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Oznámení obecního úřadu 
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 

6. února 2017 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 
 
Poplatky na rok 2017, splatné do 31. 3. 2017 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  
 
Provozovatel slovenské satelitní platformy společnost M7 Group informuje o plánovaném 
ukončení satelitního vysílání slovenských televizních stanic. K již nedostupným 
stanicím TV JOJ a MARKÍZA se od 1.3.2017 přidají stanice DOMA a DAJTO. Tyto slovenské 
stanice nebude možné již na území ČR přijímat. Pokud dojde ke změně situace, budeme 
včas informovat. 
 
Kácení dřevin rostoucích mimo les 
Od počátku listopadu do konce března následujícího roku probíhá období vegetačního klidu 
dřevin. Příslušné formuláře „Žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ jsou 
k dispozici na OÚ Bořitov. 
Dle platné právní úpravy může dřevinu rostoucí mimo les pokácet bez povolení místně 
příslušného úřadu každá osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to 
pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 

menší než 80 cm. Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. 

Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného 
prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům. 

 

Oznámení školy 
Akce školy a školky v lednu: 

 MŠ - začátkem ledna se děti MŠ vypravily do lesa za zvířátky, aby jim přinesenými 
dobrotami do krmelce pomohly překonat letošní zimu. 

 MŠ – 23. ledna navštívily děti zábavní dětské centrum v Brně - Wikyland. Zde při 
zdolávání různých atrakcí  rozvíjely svoji obratnost, fyzickou kondici, odvahu i disciplínu. 
Na závěr si mohly zatancovat na „barevnou hudbu". Jako pokaždé si návštěvu náramně 
užily a už se těší na příští! 
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 ZŠ – v úterý 24. 1. se v blanenské ZŠ Salmova konalo okresní kolo Matematické 
olympiády 5. ročníků. Naši školu reprezentovali Karolína Vojáčková a Kevin Nečas, 
kteří uspěli ve školním kole této soutěže. 

 Zimní sportování – letošní vzácnou sněhovou nadílku a mrazivé počasí s radostí 
využívají  také děti ve školce a škole. V rámci aktivit školní družiny si během celého 
měsíce užívaly bobování a bruslení a někteří školáci se zúčastnili  sportovního 
odpoledne v Olešnici na Moravě, které jsme poslední lednové páteční odpoledne 
uspořádali pro naše malé lyžaře. 

 Děti ze 3. třídy se pod vedením paní učitelky Mgr. Anety Kolínkové zapojily do 
celostátního výtvarného projektu „Srdce s láskou darované“.  Měly za úkol pomocí 
libovolné výtvarné techniky zpracovat a vytvořit srdce a to pak darovat někomu, komu 
udělá radost.  Naši malí výtvarníci  se rozhodli obdarovat a potěšit obyvatele Domova 
seniorů v Černé Hoře, kterým své trojrozměrné dílo s názvem „Labyrint srdce“ 
slavnostně předali. (Fotografie na webu školy.) 
Součástí tohoto projektu je také soutěž, která probíhá formou elektronického veřejného 
hlasování. Podpořte prosím naše děti a dejte jim svůj hlas. Stačí zadat http://srdce.age-
management.cz/soutezni-prace-2016/detail/28  a kliknout na „dát hlas této soutěžní 
práci“.  
 

Upozornění: 
V pátek 3. února mají děti ZŠ jednodenní pololetní prázdniny.   

 PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 

Orel Bořitov 
 V pátek 3. února proběhne výroční členská schůze v 18:30 hod. Všichni členové a 

příznivci jsou zváni.  
 

 Srdečně zveme všechny na TRADIČNÍ ORELSKÝ PLES, který se koná 11. února v sále 
hasičské zbrojnice. K poslechu a k tanci hraje skupina Reflex - rock. Těšit se můžete 
na pestrý program, bohatou tombolu. 

 

 PODĚKOVÁNÍ 
Oblastní charita Blansko děkuje všem bořitovským občanům, kteří přispěli při letošní 
tříkrálové sbírce částkou 41.539,- Kč. Děkuje také patnácti koledníkům, kteří Vás 
navštívili ve Vašich domovech s koledou. Byli to: Václav,Stanislav a František Holíkovi, 
Marek, Václav a Jaroslav Gricovi, Ivo a Filip Doleželovi, Ondřej Kupsa, Teodora Gulová, 
Aneta a Renata Nejezchlebovy, Filip Pachlopník, Adam Včelař a Jakub Šejnoha. Charita 
děkuje i dospělým, kteří je doprovázeli. 

 

FBK Orli Bořitov 
V sobotu 28. ledna se družstvo našich mladých florbalistů zúčastnilo župního turnaje v 
Boskovicích, kde obsadilo krásné 2. místo. 
 

