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Oznámení obecního úřadu 
 Připomínáme občanům, že do konce měsíce března 2019 je třeba na OÚ zaplatit 

poplatky za odpady a psy. 
Tyto poplatky je možné platit bezhotovostním převodem na účet obce Bořitov po 
předchozí telefonické domluvě. 
 

 Upozorňujeme občany, že poplatek za TKR je nutné uhradit společnosti 3C spol. s.r.o. 
do konce března 2019. 
 

 Žádáme občany, kteří se se svými psy pohybují po Bořitově, aby si po nich jejich 
exkrementy uklízeli! 
 

 Na ulici Krajní v křižovatce u Nečasových bude osazena dopravní značka zákaz 
zastavení s dodatkovou tabulkou upozorňující na otáčení vozidel. Dále naproti výjezdu z 
ulice Krajní na cestu I/377 budou umístěna dvě zrcadla umožňující lepší výhled z obou 
stran. Na parkovišti u OÚ budou vyznačena vodorovným značením 4 parkovací místa. 
Dvě budou vyhrazena pro potřebu OÚ. 

 
E.ON Distribuce, a.s.  
oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve středu 13.3.2019. Budou postupně 
vypnuty části obce Bořitov napájené z trafostanic: 

   8 -   9 hod Špitálka, autobazar 
   9 - 10 hod Loužky 
 10 - 11 hod Fara 
 12 - 13 hod Zahrady (Hubálkovo) 
 13 - 14 hod Zádvoří (Pešovi) 

 

Ve čtvrtek 21.3.2019  
 7,30 - 10,15 hod Žampionárna. 

 
Mobilní rozhlas – další informace 
Vážení spoluobčané,  
navazujeme na zprávu v minulém čísle zpravodaje o zavádění nové služby – Mobilní rozhlas 
a přinášíme další informace. 
 

Všechny domácnosti obdržely informační dopis a registrační leták. Tam bylo vysvětleno, jak 
se zaregistrovat k získávání informací z této nové služby. 
Děkujeme všem, kteří se doposud zaregistrovali. 
 

Aplikaci pro provozování služby Mobilní rozhlas jsme prozatím zakoupili na zkušební dobu 
3 měsíců, tedy únor, březen a duben. Poté bude vyhodnocen Váš zájem o takovou službu 
a rozhodnuto o jejím dalším pokračování. Proto Ti z Vás, kteří máte o službu zájem a zatím 
jste se nezaregistrovali, přihlaste se v rámci této zkušební doby.  
 

Preferovanými informačními kanály v této službě je email a především mobilní aplikace 
„Zlepšeme Česko“ pro chytré mobilní telefony na platformě Android a Apple.   
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SMS zprávy jsou totiž zpoplatněné a chtěli bychom je tudíž využívat jen v omezeném 
rozsahu, tedy pro ty z vás, co nemáte email nebo aplikaci nebo v případě vážné situace. 
 

Na závěr Vás chceme ujistit, že služba bude využívána v souladu s již obdrženými 
informacemi na pozvánky na kulturní a sportovní akce, poruchy a výpadky energií, ankety, 
změny služeb u lékařů, obecné informace o dění v obci atd.  
V žádném případě nebude používána pro zasílání nabídek na zboží apod. 
 

V souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), se mohou ke 
službě hlásit občané starší 16 let. 

 
Rekonstrukce plynového vedení  
Upozorňujeme občany, že v naší obci započala další etapa rekonstrukce plynového vedení. 
V letošním roce bude probíhat v těchto termínech a částech obce: 

26.2.-30.4. 2019 budou probíhat tyto práce v ulici Pod Kostelem, náměstí U Václava a ulici 
Příční. V této době bude zcela uzavřena část ulice Pod Kostelem od křižovatky s ulicí 
Rolínkova až po křižovatku s ulicí Nepomucká. Objízdná trasa vede ulicí Podsedky. Žádáme 
proto občany této ulice, aby v maximální možné míře neparkovali svoje vozy na ulici. 

o 10.4.-31.5. 2019 bude probíhat tato rekonstrukce v ulici Dolní Zádvoří a ulici Úzká. 

o 1.6.-31.7. 2019 se bude pracovat v ulici Horní Zádvoří a ulici Chlumská. 

o 1.5.-31.10. 2019 budou práce probíhat v části ulice Chlumská, Příční, Úvoz, 
Družstevní a Nová čtvrť.   

