BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2016/číslo 2

Oznámení obecního úřadu
 Rada obce na svém jednání dne 18.1.2016 projednala průběh akcí konaných
v adventním období. Děkuje všem organizacím a složkám za množství pěkných akcí,
které obohatily kulturní život v obci.
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
1. února 2016 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov.
 Na opravě samoobsluhy byla provedena kompletní instalace ústředního topení, nová
elektroinstalace, sádrokartonová oprava stropů, nové sociální zařízení, včetně
vodoinstalace. V současné době se pokračuje na opravě podlahy. Po vyzrání podlahy
proběhne konečná fáze, tzn. vybavení zařízením prodejny a následné naskladnění zboží.
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
V úterý 02.02.2016 od 07:30 do 15:30 hod budou v obci Bořitov vypnuty části napájené
z trafostanic Zahrady (Hubálkovo), Zádvoří (Pešovi), areál Špitálka, autobazar u
kruhového objezdu, celý areál zemědělského podniku u státní silnice napájený z
odběratelských trafostanic Bořitov - ZD Čtvrtě, Suška 1, Bořitov - Suška 2 a bioplynová
elektrárna napájená z TS Bořitov - BPE Zepo.
Poplatky na rok 2016, splatné do 31. 3. 2016 na OÚ Bořitov:
odpady
500,- Kč fyzická osoba
330,- Kč osoby, které v roce splatnosti poplatku nedovrší 21
let života
500,- Kč volný rodinný dům, rekreační nemovitost
podnikatelé
2.400,- Kč/1 popelnice (14ti denní svoz)
za psy
100,- Kč za 1. psa, za každého dalšího psa 150,- Kč
nájem sálu hasičky
165,- Kč/hod léto, 240,- Kč/hod zima
zahrádky
1,- Kč/1 m2
tálky
0,20 Kč/1 m2
Poplatky za televizní a kabelový rozvod - spol. 3C s.r.o. Aleš Procházka, Brno:
kabelová televize (TKR)
370,- Kč
připojení nového účastníka
4.500,- Kč

Změny ve vydávání občanských průkazů
Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech, účinné od 1. ledna 2016,
se týkají doby platnosti občanského průkazu občanů straších 70 let, možnosti převzetí
vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností
a vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana ČR.
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35
let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje (například místa trvalého
pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.
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I nadále pak bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoli
obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem, uvedeným na
dokladu, bude ten obecní úřad, u kterého občan požádal o vydání tohoto dokladu.
V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji na jiném místě, bude převzetí občanského průkazu u obecního
úřadu s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním
poplatkem ve výši 100 korun. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí dokladu.
Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je
povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy
dosáhl věku 15 let.
Svůj kotel můžete vyměnit za nový v rámci kotlíkové dotace
Jihomoravský kraj vyzval k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty
fyzických osob v rámci Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji. Cílem
tohoto dotačního titulu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností prostřednictvím
výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové
nízkoemisní zdroje.
Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu minimálně 900 stávajících kotlů. Instalace
nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně-termických soustav pro
přitápění nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními.
Krajská výzva byla vyhlášena 18. prosince 2015 s alokovanou částkou 80 milionů
korun. Maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127.500 korun, výše podpory
se pohybuje v rozpětí 70 až 80 procent.
Žádosti je možné podávat v elektronické verzi s následným doložením ve verzi
listinné. Registrace žádostí pak bude ukončena nejpozději 30. dubna 2016 o půlnoci,
případně dříve, pokud bude vyčerpána alokace.
Další informace jsou k dispozici na webu Jihomoravského kraje.

Klub důchodců
Klub důchodců zve na besedu s MUDr. Evou Flokovou na téma ŽIVOTNÍ STYL
SENIORŮ. Beseda se koná v úterý 16. února v 17 hodin v klubovně důchodců.
Na vaši účast se těší výbor klubu.

SDH Bořitov
Dne 16. ledna 2015 se uskutečnil tradiční hasičský ples. Sbor dobrovolných hasičů děkuje
všem návštěvníkům za hojnou účast. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří nás
podpořili a přispěli svými dary do tomboly.
Po vánoční pauze začínají opět tréninky všech kategorií závodních družstev. Termíny a
časy tréninků se nemění.

