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Oznámení obecního úřadu 
 Opět žádáme občany, kteří parkují svoje vozidla v ulici Podsedky, aby v maximální míře 

omezili toto parkování z důvodu objízdné trasy v rámci rekonstrukce plynovodu v ulici 

Pod Kostelem a nám. U Václava. 
 

 Ve dnech 15. – 17. dubna 2019 proběhne čištění komunikací v obci, proto žádáme 
občany, aby svoje vozidla neparkovali na komunikacích, aby mohl být proveden jejich 
kompletní úklid.  

 

 Oznamujeme občanům, kteří jsou majiteli pozemků u Lysického potoka v oblasti od 
mostu u Hlavičkových po most u Batelkových, že 17.4. 2019 proběhne na OÚ schůzka 
majitelů těchto pozemků s vedením obce a zástupcem Lesů ČR ve věci narovnání 
majetkových vztahů. Majitelé dotčených pozemků budou včas obesláni dopisem s 
termínem a hodinou schůzky. 
 

 V současné době je dlouhodobě mimo provoz osvětlení kruhového objezdu u Černé 

Hory. Důvodem je autonehodou poškozený elektrický rozvaděč těchto světel. Osvětlení 

kruhového objezdu je v majetku ŘSD, které zajišťuje jeho zprovoznění. Termín jeho 

opravy nám nebyl doposud ze strany ŘSD sdělen. 
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 V době konání bořitovské pouti ve dnech 27. a 28.4. 2019 bude dočasně uzavřena silnice 

v ulici Pod Kostelem a náměstí U Václava.  
 

 V obecních lesích, zejména na Chlumu, dále pokračuje kácení stromů napadených 

kůrovcem. Byl proveden úklid a pálení klestu. Z tohoto důvodu je nadále hůře schůdná 

lesní cesta kolem soch. Prosíme proto občany o pochopení této mimořádné situace. 

Připomínáme občanům, že je možnost odkoupení palivového dříví. Požadavky na dřevo 

přijímá obecní úřad nebo přímo lesní správce p. Koudelka, tel. 732 910 315. 
 

 Obecní úřad informuje občany, že nabízí k odprodeji starou betonovou dlažbu 30x30 cm 

a silniční obruby. Bližší informace a žádosti na odkoupení přijímá obecní úřad. 
 

 Byly zahájeny přípravné práce v rámci revitalizace centrální části obce. Proběhlo kácení 

převážně náletových dřevin a starých ovocných stromů. 

 

Mobilní rozhlas – 3. pokračování 
Vážení spoluobčané,  
navazujeme na články v předešlých číslech Bořitovského zpravodaje o zavádění nové 
služby – Mobilní rozhlas a Zlepšeme Česko. 
 
Děkujeme všem, kteří se doposud zaregistrovali a připomínáme dvě důležité informace: 
 

1. Pro správné nasměrování informace, tedy např. vypnutí elektrického rozvaděče, např. 
Loužky zajímá pouze občany na něho připojené, prosíme o doplnění informací jako ulice, 
číslo popisné atd.  
Informace, které jste o sobě sdělili při registraci do této služby si můžete zkontrolovat a 
popřípadě tedy doplnit po přihlášení na adrese: http://boritov.mobilnirozhlas.cz. 

 

2. Znovu opakujeme, že preferovanými informačními kanály v této službě je email a 
především mobilní aplikace Zlepšeme Česko pro chytré mobilní telefony na platformě 
Android a Apple.  
SMS zprávy jsou totiž zpoplatněné a chtěli bychom je tudíž využívat jen v omezeném 
rozsahu.  Z tohoto důvodu prosíme o doplnění emailové adresy a nejlépe o nainstalování 
mobilní aplikace. 
Děkujeme. 

 

V příštím příspěvku přineseme stručné informace právě o mobilní aplikaci Zlepšeme Česko. 
 
