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Oznámení obecního úřadu

 Připomínáme občanům, že do konce měsíce března 2020 je třeba na OÚ zaplatit poplatky
za odpady, psy a hroby. Poplatky lze také platit bezhotovostním převodem na účet obce
po předchozí telefonické domluvě na tel. 516 437 189.
 Poplatek za TKR je nutné uhradit společnosti 3C spol. s.r.o. do konce března 2020.
 Informujeme občany, že od 9.3.2020 zahájí firma Moravský plynostav práce na
rekonstrukci plynového vedení v naší obci. Práce budou probíhat v ulici Nepomucká a
Loužky. Celá rekonstrukce plynového vedení v naší obci by měla být ukončena v průběhu
měsíce srpna 2020.
 Upozorňujeme občany, že společnost 3C, provozující v naší obci kabelovou televizi,
dočasně přerušila vysílání německy mluvících stanic RTL, RTL 2, Super RTL. Místo nich
byly na 11. a 12. kanále umístěny programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport a ČT/D v HD
kvalitě a systému DVB-T2, které je třeba naladit. Programy Markíza a Eurosport byly
umístěny na jiný kanál a je třeba si je taktéž naladit.
Občané si tak mohou vyzkoušet, zda jejich televizory, případně set top boxy jsou schopny
přijímat tyto programy v systému DVB-T2. Pokud ano, tak by se u těchto programů neměl
objevit piktogram upozorňující na ukončení vysílání v systému DVB-T.

Oznámení školy
Akce školy a školky v únoru:
 MŠ: 5. února přijelo za dětmi do školky maňáskové divadélko Šikulka s pohádkami
„O línem zajíčkovi“, „O poctivém Pepíkovi“ a „Jůlinčin nový kamarád“.
 ZŠ: „Povídání o Mexiku“. Tak nazvali Toník a Daník ze 3. ročníku besedu, kterou si na
pátek 7. 2. připravili pro ostatní děti školy. Podělili se na ní o své zážitky z této vzdálené
země. Jejich zajímavé vyprávění o tamní fauně a floře doprovázené fotografiemi zaujalo
všechny spolužáky.
 ZŠ: Asi polovina dětí naší školy se přihlásila na lyžařský kurz, který jsme ve dnech 10.12. února organizovali ve skiareálu Hodonín u Kunštátu. Nezalekli jsme se nepříznivé
předpovědi počasí a vyrazili za sportovními zážitky a lyžováním. Hned v pondělí jsme
sice kvůli velkému lijáku museli skončit o něco dříve, ale následující dny nás už počasí
odměnilo sluníčkem. Naši lyžaři si na konci kurzu vysloužili od svých instruktorů pochvalu
za snahu, šikovnost i chování. Někteří stáli na lyžích poprvé a už druhý den se mohli
přesunout ze „školičky" na velkou sjezdovku. Všichni jsme si společné sportování moc
užili. Velké poděkování patří rodičům, kteří nám s dětmi v jednotlivých družstvech
pomáhali. Bez nich bychom to nezvládli. Za rok už se těšíme znovu!
 ZŠ: Čas od času se vypravíme do Muzea Blanenska, které připravuje zajímavé projekty
a výstavy. Tentokráte děti 11. února navštívily výstavu litiny, zaujal je dokument o její
výrobě a umělecké výrobky z ní. V rámci výtvarné dílny si vyrobily svíčky.
 MŠ: 12. února se předškolní děti vypravily do knihovny na program připravený paní
knihovnicí Pavlou Šamonilovou z Rájce-Jestřebí věnovaný pohádkám Františka
Hrubína.
 MŠ: Před jarními prázdninami si děti ve školce užily veselé karnevalové dopoledne plné
her, soutěžení a tance s mlsáním dobrot, které připravily maminky.
 MŠ: 25. 2. vyšly děti do Masopustního průvodu obcí, který doprovázely svým zpěvem.
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Úspěch našich páťáků v okresním kole Matematické olympiády
Ve středu 29. ledna se v Blansku konalo okresní kolo Matematické olympiády pátých
ročníků. Letos v něm soutěžilo 32 žáků z 12 škol. Z našeho školního kola do něj postoupili
3 žáci a všichni vybojovali krásné umístění. Pavel Dvořáček v okresním kole zvítězil, Mia
Nečasová obsadila 2. místo a Jakub Šejnoha 4. místo. K tomuto velkému úspěchu gratuluji,
děkuji jim za vzornou reprezentaci školy a třídní učitelce Mgr. Monice Odehnalové za jejich
přípravu.
Oznámení:
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se bude konat ve čtvrtek 2. dubna 2020
v budově školy. Podrobnosti k zápisu budou uvedeny na www.zs.boritov.cz od úterý 3.3.
2020.
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 se bude konat v úterý 5. května 2020.
Podrobnosti k zápisu budou uvedeny na www.zs.boritov.cz od pátku 6. 3. 2020.
Sběr papíru a hliníku
Přesto, že sběrny v současné době nevykupují starý papír nebo za velice špatných
podmínek, chtěli bychom během měsíce dubna náš tradiční sběr uspořádat. Termín
oznámíme koncem měsíce března po domluvě se sběrnou.
Š. Hlavatá, ředitelka školy