TJ Sokol Bořitov
Pozvánka na akce TJ Sokol Bořitov v únoru 2016
SOKOLSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 6. února 2016 ve 20 hodin v sokolovně. K tanci a poslechu bude
hrát oblíbená kapela ABC rock Boskovice. V programu plesu bude vystoupení tanečníků ze
Starletu Brno, módní přehlídka salonu Zuzky Machorkové a pro příjemnou plesovou zábavu
připravujeme plesovou výzdobu, bohatou tombolu, občerstvení, pro gurmány i něco
z divočiny, nabídku kvalitních vín a v bufetu zákusky a kávu. Srdečně zveme širokou
bořitovskou veřejnost a těšíme se na vaši návštěvu.
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE TJ SOKOL,
která se koná v pátek 26. února 2016 v 18 hodin v sokolovně. Zveme všechny aktivní
sportovce, cvičence, přispívající členy i bořitovskou veřejnost. Na programu schůze bude
zhodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015, plány roku 2016, ukázky cvičení mládeže.
Těšíme se na vaši účast.
KOŠT O NEJLEPŠÍ PÁLENKU,
který se koná v sobotu 27. února 2016 v 17 hodin v sále sokolovny. Turistický oddíl pořádá
již 7. ročník „Koštu“, na kterém si můžete porovnat kvalitu pálenek a zároveň se pobavit
v příjemné atmosféře. Soutěžní pálenku předejte pořadatelům v pátek 26. února 2016 od
17 – 20 hodin v klubovně sokolovny v 0,5 l lahvi označené svým jménem, názvem produktu
včetně ročníku (např. švestka 2015). Hodnotit může každý účastník koštu, ze všech
hodnocení se spočítá známka pálenky a stanoví se pořadí. První tři pálenky budou oceněny
diplomem, medailí a věcnou odměnou.
Na košt je zvána široká veřejnost nejen z Bořitova. Za předaný vzorek obdržíte volnou
vstupenku. Pro ostatní je cena vstupenky 70 Kč, která zahrnuje možnost degustace
s hodnocením vzorků a občerstvení, které je zajištěno formou bufetu.
Oddíl badmintonu
VSK VUT Brno - TJ Sokol Bořitov 6 : 2
S favoritem skupiny jsme získali body ve čtyřhrách. Jednak Ondra Sehnal s Tondem
Hráčkem a Martin Zatloukal s Michalem Kafoňkem.
TJ Sokol Židlochovice - TJ Sokol Bořitov
5 : 3
Dobrý výsledek, přestože jsme nehráli v nejsilnějším složení. Body uhráli ve dvouhře Michal
Kafoněk a Tereza Čermáková, ve čtyřhře Ondra Sehnal a Tonda Hráček
Badmintonový oddíl Čápů uspořádal 27. 12. 2015 „Tradiční“ a „Netradiční“ vánoční turnaj.
Tradiční turnaj se odehrál v Ráječku s těmito výsledky.
1. Tereza Čermáková, Dan Bláha
4. Zuzana Sehnalová, Michal Hejč
2. Ivana Čermáková, Tonda Hráček
5. Ondra Sehnal, Mirka Zukalová
3. Michal Kafoněk, Ivoš Zukal
Netradiční turnaj se odehrál v Bořitově, s cílem vtáhnout do soutěže i diváky. Jednalo se o
soutěž dovednostní, s tímto výsledkem:
1. Alois Ťoupek
2. Jarka Fojtová
3. Jana Nováková
Vyhodnocení turnaje proběhlo v klubovně sokolovny.
Oddíl stolního tenisu
V úterý 30.12.2015 se uskutečnil tradiční turnaj členů tenisového oddílu ve čtyřhře.
Z vylosovaných dvojic se na prvním místě umístili Jan Ostrý a Radek Bubeník, 2. místo Jiří
Kovář ml. a Marek Stejskal, 3. místo Rudolf Blažek a Jiří Kovář st., 4. místo Květoslav
Kopecký a Michal Málek, 5. místo Karel Málek a Ladislav Odehnal, 6. místo Antonín Fojt a
Karel Kopecký, 7. místo Josef Polák a Alois Ostrý.
V sobotu 2.1.2016 se uskutečnil v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise
„GRANÁT CUP 2016“ za účasti 31 hráčů z Bořitova, Brťova, Kunštátu, Klemova, Velenova
a Letovic.
Vítězem turnaje se stal Jiří Kovář ml. z Bořitova, který ve finálovém zápase porazil svého
spoluhráče Mirka Pavlů 3 : 0. Třetí místo obsadil David Michele z Kunštátu, který porazil
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bořitovského Marka Stejskala 3 : 2. Na pátém místě se umístil Michal Písařík z Velenova,
na šestém Josef Musil ml. z Velenova, na sedmém Jan Ostrý z Bořitova a na osmém Zdeněk
Smílek z Letovic.
Poděkování za účast a kvalitní výkony patří všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili.
Generální sponzorem turnaje byl Pivovar Černá Hora, který zajistil ocenění prvních osmi
nejlepších stolních tenistů. Poděkování patří i TJ Sokol Bořitov za zajištění kvalitních
podmínek pro zdárný průběh turnaje.
Aktuální výsledky bořitovských oddílů:
A mužstvo je po 11. kolech na 4. místě regionálního přeboru II. třídy s 30 body.
Bořitov A : Němčice A
10 : 8
Křetín B : Bořitov A
10 : 8
Bořitov A : Vysočany B 12 : 6
B mužstvo je po 11. kolech na 3 místě Regionálního přeboru IV. třídy s 36 body.
Rájec C : Bořitov B
3 : 15
Bořitov B : Vanovice B
14 : 4
Veselice B : Bořitov B
11 : 7
C mužstvo je po 13 kolech na 9. místě Regionální soutěže II s 28 body.
Kuničky A : Bořitov C
16 : 2
Bořitov C : Křetín C
14 :4
Brťov A : Bořitov C
14 : 4