Zbytek obce by měl být dle plánu realizován v roce 2020. 

V případě nutné odstávky dodávky plynu budou občané informováni dopisem od firmy 
GridServises, případně Inoggy. Upozorňujeme občany, že vjezd do uzavřených ulic, kde 
mají svoje nemovitosti bude umožněn na základě „Povolení vjezdu“, které bude vydávat p. 
Cibulka, mob.: 725 854 202, který také bude v kontaktu s majiteli při prováděných prací u 
jejich nemovitostí. Uvedené termíny zahájení a ukončení prací jsou pouze orientační. 

 
Nejlepší sportovec obce Bořitov za rok 2018 
Rada obce na svém jednání dne 18.2.2019 provedla vyhodnocení ankety o nejlepšího 
sportovce obce Bořitov za rok 2018. Do ankety bylo nominováno 12 sportovců. 
Po vyhodnocení výsledků je následující pořadí: 
1. místo: Filip Páral, mistr ČR v požárním sportu, vítěz krajského kola na 100 metrů 

s překážkami, 18. místo v českém poháru, 6. místo VC Blanenska v požárním útoku 
 

2. místo: Martin Kučera, mistr ČR v požárním útoku dorostu, mistr ČR dorostu a 4. místo 

celkově, 1. místo okresní liga dorostu, 6. místo VC Blanenska v požárním útoku 
 

3. místo: Karel Modrák, člen tenisového oddílu TJ Slovan Moravská Třebová, vítěz 

tenisové divize a postupujícího do druhé tenisové ligy. Na celostátních turnajích dosáhl 

těchto výsledků: vítěz 5 turnajů v singlu, 3 turnajů v deblu, dvě druhá místa v singlu a 4 

druhá místa v deblu, jedno třetí místo v singlu a dvě třetí místa v deblu. 

V celorepublikovém mužském tenisovém žebříku je na 100. místě a v krajském žebříčku 

na 6. místě. 

 
 
Lesní hospodářství 

Vážení spoluobčané, v obecních lesích došlo k výraznému posunu ve zpracování 
kůrovcové těžby na Chlumu a úklidu klestu. Vedení obce zajistilo firmu, která napadené 
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dřevo vytěží, také spálí větve a těžební zbytky, včetně klestu od harvestoru z loňského roku. 
Pokud se spolupráce osvědčí, budeme pokračovat i v dalších pěstebních pracích, jako je 
zalesňování, ožiny, nátěry, postřiky. 

Stále platí nabídka prodeje palivového dříví z obecního lesa, cena 550 Kč/m3, což je 
cca 370 Kč za prostorový metr (prm). Jedná se většinou o surové kmeny v délkách 7 - 12 
metrů, odvoz vlastní. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě nebo zavolat na číslo 
732 910 315, kde sdělím podrobnosti.       Vít Koudelka, lesní hospodář 

 
 

Oznámení školy 
Akce školy a školky v únoru: 

 ZŠ: Během ledna a února absolvovaly děti 2. - 5. ročníku 10 lekcí povinného plaveckého 
výcviku v Plavecké škole Boskovice. S větší či menší úspěšností plnily náročné úkoly a 
požadavky plaveckých instruktorů. Nakonec si ale všichni naši plavci vyslechli od vedoucí 
plavecké školy velkou pochvalu za snahu, šikovnost i výborné výsledky, kterých dosáhli 
v závěrečném plavání na čas libovolným stylem. 
  

 ZŠ: Ve středu 30. ledna se v Blansku konalo okresní kolo Matematické olympiády 5. 
ročníků.  Z našeho školního kola do ní postoupili 2 žáci – Magdaléna Zemánková a 
Tadeáš Gottwald. Do okresního kola se probojovalo celkem 42 dětí z 15 škol a z tohoto 
počtu obstálo jen 15 úspěšných řešitelů.  Mezi nimi byli i naši počtáři -  Magdaléna 
Zemánková obsadila  3. místo a Tadeáš Gottwald 6. místo. K tomuto velkému úspěchu 
oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  
 

 MŠ: 18. února přijelo za dětmi do školky loutkové divadlo ze Šternberka s pohádkami 
„Liška, zajíc a kohout“,  „O pejskovi a kočičce“ a „Šípková Růženka“.  

 

 MŠ:  26. února v dopoledních hodinách proběhl školičkový karneval, kde děti předvedly 
své masky a užily si tanec, hry a soutěžení. 

