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

26. června v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 

 Vedoucí sběrny paní Švábová oznamuje, že v pondělí 12. června bude sběrna uzavřena, 
místo toho bude mimořádně otevřena v sobotu 10. června od 9 – 10 hodin. 

 
Ministerstvo dopravy chce usnadnit kontakt řidičů s úřady. Služeb registru vozidel 
mohou využít kdekoli 
Změny v registru vozidel bude možné provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou 
působností bez ohledu na místní příslušnost žadatele. Od 1. června 2017.  
V nejbližší době již nebude nutné při provádění změn v registru vozidel chodit na úřad 
v místě bydliště či sídla firmy, ale bude možné je provést na jakémkoliv úřadě obce 
s rozšířenou působností, bez ohledu na to, zda tam má žadatel místní příslušnost. Vyplývá 
to z novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, kterou připravilo ministerstvo dopravy a vyšla pod číslem zákona 63/2017 
Sb., s účinností od 01.06.2017. 
Mezi úkony v centrálním registru vozidel patří nejen změna vlastníka registrovaného 
vozidla, odhlášení či vyřazení vozidla v případě jeho likvidace, ale například i žádost o výpis 
údajů z tohoto registru. Odhlášení a přihlášení vozidla při změně vlastníka bude možné 
rovněž provést v jednom kroku, na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.  
 
Veřejná služba 
Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze, ke změně zákona o pomoci v 
hmotné nouzi od 1. 2. 2017 (veřejné službě) 
Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.). Zintenzivňuje se veřejná služba a 
zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací.  
Měsíčně se hodnotí možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejména započetím 
výdělečné činnosti, výkonem veřejně prospěšných prací či veřejné služby. Podmínka 
projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na stanovení částky 
živobytí a výše opakovaných dávek. 
 
Nebude-li příjemce po 6 měsících pobírání příspěvku na živobytí: 
a) vykonávat veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně, 
b) účastnit se aktivit organizovaných KrP ÚP ČR, 
c) osobou výdělečně činnou alespoň v rozsahu 20 hodin, 
d) osobou invalidní ve druhém stupni, 
e) osobou s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, 
f) nebo osobou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) body 1 až 10 zákona o pomoci v hmotné 
nouzi (např. osoba starší 68 let, poživatel starobního důchodu, osoba invalidní ve třetím 
stupni…), 
- bude mu/jí částka živobytí snížena na existenční minimum, tedy částku 2 200Kč, a to s     
účinností od 1. 8. 2017. 
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Organizátor veřejné služby klientovi v případě, že o to projeví zájem, zajistí výkon veřejné 
služby v rozsahu 30, případně  více hodin  měsíčně.  V případě, že klient vykoná a doloží 
za měsíc 30 nebo více hodin veřejné služby, bude mu částka živobytí zvýšena o polovinu 
rozdílu mezi životním minimem a existenčním minimem, tedy o částku 605 Kč. 
 

Oznámení školy 
Měsíc květen v ZŠ a MŠ Bořitov  
Škola: 

 2. 5. Obecní knihovna Bořitov a Městská knihovna Rájec-Jestřebí připravily poslední 
besedu v tomto školním roce, tentokráte pro 1. a 2. ročník. Děti se seznámily s klasikou 
naší dětské literatury, knížkami Václava Čtvrtka. 

 5. 5. se školní tělocvična proměnila v kinosál, ve kterém se během dopoledne vystřídaly 
děti ze ZŠ i MŠ a zúčastnily se interaktivní výstavy „Svět ve 3D“. Zajímavou i zábavnou 
formou se seznámily s principy prostorového vidění, mohly pozorovat prostorový 
hologram nebo se pomocí HMD brýlí přenést do virtuální reality. 

 Ve stejný den se žáci 5. ročníku zúčastnili pietního aktu položení věnců k památníkům 
obětí 1. a 2. světové války v Bořitově, který organizuje Kulturní komise obce Bořitov. 

