BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2015/číslo 5
Oznámení obecního úřadu

 E.ON Prostějov oznamuje přerušení dodávky el. energie ve středu 6.5.2015 od 7,00
do 16,00 hodin v těchto ulicích: Čížovky, K Větrníkům, Krajní, Loužky, Pod Chocholí,
Pod Kostelem č.p. 96, 111, 310 a 332, Trávníky č.p. 82 a 270.
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.4.2015 schválilo Tržní řád obce Bořitov,
který zakazuje podomní prodej v naší obci.

Oznámení RWE – rekonstrukce plynárenského zařízení v obci Bořitov
Dovolujeme si Vás informovat, že vlastník plynovodní sítě RWE GasNet, s.r.o. přistupuje
k rekonstrukci plynovodů v obci Bořitov a to z důvodu stáří stávajících plynovodů.
V současné době jsou v Bořitově provozovány ocelové NTL plynovody, které budou
v rámci rekonstrukce nahrazeny novými STL plynovody z materiálu PE.
Současně s plynovody budou provedeny i přeložky plynovodních přípojek a hlavních
uzávěrů plynu u jednotlivých odběratelů. Účelem přeložky je přemístění hlavního uzávěru
plynu, plynoměru a osazení regulátoru tlaku plynu na veřejně přístupné místo (na hranici
pozemku), k čemuž je provozovatel distribuční soustavy oprávněn podle § 62 odst. 2
písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
Veškeré související práce budou plně hrazeny provozovatelem distribuční soustavy a
prováděny na základě „Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného
plynového zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.“ (dále jen
„Dohoda“) uzavírané mezi vlastníky nemovitostí a provozovatelem distribuční soustavy.
Za účelem projednání a sepsání „Dohody“ navštíví vlastníky nemovitostí v průběhu května
- června 2015, pověřený zástupce společnosti RWE GasNet, s.r.o., ing. Rimeš nebo p.
Žáček. V tuto chvíli projekčně zpracováváme pouze etapy 1, 2 a 4. Ostatní etapy začneme
projekčně zpracovávat v následujících letech.
Rekonstrukce plynovodů v obci Bořitov je plánovaná v několika etapách:
etapa 1: Bořitov Trávníky, Sokolská - předpokládaný termín realizace 2018
etapa 2: Bořitov Podsedky I - předpokládaný termín realizace 2018
etapa 3: Bořitov Rolínkova, nám. U Václava; Pod Kostelem; K Vodárně, realizace
2020-2022
- etapa 4: Bořitov Podsedky II - předpokládaný termín realizace 2018
- etapa 5: Bořitov Nepomucká, Školní; Polní; Loužky; Pod Chocholí; Krajní - realizace
2020-2022
- etapa 6: Bořitov Dolní Zádvoří, Úzká - realizace 2020-2022
- etapa 7: Bořitov Horní Zádvoří, Chlumská - realizace 2020-2022
- etapa 8: Bořitov Družstevní, Krátká; Úvoz; Nová čtvrť - realizace 2020-2022.
Uvedené předpokládané termíny realizace se budou upřesňovat v průběhu přípravy
stavby.
-

Oznámení školy
Měsíc duben ve škole a ve školce:
 St 1.4., ZŠ – děti si poslechly velice zajímavé vyprávění pod názvem „Život a příroda
současného Ekvádoru“ pana Matěje Kříže, který se podělil o vlastní zážitky a
fotografie z této jihoamerické země.
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St 8.4., MŠ – děti ve školce pobavilo maňáskové divadlo Šikulka.
Pá 10.4., MŠ – všichni podnikli výpravu do lesa za zvířátky při hře „S Rumcajsem
ještě dnes, uklidíme celý les“.
So 11.4. – děti ze školky zpříjemnily svým vystoupením Výroční schůzi jubilantů na
Obecním úřadě Bořitov.
Po 13.4., 1.-3. ročník ZŠ - žáci si vyslechli poslední část cyklu „Svět dětí“ v Obecní
knihovně Bořitov, která se týkala života jejich vrstevníků ve 20. století.
Út 21.4., MŠ – zábavnou formou si děti připomněly zásady bezpečného chování
v dopravě v rámci školičkové hry pod názvem „To ví přece každé mrně, na ulici
opatrně“.
St 22.4., ZŠ – žáci 4. a 5. ročníku se svým dílem připojili k celorepublikově konaným
akcím u příležitosti „Dne Země“, který si tento den připomínáme, a uklidili nejbližší
okolí školy.
Út 28.4., MŠ - díky zábavnému programu manželů Trnkových „Bubu karneval“ se
děti v maskách vrátily do nedávno zakončeného období karnevalových rejů.