 
Oznámení: 
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se bude konat v úterý 2. dubna 2019        
od 13:30 – 16:30 v budově školy. Podrobnosti k zápisu budou uvedeny na 
www.zs.boritov.cz    od pátku 1. 3. 2019. 
 
Zápis dětí do MŠ  pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 9. května 2019           
od 15:00 – 17:00 v jídelně ZŠ. Podrobnosti k zápisu budou uvedeny na www.zs.boritov.cz         
od pátku 8. 3. 2019.  
 
Sběr  papíru a hliníku 
Ve dnech 10. – 12. dubna (ST – PÁ) bude naše škola opět organizovat jarní sběr papíru a 
hliníku. Kontejner bude umístěn vedle budovy školy a bude otevřený v těchto časech: 
ST 10. 4.    7:30 – 19:00 
ČT 11. 4.    6:30 – 19:00     
PÁ 12. 4.    6:30 – 14:00    
  
Předem děkujeme všem, kteří se zapojí. 
  
 
 
 
 

http://www.zs.boritov.cz/
http://www.zs.boritov.cz/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5pIzoldfgAhUDsaQKHRIvBrsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.zsborsice.cz/sber-papiru-1489958750&psig=AOvVaw0xpKCgoZZ2MfLYNxsL25eg&ust=1551193911922172
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TJ Sokol Bořitov 
V sobotu 23. února se konal 10. ročník  bořitovského „Koštu o nejlepší pálenku“,  kterého 
se zúčastnilo přes 100 návštěvníků. Do soutěže bylo přihlášeno  38 vzorků, převažovaly 
pálenky ze švestek,  meruněk, třešní či směsek. Degustátoři, kterých bylo letos 60, měli 
z čeho vybírat. Určili pořadí  nejlepších 10 pálenek s tímto výsledkem: 
1. švestka 2018    Novák Jan, Blansko    6. meruňka 2018   Kinc František, Bořitov 
2. meruňka 2018  Pachlopník Aleš, Bořitov 7. směska 2018     Ostrý František, Bořitov 
3. švestka 2018   Trenčan Tomáš, Bořitov 8. švestka 2018     Klimeš Antonín, Bořitov 
4. meruňka 2018   Doležel Ivo, Bořitov,  9. směska 2018     Kučera Libor, Bořitov 
5. meruňka 2018  Těšínský Jan, Řečkovice     10. směska 2018   Němec Jiří, Bořitov 
 

Pořadatelé děkují všem soutěžícím za kvalitní pálenky,  sponzorům kteří přispěli k dobré 
úrovni soutěžní společenské akce, návštěvníkům za vytvoření hezké atmosféry a především 
členům turistického oddílu TJ Sokol, kteří připravili bohaté občerstvení. 
 

Poděkování sponzorům 
výbor TJ Sokol Bořitov děkuje všem sponzorům, příznivcům a členům TJ Sokol, kteří přispěli 
do bohaté tomboly sokolského plesu konaného 2. února 2019. Děkujeme za přízeň a 
podporu.   
 
 
Oddíl kopané 

Letní tábor pro děti 
Stejně jako v loňském roce bude i letos oddíl kopané pořádat letní tábor pro naše nejmenší 
sportovce. Tábor se uskuteční v  nově rekonstruovaném sportovním areálu, a to ve dnech 
10.7.2019 od 15:00 hod - 14.7.2019 do 10:00 hod. 
Stravování (snídaně, obědy, večeře) a ubytování zabezpečeno. Poplatek na 1 dítě činí 
1.200 Kč.  
Přihlášky možno podávat a bližší informace získat u p. Aloise Ťoupka – tel. 602 576 538 a 
p. Michala Ostrejše – tel. 777 199 015. 
 
 
Oddíl stolního tenisu 
Aktuální výsledky bořitovských oddílů: 
A mužstvo je v současné době na 5. místě regionálního přeboru II. třídy s 37 body.  
Výsledky:   
Kunštát B : Bořitov A 11 : 7  Bořitov  A : Brumov A 8 : 10 
 

B mužstvo je na 3. místě regionálního přeboru III. třídy s 44 body. 
Výsledky:  
Bořitov B  : Vanovice A 12 : 6   Velenov A : Bořitov B 15 : 3 
Zbraslavec D  : Bořitov B   7 : 11 
 

C mužstvo je na 1. místě Regionální soutěže II s 54 body. 
Výsledky:  
Bořitov C : Letovice C 10 : 8  Bořitov C : Křetín D  12 : 6 
Štěchov A :  Bořitov C   9 : 9. 
 
