BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2016/číslo 1

Vážení občané,
uběhl rok a zdá se, že byl opět kratší, a tak přichází doba, kdy bychom měli zpomalit
a zklidnit svůj běh životem, zamyslet se nad rokem minulým a plánovat čas budoucí. Vím,
že v dnešní rychlé a mnohdy nelehké době není jednoduché najít si čas na klidné posezení
a zamyšlení, ale věřím, že se Vám to povede.
Přejí 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 obce
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Oznámení obecního úřadu





V době od 21.12.2015 do 31.12.2015 včetně, bude Obecní úřad Bořitov uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené.
Pojízdná prodejna Pekáren Blansko nabízí pečivo, vánočky, zákusky a vánoční cukroví
u samoobsluhy v těchto termínech: - sobota 19.12.2015
7,30 – 10,30
- středa 23.12.2015
13,00 – 16,00
- středa 30.12.2015
13,00 – 16,00
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 2016, splatné do 31. 3. 2016 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 2016 každý sudý týden ve středu.
Sběrna papíru a barevných kovů (budova za OÚ Bořitov) je otevřena v roce 2016
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 a u sokolovny. 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 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.
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 30.12.2015.
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Sportovec roku 2015 obce Bořitov:
Rada obce vyhlašuje anketu „Sportovec roku 2015 obce Bořitov“. Návrhy na
nominaci mohou podávat zástupci oddílů, organizací, ale i jednotlivci, kteří nejsou
registrováni v bořitovských organizacích. Podmínkou jsou dosažené výsledky v roce
2015 a trvalé bydliště v obci Bořitov. Přihlášky je třeba dodat na OÚ Bořitov do
31.1.2016.
Vzor přihlášky:
Údaje pro nominaci na Sportovce obce Bořitov roku 2015
Jméno a příjmení, rok narození, trvalé bydliště:
Oddíl, kterého je v tomto roce členem:
Výsledky a umístnění v závodech a soutěžích za rok 2015 (období 1/2015 – 12/2015).
Soutěže nebo závody musí být specifikovány tak, aby bylo zřejmé o jakou soutěž či
závod se jedná (okresní, oblastní, krajská, republiková, mezinárodní), aby je bylo
možno vyhodnotit a posoudit.

Omezení agendy vydávání dokladů na MěÚ Blansko
Upozorňujeme občany, že v době od 24. prosince 2015 do 31. prosince 2015 dojde
k odstávce systému a proto nebude možné na MěÚ Blansko podat žádost o vydání
občanského průkazu a cestovního pasu a ani je převzít.
V době odstávky lze požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti jeden měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.
Nevěřte podvodníkům, kteří proměřují průtok vody
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., varuje odběratele pitné vody před pohybem
podvodníků, kteří se v těchto dnech objevili na několika místech Blanenska a Boskovicka.
Tito lidé tvrdí, že jsou z vodáren a že proměřují průtok vody v kohoutcích. Za tuto službu a
následné údajné zlepšení průtoku vody si inkasují peníze.
Naši zaměstnanci žádná podobná měření neprovádějí, navíc jsou všichni schopni prokázat
se v případě návštěvy domácností nebo dalších odběratelů průkazy naší společnosti. Jejich
totožnost si případně můžete telefonicky ověřit na našem centrálním dispečinku, a to na
číslech 516 427 249 nebo 734 692 777.
Upozorňujeme také na skutečnost, že ve většině obcí je podobný podomní prodej právě
kvůli zajištění bezpečnosti obyvatel již zakázán vyhláškami. V případě, že Vás tedy někdo
s nabídkou této služby navštíví, nevpouštějte jej do obydlí a kontaktujte Policii ČR na tísňové
lince 158, popřípadě Městskou policii na lince 156.
Mgr. Iva Šebková, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Knihovna Bořitov
Vedoucí knihovny přeje všem bořitovským občanům klidné a spokojené vánoční svátky a
do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Provoz knihovny:
úterý 22.12.2015
čtvrtek 24.12.2015
úterý 29.12.2015
čtvrtek 31.12.2015

