BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2019/číslo 2

Oznámení obecního úřadu

 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 4. února 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Naše obec zavádí Mobilní rozhlas
Vážení spoluobčané,
protože chceme zlepšovat Vaši informovanost, zavádíme u nás novou službu – Mobilní
rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění v obci pomocí různých
komunikačních prostředků jako jsou SMS zprávy, emaily, hlasové zprávy a zprávy do
mobilní aplikace.
O způsobu fungování, Vaší registraci k odběru informací a další podrobnosti se dozvíte
v průběhu února 2019 prostřednictvím letáku, který obdržíte a dále prostřednictvím našich
webových stránek a Bořitovského zpravodaje.
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
Je možnost platit poplatek za odpady a psy bezhotovostním převodem na účet obce Bořitov
po předchozí telefonické domluvě na tel. 516 437 189.
Poplatek za užívání TKR vybírá provozovatel TKR společností 3C spol. s r.o.
Na rok 2019 je poplatek za TKR ve výši 400,- Kč.
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)
Návštěva ministra kultury
Ve středu 16. ledna 2019 navštívil naši obec ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk,
Ph.D. se svým náměstkem pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou,
PhD., ředitelem kabinetu ministra PhDr. Bohumilem Šípem a tiskovou mluvčí. Za obec byli
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jednání přítomni starosta Antonín Fojt, místostarosta Alois Ťoupek a člen rady obce PaedDr.
Bohumír Verner. Dále pak za brněnské biskupství se jednání zúčastnil Ing. Josef Kánský,
technik stavebních investic. Předmětem jeho pracovní návštěvy byla možná podpora
žádosti o dotaci, kterou podala Římskokatolická farnost Bořitov na opravu historických
fresek, kamenných prvků výzdoby kostela a kamenné podlahy.
Po oficiálním přivítání na půdě obecního úřadu, byla panu ministrovi podána krátká
informace o našem kostele a jeho historii. O detailech žádosti informoval pana ministra Ing.
Josef Kánský. Z obecního úřadu se delegace ministra a představitelů obce přesunula do
kostela sv. Jiří, aby pan ministr a členové jeho doprovodu mohli na vlastní oči zhlédnout
vnitřní prostory kostela a mohli na místě posoudit oprávněnost žádosti o dotaci. Prohlídce
kostela byl přítomen také pan farář Němeček a ředitelka ZŠ PhDr. Hlavatá. Delegace
ministra byla velmi překvapena tím, o jaký skvost v oblasti kulturních památek se jedná,
zejména ji zaujaly fresky a jejich stáří a kamenné prvky výzdoby kostela. Pan ministr se o
historii kostela a jeho architekturu velmi živě zajímal a přislíbil, že se žádostí o dotaci bude
ministerstvo kultury intenzívně zabývat a vezme v potaz především vysokou kulturní
hodnotu památky, kterou mohl na vlastní oči spatřit.
Návštěva delegace ministra kultury byla zakončena neformálním posezením a
diskusí o širokém spektru otázek u kávy v hotelu Sladovna.

