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Oznámení obecního úřadu
 Z důvodů plynofikace bude od měsíce srpna úplná uzavírka ulice Podsedky pro dopravu
(mimo vlastníků nemovitostí).
 Na hasičské zbrojnici je prováděna oprava střechy a zateplení stropu sálu.

Petice na podporu přípravy a realizace D43 (Brno-Moravská Třebová) a
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Senátorka Ing. Jaromíra Vítková (bývalá místostarostka města Boskovic) oslovila
obce formou Petice na podporu přípravy a realizace D43 (Brno – Moravská Třebová) a
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Absence D43 je zásadním dopravním problémem nejen okresu Blansko, ale s
ohledem na propojení s D35, se jedná o problém nadregionální. Výstavba se připravuje již
desítky let. Dálnice chybí obyvatelům, podnikatelům i turistům. Stávající I/43 je nebezpečná,
ohrožuje životní prostředí obcí a omezuje rozvoj území okresu Blansko. Na stávající silnici
I/43 přibývá obětí dopravních nehod.
Petice vyzývá předsedu a členy Vlády ČR, poslance Parlamentu ČR, hejtmana a
zastupitele Jihomoravského kraje, aby se plnou vahou svých kompetencí zasadili o co
nejintenzívnější a nejrychlejší přípravu a realizaci dálnice D43, která je součástí programu
dostavby sítě dálnic Ministerstva dopravy ČR již mnoho let a její realizace je neustále
neúnosně oddalována. Stávající silnice I. třídy I/43 (Brno – Svitavy) je již dlouhou dobu
kapacitně přetížená a tím i extrémně dopravně nebezpečná. Velmi často na ní umírají lidé
při dopravních nehodách.
Svou podporu petici můžete vyjádřit svým podpisem petičního archu. Petiční archy
budou k dispozici na Obecním úřadě Bořitov a v knihovně.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Dne 18.7.2017 vyhlásil hejtman JmK až do odvolání pro celé území Jihomoravského
kraje Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
b) kouřit
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty
d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m
b) suché travní porosty
c) plochy zemědělských kultur.

Africký mor prasat – informace Státní veterinární správy
V souvislosti s výskytem afrického moru prasat v ČR HZS JmK ve spolupráci s Krajskou
veterinární správou JMK předává aktuální informace k této nákaze a doporučenému
chování při nálezu uhynulého prasete.
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Postup při nálezu uhynulého prasete
Při nálezu uhynulého prasete prosím kontaktujte krizovou linku Krajské veterinární správy
JMK (nezasílat SMS), která funguje nepřetržitě na telefonním čísle 720 995 213.
Postupy pro obyvatelstvo a uživatele honitby při nálezu uhynulého prasete, stejně jako
veškeré aktuální informace k výskytu afrického moru v ČR, naleznete na stránkách SVS ČR
www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/.
Dětská ambulance Černá Hora - MUDr. Marie Ryzí - dovolená od 31.7. do 4.8.2017:
akutní stavy ošetří MUDr. Mokrošová ve své ambulanci v Lysicích:
Pondělí 31.7.
13,00 – 16,00 hod
Úterý až pátek 1.8. - 4.8. 7,30 - 9,30 hod.
Naplánování návštěvy novorozence doma domlouvejte, prosím, v ordinační době MUDr.
Mokrošové na tel. čísle 516 472 132.

Orel Bořitov
 Srdečně zveme všechny na ORELSKOU POUŤ na SVATÝ HOSTÝN, která se koná v
neděli 20. srpna. Zájemci se mohou přihlásit u p. Sedláčka.
 V sobotu 26. srpna proběhnou tradiční závody horských kol na hasičské zahradě.
Závodit se bude tradičně ve všech kategoriích od odrážedel atd. Prezentace od 9,00 hod.

