BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2017/číslo 1

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za spolupráci a pomoc při zajišťování chodu naší obce v uplynulém roce. Přeji
Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody… Ať se Vám v nastávajícím roce splní
všechna přání i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2017 byl pro
Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
Ing. Břetislav Tesař, starosta obce
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Oznámení obecního úřadu



V době od 22.12.2016 do 31.12.2016 bude Obecní úřad Bořitov uzavřen z důvodu
čerpání řádné dovolené.
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 2017, splatné do 31. 3. 2017 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
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 14ti denní, pro rok 2017 každý sudý týden ve středu.
Sběrna papíru a barevných kovů (budova za OÚ Bořitov) je otevřena v roce 2017
každý sudý týden v pondělí, v době od 16,00 do 17,00 hodin.
Na dvoře obecního úřadu mohou občané odevzdávat plasty do vaků nebo do kontejnerů
na plasty umístěných u samoobsluhy, sokolovny, ul. Polní, ul. Horní Zádvoří a Nová
čtvrť. Plasty musí být čisté.
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.
Červené popelnice u samoobsluhy a u sokolovny jsou určeny pro sběr použitých jedlých
olejů a tuků, které se odevzdávají v 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 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.
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 28.12.2016.
Otevírací doba sběrny papíru a barevných kovů v době vánočních svátků:
V pondělí 26.12.2016 bude sběrna papíru uzavřena, otevřeno bude v úterý 27.12.2016
v době od 16 – 17 hodin.
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E.ON oznamuje, že dne 03.01.2017 od 12,00 do 18,30 hod budou v naší obci
vypnuty části napájené z trafostanic Zahrady (Hubálkovo), Zádvoří (Pešovi), areál
Špitálka, autobazar u kruhového objezdu, celý areál zemědělského podniku napájený z
trafostanic B - ZD Čtvrtě, Suška 1, Suška 2 a bioplynová elektrárna.

Samoobsluha Bořitov
24.12.2016 otevřeno 7,00 – 11 hodin
31.12.2016 otevřeno 7,00 – 11 hodin
2.1.2017
inventura - zavřeno
Od 3. ledna 2017 je nová otevírací doba:
pondělí – pátek
6,30 – 18,00 hodin
sobota
7,00 – 11,00 hodin
neděle
8,00 – 11,00 hodin

Oznámení školy
Akce školy v prosinci:
 5.12. navštívil děti ve škole i ve školce Mikuláš se svou družinou. Odměnou za
přednesené básničky a zazpívané písničky byly dětem balíčky s ovocem a mlsáním (více
na www.zs.boritov.cz).
 8.12. viděly děti film „Kniha džunglí“ v kině v Doubravici nad Svit. - nové, velice úspěšné
zpracování známého příběhu R. Kiplinga o malém chlapci, kterého vychovala v džungli
vlčí smečka.
 18.12. odpoledne rozezněly bořitovský kostel sv. Jiří dětské hlásky žáků ZŠ a hudba a
zpěv Ludíkovské schóly na tradičním společném „Vánočním koncertu“. Dětmi tolik
očekávané sněžení jen podtrhlo vánoční atmosféru, kterou všichni účinkující vytvořili a
předali těm, kteří přišli na náš koncert.
Akce školky v prosinci:
 8.12. se v MŠ konala vánoční besídka spojená s vánočními dílničkami pro děti a jejich
rodiče.
 12.12. odjely děti do Letovic na divadelní představení „Princezna ze mlejna“.
Upozornění:
Od pátku 23.12.2016 do pondělí 2.1.2017 mají děti ZŠ i MŠ vánoční prázdniny. Do školky
a školy přijdou v novém roce v úterý 3. ledna 2017.
Poděkování
Děkujeme všem rodičům, kteří v průběhu roku věnovali škole a školce sponzorské dary ve
formě materiálního vybavení nebo finančního příspěvku.
Velký dík patří i letos vedoucím zájmových kroužků - panu Frant. Ostrému (kroužek stolního
tenisu), paní Antalové (angličtina), paní učitelce Opatřilové (zdravotnický kroužek) a
Hlavičkové (dechová cvičení s flétničkou) za obětavou práci s dětmi.
Jménem všech zaměstnanců školy přeji dětem, rodičům a všem občanům Bořitova klidné
vánoční svátky, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2017.
Šárka Hlavatá, ředitelka školy
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TJ Sokol Bořitov
P.F. 2017
Výbor TJ Sokol přeje svým členům, příznivcům a všem spoluobčanům hezké prožití
vánočních svátků. Do nového roku 2017 přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních,
sportovních i pracovních úspěchů.
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Pozvánka na taneční zábavu, která se koná
AKCENT.

