BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2019/číslo 1

Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížila ta nejhezčí a nejočekávanější část tohoto roku. Ano, opět jsou tu
Vánoce. Vánoce jsou časem radosti, veselosti a vzájemného porozumění.
Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší, kteří již odpočítávají dny, které zbývají do
Štědrého dne, ale i my dospělí. Vůně vánočního stromku nebo cukroví jsou pro nás
nezapomenutelné a jen nás utvrzují v tom, že již nastal ten krásný, požehnaný vánoční čas.
Vánoce a štědrovečerní večeře, nebo rozdávání dárků a rozzářené oči našich dětí nebo
vnoučat je pro nás ta nejhezčí a neopakovatelná atmosféra. Vánoce jsou o lidskosti a úctě.
Zkusme popřemýšlet o tom, jak jsme my lidští a uctiví k ostatním lidem a ke svému okolí,
přírodě.
Dovolte mi proto, milí spoluobčané, abych Vám i já v tomto nádherném čase popřál krásné
prožití vánočních svátků, aby tyto vánoční svátky byly u Vás naplněny radostí, štěstím a
láskou v kruhu nejbližších. Taktéž mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, štěstí, lásky,
osobních tak i pracovních úspěchů i v nadcházejícím roce.
Antonín Fojt, starosta obce
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Oznámení obecního úřadu
 V době od 21.12.2018 do 31.12.2018 bude Obecní úřad Bořitov uzavřen z důvodu
čerpání řádné dovolené.

 Rada obce na svém zasedání 5.11.2018 projednávala alternativy zasílání důležitých
informací občanům. Jako nejvhodnější se jeví aplikace "Mobilní rozhlas" od firmy
Neogenia s.r.o. z Brna. Se zástupci firmy probíhají v současnosti jednání o technických
parametrech a modulech instalace této aplikace.
 Obecní úřad oznamuje občanům, že na webových stránkách obce budou zveřejňovány
v plném znění zápisy ze zasedání zastupitelstva.
 Obecní úřad oznamuje občanům, že svoz komunálního odpadu v 52. týdnu (mezi svátky)
proběhne v obvyklém termínu, tj. ve středu 26.12.2018. V roce 2019 bude svoz probíhat
ve stejných termínech jako v roce 2018, tj. ve středu, každý sudý týden. První svoz po
novém roce proběhne ve středu 9.1. 2019.
 Vedení obce děkuje SDH Bořitov za účinnou a nepostradatelnou výpomoc při zajištění
organizace Mikulášské nadílky a rozsvícení vánočního stromu, které byly tradičně na
výborné úrovni.
 Informace z valné hromady Svazku VaK Blansko Předsednictvo Svazku VaK Blansko
schválilo na svém zasedání dne 12.11. 2018 cenu vodného a stočného od 1.1. 2019 v
obcích, městysech Svazku ve výši 99,85 Kč/m3 pitné vody a odpadní vody včetně 15%
DPH. Zvýšení ceny oproti roku 2018 (96,81 Kč/m3) je ve výši 2.64 Kč/m3, což je 3,14%.
Úprava ceny představuje pro čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje 120 m3 za rok
(průměrná spotřeba na okrese Blansko), zvýšení o cca 340,- Kč ročně, tj. v průměru o
28,- Kč měsíčně, je-li fakturováno vodné i stočné.

 Žádáme občany, kteří v příštích letech oslaví 50, 60 a více let společného života a chtějí

být zveřejněni v Bořitovském zpravodaji, popřípadě navštíveni zástupci obce s přáním a
věcným darem, aby nahlásili na Obecní úřad Bořitov datum sňatku. Na Obecním úřadě
Bořitov chybějí z určitých let záznamy o uzavřených manželstvích.

Poplatky na rok 2019, splatné do 31. 3. 2019 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
TKR
4.500,- Kč připojení nového účastníka

 Poplatek za odpady uhradí všichni občané, kteří mají trvalý pobyt v Bořitově.
 Odvoz odpadů je opět 1x za14 dní, pro rok 2019 každý sudý týden ve středu.
 Sběrna papíru (budova za OÚ Bořitov) je otevřena v roce 2019 každý sudý týden
v pondělí, v době od 16,00 do 17,00 hodin.
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 Plasty mohou občané odevzdávat do vaků na dvoře obecního úřadu nebo do kontejnerů

na plasty umístěných u samoobsluhy, sokolovny, v ulici Polní, Horní Zádvoří a Nová čtvrť.
Plasty musí být čisté, PET lahve zmáčknuté.

