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Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před nejkrásnější období roku, vánoční svátky.
Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil strávených v kruhu rodiny.
Být obklopený svými blízkými o Vánocích je krásný dar, který si přejeme všichni. To, že nás
vánoční čas vrací do minulosti a do krásných let mládí, nás naplní pocitem štěstí, lásky a
pokoje. Během celého ukvapeného roku, plného každodenních starostí je pocit bezpečí,
spokojenosti, štěstí a lásky zaslouženým darem. A proto se pokusme vytvořit podobnou
atmosféru i v našich rodinách a domovech. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto svátkům,
svátkům pokoje, lásky a porozumění.
Proto Vám vážení spoluobčané chci poděkovat za vaši práci v tomto roce. Za spoustu
uskutečněných povinností, za práci na Vašich pracovištích, ve Vašich rodinách, za práci ve
prospěch nás všech.
Přeji Vám radostné a pokojné prožití vánočních svátků, přeji Vám, aby se splnily Vaše přání,
očekávání a předsevzetí. Těm nejmenším přeji, aby pod vánočním stromečkem našli
vysněný dárek, aby svojí radostí a úsměvem obdarovali své rodiče.
Taktéž mi dovolte, abych Vám do nového roku popřál pevné zdraví, hodně štěstí, lásky,
hojnosti a také hodně pracovních i osobních úspěchů.
Antonín Fojt, starosta obce
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Oznámení obecního úřadu
 Rada obce vyhlašuje anketu „Sportovec roku 2019 obce Bořitov“. Organizace i jednotlivci
mohou podávat návrhy na nejlepší sportovce obce do 31.1.2020. Podmínkou jsou
dosažené výsledky v roce 2019 a trvalé bydliště v obci Bořitov. Tři nejlepší sportovci
budou oceněni. Vyhodnocení ankety proběhne v měsíci únoru 2020.

 Vedení obce děkuje SDH Bořitov za účinnou a nepostradatelnou výpomoc při zajištění
organizace rozsvícení vánočního stromu a Mikulášské nadílky a zajištění občerstvení na
těchto akcích.

 V době od 23.12.2019 do 3.1.2020 bude Obecní úřad Bořitov uzavřen z důvodu čerpání
řádné dovolené.

 Informace z valné hromady Svazku VaK Blansko
Předsednictvo Svazku VaK Blansko schválilo na svém zasedání dne 11.11.2019 cenu
vodného a stočného od 1.1.2020 v obcích, městech a městysech Svazku ve výši 106,00
Kč vč. 15 % DPH za 1 m3. Zvýšení ceny oproti roku 2019 je 6,15 Kč/m 3, tj. o 6,16 %.
Úprava ceny představuje pro čtyřčlennou rodinu při spotřebě 120 m 3 za rok (průměrná
spotřeba na okrese Blansko) zvýšení o cca 740,- Kč ročně, tj. v průměru o 62,- Kč
měsíčně je-li fakturováno vodné i stočné.
Parlament ČR v průběhu roku 2019 schválil přeřazení vodného a stočného ze základní
15% sazby do snížené 10% sazby. Tato změna bude platit od 1.5.2020. Snížená sazba
se tak bude počítat až na spotřebu po tomto datu.
Od 1.5.2020 bude cena za vodné a stočné 101,39 Kč/m3, tj. zvýšení o 1,54 Kč/m3, tj.
nárůst o 1,55 %. Úprava ceny po snížení sazby DPH na 10 % představuje potom pro
čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje 120 m3 za rok zvýšení o cca 185,- Kč ročně, tj. o 15,Kč měsíčně, je-li fakturováno vodné i stočné.
Poplatky na rok 2020
Odpady

Podnikatelé
Poplatek za psy
Nájem sálu hasičky
Zahrádky
Tálky
TKR
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
4.500,- Kč připojení nového účastníka
18,- Kč/m2/rok (při platbě je potřeba znát číslo hrobu, bude se
podepisovat Smlouva o nájmu hrobového místa na roky 2020 –
2024)

 Poplatky je možné hradit v hotovosti na obecním úřadě od 1. února do 31. března
2020.
 Bezhotovostním převodem na účet obce Bořitov lze poplatky zaplatit po předchozí
telefonické domluvě na tel. 516 437 189 již od 6. ledna 2020.