Na fotografii zleva: Ing. Josef Kánský, PaedDr. Bohumír Verner, Alois Ťoupek, Antonín Fojt,
ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk Ph.D., PhDr. Šárka Hlavatá, farář Bohumil
Němeček, náměstek ministra Ing. Vlastislav Ouroda a ředitel kabinetu ministra PhDr.
Bohumil Šíp.
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Plánované hlavní investice v obci v roce 2019
- výstavba inženýrských sítí k novým 12 RD v lokalitě K Vodárně
- zahájení I. etapy revitalizace náměstí, kterou je stavba technické budovy se zázemím
v prostoru za samoobsluhou
- výstavba chodníku Loužky od Škvařilových po Tihelkovy
- rekonstrukce komunikace, zbudování osvětlení a chodníku v ulici Nívka
Termíny zahájení u akcí, které mají vyřízeno stavební povolení, jsou závislé na průběhu
výběrových řízení. U revitalizace náměstí probíhá vyřizování územního rozhodnutí a
stavebního povolení. Koncem února nebo začátkem března by měly začít přípravné práce
na této stavbě. O zahájení prací na jednotlivých akcích budou občané včas informováni
v Bořitovském zpravodaji.
Informace o rekonstrukci plynového vedení v naší obci
V letošním roce budou pokračovat rekonstrukce plynového vedení v naší obci.
Rekonstrukce je rozčleněna do 3 etap:
Etapa 1 – silnice III/37722 Bořitov - Rolínkova+3
Etapa 2 – silnice III/37722 Bořitov - Dolní Zádvoří+1
Etapa 3 – místní komunikace Bořitov - Horní Zádvoří
Rekonstrukce se dotkne částí ulic Pod Kostelem, náměstí U Václava, Chlumská, Dolní a
Horní Zádvoří a přilehlých ulic.
Zahájení prací se předpokládá na 26.2.2019 a ukončení 23.8 2019. Termíny jsou orientační
a závislé také na klimatických podmínkách. Informace o zahájení prací v jednotlivých
úsecích budou občanům předem sděleny.
Poděkování
Vedení obce děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a konání kulturních akcích
v předvánočním čase a v průběhu vánočních svátků. Poděkování patří především ZŠ
Bořitov, Jednotě Orel Bořitov, kulturní komisi při OÚ a také našim místním hasičům. Srdečně
děkujeme za krásné a příjemné kulturní zážitky.

ZŠ a MŠ Bořitov
Akce školy a školky v lednu:
 MŠ - 4. ledna využily děti ze školky možnost navštívit bořitovský kostel a prohlédnout si
vystavené betlémy. Pan farář je seznámil s příběhem narození Ježíška a celkovou
sváteční atmosféru podtrhly vánoční melodie hrané na varhany paní Ivou Hermanovou.
 MŠ - 7. ledna vyjely děti do zábavního vědeckého parku VIDA Brno. Pro starší děti byl
připravený program pod názvem „Putování s velrybou“, pro mladší „Když kámen
promluví“. Na závěr čekala všechny science show, která nás provedla tajemstvím
vzduchu.
 MŠ - v průběhu ledna se již tradičně vypravily děti obou tříd do lesa, aby přilepšily
zvířátkům do krmelce. Letos doprovodil třídu Broučků i myslivec pan Hlavička.
 ZŠ - ve středu 9. ledna nás již poněkolikáté navštívili manželé Kocůrkovi, hudebníci, kteří
dětem zajímavou formou představují netradiční hudební nástroje různých období a částí
světa. Tentokráte byla tématem „Hudba hradů a zámků“.
Upozornění
Děti ZŠ mají v pátek 1. února jednodenní pololetní prázdniny. V týdnu od 11.- 15.2. pak jarní
prázdniny.
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MUDr Ryzí, dětská ambulance Černá Hora
oznamuje, že 1.2.2019 a dále od 11.2. do 18.2.2019 včetně, nebude z důvodu dovolené
ordinovat. Zastupovat bude v akutních případech MUDr. Miriam Mokrošová v ordinaci
PLDD v Lysicích, Komenského 429:
pátek 1.2.2019 od 8.00 do 9.30 hodin
pondělí 11.2. a 18.2.2019 od 13,00 do 14,30 hodin
ostatní dny 12.,13.,14. a 15.2.2019 od 8,00 do 9,30 hodin
Návštěvu u novorozence v tyto dny domlouvejte prosím na tel. č. 516 472 132.

TJ Sokol Bořitov
Sokolský ples

Valná hromada TJ Sokol
se koná v pátek 22. února 2019 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 2018, příprava roku 2019, ukázky cvičení žactva. Těšíme se
na vaši účast.
Košt o nejlepší pálenku,
se uskuteční v sobotu 23. února v 17 hod v sále sokolovny. Turistický oddíl pořádá jubilejní
10. ročník „ Koštu“, na kterém můžete ochutnat a porovnat kvalitu pálenek a zároveň se
pobavit v příjemné atmosféře i se svými přáteli. Soutěžní pálenku předejte pořadatelům
v pátek 22. února od 17 do 20 hod v klubovně sokolovny v 0,5lt lahvi označenou svým
jménem a názvem produktu, včetně ročníku. 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. Pro ostatní je cena vstupenky 80 Kč, která zahrnuje možnost degustace
s hodnocením vzorků a občerstvení, které je zajištěno formou bufetu.
Zprávy z oddílu kopané