 Čisté a sešlápnuté kartony od mléka a džusů se odevzdávají na OÚ Bořitov ve zvlášť
tomu určených pytlích. Tyto pytle obdržíte zdarma na OÚ.

 Kontejnery na bílé a barevné sklo jsou umístěny u samoobsluhy a u sokolovny.
 Kontejner na použitý textil a obuv je umístěn u samoobsluhy.
 Červené popelnice u samoobsluhy a u sokolovny jsou určeny pro sběr použitých jedlých
olejů a tuků, které se odevzdávají v uzavřených PET lahvích.

 Díky firmě Rema Systém je možné zdarma odevzdat na obecním úřadě vysloužilé
elektrospotřebiče do sběrné krabice, která je umístěná na chodbě OÚ. Můžete zde
odevzdat všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou (např. fény,
toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky,
mobilní telefony, baterie, tlakoměry, teploměry, el. kartáčky na zuby).
Nepatří sem: větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky, žárovky,
zářivky, autobaterie). Tyto se odevzdávají ve sběrném dvoře v Černé Hoře.

 Sběrné středisko odpadů Černá Hora – Bořitov je v průmyslové zóně městyse Černá
Hora. Provozní doba: středa 14,00 – 17,00 hod, sobota 9,00 – 12,00 hod.

 Obecní úřad Bořitov děkuje všem občanům, kteří třídí domovní odpad, který je
vykazován v systému EKO-KOM. Firma EKO-KOM finančně podporuje třídění odpadů
v obci.

 Poslední letošní svoz odpadů proběhne v pravidelném termínu ve středu 26.12.2018.
 Otevírací doba sběrny papíru a barevných kovů v době vánočních svátků:

V pondělí 24.12.2018 bude sběrna papíru uzavřena, mimořádně bude otevřeno v sobotu
22.12.2018 v době od 9 - 10 hodin.

Televizní a kabelový rozvod – 3C spol. s.r.o. platba na rok 2019:
Poplatky ve výši 400,- Kč se budou hradit tak jako v loňském roce, buď na účet společnosti,
přes SIPO nebo složenkou.
Daňové přiznání k dani z nemovitosti
Připomínáme občanům, že do konce ledna je nutné podat daňové přiznání k dani z
nemovitosti. Týká se to všech nemovitosti, u kterých došlo během roku 2018 k nějaké změně
(dědictví, kolaudace, koupě), ale především pozemků, které vstoupily do pozemkových
úprav v katastru obce Bořitov v roce 2018.
Pokud si nejste jisti, doporučujeme ověřit na finančním úřadě, případně podat daňové
přiznání znovu, čímž nic nepokazíte.
Formuláře k dani jsou k dispozici i na našem obecním úřadě, prezentace ze semináře k dani
je přístupná na webu obce.
V úterý 15. ledna 2019 budou od 8:30 na obecním úřadě přítomny pracovnice
Finančního úřadu Blansko, které pomohou zejména starším občanům s vyplněním a
podáním přiznání, aby nebylo nutné cestovat do Blanska. Prosím přihlašujte se na konkrétní
čas na obecním úřadě, aby se předešlo čekání.
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Oznámení školy
Měsíc prosinec
…v MŠ:
 Ve středu 5. 12. navštívil děti ve školce Mikuláš se svojí družinou. Po písničkách, příslibu
zdravého stravování a správného chování v celém příštím roce, děti obdaroval svojí
nadílkou.
 11. a 14. prosince pozvaly děti obou tříd všechny své nejbližší na návštěvu do školky.
Při předvánočním posezení s vystoupením dětí pak mohli společně prožívat sváteční
atmosféru plnou dětské radosti.
 17.12. jsme přijali nabídku na představení pohádky „Mrazík", kterou si pro děti připravili
studenti z Letovic.