 Poplatek za odpady uhradí všichni občané, kteří mají trvalý pobyt v Bořitově.
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 Obecní úřad oznamuje občanům, že svoz komunálního odpadu v 52. týdnu (mezi svátky)
proběhne výjimečně v sobotu 28.12.2019 (ve svátek 25.12.2019 svoz nebude).

 V roce 2020 bude svoz probíhat ve stejných termínech jako v roce 2019, tj. ve středu,
každý sudý týden. První svoz tedy bude ve středu 8.1.2020.

 Sběrna papíru (budova za OÚ Bořitov) je otevřena v roce 2020 každý sudý týden






v pondělí, v době od 16,00 do 17,00 hodin.
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.
V roce 2020 bude nově umístěn kontejner v ulici Krajní. 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 nebo po
dohodě s p. Janem Fojtem na dvoře hasičky.
 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.
Otevírací doba sběrny papíru a sběrného dvora v době vánočních svátků

 Sběrna papíru bude otevřena v pondělí 23.12.2019 a 6.1.2020.

 Sběrný dvůr bude otevřen pouze v sobotu 28.12.2019 a 4.1.2020.

Televizní a kabelový rozvod – 3C spol. s.r.o. platba na rok 2020
Poplatky ve výši 550,- Kč se budou hradit tak jako v loňském roce, buď na účet společnosti,
přes SIPO nebo složenkou.

SDH Bořitov

 V prosinci pomohli členové SDH uspořádat Rozsvícení Vánočního stromu a Mikulášskou
nadílku.
 V letošním roce byla za přispění Jihomoravského kraje a obce Bořitov jednotka
dovybavena dvěma dýchacími přístroji, zásahovými obleky a dalším materiálem
potřebným k řešení mimořádných událostí.
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 SDH Bořitov srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, který proběhne v sobotu
11. ledna 2020 od 20 hod, k tanci a poslechu zahraje skupina Classic. Bude připraven
bohatý program a výborné večeře. Na Vaši účast se těší hasiči Bořitov
 V pátek 17. ledna 2020 od 18 hod proběhne v sále hasičské zbrojnice volební Valná
hromada.
 Sbor dobrovolných hasičů Bořitov děkuje všem občanům za podporu na akcích a
soutěžích v uplynulém roce. Doufáme, že se všichni budeme moci potkat i v roce
následujícím. Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku.

Oznámení školy
Měsíc prosinec v naší ZŠ a MŠ
 První adventní neděli se konalo tradiční „Rozsvícení vánočního stromu“, na kterém naši
malí zpěváci a recitátoři ze školky a ze školy potěšili rodiče a všechny přítomné svými
vystoupeními.
 V pátek 6. prosince přišli do školky a školy Mikuláš s čertem a andělem. Děti je očekávaly
dychtivě a některé i s malými obavami, ale všechno dobře dopadlo a všechny si za
předvedené básničky a písničky odnesly balíčky s ovocem a mlsáním.
 11. a 12. prosince pozvaly děti z obou tříd školky své nejbližší na připravená vánoční
vystoupení a posezení. Společně si pak mohli užít radostné chvilky i sváteční
předvánoční atmosféru. Následující den navštívil děti pan farář Němeček, aby jim přiblížil
adventní období očekávání Ježíška.
 Třetí adventní neděli měly děti ze ZŠ společně s muzikanty Ludíkovské schóly svůj
tradiční „Vánoční koncert“. Svým krásným vystoupením potěšily všechny přítomné ve
zcela zaplněném kostele.
 V posledním předvánočním týdnu využily děti z MŠ pozvání na studentské představení
pohádky „Princové jsou na draka" do Letovic.
 Na 17. prosince si obě třídy ve školce naplánovaly vzájemnou dopolední návštěvu pod
názvem „Vítejte u nás". Při ní se vzájemně ve svých třídách navštívily a předvedly svá
vánoční vystoupení.
Upozornění
Od pondělí 23.12.2019 do pátku 3.1.2020 mají děti ZŠ i MŠ vánoční prázdniny. Do školky
a školy přijdou v pondělí 6. ledna.
V souvislosti s plaveckým výcvikem 2. – 4. ročníku se dětem ve škole v prvních pěti týdnech
nového roku mění rozvrh (podrobnosti na webu školy).
Poděkování
Všem rodičům a občanům, kteří nám během letošního roku pomáhali formou různých
materiálních, finančních příspěvků a brigád, děkujeme za podporu. Za všechny bych ráda
jmenovala alespoň firmy Exprover, spol. s r.o. , Nábytek Havlík, pana Jaroslava Jelínka,
Jana Ostrého a Daniela Smutného.
Jménem zaměstnanců školy přeji všem krásné vánoční svátky a v novém roce 2020 hodně
zdraví, lásky a pohody.
Šárka Hlavatá, ředitelka školy
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Klub důchodců
Klub důchodců pořádá v pondělí 30. prosince 2019 divadelní představení PRO NIC ZA
NIC. Odjezd autobusu je v 18 hodin od Manga.
V úterý 21. ledna 2020 v 18 hodin pořádáme v klubu důchodců besedu s panem Kučerou
na téma DOPRAVNÍ PROVOZ A JEHO NOVINKY. Zveme všechny řidiče, kteří mají o
novinky v dopravě zájem.
Až pod stromečkem rozvážete mašličku,
ať lásku najdete v balíčku.
Ve druhém štěstí klid a pohodu
a ve třetím dobrou náladu.
Krásné vánoční svátky a do nového
roku hodně zdraví štěstí a spokojenosti
Vám všem
přeje
Klub důchodců v Bořitově.

