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Oznámení obecního úřadu

 Oznamujeme občanům, že již od pondělí 15. 2. 2021 je Obecní úřad Bořitov přístupný
veřejnosti v obvyklých úředních hodinách: pondělí, středa 8 – 12 hodin, 13 – 17 hodin za
zvýšených hygienických opatření.
Žádáme Vás o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před
osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Dokumenty pro obecní úřad
lze také vhodit do poštovní schránky umístěné před vchodem do budovy obecního úřadu.
Platbu za poplatky lze platit převodem na účet obce.
Pokud je osobní kontakt pro vyřízení Vašich úředních záležitostí nezbytný, používejte
prosím respirátory, dodržujte odstup od ostatních osob 2 metry a používejte dezinfekční
prostředky k dezinfekci rukou, který je na chodbě obecního úřadu. Dodržujte prosím
úřední dny a hodiny.
 Připomínáme občanům, že do konce měsíce dubna 2021 je třeba na OÚ zaplatit poplatky
za odpady a psy na rok 2021. Obecně závaznou vyhláškou 1/2020 byla zrušena sleva
na poplatníka do 21 let. Všichni občané obce platí za odpad 500,- Kč/rok. Poplatky lze
také platit bezhotovostním převodem na účet obce: 6229631/0100, variabilní symbol je
číslo domu.

Televizní a kabelový rozvod – 3C spol. s.r.o., platba na rok 2021
Poplatek ve výši 600,- Kč se hradí buď na účet společnosti 3C spol., č.ú. 224448621/0100,
přes SIPO nebo složenkou.

Oznámení ZŠ a MŠ Bořitov
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se bude konat v úterý 13. dubna 2021
v budově školy. Veškeré informace a formuláře k zápisu jsou uvedeny na
www.zs.boritov.cz.
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve čtvrtek 13. května 2021.
Podrobnosti k zápisu budou uvedeny na www.zs.boritov.cz od pátku 15. 3. 2021.

Klub důchodců
Klub důchodců oznamuje svým členům, že se ruší JARNÍ POSEZENÍ SPOJENÉ S
OSLAVOU MDŽ. Musíme doufat, že na konci roku se nám podaří sejít na Výroční členské
schůzi.
Výbor klubu přeje všem pevné zdraví a těšíme se na setkání s vámi.

TJ Sokol Bořitov
Výkonný výbor TJ Sokol děkuje všem svým členům a příznivcům, kteří se ve svém volném
čase podíleli na přípravě ledové plochy na sokolské zahradě. Po několika teplých zimách
minulých let tak poskytli možnost našim spoluobčanům a zejména dětem, aby si alespoň
pár dnů zabruslili. Děkujeme.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci březnu 2021
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Fojtová Nikol

Úmrtí
Kovář Josef
Odehnalová Hedvika

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – březen 2021 (8 – 13 hod)
6.3.
7.3.
13.3.
14.3.
20.3.
21.3.
27.3.
28.3.

MUDr. Tomaštíková Eva
MUDr. Semrádová Marie
MUDr. Sládek Jiří
MDDr. Soldmann Martin
MUDr. Soldmannová Svatava
MUDr. Staňková Vlasta
MDDr- Stibor Jan
MUDr. Stojanov Milan

Adamov, Smetanovo nám. 327
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Lomnice, Tišnovská 80
Lomnice, Tišnovská 80
Jedovnice, Zdrav. středisko
Lomnice, Tišnovská 80
Blansko, B. Němcové 1222/15

722 907 551
516 435 203
516 477 319
549 450 128
549 450 128
516 442 726
549 450 128
605 184 479

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.

SDH Bořitov
Díky přetrvávajícím protiepidemickým opatřením je naše činnost omezena na
minimum. Členové jednotky udržují techniku v provozuschopnosti pro okamžité použití při
mimořádné události. Od února probíhá online formou pravidelná odborná příprava pro členy
JSDH.
Dne 1. 3. 2021 proběhla změna velitele JSDH. Ing. Petra Kolínka nahradil ve funkci
Radim Kříž. Petr Kolínek bude nově působit jako zástupce velitele JSDH.

Inzerce:
Společnost ATOMO PROJEKT s.r.o. Bořitov 326
přijme Administrátor/ku logistiky.
Náplň práce: příjem a výdej zakázek, vedení administrativy, vystavování dodacích listů a
podkladů k fakturaci.
Požadujeme: pečlivost, technické myšlení, příjemné vystupování a komunikaci, dobrou
znalost práce na PC. Předchozí praxi v logistice vítáme, ale není podmínkou.
Nástup dle dohody.
Kontakt: Šárka Neustupová, tel. 775 654 997, neustupova@atomo.cz, www.atomo.cz.

4