…v ZŠ:
 1. 12. pozdravili žáci 3. ročníku členy bořitovského Klubu důchodců na jejich Výroční
schůzi připraveným pásmem písniček a básniček.
 První adventní neděli se konalo tradiční „Rozsvícení vánočního stromu“, na kterém
nechyběly děti naší školky a školy. I když nám počasí nepřálo, malí zpěváci a recitátoři
předvedli s chutí všem přítomným, co si připravili.
 3. 12. viděly děti všech ročníků v kině v Doubravici novou filmovou pohádku „Když draka
bolí hlava“
 Také za dětmi ve škole přišel 5. prosince Mikuláš s čertem a andělem. Za předvedené
básničky a písničky byly děti odměněny balíčky s ovocem a mlsáním (více na
www.zs.boritov.cz).
 16. 12. měly děti ze ZŠ společně s muzikanty Ludíkovské schóly již popáté svůj „Vánoční
koncert“. Svým krásným vystoupením potěšily všechny přítomné ve zcela zaplněném
kostele.
Upozornění:
Od soboty 22.12.2018 do středy 2.1.2019 mají děti ZŠ i MŠ vánoční prázdniny. Do školky
a školy přijdou v novém roce ve čtvrtek 3. ledna.
Poděkování
Také na konci letošního roku bych ráda poděkovala všem, kteří v jeho průběhu věnovali
školce a škole sponzorské dary ve formě materiálního vybavení nebo finančního příspěvku.
Firmě Exprover, spol. s r.o., panu Pavlu Dvořáčkovi a Janu Ostrému za zhotovení
divadelních kulis pro školku, Jaroslavu Jelínkovi za pomoc při prázdninové rekonstrukci.
Jménem zaměstnanců školy přeji všem dětem, rodičům a občanům Bořitova vánoční
svátky plné pohody a do nového roku 2019 hlavně zdraví a spoustu šťastných dnů.
Šárka Hlavatá, ředitelka školy

Knihovna Bořitov
Vedoucí knihovny přeje bořitovským občanům klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Upozornění:
Ve čtvrtek 27.12.2018 bude knihovna otevřena od 17,00 do 19,00
hodin.
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SDH Bořitov
 V pátek 30.11. dopoledne byla jednotka povolána k požáru lesa mezi Bořitovem a
Jestřebím. Jednalo se o planý poplach. Ve stejný den odpoledne se siréna rozeznívá
podruhé. Tentokrát se jednalo o požár lesa v těžko přístupném terénu u obce Lhota
Rapotina. Jednotka prováděla hašení a rozhrabávání hrabanky.
 V neděli 2.12. pomohli členové SDH uspořádat rozsvěcení vánočního stromu.
 Dne 1.12. proběhlo v Brně - Tuřanech slavnostní setkání představitelů Krajského
sdružení hasičů Jihomoravského kraje. Zde bylo našemu sboru předáno ocenění
krajského sdružení k příležitosti 100. založení Československé republiky
 Druhou adventní neděli si vedoucí mládeže připravili pro své svěřence a jejich rodiče
zakončení sezony. Po zhodnocení sezóny vedoucími poděkovali zástupci sboru dětem
za předvedené výkony a předali jim sladkosti. Po zbytek odpoledne si děti společně s
rodiči mohli vyzkoušet hasičské dovednosti a shlédnout fotografie ze sportovní sezóny.
Tréninky mladých hasičů začnou v roce 2019 v pátek 4. ledna v 16:30.
 během měsíce prosince naši členové pracovali na dovybavení nově koupeného
přívěsného vozíku. Ten bude sloužit hlavně pro naši předurčenost, to je Ochrana
obyvatelstva. Vozík bude vybaven stoly s lavičkami, stany, elektrickou centrálou,
prostředky pro přípravu a výdej teplého jídla a pití, prostředky pro zajištění týlu a
podpůrné prostředky v případě evakuace obyvatelstva. Prioritně bude povoláván k
mimořádným událostem velkého rozsahu, kde bude zasahujícím složkám poskytovat
zázemí pro výdej a konzumaci jídla a pití.
 SDH Bořitov Vás srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, který proběhne v sobotu
19. ledna od 20:00 v sále hasičské zbrojnice. K tanci a poslechu zahraje skupina Trio
Kent. I v letošním roce se můžete těšit na bohatý program a večeře přímo v jídelně u sálu.
 V pátek 25. ledna od 18 hod proběhne v sále hasičské zbrojnice Výroční členská schůze.
 Sbor dobrovolných hasičů Bořitov děkuje všem příznivcům a fanouškům za přízeň na
našich akcích a soutěžích. Doufáme, že se budeme potkávat i v roce příštím. Přejeme
všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku
2019.

