluvě s p. Fojtem - tel.: 728 951 738.



Na webových stránkách v posledních měsících probíhá aktualizace informací. Velkou
zásluhu na tom má nový webmaster Michal Zima. Více informací: www.sdh.boritov.cz

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat bořitovským hasičům za jejich brigádu v lese. V sobotu
20. února uklízeli a pálili klest na vrcholu Velkého Chlumu, udělali kus poctivé práce. Tato
akce byla pokračováním úspěšné spolupráce, která se datuje už od roku 2011 a které si
velmi cením.
Vít Koudelka, lesní hospodář
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci březnu 2016
Kabát Ladislav
Šenkýřová Emílie
Horák Josef
Moravcová Marie
Hemzalová Božena
Staňková Vlasta
Tihonová Jiřina
Holubová Helena
Kupka Jiří
Kučerová Miroslava
Pelikánová Marie

Podsedky 138
Pod Kostelem 61
Chlumská 348
Trávníky 317
Úvoz 184
Rolínkova 179
Nová čtvrť 285
Podsedky 186
nám. U Václava 39
Podsedky 130
Podsedky 67

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

Úmrtí v měsíci únoru 2016
Pavlů Marie

Pod Kostelem 51

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - březen 2016 (8 – 13 hod)
5.3.
6.3.
12.3.
13.3.
19.3.
20.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.

MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Potůček
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Blansko, Mahenova 13
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 419 538
516 488 453
516 488 453
516 444 326
516 435 203
516 477 319
604 760 665

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.

Kulturní komise
Kulturní komise ve spolupráci s SDH Bořitov srdečně zve všechny děti,
rodiče a prarodiče na D Ě T S K Ý K A R N E V A L, který se koná v neděli
13. března 2016 ve 14,00 hodin v sále hasičky. Pro děti jsou připraveny hry,
soutěže, které zajišťuje kulturní komise. Občerstvení zajištěno.
Kulturní komise zve na divadelní představení Zdravý nemocný od Moliéra, které
sehraje Divadelní spolek Rájec-Jestřebí v sobotu 19. března 2016 v 19 hodin v sále
sokolovny. Vstupné: dospělí 70,- Kč a děti do 15ti let 30,- Kč.
Kulturní komise srdečně zve všechny občany od 21.3.2016 do 1.4.2016 na tradiční
Velikonoční výstavu ukázek prací dětí z MŠ a ZŠ Bořitov. Výstava se koná v klubu
důchodců a bude otevřena během pracovní doby OÚ Bořitov.
Kulturní komise pořádá v sobotu 2. dubna 2016 zájezd do Bobycentra v Brně na
muzikál DĚTI RÁJE. Začátek je v 19,00 hodin, cena 550,- Kč (dotovaná vstupenka +
doprava). Odjezd autobusu v 17,45 hodin od OÚ Bořitov. Zájemci přihlaste se na OÚ Bořitov
do pátku 18. března 2016.
Připravujeme zájezd do termálních lázní v Maďarsku na sobotu 28. května 2016.
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