BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2018/číslo 6

Oznámení obecního úřadu
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
18. června 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov.
 V současné době se provádí nová fasáda samoobsluhy. Prováděcí firma žádá občany,
aby dodržovali zvýšenou opatrnost.
 Vedoucí sběrny papíru oznamuje změnu otevírací doby v měsíci červnu:
pondělí 11.6. zavřeno ……… místo toho otevřeno v pátek 8.6. (16 - 17 hodin)
pondělí 25.6. zavřeno ……… místo toho otevřeno v sobotu 30.6. (9 - 10 hodin)

Odečty vodoměrů
VAS, a.s. – provoz Blansko oznamuje, že od pondělí 4.6.2018 se budou v naší obci
provádět odečty vodoměrů.
Žádáme občany, aby umožnili pracovníkovi přístup k vodoměru a pokud nebudou doma,
aby zanechali stav vodoměru na lístku na viditelném místě.
Domácností, kde byla v měsíci květnu provedena výměna vodoměru, se tato informace
netýká.

Nemocvična nově nabízí nutriční poradenství
Zcela novou službu nabízí svým klientům od června tohoto roku Nemocvična Blansko. Nově
tak mohou využít možnosti konzultace s nutričním terapeutem. Nutriční poradenství zahájí
svou činnost v červnu v prostorách Nemocvičny. Dostupné bude vždy v úterý, ve středu a ve
čtvrtek.
„Nutriční poradenství je vhodné jak pro klienty zdravé, tak i pro ty, kteří se potýkají s různými
zdravotními komplikacemi, například vysokým krevním tlakem, vysokou hladinou
cholesterolu, cukrovkou či nadváhou, ba dokonce obezitou. Nutriční terapeut je také tou
správnou volbou pro ty, jež trpí intolerancí nebo mají potravinovou alergii,“ vysvětluje
tisková mluvčí Nemocnice Blansko Kateřina Ostrá.
Součástí poskytovaných služeb je vstupní konzultace, měření na bioimpedanční váze,
analýza složení těla, individuální jídelníčky, rámcové jídelníčky, individuální program aj.
Provozní doba:
Út: 17:00 – 20:30 hod
St: 16:00 – 21:30 hod
Čt: 16:00 – 20:30 hod
Objednat se můžete již nyní na tel. 731 616 281 nebo e-mailem:
havlikova.lucie@gmail.com.
Na Vaši návštěvu se těší promovaná nutriční terapeutka Bc. Lucie Havlíková.
Služby jsou zpoplatněny dle ceníku, který je k dispozici jak v prostorách Nemocvičny, tak
i na webových stránkách www.nemocvicna.cz. Klienti zdravotní pojišťovny VZP ČR mohou
čerpat na sestavení jídelníčku bonus ve výši 500 Kč.
Poskytované služby jsou vhodné pro všechny věkové kategorie bez omezení, využít jich
mohou i nastávající maminky nebo kojící ženy.
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Oznámení školy
Měsíc květen v ZŠ a MŠ Bořitov
Škola:
 Žáci 5. ročníku se v pátek 4. května zúčastnili pietního aktu položení věnců k památníkům
obětí 1. a 2. světové války v Bořitově organizovaného Kulturní komisí obce Bořitov.
 16. května pořádala ZŠ Rájec-Jestřebí tradiční atletické závody, kterých se účastní také
školy z Doubravice, Ráječka a Bořitova. I letos se soutěžilo ve třech kategoriích (1. ročník,
2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník) a čtyřech disciplínách. Naši školu reprezentovalo 19 dětí,
které přivezly rekordních 14 medailí:
Julie Sehnalová (1. ročník)
2. místo ve skoku do dálky a vytrvalostním běhu, 3. místo
v běhu na 50 m
David Čiháček (1. ročník)
1. místo v běhu na 50 m, 2. místo ve skoku do dálky a
3. místo ve vytrvalostním běhu
Mia Nečasová (3. ročník)
2. místo ve vytrvalostním běhu
Nela Ženatová (3. ročník)
3. místo v běhu na 50 m
Pavel Dvořáček (3. ročník)
2. místo ve vytrvalostním běhu
Nikola Šteinová (5. ročník)
3. místo ve skoku do dálky
Jiří Sázavský (5. ročník)
3. místo ve skoku do dálky, vytrvalostním běhu a běhu na
50 m.
Bronzovou medaili vybojovala naše štafeta ve složení Mia Nečasová, Pavel Dvořáček,
Anna Odehnalová a Jiří Sázavský.
Všem našim sportovcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Školka:
 V květnu začal dětem plavecký výcvik na Sladovně v Černé Hoře.
 Při příležitosti svátku maminek si děti obou tříd připravily pro své nejbližší krátká
vystoupení na školní besídce.
 Koncem měsíce děti podnikly výlet do Bruna v Brně, kde si ve venkovním areálu užily
nově vybudovaného vodního světa. Pro děti velmi přitažlivé prostředí nabídlo hravou
formou poznat fyzikální zákonitosti i možnosti využití síly vodního živlu. Mimo toho si užily
i další lákavé atrakce v podobě skluzavek, prolézaček, tunelů, trampolín, houpaček a
kolotoče.
Atletická olympiáda ZŠ a MŠ Bořitov 2018
ZŠ a MŠ Bořitov ve spolupráci s TJ Sokol Bořitov zvou na Atletickou olympiádu, která se
uskuteční v pátek 1. června 2018 v 16,30 hod. na hřišti u sokolovny.
Program:
1/ 16:30 – 17:00 prezence závodníků
2/ od 17:00 vlastní závod s následným vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií
3/ posezení u ohně
Kategorie a disciplíny:
MŠ:
1. kategorie: rok narození 2013 - 2015
2. kategorie: rok narození 2011 - 2012
Disciplíny pro obě kategorie:
1. skok snožmo z místa