13,00 – 19,00
zavřeno
13,00 – 19,00
zavřeno
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Oznámení školy
Akce školy v prosinci:
 1.12. připravila Obecní knihovna Bořitov ve spolupráci s Městskou knihovnou Blansko
pro děti naší ZŠ besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou, autorkou mnoha knížek
pro děti i dospělé. Děti si poslechly vyprávění o tom, co spisovatelku inspirovalo k napsání
nejnovějších příběhů a potom si všichni společně povídali - co rádi čtou, podle čeho si
vybírají knížky, jestli raději čtou nebo hrají hry na počítači. Hodina, která byla pro besedu
vyhrazena, utekla tak rychle, že se dětem nechtělo odcházet.
 2.12. navštívily děti MŠ i ZŠ v kině Blansko vánočně laděné představení Hudebního
divadla dětem s názvem „Hvězdička betlémská“, které se líbilo hlavně těm menším.
 4.12. se po roce všichni v základní škole a následně školce dočkali návštěvy Mikuláše,
anděla a čerta. Za opravdu bohatou nadílku se odvděčili písničkami a říkankami (více na
www.zs.boritov.cz ) .
Než dětem začnou vánoční prázdniny, čeká ještě školku návštěva divadelního představení
„Tři bratři“ v Letovicích a za dětmi ze základní školy přijede „Bohemia classic quartet“ z Brna.
Pozvánka:
 Děti ze Základní školy Bořitov zvou všechny v neděli 20.12.2015 v 17,00 hod. do
bořitovského kostela sv. Jiří na svůj druhý „Velký vánoční koncert", na kterém opět
vystoupí společně se sborem Ludíkovská schola.
Upozornění:
 Od středy 23.12.2015 do neděle 3.1.2016 mají děti ZŠ i MŠ vánoční prázdniny. Do školky
a školy přijdou v novém roce v pondělí 4. ledna 2016.
Poděkování
Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, kteří zakoupením výrobků dětí na „Vánočním
jarmarku“ poskytli škole finanční příspěvek v celkové výši 7 517,- Kč (4 127,- Kč pro MŠ a
3 390,- Kč pro ZŠ). Peníze budou využity na nákup výtvarných potřeb a hraček.
Poděkování patří také rodičům, kteří v průběhu roku věnovali škole a školce sponzorské
dary ve formě materiálního vybavení nebo finančního příspěvku, tatínkům za pomoc při
vyklízení budovy školy a při opravách na zahradě školky.
Také letos patří velký dík i vedoucím zájmových kroužků slečně Křížové, paní Antalové,
paní učitelce Opatřilové a Hlavičkové a panu Ostrému za obětavou práci s dětmi.
Přeji i jménem všech zaměstnanců školy dětem, rodičům a občanům Bořitova pokojné
vánoční svátky, hodně radosti a hlavně zdraví v novém roce 2016.
PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy

TJ Sokol Bořitov
P.F. 2016
Výbor TJ Sokol přeje svým členům, příznivcům a všem spoluobčanům hezké prožití
vánočních svátků. Do nového roku 2016 přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních,
sportovních i pracovních úspěchů.
Vánoční prázdniny ve cvičení
Pravidelné cvičení všech žákovských složek začíná po vánočních prázdninách ve druhém
lednovém týdnu od 5.1.2016. Termíny cvičení, tréninků, turnajů dospělých v období
prázdnin určí vedoucí jednotlivých složek.
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Pozvání na taneční zábavu, která se koná 25.12.2015 v sokolovně. Hraje kapela AKCENT.
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Pro nadcházející období zveme bořitovskou veřejnost na následující akce:
SOKOLSKÝ PLES
který se koná v sobotu 6. února ve 20 hod. v sokolovně. Z důvodu zajištění kvalitního
programu a hudby jsme museli změnit tradiční lednový termín na první sobotu v únoru.
K tanci bude nově hrát mladou i starší generací oblíbená kapela ABC rock Boskovice.
Připravujeme bohatou tombolu, vystoupení tanečníků Starletu Brno, módní přehlídku,
občerstvení, plesovou výzdobu sálu pro příjemnou plesovou zábavu.
Srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.
BOŘITOVSKÝ KOŠT
Na druhou polovinu února připravujeme 7. ročník soutěže „O nejlepší bořitovskou pálenku“.
Bližší údaje, včetně data, konání uvedeme v příštím Bořitovském zpravodaji.
Výroční veřejnou členskou schůzi TJ Sokol
Schůze se bude konat v páteční večer v únoru, bližší program a datum sdělíme v příštím
Bořitovském zpravodaji.
Oddíl stolního tenisu
V sobotu 2.1.2016 se uskuteční v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise
„GRANÁT CUP 2016“. Prezentace účastníků je 8,00 až 8,30 hodin. Zahájení turnaje bude
v 9,00 hodin. Startovné činí 100,- Kč. Zveme příznivce stolního tenisu k aktivní účasti,
popřípadě ke zhlédnutí zajímavých zápasů. Občerstvení je zajištěno v ceně startovného.
Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci prosinci:
A mužstvo je po 8 kolech na 5. místě regionálního přeboru II. třídy s 21 body.
Bořitov A : Rájec B
10 : 8
Olešnice A : Bořitov A

