BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2015/číslo 1

Vážení občané,
rok nám opět utekl jako voda a znovu se blíží ten čas touženého míru, klidu a pohody Vánoce. Počasí, jak již bývá zvykem, nepomáhá této představě, také starostí a problémů
neubývá, spíše naopak. Proto Vám přeji, abyste na ně dokázali, alespoň na chvíli
zapomenout.
Přeji Vám krásné prožití Vánoc v kruhu svých blízkých, radosti z dárků, ale především
hodně zdraví nejen v tuto chvíli. Přeji radostného a veselého Silvestra, všechno nejlepší
do nového roku, ať se Vám splní Vaše přání ve zdraví Vás i Vašich nejbližších .
Ing. Břetislav Tesař, starosta
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Oznámení obecního úřadu






Každý sudý týden ve středu, v době od 13,00 do 14,00 hodin má v klubu
důchodců na OÚ Bořitov úřední hodiny JUDr. Olga Lepková, která poskytuje
služby občanům obce a okolí. Zabývá se právem trestním, rodinným, dědickým,
včetně vypořádání společného jmění manželů, případně dědických podílů a dalšími
právními obory. Lze se také objednat na tel. 723 011 300, případně na pevné lince
530 503 256.
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.
V době od 22.12.2014 do 2.1.2015 včetně, bude Obecní úřad Bořitov uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené.

Poplatky na rok 2014, splatné do 31. 3. 2015 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
za hroby
18,- Kč/m2/rok (při platbě je potřeba znát číslo hrobu, bude se
podepisovat Smlouva o nájmu hrob. místa na roky 2015 –
2019)
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
Poplatek za odpady uhradí všichni občané, kteří mají trvalý pobyt v Bořitově.
Odvoz odpadů je opět 14-ti denní, pro rok 2015 každý lichý týden ve středu.
Sběrna papíru a barevných kovů (budova za OÚ Bořitov) je otevřena v roce 2014
každý lichý týden v pondělí, v době od 16,00 do 17,00 hodin.
 Na dvoře obecního úřadu mohou občané odevzdávat PET lahve do vaků nebo do
kontejnerů na PET lahve umístěných po obci. PET lahve musí být prázdné, čisté a
sešlápnuté.
 Čisté a sešlápnuté kartony od mléka, 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.
 Díky firmě Rema Systém je možné zdarma odevzdat na obecním úřadě vysloužilé
elektrospotřebiče do kontejneru, který je umístěný na chodbě OÚ. Můžete zde
odevzdat např. 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.
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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 31.12.2014.

Uzavření sběrného střediska odpadů
Oznamujeme občanům, že sběrné středisko odpadů Černá Hora –
Bořitov bude 24. 12. 2014 a 31. 12. 2014 uzavřeno.

TJ Sokol Bořitov
P.F. 2015
Výbor TJ Sokol přeje svým členům, příznivcům a všem spoluobčanům:
hezké prožití vánočních svátků. Do nového roku 2015 přejeme hodně štěstí, zdraví,
osobních, sportovních i pracovních úspěchů.
Vánoční prázdniny ve cvičení
Pravidelné cvičení všech složek začíná po vánočních a novoročních prázdninách ve
druhém lednovém týdnu od 5.1.2015.
Pro nadcházející období připravujeme akce:
ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU,
která se koná 25.12.2014 v sále sokolovny. Hraje kapela Akcent.
SOKOLSKÝ PLES
který se koná 31. ledna 2015 ve 20 hod. v sokolovně. K tanci hraje kapela Akcent.
Připravujeme bohatou tombolu, sportovní a taneční vystoupení, občerstvení a plesovou
výzdobu sálu pro příjemné prostředí. Srdečně zveme.
BOŘITOVSKÝ KOŠT
Na 20. února 2015 připravujeme 6. ročník soutěže „O nejlepší bořitovskou pálenku“.
Bližší údaje uvedeme v příštím Bořitovském zpravodaji.
Zprávy z oddílu stolního tenisu
Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci prosinci:
A tým v Regionálním přeboru II. třídy:
Veselice A : Bořitov A
12 : 6
Bořitov A : Šošůvka B
11 : 7

C tým v Regionální soutěži II, skupina B:
Bořitov C : Brťov A
9:9
Bořitov C : OREL Blansko B
16 : 2

B tým v soutěži Regionální soutěž I.:
Bořitov B : Okrouhlá B
9:9

SDH Bořitov
Vážení spoluobčané,
hasiči Bořitov a závodní družstva si Vás dovolují pozvat na sváteční odreagování
při požárním sportu. Soutěž proběhne již tradičně 26. 12. 2014 za hasičskou zbrojnicí.
Na Vaši účast při podpoře nejen domácích týmů se těší hasiči.
Srdečně Vás zveme na tradiční HASIČSKÝ PLES, který se uskuteční 17. LEDNA
2015 od 20 hod. v sále hasičské zbrojnice. K tanci i poslechu hraje TOM SAWYER
BAND. Připravena je bohatá tombola i občerstvení.
Srdečně zvou členové SDH
Bořitov.
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Členové SDH Bořitov Vám přejí šťastné a radostné vánoce a do nového roku 2015
přejí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů v osobním i profesním životě, prostě 365
pohodových dnů.