2. sprint
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3. překážková dráha

ZŠ:
1. kategorie: 1. třída
2. kategorie: 2. a 3. třída
3. kategorie: 4. a 5. třída
Disciplíny pro všechny kategorie:
1. skok snožmo z místa
2. hod míčkem

3. sprint

4. vytrvalostní běh

Závěrečná disciplína pro děti a rodiče:
Pro každou výše uvedenou kategorii MŠ i ZŠ bude závěrečnou disciplínou krátký
slalomový běh pro dítě + jeden rodič (prarodič). Tato disciplína bude vyhodnocena zvlášť.
Všichni závodníci obdrží účastnický list s uvedenými dosaženými výsledky a první tři v každé
kategorii diplomy, medaile a nejvyšší kategorie poháry.
Prodej drobného občerstvení, nealkoholických nápojů a točeného piva je zajištěn. Zveme
všechny děti i jejich rodiče, aby si přišli zasportovat a společně strávit příjemné odpoledne.

Orel Bořitov

Umíš dobře mluvit, číst, recitovat, zpívat, hrát na hudební nástroj, zvládneš
sportovní či jinak zajímavý výkon, který je možno ukázat
do 10 minut?

Každý vystupující bude oceněn
Pro ostatní bude připraveno občerstvení a příjemné odpoledne
s hudbou a tancem
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 V neděli 27.5. sehráli naši malí divadelníci pro maminky k svátku, všechny příbuzné a
známé představení CO TAKHLE SVATBA PRINCI???.
 V pondělí 28.5. sehráli stejnou hru pro spolužáky ze základní školy a děti z mateřské
školky v dopoledních hodinách na Orlovně.
FBK Orli Bořitov:
Jihomoravský přebor mužů
V letošní sezoně jsme se umístili na krásném druhém místě a tak jsme si zajistili postup do
vyšší soutěže.
Pořadí Název týmu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Patriots Brno
FBK Orel Bořitov
VSK MZLU Brno
FLOREC BRNO
Psycho Brno- FbC ZŠ Horní
FBŠ Hattrick Brno B
FBK Atlas Blansko B
FBC Sokol Adamov B

