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Oznámení obecního úřadu
 Sběrna papíru bude mimořádně otevřena v úterý 2. května 2017 v době od 16 – 17 hodin.
 Podle vyjádření provozovatele plynovodů bude firma Moravský Plynostav od měsíce
května 2017 provádět rekonstrukci plynovodů v ulicích Trávníky, Sokolská, Podsedky.
Přesný průběh prací bude upřesňován a projednáván s dotčenými vlastníky objektů.
V průběhu stavby bude provedena částečná uzavírka ulic Sokolská s přemístěním
autobusové zastávky o cca 200 m. Pro ulici Podsedky bude nutná po nezbytně nutnou
dobu úplná uzavírka (mimo vlastníky nemovitostí v ulici bydlících).
Upozornění pro návštěvníky Nemocnice Blansko,
Od 9.3.2017 je pro návštěvníky otevřeno parkoviště nad areálem nemocnice parkoviště P2, které je zpoplatněno prostřednictvím závorového systému. Parkoviště je
k dispozici návštěvníkům nepřetržitě, přičemž poplatek za parkování je vybírán od pondělí
do pátku (nepřetržitě). Parkování o víkendech a svátcích je zdarma. Cena parkování je
stanovena následovně, první hodina od vjezdu do areálu parkoviště je zdarma - návštěvník
nemusí projít pokladnou a rovnou odjíždí, každá další hodina je zpoplatněna částkou 10
Kč/hod., přičemž maximální vybíraná částka za jeden kalendářní den je stanovena na 50
Kč. Na tomto parkovišti je parkovné placeno až při odjezdu z parkoviště, a to prostřednictvím
pokladny umístěné v rámci parkoviště. Kapacita parkoviště činí 107 parkovacích míst.
Od 27.3.2017 je zpoplatněno parkování před areálem nemocnice - parkoviště P1,
na tomto parkovišti je parkovné vybíráno prostřednictvím parkovacích automatů a cena za
parkování je stanovena na 1 Kč za prvních 30 minut parkování, každá další započatá hodina
parkování je zpoplatněna částkou 10 Kč/hod. Parkování na tomto parkovišti je zpoplatněno
v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin. Při příjezdu na parkoviště je třeba navštívit parkovací
automat a koupit parkovací lístek, který musí být umístěn na viditelném místě v automobilu.
Kapacita parkoviště činí 49 parkovacích míst. Služby Blansko, s.r.o., provozovatel parkoviště
FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ
31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok
2017 nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu
této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2017
a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.
Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet
finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.
Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z
nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více
nemovitých věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu
složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více
složenek rovněž jen v jedné obálce.
Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pobočkách pošt či na
pokladnách územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci
celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí poplatníci
dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve
seniorům.
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Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku.
Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň
splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci
provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto
roku. Termín splatnosti daně nebo jejich splátek je rovněž uveden na alonži složenky.
Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně
oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí
správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně nebo hromadným
předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné od 28.4. do 29.5. na kterémkoli
územním pracovišti FÚ a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj.
Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí pro JmK: 7755-77628621/0710. Více na:
www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