 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. 
zprovoznila novou službu – VAS SMS Info. Je jedinou vodárenskou společností, která 
nabízí tuto novou bezplatnou službu pro více než 540 000 obyvatel na jižní Moravě 
a Vysočině. 
 

V případě plánované odstávky na vodovodní síti v místě Vašeho bydliště budete informováni 
pomocí SMS zprávy. Dosud se o těchto událostech mohli zákazníci dozvědět například 
z webových stránek nebo z informací vkládaných do schránek. VAS připravuje toto 
upozornění v budoucnu rozšířit i o informaci o odstávce z důvodu nečekané havárie. 
 

Nová služba je dostupná pro všechny odběratele VAS, a.s. Stačí se registrovat přes 
formulář, který  najdete na našich webových stránkách http://vodarenska.cz/cs/info/sms-
info, nebo si jej můžete vyplnit osobně na zákaznickém centru v Boskovicích, ul. 17. 
listopadu 14 nebo na zákaznickém oddělení v Blansku, Poříčí 20a. 
 

http://boritov.mobilnirozhlas.cz/
http://vodarenska.cz/cs/info/sms-info
http://vodarenska.cz/cs/info/sms-info
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ZŠ a MŠ Bořitov 
Akce školy a školky v březnu: 

 ZŠ   V pátek 1. března jsme uspořádali školní kolo v recitační soutěži, které bylo 
průpravou na recitační přehlídku „O lysické sluníčko 2019“. Do soutěže se přihlásilo 
celkem 21 recitátorů, kteří si vyzkoušeli, že není jednoduché přednášet zpaměti to, co 
se naučili, před spolužáky z celé školy. Všem patří pochvala za snahu a šikovnost.  
V Lysicích nás nakonec důstojně reprezentovali Teodora Gulová a Ema Kakáčová ze 
3. ročníku a Pavel Dvořáček ze 4. ročníku. 

 MŠ     1. 3. dopoledne se školičkové děti vypravily na první „Masopustní průvod“ obcí. 
Děkují všem za sladkosti, kterými byly obdarovány.  

 ZŠ     V úterý 5. března odjeli žáci 5. ročníku do ZŠ Rájec-Jestřebí, kde proběhl 3. ročník 
sportovních soutěží 5. tříd ZŠ  Bořitov, Doubravice, Ráječka a Rájce.  Přes 90 mladých 
sportovců soutěžilo v různých disciplínách, které prověřily jejich rychlost, obratnost a 
sílu. Diplomy si odvezly Anna Odehnalová za 3. místo v překážkové dráze a Veronika 
Čiháčková za celkové 2. místo. Gratulujeme! 

 MŠ     V sobotu 9. března potěšili naši nejmenší svým vystoupením všechny přítomné 
na „Jarním posezení“, spojeném s oslavou MDŽ, které pořádá Klub důchodců Bořitov. 
Letos si na tuto velice příjemnou akci připravily s dětmi paní učitelky Martina Gulová a 
Soňa Sehnalová krojované taneční pásmo s básničkami, kterými se rozloučily se zimou 
a přivítaly jaro. 

 ZŠ      V měsíci březnu chodí děti každým rokem do Obecní knihovny na besedy, které 
pro ně připravuje  paní Olga Odehnalová ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rájci-
Jestřebí. Letos se seznámily s pohádkami a příběhy O. Sekory, A. Lindgrenové a M. 
Kratochvíla. 

 MŠ     12.3. si děti užily karnevalové období  ve školce s šaškem a  kejklířem Vlastou. 

 ZŠ      Ve středu 20. března vyrostl v naší tělocvičně obrovský nafukovací stan, v němž 
mohly děti podobně jako na kopuli v planetáriu  sledovat vzdělávací pořad „Vesmírná 
show“. Dověděly se spoustu informací o Sluneční soustavě, blízkém vesmíru a 
kosmonautice. Po zhlédnutí produkce absolvovaly několik praktických cvičení k tématu 
„Sluneční soustava“ nebo si mohly složit kosmické puzzle.  

