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Oznámení obecního úřadu
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
17. února 2020 v 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
 E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve středu 12. února 2020
od 07,30 do 14,30 hod. Vypnutá oblast: trafostanice Vodárna, Fara, Loužky.
V současné době probíhá na farském kopci, v areálu školky a dále pak za hřbitovem
směrem k ulici K Vodárně, pokládka kabelu VN pro lokalitu stavebních parcel K Vodárně.
Ve stráni za Beranovými bude vybudována nová kiosková trafostanice. Prosíme občany
o shovívavost k omezením, které si tato akce vyžaduje, zejména rodiče dětí, kteří vodí nebo
vozí své děti do školky.
Po vánočních svátcích intenzívně pokračují práce na stavbě technické budovy
za samoobsluhou. V současné době jsou vyzděny vnitřní příčky, dokončují se práce
na elektroinstalaci, probíhají práce na rozvodech vody, odpadech, topení a firma začíná
s prováděním vnitřních omítek. Byl také proveden úklid a sanace staveniště v místě
budoucího parku.
Současné počasí sice zimu příliš nepřipomíná, ale i tak občas probíhá zimní údržba
komunikací a chodníků. Žádáme občany, aby parkováním svých automobilů neztěžovali
a nekomplikovali práci našim pracovníkům a firmám, které provádějí v naší obci tuto údržbu.
Nevhodným parkováním znemožňujete kvalitní provádění zimní údržby v obci.
Koncem měsíce ledna byla zahájena rekonstrukce místnosti Klubu důchodců v budově
OÚ. Bude proveden nový sádrokartonový strop, rekonstrukce rozvodů elektřiny, vody
a odpadů. Bude provedena nová podlaha a místnost bude vybavena novou kuchyňskou
linkou, novým nábytkem a dalším vybavením.
Tento týden byly na sběrných místech u samoobsluhy a u sokolovny umístěny nové
popelnice na použitý olej. Upozorňujeme občany, že do těchto popelnic patří pouze použitý
jedlý olej z domácností uložený v uzavřených plastových nádobách. V žádném případě
nejsou popelnice určeny k odkládání motorových, převodových nebo hydraulických olejů
apod. Do popelnic rovněž nepatří žádný jiný komunální odpad.
Opětovně upozorňujeme občany, aby důsledně třídili odpad a nevhazovali do sběrných
nádob jiný odpad, než pro které je určen. Svozovou firmou jsme byli upozorněni, že se
v nádobách na tříděný odpad stále častěji objevuje komunální odpad, mršiny,
velkoobjemový odpad apod. V případě, že nedojde ke zlepšení situace, bude svozová firma
nucena, z důvodu třídění tohoto odpadu, přikročit ke zvýšení poplatků za svoz a likvidaci
odpadu.
Vedení obce děkuje všem složkám a organizacím v obci, které se podílely na organizaci
a zajištění všech kulturních adventních a vánočních akcí, jmenovitě SDH Bořitov, ZŠ a MŠ
Bořitov, Kulturní komisi a Jednotě Orel Bořitov.
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Poplatky na rok 2020
Odpady

Podnikatelé
Poplatek za psy
Nájem sálu hasičky
Zahrádky
Tálky
Hroby

500,- Kč/rok fyzická osoba
330,- Kč/rok osoby, které v roce splatnosti nedovrší 21 let
500,- Kč/rok volný rodinný dům, rekreační nemovitost
2.400,- Kč/rok 1 popelnice, 14ti denní svoz
100,- Kč/rok za 1. psa, 150,- Kč/rok za každého dalšího
165,- Kč/hod v létě, 240,- Kč/hod v zimě
1,- Kč/m2/rok
0,20 Kč/m2/rok
18,- Kč/m2/rok (při platbě je potřeba znát číslo hrobu, bude se
podepisovat Smlouva o nájmu hrobového místa na roky 2020 –
2024)