 17. 5. - tradičních atletických závodů, které pořádá ZŠ Rájec-Jestřebí, se také letos 
zúčastnili žáci ze ZŠ Doubravice, Bořitov, Ráječko a Rájec-Jestřebí. Naši školu 
reprezentovalo celkem 18 dětí ve 3 kategoriích (1. ročník, 2. a 3. ročník, 4. a 5. 
ročník).  Naši reprezentanti přivezli celkem 6 medailí. Karolína Vojáčková a Alexandr 
Ogurtov z 5. ročníku 2 zlaté za 1. místo ve skoku do dálky, Adam Ambroz (1. roč.) 
stříbrnou ve vytrvalostním běhu, Teodora Gulová (1. roč.) a Daniel Ambroz (3. roč.) 
bronzovou za běh na 50 m. Velmi cennou stříbrnou  medaili vybojovala v silné konkurenci 
naše štafeta ve složení Veronika Vrbová, Dalimil  Entler z 1. ročníku, Veronika Čiháčková, 
Nicolas Kučera  ze 3. ročníku, Karolína Vojáčková a Alexandr Hořava z 5. ročníku. Všem 
děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme! 

 18. 5. - děti všech ročníků absolvovaly výukový program „Lesní naučná stezka“ ve 
školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka – Jezírko v Soběšicích. Poučily 
se  o maskování živočichů v přírodě, sledovaly tok řeky, určovaly stopy zvířat, poznaly 
potravinový řetězec lesních zvířat.  Počasí přálo, takže strávily celé dopoledne v přírodě 
a naučily se o ní něco nového.  

 V pátek 26. 5. proběhlo v bořitovské  knihovně slavnostní pasování  prvňáčků na čtenáře. 
Přečtením krátkého úryvku z pohádky prokázali žáci 1. třídy  čtenářskou dovednost a 
slíbili, že se budou o své knížky dobře starat.  Děti obdržely od paní knihovnice pamětní 
list a pěknou knihu pohádek. Děkujeme paní Odehnalové, která pro děti čtenářskou 
slavnost připravila.  

 
Školka:  

 V polovině května děti ukončily plavecký výcvik na Sladovně v Černé Hoře. 

 12. 5. podnikla školka výlet do ZOO Vyškov. Děti zde měly možnost prohlédnout si zblízka  
různá zvířata, některá si mohly i pohladit, nakrmit a naskytl se jim zajímavý pohled na 
námluvy pávů.  

 24. a 25. 5.  přivítaly děti s nedočkavostí jim vlastní své rodiče a příbuzné na „Přátelském 
posezení“ v prostorách školky, aby jim předvedly a zároveň se pochlubily, co se během 
roku naučily. 

 29. 5.  přijala  MŠ i ZŠ pozvání na pohádku „Osmero krkavců“, kterou s  malými 
bořitovskými divadelníky nacvičily jejich maminky.  

 31.5. přijelo za dětmi do školky maňáskové divadlo s pohádkou „Jak lva Sultána rozbolel 
zub“. 
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Další informace: 
Úspěch našich dětí v celostátní soutěži „Srdce s láskou darované“ 
Časopis AGE pořádal v tomto školním roce 3. ročník soutěže „Srdce s láskou darované“, 
jejímž cílem je podpora tradičních hodnot jako jsou láska, přátelství a vzájemná úcta. 
Úkolem soutěžících bylo nejen vyrobit srdce libovolné velikosti a materiálu, ale hlavně 
zamyslet se nad tím, komu a proč srdce věnují a předají. Do této soutěže se přihlásily děti 
3. ročníku naší školy a pod vedením paní učitelky Anety Kolínkové vytvořily plastický 
„Labyrint srdce“, který věnovaly  obyvatelům Domova pro seniory v Černé Hoře.  V soutěži 
se sešlo celkem 880 prací a hodnocení probíhalo ve dvou rovinách – odborné a veřejné 
formou on-line hlasování.  Práce našich dětí zaujala, ve veřejném hlasování nasbírala 
celkem 11 417 hlasů a tím získala 1. místo.  Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naši výzvu a 
dali dětem svůj hlas.   
V pondělí 22. 5. se naši malí výtvarníci zúčastnili slavnostního vyhlášení na setkání 
vítězných týmů, které se uskutečnilo v sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze. 
 
Atletická olympiáda ZŠ a MŠ 2017 
ZŠ a MŠ Bořitov ve spolupráci s  TJ Sokol Bořitov zvou na Atletickou olympiádu, která se 
uskuteční v pátek 2. června 2017 v 16,30 hod. na hřišti u sokolovny. 
 