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bořitov zve občany obce na tradiční Turnaj ve stolním tenise 
o pohár starosty obce Bořitov, který se uskuteční v sobotu 23.3.2019 v sokolovně 
Bořitov. Zúčastnit se mohou občané s trvalým bydlištěm v obci Bořitov. Prezentace 
účastníků je v 15,00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.  
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Orel Bořitov 
V neděli 17.2. se naši nejmenší hráči florbalu zúčastnili župního turnaje v Rájci a ze 

sedmi týmů obsadili krásné první místo. Týden na to, tentokrát v Adamově, proběhlo další 
ligové kolo a zde jsme po velmi vyrovnaných bojích utrpěli porážky od Nového Města na 
Moravě a Olešnice.  

 

POZVÁNKA  

 V sobotu 2.3. zveme všechny spoluobčany se smyslem pro humor, recesi, oživení a 
zachování tradic na MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK, sraz v 11,00 hodin na 
ORLOVNĚ.   

 V neděli  17.3. zveme na již tradiční JARNÍ STŘELBY ze vzduchovek, začátek ve 14,00 
hodin. Zúčastnit se může každý, kdo má odvahu a může si přinést vlastní vzduchovku.  

 V pátek 15.3. zveme na veřejnou výroční členskou schůzi jednoty OREL BOŘITOV. 
Začátek v 19,00 hodin. 

 

Kulturní komise 
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 10. března 2019 ve 14,00 hodin v sále hasičky. Pro 
děti připravila kulturní komise hry a soutěže, ve kterých nebude chybět 
Shrek. Občerstvení zajištěno. 
 
  Divadlo voděradských ochotníků Diwooch a kulturní komise srdečně zvou na 
divadelní představení Světáci, které se uskuteční v pátek 22. března 2019 v 19 hodin 
v sále sokolovny. Vstupné dobrovolné. 
 

Kulturní komise pořádá v sobotu 18. května 2019 zájezd do termálních lázní Velký 
Meder na Slovensku. Odjezd autobusu je v 5,30 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Cena 
zájezdu je 450,- Kč. V ceně je zahrnuto celodenní vstupné a doprava. Přihlásit se a zaplatit 
je možné na obecním úřadě do 30.4.2019. 
 

Inzerce: 
Adriana textil srdečně zve  k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 17. března 2019 
ve 13,00 hodin na Hasičku. 
 
BOX   JU - JITSU 
SEBEOBRANA  pro muže ženy a děti 
 

Učím tato bojová umění k účelům sebeobrany a jako přípravu zájemců o závodní činnost, 
či jen jako kondiční trénink. 
Součástí tréninku je rovněž i psychologická příprava. 
 

Kvalifikace: trenér boxu ČBA (Česká boxerská asociace) 
bývalý mistr ČR juniorů v boxu 
trenér JU - JISTU 4. Dan 
trenér fitness. 

 

Praxe:  zajišťování výuky příslušníků PČR a zdrav. zařízení 
 40 let praxe v oblasti bojových umění. 

 

Vilém Hrunek, tel: 608 31 64 26, email: hrunvill@seznam.cz 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwrbOhgZDgAhVDJ1AKHeyXAdwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sparkys.cz/shrek-4-plysovy-shrek&psig=AOvVaw2bwYpJOJ7Xz7hdDO_ey8O1&ust=1548748784694964
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                     Zveme Vás s dětmi a důchodce                 

   N A   J A R N Í   V Y H L Í D K O V É   L E TY 

21. 4. 2019 = sobota / náhradní den je možný             

opět z letiště BOŘITOV u Černé Hory   

nad okolí, Macochu, Boskovice, Blansko, dle přání 

Létá Cessna 172 FR,  pilot + 3 osoby  

Letenky: od 700,- Kč za osobu, děti od 400,- 

let na 16 až 17 minut = 50 km / delší lety na přání 

Vozíme zpravidla 3 osoby / maximálně 240 kg 

                                                                                                                                                 

 