Informace o situaci kolem výstavby hřiště a zázemí pro sportovce.
V současné době probíhají stavební práce uvnitř budovy, která bude tvořit zázemí pro
sportovce. Jsou hotovy rozvody UT, rozvody vody a vnitřní rozvody kanalizace. Dále jsou
realizovány vnitřní rozvody elektro, slaboproudých technologií a sádrokartony.
Byly zahájeny práce na provádění finálních omítek vnitřních stěn v budově.
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Informace pro veřejnost – stále platí zákaz vstupu do prostor staveniště
Žádáme naše spoluobčany, aby i nadále nevstupovali do prostor okolí budovy fotbalových
kabin a oplocené plochy fotbalového hřiště (prostor tvořeného celou plochou pozemků,
parcelní číslo 2501, 2507, 2506 a 1144/14).
Tyto prostory jsou i nadále dle legislativy ČR prostory staveniště a pro veřejnost tedy na ně
stále platí zákaz vstupu.

Letní tábor pro děti
Stejně jako v loňském roce bude i letos oddíl kopané pořádat letní tábor pro naše nejmenší
sportovce. Tábor se uskuteční v nově rekonstruovaném sportovním areálu a to ve dnech
10.7.2019 od 15:00 hod - 14.7.2019 do 10:00 hod.
Stravování (snídaně, obědy, večeře) a ubytování zabezpečeno. Poplatek na 1 dítě 1.200
Kč.
Přihlášky možno podávat a bližší informace získat u p. Aloise Ťoupka – tel. 602 576 538 a
p. Michala Ostřejše – tel. 777 199 015.

Zahájení zimní přípravy družstva mužů
Zimní příprava družstva mužů bude zahájena v sobotu 23.2.2019 v 10:00 hod.
Předběžné rozlosování MUŽI,
II. třída - Jaro 2019
17. kolo Ne 7.4. 2019, 15:30 hod.
16. kolo Ne 31.3. 2019, 15:00 hod.
Bořitov - Adamov
Olomučany - Bořitov
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR/Tráva
19. kolo Ne 21.4. 2019, 16:00 hod.
Bořitov – Rudice
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR/Tráva

18. kolo Ne 14.4. 2019, 15:30 hod.
Boskovice B - Bořitov

21. kolo Ne 5.5. 2019, 17:00 hod.
Bořitov - Ráječko B
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR/Tráva
23. kolo Ne 19.5. 2019, 17:00 hod.
Bořitov – Jedovnice
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR/Tráva
25. kolo Ne 2.6. 2019, 17:00 hod.
Bořitov - Doubravice
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR/Tráva
15. kolo Ne 16.6. 2019, 17:00 hod.
Bořitov – Skalice
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR/Tráva

20. kolo Ne 28.4. 2019, 16:00 hod.
Drnovice - Bořitov
22. kolo Ne 12.5. 2019, 17:00 hod.
Olešnice - Bořitov
24. kolo Ne 26.5. 2019, 17:00 hod.
Vysočany/Šošůvka - Bořitov
26. kolo Ne 9.6. 2019, 17:00 hod.
Sloup - Bořitov