Program:  
1/  16:30 – 17:00  prezence závodníků 
2/  od 17:00 vlastní závod s následným vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií 
3/  posezení u ohně   
 
Kategorie a disciplíny: 
MŠ: 
1. kategorie: rok narození  2012 - 2013 
2. kategorie: rok narození  2009 - 2011 

 

Disciplíny pro obě kategorie:      
1. skok snožmo z místa      
2. sprint   
3. překážková dráha   
 
ZŠ:  
1. kategorie: 1. třída  (dělené na chlapce a dívky) 
2. kategorie: 2. a 3. třída  (dělené na chlapce a dívky) 
3. kategorie: 4. a 5. třída  (dělené na chlapce a dívky) 

 

Disciplíny pro všechny kategorie:   
1. skok snožmo z místa  
2. hod míčkem  
3. sprint  
4. vytrvalostní běh 
 
Závěrečná disciplína pro děti a rodiče: 
Pro každou výše uvedenou kategorii MŠ i ZŠ bude závěrečnou disciplínou krátký 
slalomový běh pro dítě + jeden rodič (prarodič). Tato disciplína bude vyhodnocena zvlášť. 
 
Všichni závodníci obdrží účastnický list s uvedenými dosaženými výsledky a první tři v každé 
kategorii  diplomy, medaile a nejvyšší kategorie poháry. 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi895_LxpfUAhWnJ5oKHUHcA3oQjRwIBw&url=http://ies-alonsoquijano.centros.castillalamancha.es/anuncios/%C2%A1felicidades-nuestras-ni%C3%B1&psig=AFQjCNH68SU8F9mTlp09wpe9SJ7NzqVt8w&ust=1496231257564915
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Prodej drobného občerstvení, nealkoholických nápojů a točeného piva je zajištěn.  
 
Zveme všechny děti i jejich rodiče, aby si přišli zasportovat  a hlavně společně strávit 
příjemné odpoledne. 
 
Pozvánka na „Školní akademii  ZŠ a MŠ 2017“  
Zveme všechny rodiče dětí  MŠ, ZŠ  i širokou veřejnost na  „Školní akademii 2017“, která 
se uskuteční v neděli  18. června od 16,00  hod v bořitovské sokolovně. Přijďte s námi 
oslavit konec školního roku, potěšit se vystoupením  dětí, rozloučit se s žáky pátého ročníku 
a přivítat budoucí prvňáčky.    
 
 

TJ Sokol Bořitov 
 
Výsledky silničního cyklistického závodu  „O mistra Bořitova 2017“ 
 
Letošnímu  49. ročníku tradičního silničního cyklistického závodu „ O mistra Bořitova“, přálo 
sluníčko, což se také projevilo ve velké účastí zvláště mladých závodníků. Přes 80 
závodníků soutěžilo v 17 kategoriích a všichni se zasloužili svým výkonem a sportovním 
nasazením o pěkný závod  a sportovní zážitek. Na medailová místa se probojovali: 
 

odrážedla, ročník 2015:       1. David Burger, 2. Abigail Crháková, 3. Natálie Sklenářová  

odrážedla, dívky roč. 2014:     1. Markéta Kopecká, 2. Zuzana Židová, 3. Iva Konečná 

odrážedla, chlapci roč.2014: 1. Dominik Honěk, 2. Tadeáš Svoboda, 3. Kryštof Dudek 

odrážedla, dívky  roč. 2013: 1. Nikola Lengálová, 2.Zuzana Kovářová, 3.Sofie  Sehnalová  

odrážedla, chlapci roč.2013: 1. Josef Pavlíček, 2. Tomáš Polák, 3. Marek Gerneš 

odrážedla, dívky roč. 2012: 1. Anna Škaroupková, 2. Pavlína Kopecká 

odrážedla, chlapci roč.2012: 1. Václav Holík, 2. David Včelař 

kola 100 m, dívky roč. 2012: 1. Kristýna Gryzová, 2.Anna Škaroupková,3.Kat. Pařízková 

kola 100 m, chlapci roč.2012: 1. Marek Žid,  2. Eliáš Svoboda,  3. Šimon Včelař 

kola 200 m, dívky roč.2010-11: 1. Kateřina Špidlová, 2.Tereza Lengálová, 3.Elen Kovalová                      

kola 200 m, chlap.roč.2010-11:  1. Alex Kučera, 2. David Čiháček, 3. Matyáš Chovan 

kola 300 m, dívky roč.2008-09: 1. Zuzana Gernešová, 2. Aneta Kovalová, 3.Veronika    

