BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2018/číslo 4

Oznámení obecního úřadu
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
16. dubna 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
 Oznamujeme občanům, že v sobotu 31.3.2018 bude sběrný dvůr v Černé Hoře uzavřen.
 Vedoucí sběrny papíru oznamuje, že v pondělí 2.4.2018 bude sběrna uzavřena,
mimořádně otevřena bude v úterý 3.4.2018 v době od 16 – 17 hodin.
 Oznamujeme občanům, že uzavírka komunikace části ulice Pod Kostelem a nám. U
Václava při konání místní pouti dne 29.4.2018, bude od soboty 28.4.2018 od 12,00 hodin
do neděle 29.4.2018 do 19,00 hodin.
Opomíjet údaje o své firmě na obchodních listinách a na internetu se podnikatelům
nevyplácí
Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele na povinnost uvádět na obchodních listinách
nebo na internetu údaje o své obchodní firmě. V případě, že ji podnikatel nemá, uvede
alespoň informace o svém jménu, sídle a identifikačním čísle.
Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku má povinnost vždy uvést týž údaj o tomto zápisu
včetně oddílu a vložky. Stejně tak podnikatelé, kteří jsou zapsáni v jiném veřejném rejstříku
(např. v rejstříku živnostenském), uvedou tentýž údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku.
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V případě, že podnikatel není zapsaný v žádném veřejném rejstříku, uvede tento údaj
o svém zápisu do jiné evidence.
Výše uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník.
Porušení uvedené povinnosti je přestupkem na úseku podnikání podle § 9 odst. 2 písm. a)
zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, za který lze uložit sankci až do výše
100.000 Kč.
Stejného přestupku se dopustí i ten, kdo poruší povinnost používat při podnikání svou
obchodní firmu, a nemá-li ji, uvede své jméno.

Oznámení školy
Akce školy a školky v březnu:
 ZŠ V první polovině března postupně navštívily děti všech ročníků bořitovskou knihovnu,
kde pro ně paní Olga Odehnalová ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rájci-Jestřebí
připravila besedy o různých autorech a ilustrátorech dětské literatury, se kterými se malí
čtenáři setkávají v čítankách.
Ve čtvrtek 8. 3. přišla za dětmi do školní družiny spisovatelka Petra Dvořáková a
vyprávěla nejen o svých knížkách pro děti, ale také o tom, jak vypadá psaní scénářů pro
dětské pořady v České televizi.
 MŠ Každý rok se před zápisem do 1. ročníku vydají předškoláci za svými staršími
kamarády, aby se seznámili se školním prostředím. Také letos si v pátek 9.3. prohlédli
budovu školy a na chvíli se zúčastnili vyučování v 1. třídě.
 MŠ V sobotu 10.3. vystoupili naši nejmenší na „Jarním posezení“ spojeném s oslavou
MDŽ, které pořádá Klub důchodců Bořitov. Paní učitelky Šárka Marečková a Kateřina
Hejtmánková připravily s dětmi pásmo roztomilých tanečků a básniček a vyrobily malé
dárky, které předaly přítomným ženám v sále.
 MŠ První jarní den vynesly děti za zpěvu jarních písniček „Moranu“ ke splavu. Vhozením
do vody se rozloučily se zimou a přivítaly jaro.
 ZŠ Návštěva Planetária Brno je pro děti vždy zajímavým zážitkem. Nejinak tomu bylo
koncem března, kdy jsme navštívili programy „Astronaut“ (starší děti) a „Robinsonka“
(mladší děti).
 MŠ Dne 23. 3. vyjely děti do brněnského Wikylandu a užily si den plný pohybu a
sportování.
Další informace:
Jarní sběr papíru pro bořitovskou školu
Ve dnech 11. - 13. dubna (ST – PÁ) organizujeme již tradiční sběr odpadového papíru,
který bude možné uložit netříděný do uzamykatelného kontejneru vedle budovy školy
v těchto termínech: středa 11.4.
9:00 – 18:00
čtvrtek 12.4.
7:00 – 18:00
pátek 13.4.
7:00 – 13:30
Zároveň sbíráme hliník, na který bude u vstupu do
kontejneru připravený označený pytel.
Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní. Výtěžek
bude sloužit pro potřeby dětí ZŠ a MŠ Bořitov.
Zápis dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2018/2019 se bude konat v úterý 3. dubna 2018 od 14:00 – 17:00 v budově
školy. Podrobnosti k zápisu najdete na www.zs.boritov.cz.
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Orel Bořitov
 V pátek 16.3. se uskutečnila veřejná Výroční členská schůze naší jednoty, které se
zúčastnil i starosta ORLA ČR a poslanec parlamentu ČR pan STANISLAV JURÁNEK a
také starosta naší župy, pan STANISLAV KAMBA. Z ostatních pozvaných se zúčastnil
jen zástupce místních hasičů, pan JIŘÍ KOLÍNEK. DĚKUJEME.
 V sobotu 24.3. proběhla Velikonoční dílnička pro děti, které si zde mohly vyrobit spoustu
krásných ozdob a dárečků. Velké poděkování všem, kteří pomohli při přípravě této akce.
 V sobotu 7.4. se naši malí florbalisté zúčastní posledního turnaje Orelské florbalové ligy
v Letovicích. Muži sehrají také poslední turnaj, ale v JIHOMORAVSKÉM přeboru mužů,
kde budou v Adamově bojovat o fantastické druhé místo v celkovém pořadí.
 Hned v neděli 8.4. se na ORLOVNĚ uskuteční JARNÍ střelby ze vzduchovek v
kategoriích holky, kluci do 15 let, ženy a muži. Možno přinést svoji vzduchovku, začátek
ve 14.00 hodin.