 MŠ    První jarní den přijelo za dětmi maňáskové divadélko s jarní pohádkou „Veverka 
Zrzečka". 

 ZŠ    26. března se žáci 3. – 5. ročníku vydali do střediska environmentálního vzdělávání 
Lipka-Jezírko v Soběšicích, kde absolvovali program „Barvy země“.  Zjišťovali, kteří 
živočichové žijí v půdě, kolik barev může mít země a naučili se vyrábět barvy z půdy. 

 MŠ      Ve stejný den  si  předškoláci prohlédli základní školu, viděli vyučovací hodinu 
prvňáčků a  užili si  chvilku v tělocvičně. 

 MŠ    27.3. se děti vypravily do Brna, do zábavního dětského centra Bongo za zábavou, 
pohybem a sportováním. 

 Školní družinu navštěvuje celkem 52 dětí. Čas zde netráví jen odpočinkem a hrami, 
ale věnují se různým projektům a tvořivým činnostem, s nimiž se můžete seznámit   na 
našich webových stránkách v části fotogalerie školní družiny. V březnu děti vyráběly 
dárečky pro naše předškoláky k zápisu do 1. třídy a pomáhaly s jarní výzdobou školy. 

 
 

Další informace: 
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se bude konat v úterý 2. dubna 2019 
od 13:30 – 16:30 v budově školy. Podrobnosti k zápisu najdete na www.zs.boritov.cz. v části 
Aktuality. 

 

http://www.zs.boritov.cz/
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Jarní sběr papíru pro bořitovskou školu 

Ve dnech 10.-12. dubna (ST – PÁ) organizujeme již tradiční sběr odpadového papíru, který 
bude možné uložit netříděný do uzamykatelného kontejneru vedle budovy školy v termínech: 
Středa      10.4. 7:30 – 19:00 
Čtvrtek     12.4. 6:30 – 19:00 
Pátek       13.4. 6:30 – 14:00 
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. 
 
 

Zveme všechny na 

Velikonoční výstavu  ZŠ a MŠ Bořitov 
(letos trošku jinak) 

 

Výrobky dětí si budete moci prohlédnout  od úterý 16. 4. – do úterý 23. 4. 
ve venkovní odpočinkové zóně  vedle budovy školy a v době provozu školky 

také v altánku na zahradě školky. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Orel Bořitov 
 Velké poděkování patří všem účastníkům masopustního průvodu a doufejme, že tradice 

pro další roky je zachráněna. 
 

 V neděli 17.3. proběhly jarní střelby a čtyřicítka střelců se porvala o skvělé výsledky. 
 

Dívky: 1. Aneta Kučerová   Chlapci: 1. Daniel Janíček 
2. Ema Kakáčová        2. Matěj Hájek 
3. Rozárka Hájková            3. František Holík 

 

Ženy: 1. Markéta Lehnertová  Muži:     1. Zdeněk Škaroupka 
2. Michaela Havlíková       2. Jiří Kakáč 
3. Mirka Doleželová        3. Luděk Holík 

Absolutním vítězem se stala Markéta Lehnertová nástřelem 84 bodů. 
 

 Tým starších žáků OREL BOŘITOV ukončil florbalovou sezonu v Drnovicích u Vyškova 
vítězstvím nad Žďárem nad Sázavou a prohrou o jeden gól s Olešnicí. Mladší žáci ukončí 
ligovou soutěž 7.4. v Letovicích. 

 

Jarní dílničky 
Všechny děti, které rády tvoří, zveme na tradiční Jarní dílničky, které se budou konat 
11.5.2019 od 14,00 do 17,00 hod v bořitovské orlovně. Přijďte si vyrobit jarní dekorace 
nebo dárek pro maminku ke Dni matek. 

https://www.majka57.cz/velikonoce/obrazky_velikonocni/velikonoce_4.png
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SDH Bořitov 
 V pondělí 4. března vyjela jednotka k požáru lesního porostu na kopci Bukovice. Zásah 

komplikoval těžko přístupný terén pro hasičskou techniku. V úterý 19. března byla 
jednotka povolána k požáru lesní hrabanky mezi Černou Horou a Závistí. Zde se jednalo 
o planý poplach. 
 