Orel Bořitov

 V sobotu 9.1. se naši mladí florbalisté zúčastnili dalšího turnaje ve florbalu. Tentokrát
obsadili za Boskovicemi a Olešnicí krásné 3. místo.
Rozhodující boje proběhnou 6.2. v Blansku.
 Ve středu 3.2. v 17,30 hodin začínáme na Orlovně pravidelně trénovat mladé horské
cyklisty. Zveme děti od 6 do 15 let.
 Srdečně zveme všechny na již tradiční ORELSKÝ PLES, který se koná v sobotu
6. února od 20.00 hodin na HASIČCE. Je pro Vás připravený bohatý program
(vystoupení mladých florbalistů, sedminásobný mistr světa bike trialu Václav Kolář, dvě
půlnoční překvapení). K tanci a poslechu hraje skupina REFLEX-ROCK. Bohatá tombola
a občerstvení zajištěno.
FBK Orli Bořitov
Ve dnech 28.-29.12.2015 jsme se zúčastnili florbalového turnaje ATLAS CUP v Blansku,
kde jsme po velkých bojích obsadili 5. místo.
Dne 17.1. proběhlo další kolo Jihomoravské soutěže.
1. zápas: Rousínov - Bořitov 5 : 6
2. zápas: Šlapanice - Bořitov 8 : 2
V neděli 7.2. proběhne další kolo této soutěže.
Oblastní Charita Blansko děkuje všem našim občanům, kteří při Tříkrálové sbírce 2016
přispěli do pokladniček koledníků celkovou částkou 34.982,- Kč. Děkuje také mladým
koledníkům. Byli to: Stanislav Holík, Ondřej Kupsa, Alexandr Hořava, Ivo Doležel, Filip
Doležel, Filip Pachlopník, Klára Včelařová, Simona Páralová, Patrik Fojt, Aneta
Nejezchlebová, Renata Nejezchlebová, Viktorie Hořavova, Karolina Hořavová, Krystýna
Kučerová, Teodora Gulová. Poděkování patří i ženám, které koledníky doprovázely.
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Oznámení školy
Akce školy a školky v lednu:
 MŠ – ve čtvrtek 14.1.
děti v prostorách školky poslouchaly zajímavý hudební
vzdělávací pořad o hudebním skladateli W.A. Mozartovi – „Volfík“.


ZŠ – v pátek 15.1. dopoledne proběhl ve školní jídelně projekt „Vitamínový den“,
který pro děti připravila firma MK Fruit, dodavatel ovoce a zeleniny v rámci projektu
„Ovoce do škol“, do kterého je naše škola zapojena. Děti si nejen vyslechly informace
o nezastupitelné roli ovoce a zeleniny v našem jídelníčku, ale ochutnaly ovocné a
zeleninové koktejly a špízy, na jejichž přípravě se s pracovnicemi firmy MK Fruit
podílely. Děti toto téma velice zaujalo a všichni litovali, že neměli k dispozici více času.