Angličtina pro děti (2-6 let)
Od dubna začíná Angličtina pro děti (2-6 let). Informační setkání se koná 4.4.2018 v 16:30
na Orlovně. Angličtina bude každou středu od 16:30 do 17:30. Veškeré informace získáte
na informační schůzce, pokud se jí nemůžete zúčastnit, ale máte o angličtinu zájem, tak
pište na e-mail: ivana.crhakova@centrum.cz. Těšíme se na vás.
VELIKONOČNÍ PROGRAM
V KAPLI SV. RODINY NA KOPCI PASEKA V ČERNÉ HOŘE:
Na Velký pátek 30.3. od 9:00 hodin se setkáme na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře u
prvního zastavení. Zveme zvláště děti i dospělé. Zábavnou formou, se soutěžemi a hrami,
projdeme celou křížovou cestu až ke kapli na kopci. Smyslem je srozumitelně dětem otevřít
cestu k této památce.
Večerní, zcela mimořádnou atmosféru VELKOPÁTEČNÍHO dne, prožijeme na Velký pátek
30.3. ve 20:00 hodin, kdy se setkáme opět na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře a půjdeme
se svícemi, slavením pobožnosti Křížové cesty pro dospělé.
Na velikonoční pondělí 2.4. vás zveme na výšlap, ze všech cest a světových stran.
Vyjděte si na příjemnou velikonoční, pondělní vycházku zakončenou v kapli. V 17:00 hodin
je zde pro vás připravené velikonoční zamyšlení s písněmi, zajímavým programem i
občerstvením všem putujícím.
Těšíme se na vás! Martin Kopecký, farář

TJ Sokol Bořitov
Oddíl stolního tenisu
Konečné výsledky bořitovských oddílů:
A mužstvo se umístilo na 2. místě regionálního přeboru II. třídy s 52 body a skóre 182 : 106.
Výsledky:
Bořitov A : Boskovice
10 : 8
Bořitov A : Vysočany B 10 : 8.
B mužstvo se umístilo na 3. místě regionálního přeboru III. třídy s 45 body,skóre 164 : 124.
Výsledky:
Adamov B : Bořitov B
9:9
Bořitov B : OREL Blansko A 9 : 9.
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C mužstvo se umístilo na 3. místě Regionální soutěže II. třídy s 51 body a skóre 197 : 127.
Výsledky:
Šošůvka D : Bořitov C 10 : 8
Bořitov C : Vísky A
8 : 10.
Na závěr lze hodnotit letošní sezónu jako úspěšnou. Všechny tři oddíly se umístily v popředí
svých soutěží.
Na závěr sezóny uspořádal 23.3.2018 oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bořitov tradiční turnaj
O pohár starosty obce Bořitov. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů. Vítězem turnaje se stal Karel
Tun, druhý se umístil Marek Stejskal a třetí místo vybojoval Jiří Kovář ml. Turnajem byla
zakončena úspěšná sezóna oddílů stolního tenisu 2017/2018. Poděkování za účast patří
všem zúčastněným hráčům.
Zprávy z oddílu kopané
Rozlosování OP II. třídy mužů
Jaro 2018
15. kolo Ne 1.4.2018, 15:30 hod.
Bořitov - Boskovice B