Orelská Florbalová liga 
Bořitov - Olešnice     12 : 1  Bořitov - Nové Město na Moravě 1 : 6  
Bořitov - Žďár nad Sázavou   7 : 1  Bořitov - Boskovice   4 : 6  
 

Jihomoravská Soutěž mužů  
Bořitov – Znojmo  0 : 5  Bořitov – Slavkov 7 : 0  
Bořitov - Patriots Brno 0 : 11   Bořitov – Šitbořice 4 : 6  
 
 

Samoobsluha Bořitov 
oznamuje, že od 1. února 2017 je zrušen nedělní prodej. 

http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2016/detail/28
http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2016/detail/28
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TJ Sokol Bořitov 
SOKOLSKÝ  PLES 
přijďte se pobavit  na tradiční sokolský ples v sobotu 4. února do sokolovny, od 20 hodin 
k tanci, poslechu i zpěvu bude hrát kapela ABC rock Boskovice.  V programu plesu vystoupí 
tanečníci ze Starletu Brno a také bude módní přehlídka Zuzky Machorkové. Pro příjemné 
prostředí i dobrou plesovou zábavu připravujeme bohatou tombolu,  občerstvení  včetně 
nabídky zvěřinových jídel, plesovou výzdobu i s fotokoutkem, kde si můžete pořídit vlastní 
foto.  
 
Výroční veřejná členská schůze TJ Sokol 
se koná v pátek 24. února 2017 v 18 hodin v sokolovně. Zveme všechny aktivní cvičence 
a sportovce, přispívající členy i bořitovskou veřejnost. 
Na programu schůze bude zhodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016, plán činnosti na 
rok 2017, volby členů výboru na příští volební období a ukázky cvičení mládeže.  
 
Košt o nejlepší pálenku  
se koná v sobotu 25. února 2017  v  17 hod  v sále sokolovny. Turistický oddíl pořádá  již  
8. ročník „Koštu“, na kterém si můžete porovnat kvalitu pálenek a zároveň se pobavit 
v příjemné atmosféře. Soutěžní pálenku předejte pořadatelům v pátek 24. února 2017  
v době  od 16 do 18 hod v klubovně sokolovny  v 0,5 l lahvi, označenou  svým jménem a  
názvem produktu, včetně ročníku (např. švestka 2015).  
Za předaný vzorek obdržíte volnou vstupenku. Pro ostatní je  vstupné 70 Kč a zahrnuje 
možnost degustace s hodnocením vzorků pálenek a občerstvení, které je zajištěno formou 
bufetu. 
Hodnotit může každý účastník koštu, ze všech hodnocení  se  spočítá výsledná známka 
pálenky a stanoví se pořadí. První tři nejlepší pálenky budou oceněny diplomem, medailí a 
věcnou odměnou. 
Zveme všechny příznivce  kvalitních pálenek, přijďte  i se svými přáteli strávit hezký,  
soutěživý podvečer. 
 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Zimní příprava družstva mužů bude zahájena ve čtvrtek 2.2.2017 v 18:00 hod. tréninkem 
na hřišti s umělou trávou v Blansku.  
Příprava bude dále v průběhu měsíce února pokračovat dle rozpisu: 
 

Únor 
2017   Místo Trénink / zápas Začátek Sraz 

čtvrtek 2.2. UMT Blansko Trénink 18:00 - 19:00 17:45 v BK 

úterý 7.2. UMT Bořitov Trénink   17:50 

čtvrtek 9.2. Sokolovna Bořitov Trénink   17:50 

úterý 14.2. UMT Blansko Trénink 18:00 - 19:30  17:45 v BK 

čtvrtek 16.2. UMT Bořitov Trénink     

Sobota 18.2. UMT Blansko TJ Vilémovice (1.B) 16:30 -18.00 15:30 v BK 

úterý 21.2. Sokolovna Bořitov Trénink   17:50 

čtvrtek 23.2. UMT Bořitov Trénink   17:50 

Sobota 25.2. UMT Blansko FC Čebín (1.B) 16:30-18:00 15:30 v BK 

úterý 28.2. UMT Bořitov Trénink   17:50 
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Badmintonový oddíl 
Badmintonový oddíl „B“ v rámci zimní přípravy uspořádal pro své členy bowlingový turnaj 
s těmito výsledky: 1.   Milan Sehnal 

2. Tomáš Řehořek 
3. Petr Maršálek 

Badmintonový oddíl „A“ se v této sezoně  nezúčastní žádné soutěže. 
 