25.12.2016 v sokolovně. Hraje kapela

Pro nadcházející období na začátku roku 2017 zveme bořitovskou veřejnost na následující
akce:
TRADIČNÍ SOKOLSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 4. února 2017 ve 20 hod v sokolovně.
K tanci bude hrát mladou i starší generací oblíbená kapela ABC rock Boskovice.
Připravujeme bohatou tombolu, vystoupení tanečníků Starletu Brno, módní přehlídku,
občerstvení, včetně zvěřinového menu, plesovou výzdobu sálu a další pro příjemnou
plesovou zábavu. Srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.
BOŘITOVSKÝ KOŠT
Na sobotu 25. února 2017 připravujeme 8. 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 páteční večer v 2. polovině února, bližší údaje uvedeme v příštím
Bořitovském zpravodaji.
Oddíl stolního tenisu
V sobotu 7.1.2017 se uskuteční v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise
„GRANÁT CUP 2017“. Prezentace účastníků je od 8,00 do 8,30 hodin. Zahájení turnaje
bude v 9,00 hodin. Startovné činí 100,- Kč. Zveme hráče stolního tenisu k aktivní účasti,
ostatní ke zhlédnutí zajímavých zápasů. Občerstvení je zajištěno v ceně startovného.
Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci prosinci.
A mužstvo je po 8. kolech na 6. místě regionálního přeboru II. třídy s 21 body.
Výsledky:
Brumov A : Bořitov A
11 : 7
Bořitov A : Rohozec B
odloženo
B mužstvo je po 9. kolech na 11. místě Regionálního přeboru III. třídy s 13 body.
Výsledky:
Bořitov B : Petrovice A
9:9
KST Blansko : Bořitov B
16 : 2
C mužstvo je po 9. kolech na 3. místě Regionální soutěže II se 27 body.
Výsledky:
Boskovice C : Bořitov C
11 : 7
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Zprávy z oddílu kopané
Dopoledne plné her
V neděli dne 11.12.2016 se naši mladí sportovci zúčastnili akce „Dopoledne plné
her“, která se konala v Městské sportovní hale Kunštát. Akci pořádal spolek pro zážitkové
učení „Žijeme Hrou“ na rozloučení s rokem 2016. Na programu byly dovednostní soutěže,
silové a rychlostní soutěže, skákací hrad a malování na obličej.
Celým sportovním dopolednem nás provázelo moto „Chceme hodnotnější pojetí
sportu, ve kterém se na první místo vrací prožitek sportovce, zábava a osobní rozvoj.
Chceme sport, který přispívá ke zdravější společnosti“.
Výtěžek akce byl předán čtrnáctileté Anežce Hladilové z Jasinova. Anežka se léčí z
Ewingova sarkomu, nádorového onemocnění postihující kosti
Celé dopoledne si takřka 130 zúčastněných dětí náramně užívalo, všichni zvítězili a
na závěr byli odměněni za své výkony.