16. kolo Ne 8.4.2018, 15:30 hod.
Sloup - Bořitov

17. kolo Ne 15.4.2018, 15:30 hod.
Bořitov - Olomučany

18. kolo Ne 22.4.2018, 16:00 hod.
Skalice - Bořitov

19. kolo So 28.4.2018, 16:00 hod.
Bořitov - Doubravice
21. kolo Ne 13.5.2018, 16:30 hod.
Bořitov - Letovice
23. kolo Ne 27.5.2018, 16:30 hod.
Bořitov - Olešnice
25. kolo Ne 10.6.2018, 16:30 hod.
Bořitov - Ráječko B

20. kolo So 5.5.2018, 16:30 hod.
Rudice - Bořitov
22. kolo Ne 20.5.2018, 16:30 hod.
Lipůvka - Bořitov
24. kolo Ne 3.6.2018, 16:30 hod.
Adamov - Bořitov
26. kolo So 16.6.2018, 16:30 hod.
Šošůvka - Bořitov

Poznámka
Utkání 15. kola Bořitov – Boskovice bude s velkou pravděpodobností odloženo na pozdější
termín z důvodu nezpůsobilého terénu na hřišti v Bořitově.

INFORMACE
V sobotu 14.4.2018 od 8:00 hod. provede oddíl kopané TJ Sokol Bořitov, z.s.

Sběr železného šrotu.
Doufáme, že naši spoluobčané opět provedou „jarní domácí úklid”, při kterém se
zbaví pro ně nepotřebného odpadu a podpoří tím provozování sportu v naší obci.
Upozorňujeme, že ledničky, mrazničky a podobný odpad klasifikovaný jako
nebezpečný nebude odvážen.
V pátek 27.4.2018 od 21:00 hod pořádá oddíl kopané TJ Sokol Bořitov
„Pouťovou“ taneční zábavu. Hraje kapela Akcent.
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SDH Bořitov
 Ve čtvrtek 8.3. se jednotka zúčastnila taktického cvičení u Tišnova. Jednalo se o
hromadnou dopravní nehodu s velkým počtem zraněných. Jednotka měla za úkol sestavit
zázemí pro zdravotnickou službu.
 V sobotu 24.3. v 10:59 byla jednotka povolána k požáru rodinného domu do obce Černá
Hora. Při požáru byly popáleny dvě osoby. Naši hasiči se podíleli jak na hasebních
pracích, tak na pomoci ZZS při transportu osob do vrtulníku a do sanitních vozů.
 Po zimní přestávce se pomalu rozbíhá sezóna mladým hasičům. Koncem února plnili
mladí hasiči odznaky odborností v okruzích: preventista, cvičitel, strojník a velitel. O dva
týdny později vyrazili mladí hasiči na první letošní soutěž, která proběhla v kunštátské
sportovní hale.
 V současné době probíhá menší rekonstrukce sportovní dráhy za hasičskou zbrojnicí.
Převážně se jedná o terénní úpravy a srovnání drah. Bude také obnoveno oplocení, aby
naši sportovci měli čisté a bezpečné zázemí při trénincích.
 Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na tradiční SOUSEDSKÉ POUŤOVÉ
POSEZENÍ, které proběhne v sobotu 28.4. od 15 hod.
 O dva dny později, 30. dubna se na hasičku od 18 hod SLÉTNOU ČARODĚJNICE. Na
obou akcích bude připraveno bohaté občerstvení a pochutiny z udírny. Srdečně Vás zvou
bořitovští hasiči.