Sběr papíru pro školu - poděkování
V termínu od 7. – 10. dubna probíhal školou organizovaný sběr odpadového papíru a jeho
výsledek předčil naše očekávání. Bylo odvezeno celkem 3 590 kg papíru a škola tak
získala částku 4 667,- Kč. Velice děkuji všem, kteří se do sběru zapojili a přispěli k této
finanční částce, kterou rozdělíme rovným dílem mezi školku a školu. O konkrétních akcích
pro děti, které budou z této částky hrazeny, budeme aktuálně informovat rodiče mailem.
Další sběr bychom chtěli uskutečnit koncem letošního září.
Atletická olympiáda 2015
ZŠ a MŠ Bořitov ve spolupráci s TJ Sokol Bořitov zvou na Atletickou olympiádu,
která se uskuteční v pátek 15. května 2015 v 16,30 hod na hřišti u sokolovny.
Program:

1/ 16,30 – 17,00 hod. prezentace závodníků
2/ od 17,00 hod. vlastní závod a vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií
3/ táborák (zajistí pořadatelé, dobroty na opékání prosíme přineste s sebou)

Kategorie a disciplíny:
MŠ: 1. kategorie: rok narození 2008 – 2009
2. kategorie: rok narození 2010 – 2011
Disciplíny pro obě kategorie:
skok snožmo z místa, sprint, překážková dráha.
ZŠ:

1. kategorie: 1. třída
2. kategorie: 2. a 3. třída
3. kategorie: 4. a 5. třída

Disciplíny pro všechny kategorie:
skok snožmo z místa, hod míčkem, sprint, vytrvalostní běh.
Všichni závodníci obdrží účastnický list s uvedenými dosaženými výsledky a první tři v
každé kategorii obdrží diplomy a medaile.
Pro žáky ZŠ bude naše olympiáda současně generálkou a nominací pro účast na
atletických závodech škol blanenského okresu.
Zveme všechny děti i jejich rodiče, aby si přišli zasportovat a společně strávit příjemné
odpoledne.
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Upozornění:
Upozorňuji tímto rodiče žáků ZŠ, že po dohodě s vedením obce Bořitov vyhlašuji na 29. a
30. června 2015 ředitelské volno z důvodu zahájení stavebních prací v budově ZŠ. Děti
dostanou vysvědčení v pátek 26. června.
za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ
PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy

TJ Sokol Bořitov
TJ Sokol Bořitov zve na
Silniční cyklistické závody „O mistra Bořitova“.
47. ročník silničního cyklistického závodu, který se uskuteční
v neděli 24. května 2015.
Letošní 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, koloběžky
2.
„
„
chlapci
3.
„
„
dívky
4. „
„
chlapci
5. „
„
dívky
6. kola dívky
7. kola chlapci
8. kola dívky
9. kola chlapci
10. kola dívky
11. kola chlapci
12. kola dívky
13. kola chlapci
14. kola 1 okruh
15. kola dorost
16. kola ženy
17. kola muži
18. kola veteráni nad 40 let

Délka závodu:
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
3 okruhy - 3900 m
3 okruhy - 3900 m
6 okruhů - 7800 m
4 okruhy - 5200 m

Rok narození:
2013
2012
2012
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2008-2009
2008-2009
2006-2007
2006-2007
2004-2005
2004-2005
2000-2003
1997-1999
od r. 1996
od r. 1996
od r. 1975

Pořadatelé si vyhrazují právo změny v jednotlivých kategoriích dle počtu
přihlášených závodníků. Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být
vybaven sportovní přilbou.
Pro závodníky je připraveno občerstvení - nápoje a dárky, vítězové na
1. až 3. místě obdrží diplomy, medaile a věcné ceny.
Zveme všechny sportovce a zvláště děti a mládež, přijďte si zazávodit.
Tenisové hřiště v areálu u sokolovny je v provozu, zájemci o hraní tenisu si
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mohou zapsat zvolenou hodinu na nástěnce u tenisového hřiště.
Vyzvednutí klíče od kurtu a dojednání dalších podrobností je možné u p. Libora Nesrsty,
bydlícího naproti sokolovny, tel. 737 825 564.