ZŠ – v úterý 19.1. se v blanenské ZŠ Salmova konalo okresní kolo Matematické
olympiády 5. ročníků. Naši školu reprezentovala Klára Beranová, která se sem
probojovala jako jediná ze školního kola.



V úterý 19.1. pořádala ZŠ besedu Mgr. Lenky Bínové s názvem „Školní zralost dětí“,
která byla určena především rodičům předškoláků. Vzhledem k blížícímu se zápisu do
1. třídy využila řada rodičů možnost poslechnout si odborné a především praktické
poznatky této uznávané speciální pedagožky a dověděli se, co všechno by měly děti
před nástupem do školních lavic zvládnout.
Ve čtvrtek a pátek (21.-22.1.) proběhl v naší školní kuchyni jako první na Moravě
projekt firmy Slow Food Prague, která propaguje vaření z čerstvých, regionálních a
sezónních surovin. Společně s našimi kuchařkami po oba dva dny připravoval a také
dětem vydával jídla pan Mario Mandir, který vede kuchařský tým v pražské restauraci
Žofín Garden na Slovanském ostrově. Při vaření ve školní kuchyni i na doprovodné akci
inspirativního vaření pro rodiče „Vaříme chutně pro děti“, která byla ve čtvrteční
podvečer připravena v prostorách jídelny ZEPO, zdůraznil, že je důležité vařit s láskou.
Všechny přítomné také přesvědčil o tom, že zdravá jídla je možné připravit jednoduše,
chutně, rychle a bez chemie.
Za zorganizování celé akce děkujeme panu Jiřímu Kakáčovi, poděkování patří i
manželům Řídkým, kteří připravili prostory kuchyně a jídelny ZEPO.






V úterý 26.1. navštívili předškoláci naší školky Základní školu, zúčastnili se části
vyučování prvního ročníku a seznámili se s prostorami školy, do kterých v září nastoupí.
ZŠ - ve čtvrtek 28.1. dostaly děti výpis z vysvědčení a v pátek mají zasloužené
jednodenní pololetní prázdniny.

Upozornění:
Zápis do první třídy
V úterý 2. února 2016 se od 14:00 koná v budově ZŠ zápis
do 1. ročníku. Prosím rodiče, aby přišli s budoucími prvňáčky
a přinesli s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zápis se znovu týká i dětí, které měly minulý rok odklad.

Jarní prázdniny
V týdnu od 29. února – 4. března 2016 budou mít žáci ZŠ jarní prázdniny.
za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bořitov PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci únoru 2016
Konečná Ludmila
Kudláčková Marie
Batelková Jiřina
Rosolowská Jiřina
Macek Pavel
Řehořková Marie
Stejskal Arnošt
Konečný Bohumil
Foit Alois
Janíček Jan
Kořán Josef
Kupková Alena
Hlaváčková Marie

Pod Kostelem 304
Loužky 315
Rolínkova 167
Trávníky 270
Trávníky 136
Chlumská 29
Úvoz 325
Pod Kostelem 313
Trávníky 213
Podsedky 147
Podsedky 129
nám. U Václava 39
Podsedky 138

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

Úmrtí v měsíci prosinci 2015 a lednu 2016
Schiffnederová Eva
Komárková Věra

Družstevní 328
Dolní Zádvoří 172

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - únor 2016 (8 – 13 hod)
6.2.
7.2.
13.2.
14.2.
20.2.
21.2.
27.2.
28.2.

MUDr. Láníková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615

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 zve na přednášku pana Lubomíra Pokorného na téma Řešení
nečekaných životních situací (zdraví, finance, vztahy apod.), která se koná v pondělí
15. února 2016 v 17,30 hodin v klubu důchodců na OÚ Bořitov.
Kulturní komise ve spolupráci s SDH Bořitov srdečně zve všechny děti, rodiče a
prarodiče na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se koná v neděli 13. března 2016 ve
14,00 hodin v sále hasičky. Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, které zajišťuje kulturní
komise. Občerstvení zajištěno.
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