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Oznámení obecního úřadu
Starosta svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 22. června 2020 v 18,00 hodin.
Ve středu 20.5. 2020 byly firmou DIRS Brno, s.r.o. zahájeny práce na revitalizaci
náměstí naší obce. V první fázi výstavby by měly být prováděny práce na parkové části
s hřišti a vodním prvkem v prostoru za samoobsluhou a novou technickou budovou,
následně bude firma pokračovat s vybudováním velké zpevněné plochy, úprav současného
parku a vybudováním komunikací, chodníků a parkoviště. Práce by měly být dokončeny
v podzimních měsících letošního roku, nejpozději do 30.11. 2020.
V polovině června 2020 by měly začít práce na revitalizaci veřejného osvětlení
v naší obci, které bude provádět firma ECOLED veřejné osvětlení, s.r.o. Vyměněny budou
všechny staré výbojkové světelné body, které budou nahrazeny LED technologií. Práce by
měly probíhat cca 1 měsíc a neměly by pro občany znamenat žádné významné omezení.
Na tuto akci obdržela obec dotaci z Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 849.989,- Kč.
Minulý týden byly započaty práce na opravě opěrné zídky na hasičské zahradě
u Lysického potoka. Prosíme občany o opatrnost při průchodu kolem probíhající stavby.
Dokončení opravy se plánuje v prázdninových měsících.
Pravidelný svoz popelnic je každou středu v sudém týdnu. Po tomto svozu se každé
pondělí v lichém týdnu sváží kontejnery na plasty. Nově jsme umístili kontejnery na plasty
do ulice Krajní a jeden přidali do ulice Polní. U těchto svozů se ale bohužel stává pravidlem
nevhodné parkování vozidel, čímž dochází k zabránění svozu. Žádáme občany, aby
v době svozu neparkovali svá vozidla na místech, kde brání v průjezdu svozovému
vozidlu. Dále upozorňujeme občany na dodržování třídění jednotlivých komodit odpadu a
udržování pořádku v okolí kontejnerů.
Oprava: V minulém čísle zpravodaje se vyskytla chyba v článku anketa Sportovec obce
2019. Nejlepším sportovcem obce byl správně uveden Filip Páral, ale v popisu dosažených
výsledků byl chybně uveden David Páral. Oběma se za vzniklou chybu omlouváme.

Odečty vodoměrů
Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje, že od pondělí 1. června 2020 se budou
v naší obci provádět pravidelné odečty vodoměrů. S ohledem na současnou situaci
v souvislosti s koronavirem nebudou odečty prováděny fyzicky zaměstnanci VAS, a.s., Je
možné zanechat stav vodoměru na lístku na viditelném místě. Pokud tak neučiníte, najdete
ve schránce informace s kontaktními údaji, na které je možné stav vodoměru nahlásit.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Orel Bořitov
 V neděli 14. 6. 2020 od 14,00 hodin proběhnou na farském dvoře odložené Jarní
střelby ze vzduchovek. Občerstvení a ceny zajištěny.
 Již nyní si dovolujeme pozvat všechny příznivce jedné stopy na 2. ročník Orelského
Motoburácení, které se uskuteční v sobotu 1.8.2020.
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Oznámení školy
ZŠ a MŠ Bořitov
V posledním dubnovém a prvním květnovém týdnu se konaly zápisy do naší školy a
školky pro příští školní rok. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu musely letos
proběhnout bez přítomnosti dětí.
Do 1. ročníku bylo zapsáno 10 dětí. Ve školním roce 2020/2021 tak budeme mít celkově 82
dětí, o 5 dětí méně než letos.
Do školky bylo přihlášeno 13 dětí, z toho 6 z Bořitova a zbytek z Černé Hory a Žernovníku.
K dnešnímu dni ještě není zápis uzavřen, ale přijaty budou určitě všechny bořitovské děti.
V pondělí 25. května se mohly po více než dvou měsících konečně vrátit děti do školky a
do školy. O tom, že už se všichni těšili, svědčí i počty přihlášených. K docházce do školky
přihlásili rodiče téměř 70% dětí a do školy dokonce 90%. Zbytek žáků zůstává do konce
tohoto školního roku v domácím vzdělávání.
Rodiče dětí ze školky i ze školy byli informování o zpřísněných hygienických
a bezpečnostních podmínkách, které jsme připravili, a které ve škole
dodržujeme. Věříme, že díky vzájemné ohleduplnosti a zodpovědnosti
závěrečnou část tohoto netradičního školního roku společně zvládneme.
V této souvislosti chci poděkovat paní Kláře Odehnalové za roušky, které
dětem obětavě ušila a darovala.
Mrzí nás, že se letos musíme obejít bez tradičních akcí školy, především
bez Školní akademie, ale budeme se snažit dětem tuto situaci alespoň
částečně vynahradit začátkem příštího školního roku.
Šárka Hlavatá, ředitelka školy

SDH Bořitov

 Po vynuceném přerušení sportovních tréninků se v těchto dnech opět naplno rozbíhají
tréninky mládeže.
Mladší starší žáci: pondělí a pátek od 16,30 hod
Dorost: pondělí, středa pátek od 18,00 hod
Na trénincích jsou dodržována platná hygienická opatření.
Účast dětí je na zvážení rodičů.
 I v letošním roce je možné zajistit likvidaci nebezpečného hmyzu ze strany JSDH.
V případě ohrožení tímto hmyzem můžete likvidaci domluvit na obecním úřadě tel. 516
437 189 nebo přímo s velitelem jednotky Ing. Petrem Kolínkem mob. 605 882 525.
Samotná likvidace probíhá zpravidla v podvečerních hodinách, kdy je hmyz nejméně
aktivní.