 Třetí březnovou sobotu odstartoval v kunštátské sportovní hale nový ročník Okresní ligy 
mládeže uzlovou soutěží. Družstva mladších i starších žáků obsadila 11. místa.  

 

 V jarních měsících probíhají finální úpravy areálu za hasičskou zbrojnicí. Bude položena 
pryžová dlažba pro požární útok a betonová dlažba pro kulturní akce. 

 

 Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na: 
 

tradiční POUŤOVÉ POSEZENÍ, 
které proběhne v sobotu 27. dubna od 15 hod  

 

SLET ČARODĚJNIC,  
který se uskuteční v úterý 30. dubna od 18 hod. 
  
Bude pro Vás tradičně připraveno bohaté občerstvení. 

 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
 
Zprávy z oddílu kopané 
 

I N F O R M A C E 
 

V sobotu 13. 4. 2019 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. 
Doporučujeme šrot připravit až v den konání sběru před rodinné domy. 
 

Upozorňujeme, že ledničky, mrazničky a podobný odpad klasifikovaný jako 
nebezpečný nebude odvážen. 
 
Oznamujeme,  že v letošním roce nebude uspořádána tradiční Pouťová taneční 
zábava. Důvodem jsou neustálé připomínky k opotřebení budovy a parketové 
podlahy v sále Sokolovny. Do budoucna budeme hledat řešení jak a kde taneční 
zábavy opět pořádat. 

 
 
Letní tábor pro děti 
Stejně jako v loňském roce bude i letos oddíl kopané pořádat letní tábor pro naše nejmenší 
sportovce. Tábor se uskuteční v areálu nově zrekonstruovaného fotbalového hřiště a kabin 
a to ve dnech 10.7. 2019 od 15:00 hod. - 14.7. 2019 do 10:00 hod. 

Stravování (snídaně, oběd, večeře) a ubytování zabezpečeno. Poplatek na 1 dítě 1 200 Kč.  

Podávat závazné přihlášky včetně úhrady poplatku do 15.5. 2019 u p. Aloise Ťoupka 
– tel. 602 576 538 a p. Michala Ostrejše – tel. 777 199 015. 
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Rozlosování   MUŽI 
II. třída - Jaro 2019 

 

17. kolo Pá 5.4. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov - Adamov 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

18. kolo Ne 14.4. 2019, 15:30 hod. 
Boskovice B - Bořitov 

19. kolo Pá 19.4. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov – Rudice 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

20. kolo Ne 28.4. 2019, 16:00 hod. 
Drnovice - Bořitov 

21. kolo Pá 3.5. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov - Ráječko B 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

16. kolo St 8.5. 2019, 17:00 hod. 
Olomučany - Bořitov 

22. kolo Ne 12.5. 2019, 17:00 hod. 
Olešnice - Bořitov 

23. kolo Pá 17.5. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov – Jedovnice 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

24. kolo Ne 26.5. 2019, 17:00 hod. 
Vysočany/Šošůvka - Bořitov 

25. kolo Pá 31.5. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov - Doubravice 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

26. kolo Ne 9.6. 2019, 17:00 hod. 
Sloup - Bořitov 

15. kolo Pá 14.6. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov – Skalice 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

 
 
 
Oddíl stolního tenisu 
Konečné výsledky bořitovských oddílů: 
 
A mužstvo se umístilo na 3. místě regionálního přeboru II. třídy s 46 body a skóre 176 : 106.  
Výsledky:  
Bořitov  A : Křetín B  17 : 1  Bořitov A : Olešnice A 13 : 5. 
 