Poplatek za užívání TKR vybírá provozovatel TKR společnost 3C spol. s r.o.
Na rok 2020 je poplatek za TKR ve výši 550,- Kč.
Připojení nového účastníka – zajišťuje p. Hošek, tel. 605 447 552.
Možné varianty způsobu úhrady poplatku:
1. Bezhotovostním převodem na účet společnosti 3C spol. s r.o., č ú: 224448621/0100,
k.s.: 558, variabilní symbol - sdělí provozovatel TKR nebo OÚ Bořitov
2. Platbou přes inkasní středisko České pošty – SIPO (uživatel nahlásí provozovateli
spojovací číslo na účet SIPO)
3. Složenkou (lze vyzvednout na OÚ Bořitov)
Místní rozvod televizního signálu v Bořitově neumožňuje jednoduchý převod DVBT
na DVBT2.
V týdnu od 3. února dojde ke zkušebnímu provozu programů ČT v systému DVB-T2 HD,
přičemž dojde k ukončení německých programů. Program NOE bude nutné znovu naladit.
K dalšímu přelaďování dojde 1. dubna, kdy přestanou stávající DVBT programy fungovat.
Vzhledem k postupnému vypínání vysílačů jsme nuceni programy postupně přelaďovat.
Pokud budou občané po tomto datu ladit televizory nebo seto-boxy, měly by se jim naladit
programy bez loga s označením vypnutí. Komu se zobrazí pouze programy s logem vypnutí,
tak televizor či seto-box nezvládá nový systém DVBT2. Televizory či seto-boxy, kterým se
zobrazí dvě varianty, jsou použitelné pro příjem nového systému.
Pro uživatele TKR to znamená, že pokud budou chtít přijímat toto vysílání v našem
televizním kabelovém rozvodu TKR, musí mít již od března roku 2020 TV přijímače
vybavené tunerem DVB-T2 a kódováním HEVC (nebo také bývá označován H.265).
Další levnější variantou je doplnit a propojit stávající TV přijímač s externím seto-boxem
s tunerem pro příjem vysílání DVB-T2 / H.265. Tyto seto-boxy jsou již běžně k dostání
v maloobchodním prodeji. Ceny základních nejlevnějších seto-boxů začínají od 600,- Kč.
TV přijímače i seto-boxy pro příjem vysílání DVB-T2, H.265 vhodné pro příjem v ČR jsou
označené nálepkou certifikováno (schváleno) pro příjem v ČR.
Při koupi seto-boxu si ověřte, že Vámi vybraný model má možnost ladit i frekvence ve VHF
pásmu (frekvenční rozsah od 177Mhz do 226Mhz). Některé modely tento rozsah naladit
neumožňují, např. značka Humax.
Bližší informace podá p. Hošek, tel. 605 447 552.
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Muzeum Blansko
Vážení přátelé muzea, milovníci vlaků a cestování, zveme Vás i všechny zvídavé
kolemj(e)doucí na výstavu s železniční tematikou. K vidění jsou zde originální historické
artefakty a modely vláčků doplněny množstvím zajímavých informací.
VSTUPNÉ NA VÝSTAVU: 40 Kč/dospělí, 20 Kč/snížené vstupné
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Oznámení školy
ZŠ a MŠ Bořitov
Akce školy a školky v lednu:
 ZŠ - první školní den po vánočních prázdninách zahájily děti 2. – 4. ročníku povinný
plavecký výcvik. Po dobu pěti týdnů jezdí každé pondělí na 2 lekce do bazénu
v Boskovicích, kde se jim věnují instruktoři místní plavecké školy.
 MŠ - na konci vánočního období jsme s dětmi navštívili bořitovský kostel a prohlédli si
betlémy. Společně s panem farářem Němečkem jsme si zazpívali několik koled,
při kterých nás hrou na varhany doprovodila paní Iva Hermanová.
 ZŠ - žáci 1. a 2. ročníku se ve středu 8. 1. vydali do střediska environmentální výchovy
Jezírko v Soběšicích. V programu „Dřevěný svět“ se seznámili se životem stromů i jejich
využitím, ale nejvíce se jim líbilo, když si na kachlových kamnech mohli upéct
vlastnoručně připravené bramborové placky.
 MŠ - 14. ledna přijel do školky pan Bílek s pohádkou „O Palečkovi“. Jeho svérázný projev
děti zcela pohltil a celou pohádku ani nedutaly, ale pohled na jejich jiskřící oči prozradil
dychtivý zájem.
 MŠ - letos, jako již každoročně, se děti z obou tříd vypravily do lesa ke krmelci s dobrotami
pro zvířátka. Děti ze třídy Sluníček k novému krmelci na Chocholu a děti ze třídy Broučků
do Hájíčku nad kravín. Ty na jejich cestě doprovodil i myslivec pan Hlavička.
Upozornění
Děti ZŠ mají v pátek 31. ledna jednodenní pololetní prázdniny. V týdnu od 17.- 21. února si
užijí jarní prázdniny.