Zprávy z oddílu kopané
Výsledky mistrovských utkání v kopané:
Muži „A“ – I. A třída skupina A
15. kolo So 28.3. 2015
Slatina – Bořitov 4:1 (2:1)
branka: Bezděk R.
17. kolo So 11.4. 2015
RAFK Rajhrad – Bořitov 4:1 (4:0)
branka: Bezděk R.

16. kolo Ne 5.4. 2015
Bořitov – Šlapanice 0:0 (0:0)
18. kolo Ne 19.4. 2015
Bořitov – Žebětín 1:0 (1:0)
branka: Hrazdíra T.

19. kolo So 25.4. 2015
Miroslav – Bořitov 0:0 (0:0)
Muži „B“ – III. třída
15. kolo Ne 29.3. 2015
Boskovice B – Bořitov 2:1 (0:0)
branka: Mareček M.
18. kolo Ne 19.4. 2015
Bořitov B – Ráječko 1:2 (0:1)
branka: Modrák K.

17. kolo Ne 12.4. 2015
Velké Opatovice – Bořitov B 2:0 (1:0)
19. kolo So 25.4. 2015
Lažany – Bořitov B 0:1 (0:1)
branka: Majer L.

II.třída - OP dorost, skupina A
Lipůvka - Č. Hora/Bořitov/Bosk. B 0:4
(0:3)
branky: Bawi Van 2, Hladký, Kolář
Rájec - Č. Hora/Bořitov/Bosk. B 6:2 (4:2)
branky: Bawi Van, Horváth,

Č. Hora/Bořitov/Bosk. B – Kotvrdovice
9:0 (3:0)
branky: Bawi Van 4, Hladký 3, Sedláček 2

OP starší žáci – skupina A
Č. Hora/Bořitov – Vísky 2:0 (1:0)
branky: Pavlíček 2

Dolní Loučky - Č. Hora/Bořitov 6:2 (3:0)
branky: Frýdek, Mach

INFORMACE
V sobotu 9.5. 2015 od 8:00 hod. provede oddíl kopané Tělovýchovné jednoty
Sokol Bořitov, o.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.
Upozorňujeme, že ledničky, mrazničky a podobný odpad klasifikovaný jako
nebezpečný nebude odvážen.
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Orel Bořitov
V neděli 12. dubna se uskutečnily jarní střelecké závody ze vzduchovky.
Výsledky:
dívky do 15 let:
1. Eliška Gulová
chlapci do 15 let: 1. Martin Sedláček
2. Krystýna Kučerová
2. Patrik Fojt
3. Aneta Kučerová
3. Kevin Nečas
ženy:

1. Hana Rumlová
muži:
2. Eva Kucharová
3. Kateřina Pachlopníková

1. Martin Doležel
2. Jiří Sedláček
3. Miroslav Havlík

Absolutním vítězem s 88 body se stal Martin Doležel.
- Člen naší jednoty Michal Holík obsadil v běžeckém Brněnském poháru po deseti
závodech celkově krásné 2. místo.
- Bowlingový tým Jednoty Orel Bořitov obsadil v župní lize 2014/2015 1. místo z devíti
družstev.
FBK ORLI BOŘITOV
Dne 11.4 jsme odehráli poslední kolo Orelské florbalové ligy v Blansku, po velkém
boji a napínavém závěru jsme obsadili krásné celkové 4. místo.
V neděli 19.4 jsme zajížděli do Rousínova, kde jsme odehráli poslední kolo
Jihomoravského přeboru, jako nováčci v soutěži jsme se umístili na 9. místě
V pátek 24.4 náš tým odjel na víkendový turnaj do Jižních Čech do městečka
Dačice. Na turnaji vládla přátelská atmosféra, všechny ligové soutěže již skončily a tak
se dá říct, že tento turnaj všichni vzali jako zakončení sezony. Celkem jsme odehráli 7
zápasů, z toho jsme jeden vyhráli, jeden remízovali a 5 zápasů prohráli o jeden gól.
Bohužel jsme neměli vůbec štěstí a tak jsme obsadili 9. místo. Z turnaje jsme ale nakonec
neodjeli na prázdno, za nejtvrdší střelu turnaje byl oceněn Tomáš Sedláček, jeho střela
letěla krásných 165 km/h.