Oznámení školy
Měsíc duben v ZŠ a MŠ Bořitov
Škola:
 V úterý 4.4. se konal zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018, ke kterému přišlo
v doprovodu rodičů 18 budoucích školáků. Do první třídy nastoupí 17 prvňáčků, na které
se už moc těšíme. Po dlouhé době budeme mít díky většímu počtu dětí pět samostatných
tříd.
 12.4. se všechny děti vypravily do kina v Doubravici nad Svitavou na film „Lichožrouti“.
Některé již četly knižní předlohu Pavla Šruta a mohly tak srovnat svou představu
s filmovým zpracováním.
 Úterní dopoledne po velikonočních prázdninách bylo ve škole trošku netradiční. Nejdříve
proběhla projektová výuka, kterou na téma „Dopravní výchova“ připravily Mgr. J.
Opatřilová a Mgr. M. Dvořáčková. Projekt byl zaměřen na děti jako účastníky silničního
provozu – chodce a cyklisty. Žáci se seznámili s pravidly bezpečného chování na ulici i
silnici, poznávali dopravní značky, naučili se, co patří do povinné výbavy cyklisty.
V tělocvičně si formou hry vyzkoušeli jaké to je, když je účastníkem silničního provozu
nevidomý člověk.
Poté se všichni zapojili do úklidu okolí školy a s předstihem se tak připojili k celosvětové
akci „Den Země“, která se každoročně koná 22. dubna.
Školka:
 V úterý 4. dubna děti vynesly Moranu ke splavu bořitovského potoka, aby se rozloučily
se zimou a přivítaly jaro. Zároveň připravovaly výrobky s jarní a velikonoční tematikou
na výstavu, kterou si mohla bořitovská veřejnost prohlédnout na OÚ.
 V Černé Hoře na Sladovně dětem začaly první hodiny plaveckého výcviku, který je
zaměřen hlavně na překonání obav z vodního prostředí, společné radostné prožitky a
otužování.
 Ve čtvrtek 20.4. za dětmi přijelo maňáskové divadélko „Šikulka" se třemi pohádkami,
které pro ně byly nejen zábavou, ale i zamyšlením a poučením.
 Poslední dubnový pátek proběhlo ve školce rojení čarodějů a čarodějnic, které bylo
doplněno soutěžemi a čarodějnými úkoly.
Další informace:
Jarní sběr papíru - poděkování
V termínu od 29. - 31. března jsme organizovali sběr odpadového papíru. Bylo odvezeno
celkem 4 500 kg papíru a škola tak získala částku 5.850,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili a přispěli k této finanční částce, kterou rozdělíme
mezi školku a školu a použijeme jako příspěvek na výlety pro děti koncem školního roku.
Další sběr bychom chtěli uskutečnit začátkem října.
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Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018
se koná v úterý 9.5.2017 od 14:00 do 17:00 v jídelně ZŠ Bořitov. Podrobnosti najdete na
webu školy – www.zs.boritov.cz.
Atletická olympiáda 2017
S předstihem zveme na tuto již tradiční sportovní akci, kterou pořádá ZŠ a MŠ Bořitov ve
spolupráci s TJ Sokol Bořitov. Uskuteční se v pátek 2. června na hřišti u sokolovny,
prezentace od 16:30. Podrobnosti budou uvedeny na webu školy.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá v úterý 23.5. a ve čtvrtek 25.5. jednodenní zájezd do Strážnice
a Čejkovic. Navštívíme zámek Milotice, okružní jízdou lodí se projedeme po Baťově
kanálu. Ve Strážnici bude oběd a osobní volno. V obci Petrov projdeme malované vinné
sklípky Plže. Také ochutnáme dobré vínko ve sklípku v Čejkovicích. Po cestě domů
navštívíme kapličku známou z filmu Bobule. Na oba termíny je odjezd v 7 hodin od Manga.
Návrat domů je kolem 20 hodiny.
Klub důchodců pořádá 2 denní zájezd do Polska - Kudowa Zdrój, Walbrzych, Swidnica,
Wroclaw, termín 3.6 - 4.6 2017, cena 1 800 Kč. Přihlásit se mohou i nečleni klubu
důchodců, máme asi 8 volných míst.
1.den: Prohlídka lázní Kudowa Zdrój – pak si ulovíte v některém z místních „lovišť“ pstruha,
kterého vám připraví podle vlastního přání. Po obědě městečko Walbrzych – zámek Ksiaž,
ubytování, večeře.
2. den: Historické město Swidnica – prohlídka města a kostela, pak město Wroclav –
prohlídka náměstí, historická tržnice, katedrála sv. Jana Křtitele, oběd. Zájemci mohou
navštívit Rotundu Raclavického panoramatu. Je zde panoramatický obraz o rozměrech 114
x 15 metrů. Vstup je nutné objednat s velkým předstihem, vstupné je cca 30 zl.
V ceně zájezdu je autobusová doprava a služby průvodce. Vstupné a cestovní pojištění si
hradí každý sám. Přihlásit se můžete u předsedy klubu důchodců pana Josefa Konečného,
tel. 602786024.