Informace pro rodiče a děti
Dne 16.12. 2016 jsme ukončili cvičení v roce 2016. Za účast všem cvičícím děkujeme. Velké
poděkování patří také tatínkům Tomáši Židovi, Michalovi Ostrejšovi a Romanovi Chovanovi,
kteří děti cvičí společně s panem Aloisem Ťoupkem.
Opětovné zahájení cvičení v roce 2017 proběhne v pátek 6.1.2017 v 16,00 hod.

Spoustu radostných okamžiků, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v
novém roce 2017 přeje všem spoluobčanům oddíl kopané TJ Sokol Bořitov, z.s.
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SDH Bořitov
 V neděli 11.12. v 15:06 hod byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem k
odstranění zlomené větve ze státní silnice I/43. Větev se nacházela na horizontu u obce
Krhov směr Brno a blokovala jeden jízdní pruh. Po příjezdu jednotky byla usměrněna
doprava, větev odtažena a komunikace uklizena od drobných úlomků. Jednotka se vrátila
na základnu v 15:46 hod.
 Druhou prosincovou neděli si připravili vedoucí mládeže pro mladé hasiče a jejich rodiče
zakončení sezóny 2016. Po hodnocení vedoucích mladí hasiči obdrželi od zástupců
výboru SDH balíčky se sladkostmi. Ve zbytku odpoledne si rodiče mohli se svými dětmi
vyzkoušet některé disciplíny a dovednosti, které se mladí hasiči učí po celý rok.
Po vánoční přestávce se mladí hasiči znovu začnou scházet od 2.1.2017 v obvyklých
časech. Mladší žáci: 2.1. 2017 v 17,00 hod, starší žáci: 3.1. 2017 v 18,00 hod.
 V měsíci prosinci byl sborem zakoupen od obce Žernovník dopravní automobil Opel
Movano. Automobil bude převážně využíván pro dopravu na soutěže mládeže a mužů.
 Hasiči Bořitov by rádi poděkovali panu Svítkovi a jeho přátelům, kteří na hasičce
uspořádali dobročinnou akci. Výtěžek této akce byl věnován sboru na práci s mládeží.
Všem dárcům a také pořadatelům patří velký dík!
 Sbor dobrovolných hasičů Bořitov by touto cestou rád poděkoval všem svým příznivcům,
fanouškům a sponzorům, kteří náš sbor v tomto roce podporovali. I díky jejich přízni se
naše družstva dětí a mládeže mohla zúčastňovat hasičských soutěží na okresní a krajské
úrovni a dokonce se probojovat až na Mistrovství republiky, kde jim celkově patřilo 8.
místo!
 Srdečně Vás zveme na Výroční valnou hromadu, jenž proběhne 6. ledna 2017 v 18:00
hod v sále hasičské zbrojnice.
 Dále zveme na tradiční HASIČSKÝ PLES, který se uskuteční 14. ledna 2017 od 20
hod v sále hasičské zbrojnice. K tanci i poslechu hraje Trio Kent. Připravena je bohatá
tombola i občerstvení.
 Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a na facebooku
SDH Bořitov
Také nás těší Vaše přízeň a účast na kulturních akcích, které pro Vás pořádáme.
Doufáme, že nám zachováte svoji náklonnost i v následujícím roce a budeme se i nadále
společně setkávat.
Sbor dobrovolných hasičů Bořitov přeje všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku 2017.