Oddíl stolního tenisu 
V sobotu 7.1.2017 se uskutečnil v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise 
„GRANÁT CUP 2017“ za účasti 33 hráčů z osmi klubů. 
Vítězem turnaje se stal Mirek Pavlů z  Bořitova, který ve finálovém zápase porazil Josefa 
Musila st. z Velenova 3 : 1. Třetí místo obsadil Marek Vlach z Okrouhlé, který porazil Josefa 
Sýkoru ze Žďárné 3 : 2. Na pátém místě se umístil Rudolf Charvát ze Zbraslavce, na šestém 
Josef Boček z Kunštátu, na sedmém Petr Vodák z Jestřebí a na osmém Zdeněk Křepela ze 
Zbraslavce.  
Poděkování za účast a kvalitní výkony patří všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili. 
Generálním sponzorem turnaje byl Pivovar Černá Hora a TJ Sokol Bořitov, kteří zajistili 
ocenění nejlepších stolních tenistů.  
 
Aktuální výsledky bořitovských oddílů: 
A mužstvo je po 11. kolech na 6. místě regionálního přeboru II. třídy s 31 body.   
Bořitov A : Rohozec B     14 : 4 Bořitov A  : KST Kunštát A     9 : 9 
KST Kunštát B :  Bořitov A       6 : 12. 
 
B mužstvo je po 11. kolech na 11. místě Regionálního přeboru III. třídy s 17 body.  
Velenov A : Bořitov B 9 : 9  Bořitov B : Němčice A 9 : 9.  
 
C mužstvo je po 11. kolech na 6. místě Regionální soutěže II. s 32 body.   
Bořitov C : Žďárná  6 : 12  Šošůvka D : Bořitov C 6 : 12.  
 
Itálie – cyklistika – Palmová Riviéra – Cupra Marittima  
Členové TJ Sokol Bořitov zvou na zájezd ve dnech 16.6. – 25.6.2017, cena 3.600 – 4.000 
Kč/osoba. 
Možné sportovní vyžití: aerobic, cyklistika, zumba, aquaerobic, bazén zdarma, plážový 
servis. 
Cena zahrnuje: 7x ubytování (bungalov nebo mobilhom), služby delegáta, animační 
program, klimatizace, uvítací aperitiv, plážový servis, výlety. 
Možno dokoupit: autobusová doprava 2.600 Kč + 100 Kč za přepravu jízdního kola, dále 
polopenzi 3.000 Kč, večeře 2.550 Kč (na místě). 
Bližší informace: Hana Šustrová, tel. 516 454 447. 
 
 

Inzerce: 
Hledám ke koupi RD s dobrou dostupností na Brno. Tel. 720 598 284 
 

ELASTEFLEX Lysice přijme nové pracovníky na pozice:  
seřizovač, soustružník, svářeč TIG, pracovník/pracovnice na kontrolní oddělení a 
dělník/dělnice do kovovýroby. Vhodné pro muže i ženy. Tel.: 605 212 502 
 

Prodejna textilu, Černá Hora, nám. Míru 13 (textil, prádlo, bytový textil, sběrna čistírny 
oděvů, sběrna opravy obuvi):  v týdnu od 20.2. – 25.2.2017 sleva 10%  na tepláky. 



5 

 

Klub důchodců 
Klub důchodců připomíná,  že odjezd na  muzikál  DUCH do Městského divadla 

v Brně je  14. února v 17 hodin od Manga. 
 
Klub důchodců pořádá 2 denní zájezd do Polska - Kudowa Zdrój, Walbrzych, Swidnica, 
Wroclaw, termín 3.6 - 4.6 2017, cena 1 800 Kč. Přihlásit se mohou i nečleni klubu 
důchodců. 
1.den: Prohlídka lázní Kudowa Zdrój – pak si ulovíte v některém z místních „lovišť“ pstruha, 
kterého vám připraví podle vlastního přání. Po obědě městečko Walbrzych – zámek Ksiaž, 
ubytování, večeře. 
 

2. den: Historické město Swidnica – prohlídka města a kostela, pak město Wroclav – 
prohlídka náměstí, historická tržnice, katedrála sv. Jana Křtitele, oběd. Zájemci mohou 
navštívit Rotundu Raclavického panoramatu. Je zde panoramatický obraz o rozměrech 114 
x 15 metrů. Vstup je nutné objednat s velkým předstihem, vstupné je cca 30 zl. 
 

V ceně zájezdu je autobusová doprava a služby průvodce. Vstupné a cestovní pojištění si 
hradí každý sám. Přihlásit se můžete u předsedy klubu důchodců pana Josefa Konečného. 
 