TJ Sokol Bořitov
P.F. 2020
Výbor TJ Sokol přeje svým členům, příznivcům a všem spoluobčanům do nového roku
2020 hodně štěstí a zdraví, osobních, sportovních i pracovních úspěchů.
Pro nadcházející období zveme bořitovskou veřejnost na následující akce:
Vánoční pochod
Tradiční turistický vánoční pochod na Portál se koná v sobotu 28. prosince 2019, sraz
účastníků je v 9,15 hod u sokolovny.
Tradiční SOKOLSKÝ PLES
Ples se koná v sobotu 1. února 2020 ve 20 hod v sokolovně. K tanci bude hrát oblíbená
kapela ABC Rock Boskovice. Připravujeme bohatou tombolu, občerstvení, včetně
zvěřinového menu, výzdobu sálu pro příjemné prostředí. Program plesu zahájí ve 21 hod
předtančení tanečního klubu VO CO GOU Letovice, dále tanečníci Starletu Brno a
vystoupení mažoretek. Srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.
BOŘITOVSKÝ KOŠT
Na poslední únorovou sobotu 29. února 2020 připravujeme 11. ročník soutěže
„O nejlepší bořitovskou pálenku“. Bližší údaje k programu a organizaci koštu uvedeme
v únorovém Bořitovském zpravodaji a na webových stránkách TJ Sokol Bořitov.
Výroční veřejná členská schůzi TJ Sokol
Schůze se bude konat v pátek 28. února 2020, program schůze uvedeme v příštím
Bořitovském zpravodaji.
Informace
V době školních vánočních prázdnin cvičení dětí a žactva nebude, pravidelné cvičení začíná
opět v druhém lednovém týdnu od pondělí 6. ledna 2020.
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Oddíl kopané
Halové turnaje
Hráči věkové kategorie mladších přípravek se po skončení podzimní části okresního
přeboru zapojili do halových turnajů. Dne 16.11. jsme odehráli halový turnaj ve fotbale
organizovaný oddílem SK Moravan Svitávka a dále jsme se zúčastnili dvou halových turnajů
projektu „Žijeme hrou“, a to 24.11. a 8.12. Na všech turnajích hráči trénovali a zlepšovali
své individuální fotbalové dovednosti a v měření s ostatními kluby jejich výkonnost a
schopnosti stoupají. Za odvedenou práci děkuje vedení fotbalového oddílu všem hráčům a
trenérům. Halová část sezóny bude pokračovat dalšími turnaji až do konce března.

Oddíl stolního tenisu
V sobotu 4.1.2020 se uskuteční v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním
tenise„GRANÁT CUP 2020“. Prezentace účastníků je od 8,00 do 8,30 hodin. Zahájení
turnaje bude v 9,00 hodin. Startovné činí 100,- Kč. Zveme příznivce a milovníky stolního
tenisu k účasti na tradičním tenisovém turnaji. Občerstvení je zajištěno v ceně startovného.
Hlavním sponzorem turnaje je Pivovar Černá Hora.
Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci prosinci:
A mužstvo je po 8 kolech na 2. místě regionálního přeboru II. třídy s 26 body.
Bořitov A : Kunštát B
15 : 3
Žďárná B : Bořitov A
0 : 18
B mužstvo je po 8 kolech na 11. místě regionálního přeboru II. třídy s 10 body.
Bořitov B : Blansko E
7 : 11
Křetín B : Bořitov B
odloženo
C mužstvo je po 8 kolech na 4. místě regionální soutěže I. třídy s 21 body.
Blansko F : Bořitov C
17 : 1
Bořitov C : Kunštát D
11 : 7
D mužstvo je po 8 kolech na 10. místě regionální soutěže II. třídy s 10 body.
Bořitov D : Olešnice B
15 : 3
Suchý A : Bořitov D
14 : 4