    Vrbová              

kola 300 m, chlap. roč.2008-09: 1. Matěj Kafoněk, 2. Martin Špidla, 3. Nicolas Kučera 

kola 500 m, dívky roč.2007: 1. Dominika Lančová, 2.Markéta Pařízková, 3.Sára        

    Schiffnederová  

kola 500 m, chlapci roč.2006-07: 1. Jiří Sázavský, 2. Daniel Ambroz 3. Tomáš Topolář  

kola 1 okruh, dívky roč.2003-05: 1. Markéta Blažková 

kola 1 okruh, chlap.roč.2003-05: 1. Ondřej Kupsa, 2. Jan Bartek, 3. Jan Jelínek    

 
Foto ze závodů si můžete prohlédnout na webových stránkách TJ Sokol Bořitov.  
 
Pozor: 
Po závodu byly nalezeny cyklistické boty, jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. 
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Oddíl nohejbalu 
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu pořádá v sobotu 24. června 2017 na víceúčelovém hřišti 
u sokolovny již tradiční první letošní turnaj v nohejbalu dvojic o „Pohár starosty TJ". 
Prezentace hráčů od 9:30 hodin, občerstvení zajištěno. Srdečně zveme na turnaj všechy 
aktivní hráče i diváky. 
 
Zprávy z oddílu kopané 

 
Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

19. kolo So 29.4. 2017 
Bořitov – Šošůvka 0:4 (0:2) 
 

20. kolo Ne 7.5. 2017 
Sloup – Bořitov 1:4 (1:2) 
Branky: 2x Bárta V., Fojt L., Petrák P. 

21. kolo Ne 14.5. 2017 
Bořitov – Letovice 2:1 (1:0) 
branky: Bárta V., Fojt L. 

22. kolo Ne 21.5. 2017 
Doubravice – Bořitov 1:2 (1:0) 
branky: Fojt L., Bárta V. 

23. kolo Ne 28.5. 2017 
Bořitov – Olomučany 3:0(1:0) 
branky: Bárta V., 2x Fojt L. 

 

 
 

Tabulka II. třída muži (Sportika OP) 
 

1. Vysočany 23 16 5 2 68:32 53 

2. Bořitov 23 11 5 7 49:36 38 

3. Sloup 23 11 5 7 49:43 38 

 
 

Zbývající utkání II. třída muži (Sportika OP) 

24. kolo Ne 4.6. 2017, 16:30 hod. 
Olešnice - Bořitov 

25. kolo Ne 11.6. 2017, 14:30 hod. 
Bořitov - Ráječko 

26. kolo So 17.6. 2017, 16:30 hod. 
Kunštát B – Bořitov 

26. kolo So 17.6. 2017, 16:30 hod. 
Kunštát B – Bořitov 

 
Informace  
všem rodičům dětí, které se pravidelně zúčastňuji cvičení se zaměřením na míčové hry. Od 
1.6.2017 se budeme pravidelně scházet každý čtvrtek na velkém hřišti u Váňových a 
to v 16,30 hod. Tuto změnu děláme hlavně pro děti, které v pondělí a pátek navštěvuji 
trénink hasičů. Dále žádáme rodiče o zaslání telefonu nebo e-mail kontaktu, formou sms 
zprávy na telefon 602 576 538.   
 
Inzerce: 
Koupím RD se zahradou (i k opravám). Tel. 720 598 284 
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SDH Bořitov 
V pondělí 1. května vyrazili dorostenci na první závod okresní ligy dorostu  do Velkých 

Opatovic. Pro dorostence to byla ostrá prověrka před okresním kolem. Zlaté medaile ve 
svých kategoriích získali: Simona Páralová, Patrik Fojt a David Pospíšil, bronzovou pak 
Pavel Karásek. Martin Kučera obsadil 4. místo a Martin Sedláček 9. místo. 
 