Kulturní komise
Kulturní komise připomíná zájezd do Prahy v sobotu 21. ledna 2017 na muzikál
Hello, Dolly. Před návštěvou divadelního představení bude individuální prohlídka Prahy.
Začátek představení je v 15 hodin ve Studio DVA divadlo na Václavském náměstí. Cena
zájezdu je 450,- Kč za osobu (vstupné + doprava), odjezd je v 9 hodin od OÚ Bořitov.
Kulturní komise přeje všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků a
do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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Orel Bořitov
 Srdečně zveme všechny na ŠTĚDRÝ DEN na tradiční ŽIVÝ BETLÉM, který se
uskuteční ve 14,00 hodin na farském dvoře.
 Ve středu 28.12. si můžete prodloužit vánoční svátky poslechem koled a pastorel v 17,00
hodin v místním kostele sv. Jiří, kdy k nám po několika letech opět zavítá ČESKÝ
FILHARMONICKÝ SBOR BRNO.
 Ve čtvrtek 29.12. od 16,00 hodin proběhne na Orlovně Vánoční turnaj v šipkách.
Kategorie muži, ženy, dívky a chlapci. Startovné 50,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno.
 Na Silvestra 31.12. v 10,00 hodin opět vyrazíme od mostu u Podloučků zdolat vrchol
Malého Chlumu a večer od 20.00 hodin zakončíme rok tradičním posezením na Orlovně.
 V sobotu 11. února 2017 se koná tradiční Orelský ples na Hasičce. Všechny srdečně
zveme.
 Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu
Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na podporu lidí v nouzi. Přijměte, prosíme, tyto
vyslance potřebných. Prostřednictvím Charity ČR tak můžete účinně pomoci svým
bližním.
V Bořitově bude TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v sobotu 7. ledna 2017 po 13,00 hodině.
Jednota Orel Bořitov přeje všem požehnané vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového
roku.

Klub důchodců
Klub důchodců v Bořitově připomíná divadelní představení RYBA POTMĚ v Městském
divadle v Brně. Odjezd je v pátek 30. prosince v 18,00 hodin od prodejny Mango.
Vůně cukroví domovem se line,
klid a pohoda srdce zaplní.
Užívejte si kouzelné chvíle Vánoc
a všechna přání ať se Vám vyplní.
Krásné Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví Vám všem přeje
výbor klubu důchodců

ZS Černá Hora - MUDr. Eva Floková
nebude v pátek 23. 12. 2016 ordinovat z důvodu čerpání dovolené. Zastupuje MUDr.
Marie Doleželová ve své ordinační době.
Lékárna Černá Hora – otevírací doba po svátcích od 27.12.- 29.12.2016
27.12.2016 - 7:30 - 17:00
28.12.2016 - 7:30 - 14:00
29.12.2016 - 7:30 - 14:00
30.12.2016 - ZAVŘENO - INVENTURA
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci lednu 2017
Křížová Anna
Loula Ladislav
Špíšková Věra
Kučera Jan
Kříž Antonín
Fialová Ludmila
Sehnal Josef
Štrofová Marie
Křížová Květoslava

Krátká 40
Loužky 203
Loužky 198
nám. U Václava 8
Úvoz 214
Nová čtvrť 281
Podsedky 123
Podsedky 158
Úvoz 214

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

Úmrtí v měsíci prosinci 2016
Loužky 202
Pod Kostelem 164

Tihelka Stanislav
Stejskalová Božena

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - leden 2017 (8 – 13 hod)
1.1.
7.1.
8.1.
14.1.
15.1.
21.1.
22.1.
28.1.
29.1.

MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Jílková
MDDr. Keprtová
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Mikulášková
MUDr. Beranová

Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Ol. Blažka 145
Boskovice, Lidická 8
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Růžové nám. 16
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, Gellhornova 9

516 456 109
516 454 046
516 410 786
516 456 109
516 488 452
516 474 369
733 644 499
516 474 488
735 056 656

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.

HOUSENKA – Bořitovská rodinná politika
Srdečně Vás zveme na přednášku s názvem Úvod do Montessori, určenou především pro
rodiče malých dětí. Přednáška proběhne 10.1.2017 v 16:00 v prostorách Obecního úřadu.
Pracovní listy a občerstvení zajištěno, vstup je zdarma. Těšíme se na Vás.

Knihovna Bořitov
Vedoucí knihovny přeje bořitovským občanům klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2017 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Provoz knihovny:
čtvrtek 22.12.201
úterý 27.12.2016
čtvrtek 29.12.2016

17,00 – 19,00
zavřeno
17,00 – 19,00
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