SDH Bořitov

 Druhou lednovou sobotu proběhl v sále zbrojnice tradiční hasičský ples. Pro přítomné
hosty byl připraven bohatý program v provedení mladých hasičů, široký výběr večeří
a tombola plná cen od našich sponzorů. K tanci a poslechu zahrála skupina Classic.
Děkujeme všem návštěvníkům našeho plesu. Doufáme, že se Vám ples líbil a že se
za rok potkáme opět v hojném počtu. Poděkování patří také všem sponzorům.
 V pátek 17. ledna se konala v sále hasičské zbrojnice Valná hromada SDH. V letošním
roce čekaly sbor volby do výboru. Mimo jiné byl novým starostou sboru zvolen Martin
Mičánek, který ve funkci nahradil Jiřího Kolínka. Rádi bychom touto cestou poděkovali
panu Jiřímu Kolínkovi a panu Pavlu Petrákovi za jejich dlouholetou obětavou práci
pro náš sbor.
 V lednu se mladí hasiči zúčastnili halového závodu štafet 4 x 60 v Brně. Zástupce jsme
nasadili do všech kategorií, kromě přípravky. V kategorii nejmladších žáků obsadila naše
čtyřka 8. místo. Dvě družstva mladších pak 9. a 19. místo a starší žáci též v osmičlenné
výpravě 21. a 29. místo.
 V dorostenecké kategorii nás zastupoval tým chlapců, dívek a smíšené družstvo - to bralo
krásný bronz. Také se kolektiv připravuje na každoroční plnění odznaků odbornosti.
 V zimních měsících probíhá příprava sportovních týmů na nadcházející sezónu. Přípravu
si poslední lednovou neděli muži zpestřili florbalovým turnajem v Kunštátě. Rádi bychom
touto cestou poděkovali týmu bořitovských Orlů, se kterými jsme před turnajem sehráli
přátelské utkání.
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Klub důchodců
Klub důchodců v Bořitově pořádá ve čtvrtek 20. února v 18 hodin na Obecním úřadě
v Bořitově besedu. Pan Hartl nás seznámí se svou cestou po Severní a Jižní Americe.
Srdečně zvou pořadatelé.

Orel Bořitov

 Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost svou účastí na orelském plese a také všem,
kteří přispěli svými dary do tomboly. Velké poděkování patří všem, kteří pomohli
při zajištění této akce.
 Zveme všechny lidi dobré vůle a smyslu pro humor do Masopustního průvodu, který
se uskuteční v sobotu 22.2.2020. Sraz masek v 10,00 hodin u orlovny.
Poděkování občanům - Tříkrálová sbírka 2020
Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří podpořili tříkrálovou sbírku svým darem
a přijali malé koledníky ve svých domovech.
Váš letošní příspěvek činil 48.063 Kč.
Poděkování patří samozřejmě všem dětem, které se jako každoročně vydaly ochotně do ulic
a přinášely přání pokoje a dobra v novém roce do všech domovů. Děkujeme také dospělým,
kteří doprovázeli koledníky a zajistili tak bezpečný průběh celé obchůzky, Jednotě Orel
Bořitov za poskytnutí prostor a vedení obce za podporu.
Velké poděkování patří paní Ludmile Burgerové za 20 let obětavé organizace této akce.
Farnost Bořitov ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko

Pozvánka
Panenky na blanenském zámku
Výstava historických panenek z plzeňského Kočovného muzea
Milí návštěvníci,
od 27. února si budete moci prohlédnout výstavu ze sbírek plzeňského Kočovného muzea.
Expozici Bydlení na blanenském zámku obsadí panenky - malé, velké, tlusté i tenké.
Prohlídka výstavy je součástí komentované prohlídky stálých expozic bez příplatku. Mimo
sezonu budou panenky k vidění i v sobotu při prohlídkách zámku ve 13 a v 15.30 hod.
Ve všední dny a v sezoně častěji dle aktuálního rozpisu. Výstava potrvá až do konce roku
2020.
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TJ Sokol Bořitov
SOKOLSKÝ PLES,
který se koná první únorovou sobotu 1. února 2020. Pozvánka na ples včetně jeho bližšího
programu byla uvedena ve vánočním Bořitovském zpravodaji

Výroční veřejná členská schůze TJ Sokol,
která se koná v pátek 28. února v 18 hod v sokolovně. Zveme všechny aktivní cvičence
a sportovce, přispívající členy i bořitovskou veřejnost. Na programu schůze bude
zhodnocení činnosti a hospodaření za rok 2019, příprava roku 2020, ukázky cvičení žactva.
Těšíme se na vaši účast.
Košt o nejlepší pálenku,
který se koná v sobotu 29. února 2020 v 17 hod v sále sokolovny. Turistický oddíl zve
na 11. ročník „Koštu“, na kterém můžete ochutnat a porovnat kvalitu pálenek a zároveň se
pobavit v příjemné atmosféře s přáteli i soutěžícími. Soutěžní pálenku předejte pořadatelům
v pátek 28. února od 17 do 20 hod v klubovně sokolovny v 0,5lt lahvi, označenou svým
jménem a názvem produktu, včetně ročníku sklizně příslušného ovoce. Hodnotit může
každý účastník koštu, ze všech hodnocení se spočítá výsledná známka pálenky a stanoví
se pořadí. První tři nejlepší pálenky budou oceněny diplomem, medailí a věcnou odměnou.
Na košt je zvána široká veřejnost nejen z Bořitova. Za předaný vzorek obdržíte volnou
vstupenku na košt, pro ostatní návštěvníky je cena vstupenky 100 Kč. Vstupenka zahrnuje
možnost degustace s hodnocením vzorků a občerstvení, podávané formou volného bufetu.

Zprávy z oddílu kopané
Zahájení zimní přípravy družstva Mužů Bořitova proběhne prvním tréninkem, který se bude
konat ve čtvrtek 20.2.2020 v Sokolovně, případně na hřišti s umělým povrchem
za Sokolovnou.
Plánovaná přípravná utkání mužů:
8.3.2020 17:30 hod UT Boskovice
14.3.2020 12:00 hod UT Boskovice
22.3.2020
8:00 hod UT Boskovice