Kulturní komise
Kulturní komise připomíná účastníkům zájezdu do termálních lázní Györ
v Maďarsku, který se koná v sobotu 9. května 2015, že odjezd autobusu je v 5,15
hodin od Obecního úřadu Bořitov. Pokud si budete chtít koupit občerstvení, musíte mít
s sebou vlastní forinty. Při platbě eurem se vrací forinty.
Kulturní komise zve na pokračování besedy s panem Oldřichem Růžičkou na
téma Život a jeho zákonitosti, která se koná v pondělí 11. května 2015 v 18 hodin
v klubu důchodců na OÚ Bořitov.
K Mezinárodnímu dni dětí jsme připravili pro všechny bořitovské děti hudební
pohádkovou show Hrajeme si s pohádkou, kterou představí Divadlo Slunečnice
v pátek 5. června 2015 v 9 hodin v sokolovně. V představení zazní písničky z pohádek
Šíleně smutná princezna, Princové jsou na draka, Saxana, Pyšná princezna a další.
MUDr. Jana Štrajtová - uzavření zubní ordinace
MUDr. Jana Štrajtová oznamuje od 17. 4. 2015 do konce
července 2015 uzavření zubní ordinace. Zástup pro akutní
pacienty bude zajišťovat MUDr. Veronika Paulíčková po tel.
domluvě na č. 723 184 842.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci květnu 2015
Blažek Jaroslav
Chlumská 320
Juřík Karel
Sokolská 124
Holub Josef
Podsedky 186
Hohl Karel
Pod Kostelem 162
Navrátil Václav
Podsedky 187
Kopřivová Růžena
Příční 37
Černý Arnošt
Horní Zádvoří 224
Hrazděrová Zdenka
Sokolská 79
Fleischlingerová Marie
Sokolská 78
Odehnal Vladimír
Loužky 199
Skácelová Alena
Nová čtvrt 283
Stejskalová Božena
Pod Kostelem 164
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, přejeme všechno
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození v měsíci dubnu 2015
Lanča Vojtěch
Tesař Jan
Crháková Abigail
Burger David

Zahradní 112
Podsedky 191
nám. U Václava 48
Chlumská 361

Diamantová svatba v dubnu 2015
Odehnal Vladimír, Odehnalová Hedvika

Loužky 199

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - květen 2015 (8 – 13 hod)
1.5.
2.5.
3.5.
8.5.
9.5.
10.5.
16.5.
17.5.
23.5.
24.5.
30.5.
31.5.

MUDr. Kulhánková
MUDr. Beranová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Kopáčková
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well
MUDr. Zouharová

Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 414 291
735 056 656
516 416 386
516 488 454
516 474 369
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 488 450

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, svátcích 24 hodin.

Klub důchodců
Odjezd autobusů na zájezd na KONOPIŠTĚ A KUTNÁ HORA, který se koná 19. a
20. května, je vždy v 6 hodin od Manga. Prosíme o dochvilnost.
Těm z vás, kteří jste se přihlásili s rájeckými důchodci na zájezd ORLÍ HNÍZDO A
SALZBURG ve dnech 28.5 - 29.5.2015 připomínáme, že odjezd je 28.5. v 5,20 hod z
Bořitova od Manga. Nezapomeňte s sebou průkaz pojištěnce, občanský průkaz nebo pas
a léky. V autobusu se bude vybírat 50 euro na vstupy.
Vedoucí zájezdu Mgr. Miroslava Vašíčková, mobil 606 493 448 .
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