SDH Bořitov

 Dne 4. 2. v 10:23 hod vyjela naše jednotka na zásah. Jednalo se o dva stromy, které
vlivem silného větru spadly na vozovku směrem na Oboru. Naši členové provedli
rozřezání obou stromů pomocí motorové pily a uklizení vozovky.
 V měsíci únoru si prodlužovali na hasičské stanici v Blansku dva naši členové své
osvědčení o odborné způsobilosti na funkci strojníka. Dále se dva naši noví členové
účastnili dvoudenního kurzu, ve školícím zařízení v Tišnově, pro získání odborné
způsobilosti nositele dýchací techniky.
 Také proběhla nutná oprava našeho zásahového vozidla CAS 24 Tatra 4x4 v Poličce.
Problém s nefunkčním ovládáním otáček motoru byl úspěšně opraven a vozidlo je opět
plně akceschopné.

TJ Sokol Bořitov
Poděkování
Výbor TJ Sokol děkuje všem sponzorům, příznivcům, pořadatelům, členům a členkám TJ,
kteří se podíleli na organizaci tradičního sokolského plesu, konaného 1. února 2020.
Pozvánka
na 11. ročník „Koštu o nejlepší pálenku roku 2020", který se koná v sobotu 29. února 2020
v 17 hod v sokolovně. Bližší údaje k organizaci akce jsou uvedeny v minulém Bořitovském
zpravodaji č. 2/2020 a webových stránkách TJ Sokol Bořitov.

Zprávy z oddílu kopané
Zimní příprava družstva mužů Bořitova probíhá tréninky konanými každé úterý a čtvrtek od
18,00 hod v Sokolovně, případně na hřišti s umělým povrchem za Sokolovnou.
Tréninky našich nejmladších probíhají každý čtvrtek od 16,30 hod v Sokolovně, případně
na hřišti s umělým povrchem za Sokolovnou.
Předběžné rozlosování MUŽI, II. třída - Jaro 2020
16. kolo Ne 29.3. 2020, 15:00 hod Olešnice - Bořitov
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Oddíl stolního tenisu
Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci únoru.
A mužstvo je po 14 kolech na 2. místě regionálního přeboru II. třídy s 47 body.
Kunštát B : Bořitov A
10 : 8
Velenov A : Bořitov A
8 : 10
Bořitov A : Adamov A
18 : 0
B mužstvo je po 14 kolech na 10. místě Regionálního přeboru II. třídy s 23 body.
Bořitov B : Brumov A
5 : 13
Bořitov B : Žďárná B
10 : 8
Bořitov B : Křetín B
10 : 8
:
C mužstvo je po 14 kolech na 8. místě Regionální soutěže I se 44 body.
Křetín D : Bořitov C
4 : 14
Bořitov C : Štěchov A
14 : 4
Boskovice C : Bořitov C 13 : 5
D mužstvo je po 14 kolech na 8. místě Regionální soutěže II se 27 body.
Bořitov D : Suchý B
14 : 4
Šošůvka D : Bořitov C
7 : 11
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bořitov srdečně zve občany obce na tradiční Turnaj ve
stolním tenise o pohár starosty obce Bořitov, který se uskuteční v sobotu 21.3.2020
v sokolovně Bořitov. Zúčastnit se mohou občané s trvalým bydlištěm v obci Bořitov a
členové TJ Sokol Bořitov. Prezentace účastníků je v 15.00 hodin.