Orel Bořitov
 V sobotu 6.5.2017 srdečně zveme všechny malé i velké na MÁJOVOU DÍLNIČKU, která
se koná v bořitovské Orlovně od 14,00 do 17,00 hod.
Pojďte s námi strávit příjemné odpoledne a vytvořit si jarní dekoraci.
 V neděli 21.5. zveme všechny příznivce střelby ze vzduchovky na JARNÍ STŘELBY.
Začátek ve 14,00 hodin na Orlovně.
 V neděli 28.5. sehrají naši malí divadelníci pohádku OSMERO KRKAVCŮ. Začátek v
15,30 hodin na Orlovně. Všechny srdečně zveme a moc se na vás těšíme.
FBK Orli Bořitov
Dne 1.4 jsme se zúčastnili posledního turnaje v rámci Jihomoravské soutěže.
Boskovice - Bořitov
0:5
Bořitov - Brankovice
1:3
V Jihomoravské soutěži jsme se pro sezonu 2016/2017 umístili na krásném 5. místě s 30
body z 11 týmů.
V Orelské florbalové lize jsme se pro sezonu 2016/2017 umístili na 4. místě.
Více informací naleznete na našich stránkách www.florbalboritov.cz.
Děkujeme všem sponzorům a fanouškům za podporu.
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TJ Sokol Bořitov
TJ Sokol Bořitov zve na
Silniční cyklistické závody „O mistra Bořitova“.
49. ročník silničního cyklistického závodu se uskuteční
v neděli 21. května 2017.
Závody jsou zařazeny do republikové akce České unie sportu „Sportuj s námi“.
Program závodů: prezentace závodníků je od 9,30 hod u Obecního úřadu Bořitov,
zahájení závodů je v 10 hod a závodit se začíná od nejmladší kategorie.
Závodí se v kategoriích:
1. odrážedla
2. odrážedla chlapci
3. odrážedla dívky
4. odrážedla chlapci
5. odrážedla dívky
6. odrážedla chlapci
7. odrážedla dívky
8. kola dívky
9. kola chlapci
10. kola dívky
11. kola chlapci
12. kola dívky
13. kola chlapci
14. kola dívky
15. kola chlapci
16. kola 1 okruh chlapci
17. kola 1 okruh dívky
18. kola dorost (dívky, chlapci)
19. kola muži
20. kola veteráni nad 40 let

Délka závodu:
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
100 m
100 m
200 m
200 m
300 m
300 m
500 m
500 m
1300 m
1300 m
2 a 3 okruhy
6 okruhů - 7800 m
3 okruhy - 3900 m

Rok narození:
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2010-2011
2010-2011
2008-2009
2008-2009
2006-2007
2006-2007
2003-2005
2003-2005
2000-2002
od r. 1999
od r. 1977

Pořadatelé si vyhrazují právo změny v jednotlivých kategoriích dle počtu přihlášených
závodníků. Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven sportovní přilbou.
V případě mimořádně nepříznivého počasí se konání závodů přesouvá na stejnou
dobu na další neděli 28.5.2017.
Pro závodníky je připraveno občerstvení - nápoje a dárky, vítězové na 1. až
3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny.
TJ Sokol se obrací na občany bydlící v ulicích „na okruhu kolem Bořitova",
zejména v ulici Podsedky, aby v neděli od 10 - 13 hod, kdy budou probíhat
závody, neparkovali svoje vozidla na ulici. Děkujeme.
Zveme všechny sportovce a zvláště děti a mládež, přijďte si zazávodit .
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Zprávy z oddílu kopané
Výsledky mistrovských utkání v kopané:
15. kolo Ne 2.4. 2017
Bořitov – Adamov 2:3 (1:2)
branky: Bárta V., Fojt L.
17. kolo Ne 16.4. 2017
Kořenec – Bořitov 0:1 (0:1)
branka: Bárta V.

16. kolo Ne 9.4. 2017
Bořitov – Lipůvka 3:0 (0:0)
branky: Majer L., Mazal T., Bárta V.
18. kolo So 22.4. 2017
Bořitov - Boskovice B 0:0 (0:0)

Pozvánka:
Sobota 29. dubna, 21:00 hod. – Sokolovna Bořitov
Pouťová taneční zábava – hraje kapela Akcent.