TJ Sokol Bořitov
P.F. 2019
Výbor TJ Sokol přeje svým členům, příznivcům a všem spoluobčanům hezké prožití
vánočních svátků. Do nového roku 2019 přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních,
sportovních i pracovních úspěchů.
Pro nadcházející období zveme bořitovskou veřejnost na následující akce:
TRADIČNÍ SOKOLSKÝ PLES
který se koná v sobotu 2. února 2019 ve 20 hod v sokolovně. K tanci bude hrát oblíbená
kapela ABC Rock Boskovice. Připravujeme bohatou tombolu, vystoupení tanečníků
Starletu Brno a Tanečního klubu Drásov, bohaté občerstvení včetně zvěřinového menu,
plesovou výzdobu sálu pro hezké prostředí. Srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.
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BOŘITOVSKÝ KOŠT
Na poslední únorovou sobotu 23. února 2019, připravujeme 10. ročník soutěže „O nejlepší
bořitovskou pálenku“. Bližší údaje k programu a organizaci koštu uvedeme v příštím
Bořitovském zpravodaji.
Výroční veřejnou členskou schůzi TJ Sokol
Schůze se bude konat v pátek 22. února 2019, program uvedeme v příštím Bořitovském
zpravodaji.
Informace:
 v době školních vánočních prázdnin cvičení dětí ( předškoláků, žáků, žaček ) nebude,
pravidelné cvičení začíná opět v 2. lednovém týdnu od 7.1.2019.
 Vánoční pochod na Portál bude v sobotu 29.12.2018, sraz účastníků je v 9,15 hod
u sokolovny
Zprávy z oddílu kopané
Informace o situaci kolem výstavby hřiště a zázemí pro sportovce.
V současnosti je kompletně dokončena hrací plocha hřiště, osazení sloupů a zprovozněno
elektrické osvětlení. Je hotový závlahový systém, vydlážděna část chodníků u hřiště,
polovina parkoviště a hotovy asfaltové plochy a plot kolem hřiště. Je smontována tribuna
pro 90 diváků. Na objektu kabin je hotova kompletně střecha, vyzděny štíty, provedena
venkovní vyrovnávací omítka. Ve vnitřních prostorách je hotova kanalizace včetně osazení
odpadních jímek, vyzděny příčky, které se nahazují. Jsou vyměněna okna, pracuje se na
elektrických rozvodech, rozvodech vody a topení. Tyto jsou před dokončením. Probíhá
montáž sádrokartonových stropů s tepelnou izolací. V letošním roce bude prostavěno
8 935 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou čerpány z dotace od MŠMT. Konečný termín
dokončení celé stavby je stanoven na 31.5.2019. Do tohoto data bude stavba financována
z přidělených finančních zdrojů od obce Bořitov. Tyto činí 6 008 848,- Kč. Je třeba zmínit
fakt, že nemovitost, která je součástí projektu, je v majetku obce a fotbalový oddíl ji má
v nájmu. Rozpočtové náklady na tuto část jsou 8 000 000,- Kč. Do budoucna se počítá
dobudovat v areálu další sportoviště. Tyto pak budou jako celek sloužit široké veřejnosti.
V podzimní části sezóny 2018/2019 působí v soutěžích organizovaných OFS Blansko
družstvo mužů Bořitova, které se účastní PENALTY Okresního přeboru II. třídy. Po
podzimní části sezóny obsazuje naše mužstvo celkově 7. místo s 18 získanými body za 5
výher, 3 remízy a 6 porážek a to při 35 vstřelených a 29 obdržených brankách.
Po celý rok 2018 také probíhaly tréninky pro naše nejmenší – fotbalovou přípravku. Místem
jejich konání bylo nejprve hřiště u Váňových, po zahájení rekonstrukce fotbalového hřiště a
kabin, pak hřiště s umělým povrchem u Sokolovny a následně za nepříznivého počasí sál
Sokolovny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům, funkcionářům, trenérům a samozřejmě i
rodičům našich nejmenších, kteří se spolupodíleli na úspěšném chodu činnosti fotbalového
oddílu v roce 2018.
Dne 25.12.2018 v 21,00 hod pořádáme tradiční Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu
hraje skupina AKCENT. Občerstvení zajištěno. „ZVOU POŘADATELÉ, ODDÍL KOPANÉ“
Na úplný závěr nám dovolte, abychom popřáli všem spoluobčanům krásné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku 2019.
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Oddíl stolního tenisu
V sobotu 5.1.2019 se uskuteční v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise
„GRANÁT CUP 2019“. Prezentace účastníků je od 8,00 do 8,30 hodin. Zahájení turnaje
bude v 9,00 hodin. Startovné činí 100,- Kč. Zveme příznivce stolního tenisu k aktivní účasti,
popřípadě ke zhlédnutí zajímavých zápasů. Občerstvení je zajištěno v ceně startovného.
Hlavním sponzorem turnaje je Pivovar Černá Hora.
Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci prosinci:
A mužstvo:
Olešnice A : Bořitov A
7 : 11
Boskovice B : Bořitov A
Bořitov A : Veselice A
8 : 10
B mužstvo:
Bořitov B : Voděrady A