Počet
zápasů
21
21
21
21
21
21
21
21

Vyhrané
zápasy
21
16
13
12
12
8
6
3

Prohrané
zápasy
0
5
8
9
9
13
15
18

Body
63
44
35
32
32
20
12
7

Orelská florbalová liga
V letošní sezoně jsme do této ligy hlavně zapojovali mladé hráče, aby posbírali cenné
zkušenosti a tak jsme se umístili až na 5. místě.
Pozice

Team

Z

V

R

1
2

FBO Orel Boskovice B
Kunštát

3
4
5
6
7

P

FBO Orel Boskovice
Blansko B
Bořitov
Nové Město na Moravě

12
12
12
12
12
12

9
8
8
6
5
2

1
2
1
0
0
0

2
2
3
6
7
10

Olešnice

12 2

0

10

VB

OB

Body

64
81
60
52
69
50

36
47
36
40
71
97

56

105

28
26
25
18
15
6
6
6

V příští sezoně budeme zakládat „B" tým, proto vyzýváme všechny nadšence tohoto
sportu, kteří chtějí reprezentovat naši obec a jednotu, aby se přihlásili na tel. čísle. 775 467
218 nebo na email florbalboritov@centrum.cz.

Pozvánka:
Dne 23.6.2018 co nejsrdečněji zveme všechny děti a rodiče na tradiční Dětský den, který
se uskuteční od 14:00 v okolí Orlovny,
Připraven bude pestrý program a různé zábavné atrakce.
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TJ Sokol Bořitov
Výsledky silničního cyklistického závodu „O mistra Bořitova 2018“
V letošním 50. ročníku tradičního silničního cyklistického závodu „O mistra Bořitova“,
zařazený Českou unií sportu do akce „Sportuj s námi“ , se závodilo v 19 kategoriích s velkou
účastí zvláště mladých závodníků. Nejsilnější kategorie chlapců ročníku 2012 musela
dokonce závodit dvoukolově s rozřazovacím závodem o postup do finálového závodu.
Všem závodníkům děkujeme za pěkný sportovní výkon a medailistům blahopřejeme.
odrážedla, ročník 2016:
odrážedla, dívky roč. 2015:

1. Eliška Špičková, 2. Sabina Svobodová, 3. Amálie
Svobodová
1. Natálie Sklenářová, 2. Ema Skřivanová, 3. Abigail
Crháková

odrážedla, chlapci roč. 2015:

1. Jakub Mareček, 2. Jakub Novotný, 3. David Burger

odrážedla, dívky roč. 2014:

1. Elizabeta Sehnalová, 2. Zuzana Židová

odrážedla, chlapci roč. 2014:

1. Tadeáš Svoboda, 2. Kryštof Dudek

odrážedla, dívky roč. 2013:

1. Sofie Sehnalová, 2. Sabina Svobodová a Zuzana
Kovářová, 3. Sofie Odehnalová

odrážedla, chlapci roč. 2013:

1. Tomáš Polák, 2. Jáchym Krejčí

kola 100 m, dívky roč. 2013:

1. Nikola Lengálová, 2. Sabina Svobodová, 3.Sofie
Sehnalová

kola 100 m, chlapci roč. 2013:

1. Ondřej Keller, 2. Marek Gerneš, 3. Tomáš Polák

kola 200 m, dívky roč. 2012-11: 1. Kristýna Gryzová, 2. Kateřina Špidlová, 3. Elen
Kovalová
kola 200 m, chlapci roč. 2012:

1. Eliáš Svoboda, 2. Marek Žid, 3. Šimon Včelař

kola 200 m, chlapci roč. 2011:

1. Alex Kučera, 2. Matyáš Macháček, 3. Jakub Kovář

kola 300 m, dívky roč. 2010:

1. Kateřina Hrůzová, 2 Adéla Krejčí, 3.Tereza Lengálová

kola 300 m, dívky roč. 2009:

1. Zuzana Gernešová, 2. Aneta Kovalová, 3. Veronika
Vrbová

kola 300 m, chlapci roč. 2010-09:1. Matěj Kafoněk, 2. David Čiháček, 3. Jakub Šejnoha
kola 500 m, dívky roč. 2008-07: 1. Markéta Pařízková, 2. Nela Ženatová, 3. Sára
Schiffnederová
kola 500 m, chlapci roč. 2008-07:1. Nicolas Kučera, 2. Daniel Ambroz, 3. Jan Kovář
kola 1 okruh,chlapci roč.2006-05:1. Ondřej Kupsa, 2. Jiří Sázavský, 3. Tomáš Topolář
kola 5 okruhů, muži:

1. Leoš Svoboda

Foto ze závodů bude umístěno na webových stránkách TJ Sokol Bořitov.