Oddíl stolního tenisu
V pátek 21.12.2018 se uskutečnil tradiční turnaj členů tenisového oddílu ve čtyřhře.
Z vylosovaných dvojic se na 1. místě umístili Jiří Kovář ml. a Rudolf Blažek. 2. místo Jan
Ostrý a Jiří Kovář st. 3. místo Marek Stejskal a Antonín Fojt. 4. místo Květoslav Kopecký a
Pavel Schiffneder. 5. místo Karel Tun a Milan Mareček. 6. místo Ladislav Odehnal a Leoš
Pařízek. 7. místo Petr Mareček a Karel Málek.
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V sobotu 5.1.2019 se uskutečnil v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise
„GRANÁT CUP 2019“ za účasti 38 hráčů z Bořitova, Brťova, Kunštátu, Klemova, Velenova,
Moravských Knínic, Velkých Opatovic, Křetína, Olešnice, Okrouhlé, Žďárné, Rohozce a
Boskovic. Vítězem turnaje se stal David Peterka z Velenova, který ve finálovém zápase
porazil Petra Türka st. z Velkých Opatovic 3 : 0. Třetí místo obsadil Marek Vlach z Boskovic,
který porazil bořitovského Květoslava Kopeckého 3 : 0. Na pátém místě se umístil Zdeněk
Smílek z Letovic, na šestém Petr Türk ml. z Velkých Opatovic, na sedmém Radim Kovář
z Olešnice a na osmém Petr Koudelka z Křetína.
Generální 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 i TJ Sokol Bořitov za zajištění kvalitních podmínek pro zdárný průběh
turnaje, který probíhal v přátelském duchu a pohodě.
Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci lednu:
A mužstvo je po 11 kolech na 4. místě regionálního přeboru II. třídy s 35 body.
Bořitov A : Vysočany B
15 : 3
Bořitov A : Šošůvka C
12 : 6
Brumov A : Bořitov A
10 : 8
B mužstvo je po 11 kolech na 2. místě Regionálního přeboru III. třídy s 35 body.
Bořitov B : Žďárná C
16 : 2
Bořitov B : Velenov A
1 : 17
Vanovice : Bořitov B
10 : 8
C mužstvo je po 11 kolech na 1. místě Regionální soutěže II se 44 body.
Šošůvka E : Bořitov C
3 : 15
Zbraslavec F : Bořitov C 8 : 10
Bořitov C : Suchý B
14 : 4

SDH Bořitov
Na poslední událost loňského roku byla ve čtvrtek 20.12. jednotka povolána k požáru
lesa v katastru obce Krhov. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení klestí.
Za loňský rok řešila jednotka celkem 23 mimořádných událostí v naší obci a blízkém okolí.
Třetí lednovou sobotu proběhl v sále hasičské zbrojnice tradiční Hasičský ples.
Děkujeme všem hostům za účast a doufáme, že jste se skvěle bavili. Velké díky patří také
sponzorům, kteří přispěli svými dary tomboly.
Díky sportovním úspěchům našich členů v loňském roce se sbor rozhodl nominovat
do ankety Sportovec roku obce Bořitov tyto naše členy:
Simona Páralová: 3. místo Mistrovství ČR v požárním útoku, 12. místo Mistrovství ČR
dorostu, 1. místo krajské kolo dorostu, 1. místo okresní liga dorostu, 5.místo okresní liga
mládeže
Filip Páral: Mistr ČR v požárním sportu, vítěz krajského kola na 100 metrů s překážkami,
18. místo v českém poháru, 6. místo VC Blanenska v požárním útoku
Martin Kučera: Mistr ČR v požárním útoku dorostu, MČR dorostu 4. místo celkově, 1. místo
okresní liga dorostu, 6. místo VC Blanenska v požárním útoku
Pavel Karásek: Mistr ČR v požárním útoku dorostu, MČR dorostu 4. místo celkově, 3. místo
okresní liga dorostu, 5. místo okresní liga mládeže
Martin Sedláček: Mistr ČR v požárním útoku dorostu, MČR dorostu 4. místo celkově,
6. místo VC Blanenska v požárním útoku
Jan Fojt ml.: MČR dorostu 4. místo celkově, 6. místo VC Blanenska v požárním útoku
Patrik Fojt: MČR dorostu 11 místo, Český pohár 6. místo, 1. místo krajské kolo dorostu,1.
místo okresní liga dorostu, 5. místo okresní liga mládeže.
I v zimních měsících probíhá pravidelná zimní příprava našich sportovců na
nadcházející sezónu.
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Orel Bořitov
Máme za sebou velmi náročný víkend, kdy v sobotu odpoledne sehráli naši muži
další kolo v ORELSKÉ FLORBALOVÉ LIZE a zvítězili nad Olešnicí. V tabulce drží krásné
třetí místo. Večer jsme se sešli na již tradičním plese naší jednoty a velký dík patří všem
odvážným, kteří přispěli do tomboly a hlavně večer přišli podpořit naši práci. Také děkujeme
všem, kteří pomohli s přípravou a hladkým průběhem plesu.
Hned v neděli ráno jsme odjeli s týmem starších žáků do Jedovnic, kde naše
jednota pořádala další ligové kolo. Podařila se nám remíza s Husovicemi, ale prohra s
Adamovem.
Také již teď chceme předeslat všem lidem dobré vůle, smyslem pro humor a recesi,
že se 2. března pokusíme vzkřísit tradici MASOPUSTNÍHO PRŮVODU obcí.
Tříkrálová sbírka
Při Tříkrálové sbírce, která proběhla v sobotu 5. ledna 2019, přispěli bořitovští občané
celkovou částkou 45.772,- Kč. Charita Blansko děkuje všem štědrým dárcům i 18ti
koledníkům a 6ti dospělým, kteří je doprovázeli.