Kulturní komise
Kulturní komise pořádá v sobotu 5. května 2018 zájezd do termálních lázní Györ
v Maďarsku. Odjezd autobusu je v 5,30 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Cena zájezdu je
450,- Kč na dospělou osobu, 350,- Kč za děti a studenty do 16 let. V ceně je zahrnuto
celodenní vstupné a doprava. Pokud si budete chtít koupit občerstvení, musíte mít s sebou
vlastní forinty nebo eura. Přihlásit se je možné na obecním úřadě do 30.4.2018.
V sobotu 12. května 2018 se koná zájezd do DRFG Arény v Brně na muzikál
SHREK. Začátek je ve 14,00 hodin, cena 400,- Kč (dotovaná vstupenka + doprava).
Odjezd autobusu ve 13,00 hod od Obecního úřadu Bořitov. Přihlásit a současně zaplatit je
možné na OÚ Bořitov.
Dále pořádáme v sobotu 2. června 2018 zájezd do Zoologické zahrady do Prahy.
Odjezd autobusu je v 7 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Vstupné si hradí každý účastník
sám na místě. Poplatek za dopravu hradí na OÚ Bořitov: dospělí 200,- Kč a dítě 100,- Kč.
Přihlásit se můžete do 11. května 2018.

Poděkování:
Druhou březnovou sobotu se sál hasičky zcela zaplnil střední, ale i starší a rovněž
nejmladší generací bořitovských občanů a dětí na již tradičním „Jarním posezení spojeným
s oslavou Mezinárodního dne žen“. Bohatý program, zejména vystoupení dětí z Mateřské
školy a žaček z TJ Sokol, ale také tanečníků z Drásova přítomné potěšil a pobavil. Navíc
domácí občerstvení, výborná hudba s písničkami z 60 – 80 let i s živým saxofonem a
trubkou přispěly k příjemnému podvečeru pro přítomné „pamětníky“, včetně květinových
dárků pro ženy. Za zajištění a organizaci celé akce a řady dalších pravidelných akcí
(zájezdy, divadla, rekreační pobyty) patří velký dík členům výboru bořitovského klubu
důchodců a zejména jeho předsedovi panu Josefu Konečnému.
za kolektiv důchodců
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci dubnu 2018
Petružela Miroslav
Petrák Pavel
Zatloukalová Eva
Bílková Marie
Batelka Jiří
Foitová Božena
Poláková Jarmila
Štrofová Marie
Klonová Jiřina
Homolka Jiří

Družstevní 298
Krajní 339
Sokolská 90
Trávníky 183
Rolínkova 167
Trávníky 213
Nová Čtvrť 278
Horní Zádvoří 267
Podsedky 194
Úzká 177

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

Úmrtí v měsíci březnu 2018
Sýsová Jarmila

Pod Kostelem 200

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – duben 2018 (8 – 13 hod)
1.4.
2.4.
7.4.
8.4.
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
28.4.
29.4.

MUDr. Grénarová Magda
MUDr.Grenarová Marie
Dr. Gudko Iurii
Dr. Guresh Marjana
MUDr. Hosová
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hanáková
MUDr. Hošák
MUDr. Tomášková

Boskovice, Růžové nám. 16
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Rájec, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Blansko, Pražská 1b
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b

774 710 550
724 081 182
516 491 265
516 491 264
516 432 138
721 425 074
516 434 055
516 418 788
516 446 428
734 177 800

Mimo výše uvedené je služba zajištěna v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545
538 111 ve všední dny od 18,00 do 24,00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8,00
do 20,00 hodin.

Klub důchodců
Klub důchodců Bořitov ve spolupráci se Svazem tělesně postižených v Rájci Jestřebí
pořádá od 14.4. do 21.4.2018 týdenní pobyt v lázních Luhačovice.
Dále se můžete zúčastnit ve středu 2. května 2018 půldenního
zájezdu do zahradnictví - Brno Modřice. Na zpáteční cestě se zastavíme v Globusu a
na večeři v Dolní Lhotě. Odjezd autobusu je ve 12 hodin od Manga. Přihlásit se můžete u
svých úsekových důvěrníků.

Inzerce
Matějovo pekařství v Černé Hoře hledá brigádnici na 3 dny v týdnu po 2 hod + záskok za
nemoc a dovolenou. Informace přímo na prodejně nebo u pí. Pavlíčkové na tel. č.
724 776 495.
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