Oddíl nohejbalu
TJ Sokol Bořitov, z.s. oddíl nohejbalu pořádá v sobotu 30.6.2018 na hřišti u sokolovny
turnaj v nohejbale dvojic o „Pohár starosty TJ“.
Prezentace účastníků v 9:30 hodin, občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny hráče i
příznivce tohoto sportu.
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Zprávy z oddílu kopané
Dne 24.5.2018 byla doručena na TJ Sokol Bořitov, z.s. oficiální informace z MŠMT o
přidělení dotace 8 935 800,- Kč na rekonstrukci stavební akce „Sportovní areál TJ Sokol
Bořitov“. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajících fotbalových kabin a fotbalového
hřiště u Váňových.
Poslední mistrovské utkáni by se tedy mělo na stávajícím hřišti odehrát v sobotu 9.6.2018
v 16:30 hod. s mužstvem Ráječka B.
Výsledky mistrovských utkání v kopané:
19. kolo Ne 29.4.2018
Bořitov – Doubravice 5:0 (2:0)
branky: Mareček M., Vorlický J. ml. 2x,
Málek M., Vorlický M.

20. kolo So 5.5.2018
Rudice – Bořitov 0:9 (0:5)
branky: Vorlický M. 3x, Vorlický J st. 2x,
Vorlický J. ml. 2x, Málek M. 2x

15. kolo Út 8.5.2018
Bořitov - Boskovice B 3:2 (2:1)
branky: Vorlický J. ml. 2x, Bednář D.

21. kolo Ne 13.5.2018
Bořitov – Letovice 1:2 (0:2)
branka: Vágner A.

22. kolo Ne 20.5.2018
Lipůvka – Bořitov 1:3 (1:2)
branky: Jakubec L., Fojt L., Vorlický J. ml.

23. kolo Ne 27.5.2018
Bořitov – Olešnice 6:1 (2:1)
branky: Vorlický J. ml. 2x, Bednář D.,
Vorlický M. 2x, Žid T.

Tabulka II. třída muži (Sportika OP)
1.

Černá Hora

23

19

0

4

78:27

57

2.

Boskovice B

23

14

4

5

62:38

46

3.

Olešnice

23

13

1

9

58:50

40

4.

Bořitov

23

12

2

9

67:46

38

Zbývající utkání II. třída muži (Sportika OP)
24. kolo Ne 3.6.2018, 16:30 hod
Adamov - Bořitov

25. kolo So 9.6.2018, 16:30 hod
Bořitov - Ráječko B

26. kolo So 16.6.2018, 16:30 hod
Šošůvka - Bořitov
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Fotbalový turnaj přípravek
Dne 3.6.2018 se bude konat na hřišti u Váňových fotbalový
turnaj pro mladší a starší přípravky, kterého se zúčastní rovněž
hráči přípravek z Bořitova. Zahájení turnaje v 10:00 hod., sraz
hráčů v 9:30 hod.
Všichni zúčastnění hráči budou za své výkony odměněni.
Na turnaj jsou samozřejmě zváni i všichni rodiče.
V případě organizačních změn budou informace
podány prostřednictvím místního rozhlasu.