TJ Sokol Bořitov
Po skončení nouzového stavu a uvolnění podmínek pro sportování začínáme opět
pravidelné cvičení žaček a to od středy 27. května 2020 od 16,15 – 17,45 hod za dodržování
následujících podmínek pro cvičící:
1) Dobrý zdravotní stav - bez nachlazení, rýmy či kašle.
2) Roušku v sáčku přinést s sebou, bude se používat při přezouvání v šatně.
3) Cvičit se bude bez roušky při dodržování dostatečných rozestupů, které jsou v prostorách
sokolovny o rozměrech 200 m2 sál + 50 m2 přísálí zajištěny, cvičenky budou rozděleny
do družstev max. po šesti.
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4) Kdo si nosí pití, nalepit na láhev štítek se jménem, aby nedošlo k záměně.
5) Pravidelná desinfekce dotykových míst na WC, v šatně a tělocvičně bude zajištěna.
Cvičení nejmladšího žactva a žáků bude začínat až po prázdninách.

Zprávy z oddílu kopané
Opětovné zahájení činnosti oddílu kopané
Oznamujeme našim spoluobčanům, že po rozvolnění omezujících opatření zavedených
v boji s nákazou koronavirem Covid-19, která proběhla od 27. 4. / 11.5. / 25.5.2020 oddíl
kopané TJ Sokol Bořitov znovu zahájil svoji činnost.
Poznámka:
Od 25.5.2020 je povolen organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na
venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob s možností využití zázemí.
Mohou se konat i hromadné sportovní akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí
nejvýše 300 osob.
Tréninky mužů probíhají každé úterý a čtvrtek od 18,00 hod na fotbalovém areálu „U
Váňových“.
Vzhledem ke zrušení jarní části soutěžního ročníku 2019/2020 bude nyní individuálně
řešeno sehrání přátelských utkání pro družstva mladší a starší přípravky a mužů.
O případných termínech utkání bude veřejnost informována prostřednictvím obecního
rozhlasu a případně Bořitovského zpravodaje.
Turnaje mladších přípravek ročník 2011 a mladší:
Oddíl kopané TJ Sokol Bořitov uspořádá společně se spolkem Žijeme hrou fotbalové
turnaje, které se budou konat ve dnech 30.5.2020 a 13.6.2020. Zahájení vždy v 9,00 hod.
Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.
Fotbalové kempy:
Dále společně uspořádáme dva fotbalové kempy:
Termín prvního bude v termínu 8.7. - 12.7.2020, u tohoto termínu uvažujeme o kempu
pobytovém. Přihlášky posílejte na e-mail: toupek@atlas.cz, v termínu do 15.6. Zde Vám
budou sděleny podrobnosti.
Druhý příměstský kemp bude v termínu 18.8. - 21.8.2020. Přihlásit se lze prostřednictvím
webového portálu www.zijemehrou.cz, v sekci kempy.
Pro uchazeče je zajištěna strava a pitný režim. Pro děti je připraven moderní fotbalový
program, přizpůsobený jejich výkonnostním možnostem a věku. Nabízíme přístup s
důrazem na přirozený, svobodný, efektivní a zdravý rozvoj hráče. Naším cílem není „jen“
špičkový fotbalista, ale také charakterní člověk, zodpovědný za vlastní rozvoj a život.
Fotbalové kempy jsou situovány do krásného prostředí nového fotbalového areálu
v Bořitově.
Informace pro rodiče dětí
Pravidelné tréninky dětí probíhají každé úterý a čtvrtek, zahájení v 16,30 hod. Nadále
probíhá nábor chlapců a děvčat do fotbalového oddílu. Kdo z rodičů má zájem a chce své
dítě přihlásit, tak je může přivést na trénink. Všechny tréninky jsou vedeny profesionálními
trenéry společně s trenéry oddílu kopané TJ Sokol Bořitov.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci červnu 2020
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Majer Martin

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – červen 2020 (8 – 13 hod)
Na základě rozhodnutí Představenstva Oblastní stomatologické komory Blansko ze dne
16.3.2020 je p ř e r u š e n od výše uvedeného dne provoz organizované zubní lékařské
služby první pomoci (soboty, neděle, svátky) v působnosti OSK Blansko až do odvolaní.

Klub důchodců


Klub důchodců v Bořitově oznamuje členům, kteří si zakoupili lístky na divadelní
představení GRAND HOTEL do Městského divadla Brno, že je stále v jednání náhradní
představení nebo vrácení peněz.



Dále všichni doufáme, že po prázdninách
plánované akce. Děkujeme za pochopení.

již budeme moci uskutečnit námi

Inzerce:
Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 14. června 2020
ve 13,00 hodin na Hasičku.

Oznamujeme, že od 25.5.2020 jsme obnovili provoz veřejného stravování v jídelně ZEPO
Bořitov, výdej obědů pro veřejnost 11,30 - 12,30 hod.
Cena za jeden oběd zůstává ve stejné výši:
- obědové MENU dle jídelního lístku - 80,- Kč
- speciál týdne dle jídelního lístku - 130,- Kč
Obědy můžete objednat na tel.: 730 656 220, e-mail: gastro-zepo@seznam.cz.
ZEPO Bořitov, družstvo přijme pomocnou pracovní sílu do kuchyně na občasnou
výpomoc, informace na tel. 730 656 220, 602 213 850, e-mail: gastro-zepo@seznam.cz.
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