Inzerce:
Prodám izolační trojsklo.
Rozměry: 96x126 cm, 60x126cm. Cena za kus - 300 Kč.
Vhodné na skleník, možné i dělit rozříznutím rámečku. Mobil: 773 132 288

ZIMNÍ KAPALINA -20 OC
ZIMNÍ KAPALINA -40 OC

20 KČ/L
25 KČ/L

BALENÍ KAPALIN 1L, 3L, 5L, 25L
K PRODEJI NA ADRESE:
OTEVÍRACÍ DOBA:

OMA CZ, a.s. ,Tovární 85, 679 21 Černá Hora
(prodejna se nachází v místě bývalých stavebnin)

PO – PÁ

6.00 – 14.30

Společnost Atomo Projekt se sídlem provozovny v Bořitově přijme do svého provozu
MANIPULAČNÍ DĚLNÍKY.
Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici.
Náplň práce: příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení (zaškolíme).
Bližší informace na tel. čísle 516 412 635 nebo osobně v kanceláři firmy.
Společnost Johnson Controls v Ráječku hledá pracovníky na pozici Výrobní operátor.
Jedná se o práci ve 12 hod směnném režimu
Nabízí:
příplatky za noční směny 30Kč/h, 13. plat 4x do roka, roční bonus, příspěvek na penzijní
nebo životní pojištění již po zkušební době, příspěvek na dopravu, dotované stravování, 5
týdnů dovolené, stabilní práci v čistém a bezpečném prostředí.
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení nebo se hlaste na recepci společnosti
Johnson Controls v Ráječku: kontakt: Andrea Frauenbergová, telefon.: 725 581 831.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci únoru 2019
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození v měsíci prosinci 2018 a lednu 2019
Kováčová Hana
Němec Samuel

Úmrtí v měsíci lednu 2019
Řídký Oldřich

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – únor 2019 (8 – 13 hod)
2.2.
3.2.
9.2.
10.2.
16.2.
17.2.
23.2.
24.2.

MUDr. Hanáková
MDDr. Koudelková
MUDr. Jílková
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MDDr. Vrbová
MUDr. Jaklová
MDDr. Janáč

Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Knínice u Boskovic, 330
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 10

516 418 788
516 419 538
516 410 786
516 446 428
731 144 155
516 452 808
516 454 046
537 021 289

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.

Klub důchodců
Klub důchodců v Bořitově pořádá besedu se známým cestovatelem panem HARTLEM.
V úterý 19. února v 17 hodin nás na Obecním úřadě v klubovně důchodců seznámí
se svými zážitky na cestách po SEVERNÍ EVROPĚ. Své vyprávění také doplní
diapozitivy. Srdečně zvou pořadatelé.

Kulturní komise
Kulturní komise srdečně zve na přednášku Mgr. Karla Kocůrka o Islandu, která se koná
v pondělí 25. února 2019 18 hodin v klubu důchodců na Obecním úřadě Bořitov.
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 10. března 2019 ve 14,00 hodin v sále hasičky. Pro
děti jsou připraveny hry, soutěže, které zajišťuje kulturní komise.
Občerstvení zajištěno.

Inzerce:
Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 17. února 2019
ve 13 hodin na Hasičku.
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