SDH Bořitov
V sobotu 1. 7 vyrazila výprava starších žáků z Bořitova reprezentovat jihomoravský
kraj na Mistrovství ČR hry Plamen do Zlína. Během tří dnů čekalo mladé hasiče celkem šest
disciplín požárního sportu. Nejlépe se našim hasičům vydařil závod požárnické
všestrannosti, kde brali 5. místo, v ostatních disciplínách nám již bohužel nepřálo tolik štěstí.
V celkovém součtu obsadili bořitovští hasiči 12. místo. Na závěr mistrovství proběhl přebor
v běhu na 60 metrů překážek, ve kterém obsadil Patrik Fojt s časem 12,63 výborné 4. místo.
Další dna dny patřil zlínský stadion nejlepším dorostencům z České republiky. V kategorii
mladších dorostenek se vybojovala účast Simona Páralová. V disciplínách běh na 100 m
překážek a dvojboji Simona předvedla krásné výkony a překonala svá osobní maxima. Ze
Zlína si odvezla krásné 9. místo.
Za zmínku také stojí třetí místo SDH Senetářov, kterým vypomáhali Jan Fojt a David
Pospíšil. Závěrem patří dík všem závodníkům a jejich vedoucím za předvedené výkony.
Čtvrtá účast na republikové soutěži v řadě je důkaz výborné práce s mládeží.
V sobotu 1.7. proběhla v Blansku na stadionu ASK okresní
soutěž v požárním sportu, kam se naše družstvo mužů probojovalo.
Už od první disciplíny se náš tým dral za vítězstvím. V požárním útoku
jsme obsadili první místo s časem 24,84 s. V disciplíně běhu na sto
metrů s překážkami to bylo také první místo součtem časů 73,24 s,
navíc naši členové zaběhli první a třetí nejlepší časy. A v závěrečné
disciplíně, štafetě 4x100 m s překážkami, jsme si také doběhli pro
první místo s časem 62,56 s. V součtu všech disciplín jsme tedy
obsadili celkové první místo a postoupili jsme na krajské kolo, které
se bude konat v sobotu 5.8. v Brně.
V neděli 30.7. zavítala naše historická technika na oslavy 120
let založení sboru dobrovolných hasičů do Dražovic.
Nadále probíhá odběr vysloužilých elektrospotřebičů. Odběr bude prováděn vždy
každou první středu v měsíci na hasičské zbrojnici. Individuální termín lze domluvit s p.
Janem Fojtem na tel. 728 951 738.
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TJ Sokol Bořitov
Blahopřejeme Míše Hrubé ke zlaté medaili, kterou vybojovala v neděli 24. července v Itálii
ve skoku do výšky na juniorském ME lehké atletiky výkonem 193 cm. Přejeme hodně štěstí
a co nejlepší výkon ve vrcholném závodě letošní sezony, kterým je srpnové mistrovství
světa v lehké atletice dospělých v Londýně.
Oddíl nohejbalu
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu, pořádá v sobotu 26. srpna 2017 na víceúčelovém hřišti
u sokolovny letošní druhý turnaj v nohejbale dvojic o „Pohár starosty obce". Prezentace
účastníků v 9,30 hodin. Občerstvení zajištěno, zveme všechny aktivní hráče i příznivce
tohoto sportu.
Zprávy z oddílu kopané
V soutěžích řízených OFS Blansko bude v sezóně 2017/2018 působit družstvo mužů, a to
ve II. třídě (Sportika OP).
Příprava na podzimní část sezóny 2017/2018 byla zahájena prvním tréninkem na hřišti u
Váňových ve čtvrtek 20.7. 2017 v 18,00 hodin.
Tréninky budou probíhat na hřišti u Váňových pravidelně každé úterý a čtvrtek, vždy od
18,00 hodin.
Termíny přípravných utkání:
V rámci poháru OFS Blansko budou sehrána následující utkání:
sobota 29.7.2017, 17:30 hod.
Svitávka – Bořitov
V případě postupu:
sobota 5.8. 2017, 17:30 hod

Voděrady/Lipůvka - Bořitov

Předběžné rozlosování II. třída mužů (Sportika OP) – podzim 2017
2. kolo Ne 13.8. 2017, 16:30 hod
Boskovice B – Bořitov

3. kolo Ne 20.8. 2017, 16:30 hod
Bořitov - Sloup

4. kolo Ne 27.8. 2017, 16:30 hod
Olomučany - Bořitov

5. kolo So 2.9. 2017, 16:00 hod
Bořitov - Skalice

6. kolo Ne 10.9. 2017, 16:00 hod
Doubravice - Bořitov

7. kolo So 16.9. 2017, 15:30 hod
Bořitov - Rudice

8. kolo Ne 24.9. 2017, 15:30 hod
Letovice – Bořitov

1. kolo Čt 28.9. 2017, 15:30 hod
Černá Hora - Bořitov

9. kolo So 30.9. 2017, 15:00 hod
Bořitov - Lipůvka

10. kolo So 7.10. 2017, 15:00 hod
Olešnice – Bořitov

11. kolo So 14.10. 2017, 15:00 hod
Bořitov – Adamov

12. kolo So 21.10. 2017, 14:30 hod
Ráječko B – Bořitov

13. kolo So 28.10. 2017, 14:00 hod
Bořitov – Šošůvka

14. kolo So 4.11. 2017, 14:00 hod
Bořitov – Černá Hora
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci srpnu 2017
Včelař Josef
Nováková Emílie
Hait Jiří
Petruželová Milena
Müller František
Grimová Marie
Stejskalová Milada

Chlumská 26
Nová čtvrť 289
Polní 336
Družstevní 298
Dolní Zádvoří 163
Sokolská 88
Nepomucká 87

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

Úmrtí v měsíci červenci 2017
Haitová Jana
Doležel Jaroslav
Blažek Josef

Polní 336
Horní Zádvoří 242
Trávníky 232

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - srpen 2017 (8 – 13 hod)
5.8.
6.8.
12.8.
13.8.
19.8.
20.8.
26.8.
27.8.

MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MDDr. Potůček
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko,Sadová 33
Poliklinika Blansko,Sadová 33

516 465 452
725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 419 538
516 444 326
516 488 453
516 488 453

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 16. září 2017 zájezd do Prahy, divadlo Karlín,
na muzikál Čas růží – největší hity z repertoáru Karla Gotta. Cena zájezdu je 450,- Kč,
hodina odjezdu bude upřesněna v příštím Bořitovském zpravodaji. Je ještě několik volných
míst, přihlásit se můžete na Obecním úřadě Bořitov.
Kulturní komise pořádá v pátek 27. října 2017 v sokolovně Bořitov divadelní
představení Mandarínková izba – komediální příběhy zasazené do hotelového pokoje ve
Francii. Obsazení: Maroš Kramár, Pavol
Topol’ský, Zuzana Tlučková a Bibiana
Ondrejsková. Začátek představení je v 19 hodin, vstupné 300,- Kč. Vstupenky je nutné
zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě Bořitov do 30.9.2017.

Klub důchodců
Klub důchodců Bořitov ve spolupráci se Svazem tělesně postižených v Rájci Jestřebí pořádá týdenní pobyt v Jeseníkách, hotel Slovan Jeseník, ve dnech 13. srpna 18. srpna 2017. Doprava, ubytování, polopenze - cena 4.900,- Kč. Odjezd autobusu je v
neděli 13. srpna v 6,45 hod od Manga. Nezapomeňte na osobní doklady a léky.

Inzerce
Koupím RD se zahradou (i k opravám). Tel. 720 598 284
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