Orel Bořitov
 V neděli 7. prosince se naši mladí florbalisti zúčastnili župního turnaje v Boskovicích. Po
velkém boji porazili tým Boskovic a Olešnice a obsadili krásné 1. místo. Nejlepším
střelcem turnaje byl vyhlášen Patrik Fojt a nejlepším brankářem Ivo Doležel.
 Na Štědrý den od 14,00 hodin Vás srdečně zveme na ŽIVÝ BETLÉM, který se
tradičně odehraje na farském dvoře. Po celou dobu bude hořet Betlémské světlo, které
si můžete odnést do svých domovů a rozzářit své příbytky.
 Ve středu na Silvestra se již tradičně setkáme v 10,00 hodin u lávky u Podloučků a
vyrazíme na chlumskou rozhlednu, kde si v pravé poledne připijeme na starý rok.
Večer pak od 20,00 hodin budeme na Orlovně s kapelou REFLEX- ROCK očekávat a
oslavovat příchod NOVÉHO ROKU. Srdečně všechny zveme. Vstupné 100,- Kč.
Občerstvení zajištěno, chlebíčky, jednohubky atd. vlastní.
 V sobotu 3. ledna 2015 od 13,00 hodin navštíví Vaše domovy TŘÍKRÁLOVÍ
KOLEDNÍCI se svým doprovodem, aby Vám popřáli štěstí, zdraví a pokoj do nového
roku. Do zapečetěných kasiček můžete přispět pro potřebné bližní. Předem děkuje
oblastní charita.
 Jednota Orel Bořitov děkuje všem, kteří po celý rok nějakým způsobem
pomáhali a přispívali k zorganizování spousty akcí, které na Orlovně proběhly.
 MO KDÚ-ČSL a Jednota Orel Bořitov Vám všem přeje radostné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví a osobní pohody v novém roce.
FBK ORLI BOŘITOV
Dne 6.12 jsme odehráli další kolo v rámci Přeboru Jihomoravského kraje v Blansku. Po
skvělém výkonu se stále držíme na 8. místě.
V sobotu 13.12. jsme pořádali 2. kolo Orelské Florbalové ligy. Připsali jsme si 3. body a
v tabulce se dostali na 2. místo.
Začátkem prosince jsme v samoobsluze u Sedláčků vystavili týmové fotky a loga našich
sponzorů, kterým děkujeme.
V měsíci lednu odehrajeme tato utkání.
3.1
11:15
Florec Brno X FBK ORLI BOŘITOV
3.1
15:00
FBK ORLI BOŘITOV X Sokol Brno I
EMKOCase GulliversD
25.1 9:00
VSK MZLU Brno X FBK ORLI BOŘITOV
25.1 13:15
FBK ORLI BOŘITOV X FBK Atlas Blansko

SH SportPoint Brno
SH SportPoint Brno
Hala ČKD Blansko
Hala ČKD Blansko

Náš tým Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2015.
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Jiří v Bořitově
24.12.2014 Půlnoční mše svatá
22,00 hod
25.12.2014 I. svátek vánoční
8,30 hod
27.12.2014 II. svátek vánoční
8,30 hod
28.12.2014 neděle
8,30 hod
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Pozvánka
Na sváteční setkání v ČERNÉ HOŘE - KAPLE SV. RODINY NA KOPCI PASEKA.
Srdečně zveme na SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP na Silvestra ve středu 31.12.2015 v
15:00 hodin. Zazpíváme si koledy, vyslechneme sváteční zamyšlení a něco pro zahřátí.
Těším se na setkání s každým z Vás. Věřím, že využijete čas k povzbuzení a pěknému
prožití této krásné doby.
Požehnané vánoce a šťastný rok L.P. 2015 Vám přeje farář Martin Kopecký.

Klub důchodců
Není krásnějšího daru, než vidět radost v očích těch, na kterých nám nejvíce záleží.
Kouzelné Vánoce plné pohody, kterou přináší chvíle s našimi nejbližšími. A nový rok ať
přinese mnoho štěstí a zdraví Vám všem.
Přeje výbor klubu
důchodců

Kulturní komise
Zveme občany na besedu O životě a jeho zákonitostech, která se koná
v pondělí 12. ledna 2015 v 18,00 hodin v klubu důchodů na Obecním úřadě Bořitov.
Přednáší pan Oldřich Růžička.
Kulturní komise děkuje všem spoluobčanům za přízeň, kterou projevovali při
pořádaných akcích v letošním roce, dále děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na akce.
Přejeme všem klidné a šťastné Vánoce plné pohody a v novém roce 2015 hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.