SDH Bořitov 
 První lednový pátek, 6. ledna, proběhla v sále hasičské zbrojnice valná hromada SDH 

Bořitov. Na programu bylo kromě zpráv starosty, velitele, vedoucího mládeže a 
hospodáře, také ocenění členů SDH. Medaili za příkladnou práci obdržel Jan Fojt st. za 
dlouholetou práci s mládeží. Ocenění za vzornou reprezentaci SDH obdrželo družstvo 
starších žáků za 8. místo na Mistrovství ČR v Českých Budějovicích.  

 

 V sobotu 14. ledna se uskutečnil tradiční hasičský ples. Na všechny příchozí čekala 
bohatá tombola, výborně zásobený bar a také pestrý program. Ten obsahoval taneční 
vystoupení, ukázku hry na saxofon a také vystoupení našich mladých hasičů. K tanci a 
poslechu hrála do pozdních hodin skupina Trio Kent. Děkujeme všem návštěvníkům za 
hojnou účast a všem sponzorům za ceny do tomboly. Doufáme, že se všichni skvěle bavili 
a nadále nám zachovají svoji přízeň i při dalších akcích. 

 

 Zadali jsme výrobu slavnostního vyšívaného praporu. Na ten se nám podařilo sehnat 
příspěvek jak od obce Bořitov, také od Nadace Agrofert a Nadace pro podporu 
hasičského hnutí v ČR. Děkujeme všem dárcům za finanční pomoc a i za Vaše příspěvky 
na našem plese! 

 

Kulturní komise 
Kulturní komise pořádá v neděli 19. února 2017 zájezd do Bobycentra v Brně na 

muzikál MÝDLOVÝ PRINC. Začátek je ve 14,00 hodin, cena 600,- Kč (dotovaná 

vstupenka + doprava). Odjezd autobusu v 13,00 hodin od OÚ Bořitov. Přihlásit a současně 
zaplatit je možné na OÚ Bořitov do pátku 10. února 2017. 

 
Srdečně zveme všechny občany na přednášku o Japonsku pana Mgr. Karla 

Kocůrka, která se koná v úterý 21. února v 17,30 hod v klubu důchodců na Obecním 
úřadě Bořitov. 

 
Kulturní komise ve spolupráci s SDH Bořitov srdečně zve všechny děti, 

rodiče a prarodiče na   D Ě T S K Ý  K A R N E V A L, který se  

koná   v neděli 5. března 2017 ve 14,00 hodin v sále hasičky. Pro děti jsou 
připraveny hry, soutěže, které zajišťuje kulturní komise. Občerstvení zajištěno. 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlobO_NzRAhUHuBQKHbWGB3kQjRwIBw&url=http://www.libavskeudoli.cz/fotogalerie/silene-tlusta-princezna-/&psig=AFQjCNFaOdYJyBPMnMovjvjHt-Jmtfoa3w&ust=1485422587559815
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci únoru 2017 
Ambroz Josef  Horní Zádvoří 264 
Odehnalová Olga  Dolní Zádvoří 209 
Ing. Matoušková Ludmila Podsedky 89 
Zachoval Jiří   Pod Chocholí 263 
Kučerová Jitka  nám. U Václava 7 
Drábek Miroslav  Pod Kostelem 332 
Ondra Bohumil  Loužky 294 
MUDr. Janíček Jan  Podsedky 147 
Kořán Josef   Podsedky 129 
Kupková Alena  nám. U Václava 39 
Hlaváčková Marie  Podsedky 138 
 

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

Narození v měsíci prosinci 2016 
Kováč Jan   Podsedky 219 
 

Úmrtí v měsíci lednu 2017 
Ťoupková Jaroslava Chlumská 360 
Petrák Miroslav  Nepomucká 95 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - únor 2017 (8 – 13 hod) 
 

  4.2. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

  5.2. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 

11.2. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

12.2. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 

18.2. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 

19.2. MUDr. Nečasová Blansko,ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963 

25.2. MUDr. Řehořek  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

26.2. MUDr. Řehořek (MUDr.Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

 
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. 
 
MUDr. Marie Ryzí - dovolená 30.1. - 3.2.2017 
Dětská ambulance Černá Hora MUDr. Marie Ryzí oznamuje, že od 30.1. do 3.2.2017 čerpá 
dovolenou. Zastupuje MUDr. Miriam Mokrošová na dětském středisku v Lysicích, 
Komenského 429. Pondělí 13 - 16 hodin, úterý - čtvrtek  7 - 10 hodin, pátek 7 - 9,30 hodin.  
 
 

HOUSENKA – Bořitovská rodinná politika 
Milé maminky, srdečně Vás zveme na 1. dětskou 
miniherničku, která se uskuteční 9.2.2017 od 9:00 hod 
na Orlovně. Děti si pohrají a maminky u čaje popovídají   
 

http://www.boritov.cz/zpravy/zprava.html?id=9714
http://www.boritov.cz/zpravy/zprava.html?id=9714