DÁRKY = letenky na jména oslavenců  

k narozeninám, svatební i jiné - pro 2 až 3 osoby  

Let na 22 min. = 65 km = 2.400,- Kč / 33 min. = 3.300,- 

Dárky - letenky posíláme před oslavou poštou 

Úhrada za dárky a lety až před letem v Bořitově 

_____________________________________________________ 

Dárky k narozeninám, svatbě pro Vaše zaměstnance  

Úhrada je možná z FKSP na fakturu 

Dárky i lety si objednejte co nejdříve  

na: jak.tomasovi@seznam.cz 

v mailu uveďte! Váš mobil a místo  Bořitov 

objednávky výjimečně na mob: - 773 622 602 - dopoledne 

Objednané lety mají přednost, dohodneme čas Vašeho letu 

21. 4.  uskutečníme pouze 8 až 10 letů 

Další lety z Bořitova až podzim 2019 
 

mailto:jak.tomasovi@seznam.cz
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SDH Bořitov 
 Ráno 14. 2. byla naše jednotka povolána k požáru lesa u Černé Hory. Během jízdy k 

zásahu však byla odvolána s odůvodněním planého poplachu. 
 

 V únoru byla na hasičské zbrojnici zahájena oprava narušené příčky ve skladu materiálu. 
Práce by měly trvat zhruba měsíc a během nich bude nově vyzděna příčka a provedena 
nová podlaha. 

 

 

 
 

BOŘITOVSKÁ HOUSENKA 

Milé maminky, srdečně vás zvu do bořitovské herničky, která je určena pro předškolní děti 
a sídlí v místní Orlovně. V březnu je zde otevřeno ve čtvrtek od 15:30 do 17:00, v tyto 
termíny: 14., 21. a 28.3. Můžete přijít kdykoliv během této doby, nechat děti pohrát si s 
dalšími dětmi a máte možnost zapojit se do plánování aktivit na rok 2019. 

Těším se na vás. Ivana Crháková  

 

 

 

 

Keltský telegraf 23. března 2019 na Malém Chlumu u Obory 
10. ročník 
 

Vždy večer v první jarní sobotu se vydáváme na vrcholy významných kopců a navzájem se 
spojujeme pomocí světelného signálu, který se vysílá z jednoho stanoviště na druhé po 
dohodnutých trasách napříč krajinou. Dochází k mystickému propojení všech účastníků i k 
napojení přesahujícímu běžný myšlenkový prostor dnešních lidí. 
 

Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní, 
pomocí světelného signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ohňů k 
přenosu zpráv z kopce na kopec. 
 

Příchod všech čertů a příznivců nejlépe do 19,30 hod. Uvítáme vás rádi dobře 
namaskované a vybavené bubínky a chřestidly.  
 

Signál očekáváme z rozhledny Veselice - Podvrší po dvacáté hodině. 
 

Na Chlumu panuje hlad a zima. Doporučujeme, nechoďte bez zásob. Vědma vám přenechá 
oheň na ohřátí. 
 

My čerti jsme ke své krajině velmi ohleduplní. Proto očekáváme, že v ní nezůstane po vašem 
odchodu ani jeden odpadek!!! 
 

Akce se koná na vlastní zodpovědnost všech účastníků! 
 

Za organizátory manželé Havířovi, Mazourkovi a další, s podporou Obecního úřadu Obora. 
www.keltskytelegraf.cz 
 
 
 

http://www.keltskytelegraf.cz/
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci březnu 2019 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Zemřeli: 
Kořán Josef 
Podloucká Jitka 
Hudcová Anna 
Ondra Bohumil 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – březen 2019 (8 – 13 hod) 
 

  2.3. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 

  3.3. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

  9.3. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074 

10.3. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 

16.3. MDDr. Gořulová  Letovice, Masarykovo náměstí 162/38   792 325 594 

17.3. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

23.3. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 

24.3. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

30.3. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997 

31.3. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

 
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. 
 
 
 

Klub důchodců 

 

Výbor klubu důchodců srdečně zve všechny své členy na 

 

JARNÍ  POSEZENÍ   

SPOJENÉ  S  MEZINÁRODNÍM  DNEM  ŽEN. 

Posezení se koná  v sobotu 9. března v 16 hodin  

v sále Hasičské zbrojnice. 

 

Připravili jsme pro vás malé pohoštění a kulturní program. 

 

                           Na vaši účast se těší pořadatelé 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixrJv0-NbgAhUMsaQKHb22Dc8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.obi.cz/dalsi-kvetouci-rostliny/prvosenka-prumer-kvetinace-9-cm/p/2227411&psig=AOvVaw0x96fZWWKRoOYywdVYiIzf&ust=1551186103233309