Oznámení školy
Akce školy v prosinci:
 5. prosince navštívili školu a následně školku Mikuláš, anděl a čert s malou nadílkou.
(Fotografie z této milé návštěvy na zs.boritov.cz.)
 Velice zajímavou projekci s názvem Divoký Madagaskar měli možnost zhlédnout žáci
ZŠ v blanenském kině 5. prosince. Doplnili si tak znalosti z prvouky, vlastivědy a
přírodovědy.
 V pondělí 8. prosince odjely děti ze ZŠ do blanenského kina na koncert J. Uhlíře.
Poslechly si nové, ale především společně zazpívaly a dokonce i zatancovaly starší
písničky, které znají z pořadů J. Uhlíře a Z.Svěráka Hodiny zpěvu.
 Obecní knihovna Bořitov a Městská knihovna Rájec-Jestřebí opět připravily pro naše
děti hezké, tentokráte vánoční povídání. Pro ty mladší na téma „Vánoce v pohádkách“
a pro starší žáky „Vánoce ve světě“.
 Ve středu 17.12. navštívily děti MŠ představení „Pohádka o Popelce“ v Letovicích.
Pozvánka:
 Děti ze Základní školy Bořitov zvou všechny na 21.12.2014 na 17,00 hod. do
bořitovského kostela sv. Jiří na svůj „Velký vánoční koncert" , na kterém vystoupí
společně se sborem Ludíkovská schola. Na programu budou sólová čísla i společná
vystoupení a děti se těší, že jimi oslaví a Vám i sobě zpříjemní kouzelný adventní čas.
Upozornění MŠ a ZŠ:
 Od pondělí 22.12.2014 do neděle 4.1.2015 mají děti vánoční prázdniny. Do školky a
školy přijdou v novém roce v pondělí 5. ledna 2015.
Poděkování:
Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, kteří zakoupením výrobků dětí na „Vánočním
jarmarku“ poskytli škole finanční příspěvek v celkové výši 5 484,- Kč (3 689,- Kč pro MŠ a
1 795,- Kč pro ZŠ). Peníze budou využity na nákup hraček a vybavení školní družiny.
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Poděkování patří také rodičům, kteří v průběhu roku věnovali škole sponzorské dary ve
formě materiálního vybavení nebo finančního příspěvku a také všem, kteří pomohli při
drobných opravách a úpravách obou budov školy.
Dík patří i vedoucím zájmových kroužků slečně Křížové, paní Antalové, paní učitelce
Opatřilové a panu Ostrému za obětavou práci s dětmi.
Přejeme všem dětem, rodičům a občanům Bořitova pokojné vánoční svátky, hodně zdraví
a spokojenosti v novém roce 2015.
za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ
PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy

Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci lednu 2015
Pavlíčková Zdenka
Wolfová Jana
Kříž Antonín
Machanová Božena
Sehnal Josef
Štrofová Marie

Družstevní 297
Nová čtvrť 277
Úvoz 214
Trávníky 366
Podsedky 123
Podsedky 158

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

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - leden 2015 (8 – 13 hod)
1.1.2015
3.1.
4.1.
10.1.
11.1.
17.1.
18.1.
24.1.
25.1.
31.1.

MUDr. Vrtělová
MUDr. Nečasová
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Chomátová
MUDr. Jaklová
MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Štrajtová
MUDr. Kraml

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov, Smetanovo nám. 327
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16

516 488 455
607 812 963
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046
516 410 786
516 488 452
608 220 806
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, svátcích 24 hodin.

Knihovna
Vedoucí knihovny přeje všem bořitovským občanům klidné a pohodové Vánoce a v novém
roce 2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Pozvánka
Vážení občané,
učitelé tance manželé Míšenští, s podporou Obecního úřadu Obora, pořádají již počtvrté

TANEČNÍ NA OBOŘE.
Taneční se konají v kulturním domě, první lekce bude v neděli 11. ledna 2015 od
17:00 hod do 19:30 hodin. Následně další tři lekce ve stejném čase vždy v neděli 18.
ledna, 25. ledna a 1. února 2015. Slavnostní závěrečný večírek bude v sobotu 7. února
2015 od 20:00 do 01:00 hodin. Součástí bude slavnostní tabule, tombola, taneční hry.
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Naučíte se polku, valčík, tango, waltz, jive, blues, country tance, merenque, mambo.
Cena kurzu 1000,- Kč za pár.
Přihlášky na e-mail: haviri.obora@seznam.cz
nebo na tel: 731 548 254, případně 731 548 279
Oblečení: pánové kalhoty, košile, kravata, dámy odpolední šaty.
Zažijete příjemné večery plné tance, zábavy a pohody.
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