13 : 5

C mužstvo:
Letovice C : Bořitov C

5 : 13

Okrouhlá : Bořitov B

6 : 12

8 : 10

Orel Bořitov

 Zveme Vás všechny na ŠTĚDRÝ DEN na ORLOVNU, kde jsme jako každý rok
připravili tradiční ŽIVÝ BETLÉM, který začne ve 14,00 hodin
 Další pozvánka je na 26.12. na sv. ŠTĚPÁNA, kdy jsme pro Vás po nějaké době
domluvili koncert Českého filharmonického sboru BRNO. Začátek v 17,00 hodin v
místním kostele sv. Jiří.
 V pátek 28.12, se od 17,00 hodin uskuteční na ORLOVNĚ tradiční Turnaj v šipkách.
Soutěžit se bude v kategoriích, muži, ženy a děti.
 Na SILVESTRA, také jako již tradičně, zveme VŠECHNY lidi DOBRÉ VÚLE na výšlap
na Malý Chlum. Vyrazíme v 10,00 hodin od lávky za hasičkou, abychom ve 12,00 hodin
byli na rozhledně. Večer ve 20,00 hodin budeme pokračovat na Orlovně, kde přivítáme s
kapelou NALITO, NOVÝ ROK.
 Zveme všechny na tradiční již čtrnáctý ORELSKÝ PLES, který se bude konat v sobotu
26. ledna 2019 na hasičce. K tanci a poslechu zahraje kapela REFLEX ROCK, začátek
ve 20,00 hodin. Těší se pořadatelé.
Všem spoluobčanům přejeme v novém roce hodně zdraví, štěstí a také pohodu a klid
všedních dnů.

Klub důchodců

 Klub důchodců v Bořitově připomíná divadelní představení Brouk v hlavě, které se
koná v pátek 28. prosince v Městském divadle v Brně. Odjezd do divadla je v 18 hodin
od Manga.
 Ve čtvrtek 24. ledna 2019 v klubovně důchodců koná v 17 hodin beseda s panem
Kučerou na téma „Dopravní provoz a jeho novinky". Srdečně zvou pořadatelé.
Sněhové vločky se k zemi snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí jen pár stran v kalendáři
a vánoční čas nastává.
Krásné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám všem
přeje výbor Klubu důchodců v Bořitově.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci lednu 2019
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – leden 2019 (8 – 13 hod)
1.1.
5.1.
6.1.
12.1.
13.1.
19.1.
20.1.
26.1.
27.1.

MUDr. Řehořková
MUDr. Adamová
MUDr. Beranová
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová Magda
MUDr. Grenarová Marie
MDDr. Veselý

Blansko, K.H.Máchy 17
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

777 208 159
516 474 018
735 056 656
516 462 203
516 462 203
516 474 310
774 710 550
724 081 182
792 325 591

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.

Kulturní komise
Kulturní komise pořádá v sobotu 2. března 2019 zájezd do Prahy, Studio DVA
divadlo – Šíleně smutná princezna. Odjezd autobusu v 7,00 hod od OÚ Bořitov. Začátek
představení v 14,00 hodin. Cena zájezdu je 450,- Kč (vstupenka + doprava). Zájemci
přihlaste se do 15. února 2019 na obecní úřad .
Užijte si zimní krásy,
o svátcích se radujte,
jsou to nejkrásnější časy,
tak radost dál darujte.
Radostné prožití nejkouzelnějších svátků v roce, v obklopení těch nejbližších a nejmilejších,
do nového roku 2019 především pevné zdraví, nezbytné štěstí a mnoho osobních i
pracovních úspěchů.
Přeje kulturní komise

Informace:
Lékárna Černá Hora bude od 27.12.2018 do 1. 1. 2019 uzavřena z důvodu čerpání
dovolené a inventury. Otevřeno opět od 2.1.2019 v běžných otevíracích hodinách.
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