B mužstvo se umístilo na 3. místě regionálního přeboru III. třídy s 49 body a skóre  162 : 
126.  
Výsledky:  
Bořitov B : Velké Opatovice B   8 : 10 Petrovice A : Bořitov B 6 : 12 
 

C mužstvo se umístilo na 1. místě Regionální soutěže II. třídy s 54 body a skóre 203 : 85.  
Výsledky:  
Bořitov C : Zbraslavec C 12 : 6  Olešnice B : Bořitov C 10 : 8. 
 

Na závěr sezóny uspořádal 23.3.2019 oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bořitov tradiční turnaj 
O pohár starosty obce Bořitov. Turnaje se zúčastnilo 7 hráčů. Vítězem turnaje se stal 
Ladislav Odehnal, druhé místo vybojoval Marek Stejskal a na třetím místě se umístil Jiří 
Kovář ml. Turnajem byla zakončena úspěšná sezóna oddílů stolního tenisu 2018/2019. 
Poděkování za účast patří všem zúčastněným hráčům.  

Na závěr lze považovat letošní sezónu za úspěšnou. B a C tým postoupil do vyšších soutěží, 
A tým se umístil na 3. místě.  
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Kulturní komise 
Kulturní komise pořádá v sobotu 18. května 2019 zájezd do termálních lázní Velký 

Meder na Slovensku. Odjezd autobusu je v 5,30 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Cena 
zájezdu je 450,- Kč. V ceně je zahrnuto celodenní vstupné a doprava. Přihlásit se a zaplatit 
je možné na obecním úřadě do 30.4.2019. 

 
Imunita dětí 
Švýcarská firma Just a Nahrin pomáhá lidem více jak 80 let. Je pro vás připravena od 16,30 
hod malá přednáška na téma Imunita dětí. Podařilo se nám pro Vás zajistit osobní 
vyzkoušení produktů. Poradkyně budou na místě konání akce po celý den, můžete se 
v průběhu dne kdykoliv zastavit. Akce je zdarma a součástí je i malé občerstvení. 
 
 
 
 
 
 

Srdečně Vás zveme na 

SETKÁNÍ S BYLINNÝMI PRODUKTY ŠVÝCARSKÉ FIRMY 

S DLOUHOLETOU TRADICÍ 

TÉMA: Imunita dětí a jak jí pomoci 

 

KDY:                                                       Vyzkoušíte, přivoníte, ochutnáte: 

středa 3.4.2019                                                   ̴  doplňky stravy a sirupy 

od 11 – 18 hod                                                    ̴  éterické oleje 

přednáška 16:30 hod                                         ̴  bylinné krémy a koupele 

 

 

                                          

KDE: 

Zkrátka zážitek pro všechny Vaše smysly  

Bořitov - klub důchodců 

Bořitov, nám. U Václava 11                                                

 

Těšíme se na Vás   

        Martina Kroupová a Jana Dvorská, dotazy na tel. 724 570 727 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci dubnu 2019 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Narození: 
Brabcová Natálie 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – duben 2019 (8 – 13 hod) 
 

  6.4. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

  7.4. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

13.4. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 

14.4. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 

19.4. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

20.4. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 

21.4. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

22.4. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 

27.4. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 

28.4. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

 
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 hodin. 
 
 
 

Klub důchodců 
V úterý 2. května pojedeme na půldenní zájezd do zahradnictví ŠEBROV se zastávkou 
v GLOBUSU.  
Na zpáteční cestě  se zastavíme v Dolní Lhotě v restauraci U Filků na večeři.   
Večeři si platí každý sám. 
Odjezd autobusu je v 13 hodin od Manga. 
 
 
 

Inzerce: 
Adriana textil srdečně zve  k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 14. dubna 2019 
ve 13,00 hodin na Hasičku. 
 
 
Společnost Atomo Projekt se sídlem provozovny v Bořitově přijme do svého provozu 
MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA.  
 

Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici.  
Náplň práce:  příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení (zaškolíme).  
Bližší informace na tel. čísle 516 412 635 nebo osobně v kanceláři firmy.  
 