Na plné obrátky se rozeběhla sezóna pro mladší a starší žáky. V měsíci květnu se 
zúčastnili soutěží ve Vavřinci, Velkých Opatovicích a doma v Bořitově s těmito výsledky: 
6.5 Vavřinec – ml. žáci: A - 1. místo, B - 12. místo, starší žáci: 7. místo 
8.5 Velké Opatovice – ml. žáci: 11. místo, st. žáci 3. místo  
20.5 Bořitov – ml. žáci: A - 1. místo, B - 11. místo, C - 9. místo, st. žáci: 1. místo 
 

Nejdůležitější soutěž čekala všechny mladé hasiče a dorostence o víkendu 13.-14 5. 
v Ráječku, kde proběhlo okresní kolo hry Plamen a dorostu. V sobotu závodili mladší a starší 
žáci v disciplínách: štafeta CTIF, útok CTIF, štafeta 4x60m a požární útok. Druhý den čekaly 
na dorostence disciplíny: běh na 100 m překážek, dvojboj  a testy.  
Výsledky víkendového zápolení byly následující: 

- mladší žáci: A-tým: 7. místo, B-tým: 20. místo 
- starší žáci: 1. místo - postup do krajského kola! 
- dorostenci družstvo: 2. místo 
- ml. dorostenky: Simona Páralová: 1. místo - postup do krajského kola! 

                                     Aneta Nejezchlebová: 14. místo    
- ml. dorostenci: Patrik Fojt: 1. místo, Pavel Karásek 3. místo - oba postup do 

krajského kola! 
Děkujeme všem našim závodníkům za předvedené výkony a postupujícím hodně štěstí v 
krajském kole. Krajské kolo proběhne o víkendu 17. - 18.6. na stadionu ASK 
Blansko. Přijeďte podpořit naše úspěšné sportovce! 
 

V neděli 14. května se konalo v Ráječku základní (okrskové kolo soutěže v požárním 
sportu. Družstvo mužů si zde vybojovalo postup do okresního kola, které proběhne v sobotu 
1.7.2017 na stadionu ASK Blansko.  

 
O týden později se na Žernovníku uskutečnilo první kolo Velké ceny Blanenska v 

požárním útoku. Oba naše týmy mužů předvedly pěkné výkony. A-tým s časem 17,74 
obsadil 6. místo a B-tým se umístil na 21. místě s časem 18,91. V dalších týdnech čekají 
muže soutěže v Jabloňanech, Bořitově a Senetářově. 
 

Předposlední květnovou sobotu uspořádal Sbor dobrovolných hasičů soutěž mladých 
hasičů. Na soutěž zavítalo celkem 29 týmů mladých hasičů z toho 5 týmů hájilo bořitovské 
barvy. V kategorii přípravek zvítězil Sloup před domácím družstvem. Kategorie mladších a 
starších žáků ovládla obě domácí družstva. 

  
Po skončení soutěže připravili hasiči ve spolupráci s kulturní komisí Dětský den. I 

přes chladné počasí dorazilo na hasičskou zahradu spoustu dětí, pro které byly připraveny 
soutěže, hry a také sladké odměny. Děkujeme všem za účast a doufáme, že se všem 
přítomným dětem program líbil. 
 

V ten samý den proběhlo na letišti v Bořitově cvičení hasičů s vrtulníkem. Bylo 
zaměřeno na praktický výcvik plnění bambivaku. Ten má vrtulník v podvěsu a slouží pro 
hašení rozsáhlých lesních požárů. Kromě naší jednotky se cvičení zúčastnilo i několik 
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okolních jednotek sborů dobrovolných hasičů. Na závěr cvičení vrtulník provedl přelet nad 
hasičskou zahradou, aby pozdravil zúčastněné děti. 
 

V sobotu 27. 5 se jednotka zúčastnila taktického cvičení okrsku Rájec. To nově 
proběhlo ve školícím a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně Líšni. Organizátoři připravili 
několik stanovišť s reálnými mimořádnými událostmi, které prověřily a prohloubily znalosti 
hasičů při mimořádných událostech. 
 

SDH Bořitov zve všechny fanoušky požárního sportu na XX. ročník soutěže v 
požárním útoku, která se uskuteční v neděli 4. června od 11:00 na sportovišti za 
hasičskou zbrojnicí. Soutěž je zařazena do seriálu soutěží Kvasar cup - Velká cena 
Blanenska. Pro všechny závodníky i diváky bude připraveno několik druhů jídla a tři stánky 
s občerstvením.  
 

Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a na 
facebooku SDH Bořitov 
 
 

Klub důchodců 
 Klub důchodců v Bořitově pořádá v úterý 20. června a ve středu 21. června jednodenní 

zájezd do Velkých Losin a na Dlouhé Stráně. Odjezd z Bořitova od Manga je po oba 
dny v 7 hodin. Navštívíme přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, včetně výjezdu 
k horní nádrži. V areálu Kouty nad Desnou se naobědváme. Pak následuje prohlídka 
renesančního zámku Velké Losiny. Dále navštívíme Muzeum papíru ve Velkých 
Losinách. Poté bude následovat osobní volno. Budete mít možnost zakoupit si vyhlášené 
Velkolosinské pralinky. Návrat domů  kolem 20 hodiny. 
 

Dále se někteří z vás zúčastní těchto pobytů: 

 Kudowa Zdrój, Walbrzych, Swidnica, Wroclaw. Odjezd v sobotu 3.6.2017 v 7 hod od 
Manga a návrat domů v neděli 4.6.2017 kolem 22 hod. 
 

 Medlov hotel Vysočina 11.6.2017-16.6.2017 (neděle-pátek). Odjezd od Manga v 7,40 
hod. Pobyt začíná večeří a končí snídaní 16.6. 2017. Návrat domů kolem 14 - 15hod. 

 

 Luhačovice týdenní pobyt v  hotelu Vltava 17.6.2017 - 24.6.2017.  V ceně doprava, 
ubytování a plná penze. Odjezd autobusu v  6,40 hod od Manga. 

 

 Semmering Rakousko - 15.6 - 16.6.2017 (čtvrtek a pátek). Odjezd autobusu od Manga 
ve čtvrtek v 5,45 hod. Cena zahrnuje dopravu autobusem, jízdné vlakem na Semmering, 
vstupné do zahrad Laxenburg, plavbu po jezeře, ubytování se snídaní, průvodce, 
cestovní pojištění. Cena nezahrnuje lanovku na Raxalpe 23 € + kapesné. 

 
Připomínáme všem, kteří se zúčastní zájezdů a týdenních pobytů, aby nezapomněli doma 
občanských průkaz nebo pas, průkaz pojištěnce a léky. 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise připomíná účastníkům zájezdu do termálních lázní Dunajská Streda, 

že odjezd autobusu je v sobotu 3. června  v 5,30 hod od Obecního úřadu Bořitov.  
 

Kulturní komise pořádá v sobotu 16. září 2017 zájezd do Prahy, divadlo Karlín, 
na muzikál Čas růží – největší hity z repertoáru Karla Gotta.  Cena zájezdu je 450,- Kč, 
hodina odjezdu bude upřesněna v příštím Bořitovském zpravodaji. Přihlásit se můžete na 
Obecním úřadě Bořitov. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci červnu 2017 
Bláhová Zdeňka  Úvoz 131 
Slavíčková Ludmila  Podsedky 99 
Filoušová Maria  Nová čtvrť 293 
Konečná Jana  Družstevní 298 
Řehořek Tomáš  Chlumská 29 
Opravilová Jindřiška Úvoz 131 
Hlavička František  Podsedky 212 
Sýsová Jarmila  Pod Kostelem 200 
Hlavičková Emílie  Podsedky 63 
 

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

Úmrtí v měsíci květnu 2017 
Štrofová Marie  Podsedky 158 
 

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

  3.6. MUDr. Chatrná  Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

  4.6. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

10.6. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

11.6. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 

17.6. MDDr. Keprtová Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

18.6. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 

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

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

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. 
 
 

Orel Bořitov 
 V neděli 21.5.2017 se uskutečnily střelby ze vzduchovek. Po velkém boji se absolutním 

vítězem stal Jaroslav Vojanec z Čebína nástřelem 83 bodů. V kategorii chlapců zvítězil 
Filip Pachopník, v dívkách Pavlína Vojancová a v ženách Adéla Vojancová . 

 

 V neděli 28.5.2017 sehrály děti divadelní představení Osmero Krkavců. Velké 
poděkování patří nejen malým hercům za jejich povedený výkon, ale také všem, kdo se 
podílel na nácviku a přípravě tohoto představení. 

 

 V sobotu 10.6. se uskuteční ve všech prostorách Orlovny a jejího okolí Velký dětský 
den. Od 13,00 hodin máme pro vás děti připraveno spoustu zajímavých aktivit. Příjďte 
strávit příjemné odpoledne, moc se na vás těšíme. 

 
 

Knihovna Bořitov 
Vedoucí knihovny oznamuje, že v úterý 6. června bude knihovna uzavřena, místo toho 
bude otevřena ve středu 7. června v době od 13 – 19 hodin. 