SDH Bořitov

 V měsíci dubnu byla jednotka povolána k řešení tří událostí na silnici I/43. Poprvé hasiči
vyjeli v sobotu 1. 4. ve 13:00 k odstranění vyvráceného stromu u odpočívadla před
Černou Horou. Druhý zásah proběhl ve čtvrtek 13.4. v 3:55 a tentokrát se jednalo o požár
pneumatiky kamionu u Závisti, který převážel živá kuřata. Do třetice vyjeli hasiči v sobotu
22.4 v 17:52 k vážné dopravní nehodě, která se stala v černohorských lesích.
 V neděli 2. dubna proběhl v Jablonci nad Nisou prestižní halový závod v běhu na 100 m
překážek, kterého se zúčastnilo i pět našich dorostenců:
ml. dorostenky: Simona Páralová - 20. místo (čas 21,39)
ml. dorostenci: Pavel Karásek - 6. místo (čas 19,65), Patrik Fojt - 2. místo (čas 18,63)
st. dorostenci: Martin Kučera -17. místo (čas 18,38), David Pospíšil -13. místo (čas 18,21)
 Další stovkařský závod, kde se objevili naši závodníci, proběhl v sobotu 21.4. v
Pardubicích.
 Předposlední dubnový víkend se členové jednotky zúčastnili výcviku ve vojenském
újezdu Březina. Výcvik byl zaměřen na technické zásahy při povodních a přívalových
deštích. Jednotka byla seznámena s technikou, kterou disponují profesionální hasiči
jihomoravského kraje. Také zde zúčastněné jednotky procvičovali stavbu týlového
zázemí pro zasahující jednotky.
 SDH Bořitov Vás všechny srdečně zve na netradiční DOLET ČARODĚJNIC, který
se uskuteční v sobotu 6. května na hasičské zahradě.
 K příležitosti svátku patrona hasičů svatého Floriána, proběhne v kostele sv. Jiří v neděli
7. května v 8:30 Hasičská mše.
 V měsíci květnu se naplno rozběhnou soutěžní sezóny. Mladé hasiče čekají soutěže ve
Vavřinci, Velkých Opatovicích, Bořitově a Březině. V polovině května čeká mladé hasiče
a dorostence Okresní kolo hry Plamen v Ráječku. Oba mužské týmy čekají závody na
Žernovníku a v Jabloňanech, první červnovou neděli pak domácí soutěž.
 V sobotu 20. května uspořádá sbor soutěž mladých hasičů O pohár SDH
Bořitov. Soutěž proběhne od 9 hod na sportovišti za hasičskou zbrojnicí a bude se
soutěžit ve štafetě 4 x 60m a požárním útoku. Přijďte podpořit naše mladé hasiče.
Po skončení soutěže zveme všechny děti na DĚTSKÝ DEN, který začne v
15:00. Pro děti budou připraveny hry, soutěže a také sladké odměny.
Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a na facebooku
SDH Bořitov.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci květnu 2017
Odehnalová Anna
Ševčík Vladimír
Šenkýř Jaroslav
Hlavička Josef
Kopřivová Růžena
Černý Arnošt
Hrazděrová Zdenka
Odehnal Vladimír
Skácelová Alena
Konečná Marie

Chlumská 140
Sokolská 57
Pod Kostelem 61
Úvoz 31
Příční 37
Horní Zádvoří 224
Sokolská 79
Loužky 199
Nová čtvrť 283
Pod Kostelem 274

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

Narození v měsíci dubnu 2017
Škvařil Michal
Všianský Viktor

Loužky 204
Pod Kostelem 314

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - květen 2017 (8 – 13 hod)
1.5.
6.5.
7.5.
8.5.
13.5.
14.5.
20.5.
21.5.
27.5.
28.5.

MUDr. Bočková Jana
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
Dr. Hurešová

Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 462 203
516 474 310
774 710 550
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155
516 491 264

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 pořádá v sobotu 3. června 2017 zájezd do termálních lázní
Dunajská Streda na Slovensku. 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. V ceně
je zahrnuto celodenní vstupné a doprava. Pokud si budete chtít koupit občerstvení, musíte
mít s sebou vlastní eura.
Lázně jsou po rekonstrukci. Vnitřní bazény: wellness, rotunda, plavecký a dětský
bazén. Venkovní bazény: italský, rotunda, relaxační, rekreační, dětský, plavecký bazén a
za poplatek 3 eura na den je možné využít tobogánový systém se 7 tobogány. Lehátko na
celý den stojí 2 eura.
Je ještě několik volných míst, zájemci přihlaste se na obecním úřadě.

Inzerce: Společnost Atomo Projekt se sídlem provozovny v Bořitově přijme do svého
provozu kovovýroby operátory výroby pro manuální práci a obsluhu výrobních zařízení.
Požadujeme dobrý zdravotní stav, spolehlivost a ochotu pracovat ve směnném provozu.
Bližší informace na tel. čísle 775 564 997 nebo na emailu narozna@atomo.cz.
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