Kulturní komise
Kulturní komise ve spolupráci s SDH Bořitov
srdečně zve všechny děti, rodiče a prarodiče na

DĚTSKÝ

K A R N E V A L,

který se koná
v neděli 8. března 2020 ve 14,00 hodin v sále hasičky.
Pro děti připravila kulturní komise hry a soutěže.
Občerstvení zajištěno.

Kulturní komise zve občany na VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA, které
se koná v sobotu 28. března 2020 ve 14 hod v sále hasičky. Je
přípraven bohatý program: vystoupí malí zpěváčci z Drahánku,
mažoretky z Letovic, ukázka pletení košíků a pomlázek, zdobení perníčků
a velikonočních kraslic a jiné. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme na komediální představení Ochotnického divadla Boskovice Když se
zhasne, které se koná v sobotu 4. dubna 2020 v 19 hod v sokolovně. Vstupné: dospělí
70 Kč, děti 30 Kč.
Kulturní komise připravuje v sobotu 2. května 2020 zájezd do termálních lázní Velký
Meder na Slovensku. Odjezd autobusu je v 5,30 hod od Obecního úřadu Bořitov, cena pro
bořitovské občany 450 Kč, ostatní 550 Kč (doprava + vstupné). Zájemci přihlaste se na OÚ
do 17. dubna.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci březnu 2020
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – březen 2020 (8 – 13 hod)
1.3.
7.3.
8.3.
14.3.
15.3.
21.3.
22.3.
28.3.
29.3.

MUDr. Padalík
MUDr. Nečasová
MUDr. Mikulášková
MUDr. Lukeš
MUDr. Loskot
MUDr. Láníková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Kupková
MUDr. Kulhánková

Boskovice, Nemocnice Boskovice
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Smetanova 24
Svitávka, Hybešova 197
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko

516 491 263
607 812 963
516 474 488
516 454 046
516 471 210
516 488 456
602 882 007
516 488 457
516 414 291

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.

Orel Bořitov

 Zveme všechny na další, již velmi prestižní Střelby ze vzduchovek, které se uskuteční
v neděli 15. března od 14,00 hod na Orlovně. Můžete si přinést vlastní vzduchovku bez
optického zaměřování.
 Také si dovolujeme pozvat na připravované Jarní dílničky, které proběhnou v sobotu
4. dubna od 14,00 hod na Orlovně.

Inzerce:
 Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 15. března
2020 ve 13,00 hodin na Hasičku.
 Firma Řehořek zve rovněž k nákupu levného textilu z dovozu v pondělí 16. března
2020 v době 8 – 16,30 hodin na Hasičku.

Klub důchodců
Klub důchodců v Bořitově zve všechny své členy na
JARNÍ POSEZENÍ spojené s oslavou MDŽ,
které se koná
v sobotu 7. března v 16 hodin na sále hasičky.
Dále srdečně zve v úterý 17. března v 18 hodin na přednášku PhDr. Antonína
Štrofa na téma Pravěk. Přednáška se koná na obecním úřadě.
Na obě akce srdečně zvou pořadatelé.
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