Rájec dorost - Bořitov
Skalice - Bořitov
Cetkovice - Bořitov

Družstvo přípravky se v rámci zimní přípravy bude účastnit halových turnajů organizovaných
spolkem „Žijeme hrou“ v Hale ve Svitávce.
Termíny turnajů mladší přípravky:
8.2.2020
8:00 - 11:00 hod hala Svitávka
7.3.2020 11:00 - 14:30 hod hala Svitávka
14.3.2020
8:00 - 13:00 hod hala Svitávka – pořádá SK Moravan Svitávka
21.3.2020
8:00 - 13:00 hod hala Svitávka
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Oddíl stolního tenisu
V sobotu 4.1.2020 se uskutečnil v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise
„GRANÁT CUP 2020“ za účasti 41 hráčů z Bořitova, Brťova, Kunštátu, Velenova, Velkých
Opatovic, Křetína, Olešnice, Okrouhlé, Rohozce, Voděrad, Štěchova, Blanska, Znojma,
Brna a Boskovic.
Vítězem turnaje se stal Petr Koudelka z Křetína, který ve finálovém zápase porazil
domácího Radka Bubeníka 3 : 1. Třetí místo obsadil David Peterka z Velenova, který porazil
Zdeňka Smílka z Brna 3 : 1. Na pátém místě se umístil Petr Turk st. z Velkých Opatovic,
na šestém Luboš Vykydal z Velkých Opatovic, na sedmém Marek Vlach z Boskovic
a na osmém domácí Jiří Kovář ml.
Generálním sponzorem turnaje byl Pivovar Černá Hora, který zajistil ocenění prvních
osmi nejlepších stolních tenistů. Poděkování za účast a kvalitní výkony patří všem hráčům,
kteří se turnaje zúčastnili a hlavně TJ Sokol Bořitov za zajištění kvalitních podmínek
pro zdárný průběh turnaje, který probíhal v přátelském duchu a pohodě. Letošní turnaj byl
v celé historii jeho konání nejkvalitněji obsazen. Přijelo větší množství hráčů z vyšších
okresních soutěží.
Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci lednu:
A mužstvo je po 11 kolech na 3. místě Regionálního přeboru II. třídy s 38 body.
Bořitov A : Křetín B
17 : 1
Adamov A : Bořitov A
3 : 15
B mužstvo je po 11 kolech na 11. místě Regionálního přeboru II. třídy s 14. body.
Adamov A : Bořitov B
13 : 5
Bořitov B : Vysočany B
5 : 13
C mužstvo je po 11 kolech na 7. místě Regionální soutěže I s 24 body.
Kuničky A : Bořitov C
13 : 5
Bořitov C : Vísky A
2 : 16
Petrovice C : Bořitov C
18 : 0
D mužstvo je po 10 kolech na 10. místě Regionální soutěže II s 19 body.
Bořitov D : Letovice C
1 : 17
Kunštát E : Bořitov D
0 : 18
Bořitov D : Šošůvka D
11 : 7

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 8. března 2020
ve 14,00 hodin v sále hasičky.
Pro děti připravila kulturní komise hry a soutěže.
Občerstvení zajištěno.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci únoru 2020
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Šmerda Jakub

Úmrtí
Kupsa Zdeněk
Wagner Tomáš

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – únor 2020 (8 – 13 hod)
1.2.
2.2.
8.2.
9.2.
15.2.
16.2.
22.2.
23.2.
29.2.

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)
MUDr. Řehořek
MUDr. Semrádová
MUDr. Roth
MUDr. Adamová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pernicová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Paděrová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Ostrov, Zdrav. středisko
Letovice, Masarykovo nám. 18
Blansko, Gellhornova 9
Boskovice, Růžové nám. 16
Černá Hora, Zdrav. středisko
Šebetov, 117

516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 444 326
516 474 018
516 412 422
774 177 804
725 415 615
516 465 452

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.

Inzerce:
Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 16. února 2020
ve 13,00 hodin na Hasičku.

FIT BOX
pro ženy a muže
Bojová nekontaktní sportovní disciplína, která zvyšuje kondici, pomáhá redukci nadváhy
a zároveň komplexně posiluje celé tělo.
Je to speciálně vytvořený dynamický cvičební program, při kterém se využívá prvků boxu.
Pod vedením:
Viléma Hrunka
trenéra boxu ČBA (Czech Boxing Association)
bývalého mistra ČR v boxu
trenéra Ju - Jitsu 4. Dan
kontakt: tel. 608 316 426, email: Hrunvill@seznam.cz
Tréninky probíhají na Sokolovně ve čtvrtek od 17 - 18 hod.
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