SDH Bořitov

 V březnu letošního roku byl díky sponzorskému daru firmy EXPROVER s.r.o Černá Hora
zakoupen dopravní automobil Ford Transit, který bude sloužit pro dopravu dětí a mládeže
na soutěže a pro celoroční činnost.
Sbor dobrovolných hasičů touto cestou děkuje firmě EXPROVER za tuto podporu naší
mládeže.
 První květnovou sobotu vyrazili mladí hasiči na soutěž do Vavřince. Starší žáci získali
4. místo, mladší A si odvezli bronzovou medaili a naši nejmladší hasiči obsadili 15.
respektive 19. místo.
 O dva týdny později proběhlo ve Velkých Opatovicích okresní kolo hry Plamen a dorostu.
V kategorii mladších žáků hájila naše barvy dvě družstva, která obsadila 4. a 24. místo.
Jejich starší kolegové již počtvrté v řadě tuto soutěž ovládli a vybojovali si postup do
krajského kola.
Stejně jako starší žáci i družstvo dorostenců si vydobylo právo startovat v krajské soutěži.
Dvojici družstev ještě rozšířilo trio středních dorostenců Simona Páralová, Pavel Karásek
a Patrik Fojt. Krajská kola se uskuteční 16. - 17. června na stadionu VUT Brno, Pod
Palackého vrchem. Přijeďte podpořit naše sportovce v bojích o postup na Mistrovství ČR!
 V květnu se do soutěžního tempa dostalo také družstvo mužů s následujícími výsledky:
Datum a místo

Liga

Čas

Umístění

okrsek

-

1. místo

20.5. Žernovník

VC Blanenska

17,11

3. místo

26.5. Dětkovice

VC Prostějovska

18,20

9. místo

27.5. Netín

Ždárská liga

18,51

14. místo

5.5. Ráječko

 V sobotu 12.5. se členové jednotky zúčastnili okrskového taktického cvičení v zařízení
HZS JmK v Tišnově. Cvičení se skládalo z teoretické části a celkem osmi praktických
událostí simulujících skutečné situace (požár kotelny, únik neznámého plynu, požár
automobilu po dopravní nehodě, ošetření osoby po pořezání úhlovou bruskou, atd.).
 V měsíci květnu pokračují práce na rekonstrukci sportovní dráhy. Nyní probíhá výstavba
oplocení levé části dráhy.
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Společenská rubrika
Všem občanům, kteří v měsíci červnu oslaví významné
životní jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví
a životní pohody.
Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost GDPR - Obecné nařízení
EU o ochraně osobních údajů, proto se nebudou jména občanů
bez písemného souhlasu zveřejňovat. Pokud bude mít někdo z občanů zájem o uvedení
svého jubilea v Bořitovském zpravodaji, musí na obecním úřadě podepsat souhlas se
zveřejněním.

Úmrtí v měsíci květnu 2018
Havlík František

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – červen 2018 (8 – 13 hod)
2.6.
3.6.
9.6.
10.6.
16.6.
17.6.
23.6.
24.6.
30.6.

MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Stojanov
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, B. Němcové 1222/15
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov 117

516 488 457
516 453 997
516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 474 488
605 184 479
516 491 263
516 465 452

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 dvoudenní poznávací zájezd do Chiemsee – Salsburgsko, který se koná v
sobotu 16. a v neděli 17. června. Odjezd je ve 4:25 hod od Manga.
1. den - Odjezd do Chiemsee a návštěva zámku Ludvíka II. Bavorského, ke kterému se
dostaneme plavbou lodí po jezeře.
2. den - Projdeme nejatraktivnější část rakouské spolkové země Salsburgsko – Solnou
komoru. Dále si prohlédneme nejkrásnější městečka Solné komory – St. Gilgen, St.
Wolfgang, Bad Ischl a Hallstatt, která jsou obklopena vysokými horami. Návrat v
pozdních večerních hodinách.
 Dále pořádáme týdenní relaxační pobyt na Šumavě - hotel Stella, v době 22. - 29. června.
Odjezd autobusu je v pátek 22. 6. v 6:30 hod od Manga.

Kulturní komise
Připomínáme účastníkům zájezdu do Zoologické zahrady do Prahy, že odjezd autobusu je
v sobotu 2. června 2018 v 7 hodin od Obecního úřadu Bořitov.

Knihovna
Vedoucí knihovny oznamuje, že v úterý 19.6.2018 bude knihovna uzavřena. Místo toho
bude otevřena v pondělí 18.6.2018 v době od 13 do 19 hodin.
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