Knihovna
Vedoucí knihovny přeje všem bořitovským občanům
šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2020 hodně
radosti, štěstí a zdraví.
Otevírací doba v prosinci:
Úterý
24.12.
zavřeno
Čtvrtek 26.12.
zavřeno
Úterý
31.12.
zavřeno
Čtvrtek 2.1. 2020 otevřeno (17,00 do 19,00 hodin)

Orel Bořitov
 V neděli 29. prosince uspořádá jednota OREL BOŘITOV pro VÁS všechny od 14.00
hod ukázkový turnaj ve STIGA hokeji, kam může přijít každý koho tato hra zajímá.
Hrát se bude na šesti hřištích dle pravidel tohoto sportu, ve kterém pořádá OREL již
mnoho profi turnajů.
Od 18 hod budeme pokračovat v TURNAJI V ŠIPKÁCH o pohár starosty jednoty
OREL BOŘITOV. Hrát se bude v kategoriích holky, kluci, ženy a muži.
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 Na SILVESTRA jako již tradičně vyrazíme v deset hodin na výšlap na CHLUM, sraz v
deset hodin u mostu za Hasičkou.
Večer ve 20 hodin zveme všechny lidi dobré vůle a jejich děti na rozloučení se starým
rokem na ORLOVNĚ, s živou hudbou NALITO vydržíme až do Nového roku.
 Také si VÁS všechny již teď dovolujeme pozvat na ples BOŘITOVSKÝCH ORLŮ, který
se uskuteční v sobotu 25. ledna 2020 v sále místní hasičky.

Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými
lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má
charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám
lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc na zahraničí mise.
V sobotu 4. ledna 2020 od 13,00 hodin se i naši koledníci vydají k Vašim domovům s
poselstvím a přáním do Nového roku.
Děkujeme, že pomáháte.
Jednota Orel Bořitov a farnost Bořitov
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci lednu 2020
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Ďurovičová Michaela
Kudryová Charlotte

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – leden 2020 (8 – 13 hod)
1.1.
4.1.
5.1.
11.1.
12.1.
18.1.
19.1.
25.1.
26.1.

MUDr. Švendová
MUDr. Šumberová
MUDr. Štrajtová
MDDr. Šméralová K.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Stojanov
MUDr. Staňková V.
MUDr. Sládek

Křtiny, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Lidická 8
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Blansko, B. Němcové 1222/15
Jedovnice, Zdrav. středisko
Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 439 404
516 472 227
608 220 806
731 074 479
516 488 454
516 416 386
605 184 479
516 442 726
516 477 319

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.

Lékárna Černá Hora
Lékárna Černá Hora bude od 23.12.2019 do 1.1.2020 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Otevřeno bude opět v běžné otevírací době od 2.1.2020.
Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný, zdravý rok 2020.

Kulturní komise
Kulturní komise pořádá v sobotu 22. února 2020 zájezd do Městského divadla Brno
na muzikál MAMMA MIA. Začátek divadla je v 19 hodin. Cena vstupenek: dospělí 600 Kč,
děti, studenti do 25 let 400 Kč, důchodci od 65 let 400 Kč. Odjezd autobusu je v 18 hod od
Obecního úřadu Bořitov. Zájemci se mohou přihlásit do 31.1.2020.
Kulturní komise srdečně zve na přednášku Mgr. Karla Kocůrka o Izraeli, která se koná
v úterý 28. ledna 2020 v 17,30 hodin na Obecním úřadě Bořitov.
Je nádherné být o Vánocích
s rodinou a přáteli,
když je všude radost a smích
pod stromeček Ježíšek dárečky nadělí.
Přejeme, ať atmosféra úsměv vykouzlí vám na tváři
a v srdci plamen rozzáří.
Děkujeme vám v letošním roce za přízeň
a do nového roku 2020 přejeme štěstí, zdraví, pohodu.
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