9:9

B mužstvo je po 8 kolech na 3. místě Regionálního přeboru IV. třídy s 27 body.
Velenov A : Bořitov B
9:9
Bořitov B : Rohozec C
17 : 1
C mužstvo je po 10 kolech na 8. místě Regionální soutěže II. se 22 body.
Boskovice C : Bořitov C
13 : 5
Bořitov C : Petrovice D

17 : 1

SDH Bořitov
Sbor dobrovolných hasičů Bořitov by touto cestou rád poděkoval všem svým
sponzorům a příznivcům, kteří náš sbor v tomto roce podporovali. I díky nim se naše
družstva dětí a mládeže mohla zúčastnit 32 závodů, kde obsazovala přední umístění na
místních, okresních, krajských a také i republikových soutěžích!
Mohli jsme zorganizovat několik hasičských soutěží, kam zavítali zajímaví hosté.
Mimo jiné ředitel HZS JmK plk. Ing. Jiří Pelikán a dokonce i náměstek ministra vnitra,
brigádní generál Ing. Drahoslav Ryba.
Také nás těší Vaše přízeň a účast na kulturních akcích, které pro Vás pořádáme.
Doufáme, že nám zachováte svoji náklonnost i v dalším roce a budeme se nadále setkávat.
Srdečně Vás zveme na:
 Výroční valnou hromadu, která proběhne 8. ledna 2016 v 18:30 hod. v sále hasičské
zbrojnice a
 tradiční HASIČSKÝ PLES, který se uskuteční 16. LEDNA 2016 od 20 hod. v sále
hasičské zbrojnice. K tanci i poslechu hraje TRIO KENT. Připravena je bohatá tombola i
občerstvení.
Do nového roku Vám přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a pohody
v rodinném kruhu.
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Orel Bořitov
Děkujeme všem, kteří pomohli s realizací VÁNOČNÍ DÍLNIČKY, při které si děti v
zaplněných sálech orlovny zhotovovaly vánoční ozdoby. Každé dítě věnovalo vlastnoručně
vyrobenou ozdobu na dekoraci vánočního stromu v blanenské nemocnici, kterou si tam
můžete při návštěvě prohlédnout.
- V sobotu 12. prosince naši malí florbalisté odehráli 2. župní turnaj v Boskovicích. Po jedné
remíze s Olešnicí a dvou výhrách s Boskovicemi a Blanskem dovezli domů vítězný pohár.
Nejlepším střelcem se stal opět Mikuláš Ostrý, nejlepším brankařem také naše Natálie
Hrůzová.
- Na Štědrý den ve 14,00 hodin všechny srdečně zveme na tradiční „ŽIVÝ BETLÉM",
tentokrát zpívaný. Přijďte na farský dvůr nejen nasát tu pravou vánoční náladu, ale i
navzájem si popřát s přáteli radostné prožití vánočních svátků. Domů si také můžete
odnést BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
- V úterý 29.12. pořádáme na Orlovně VÁNOČNÍ TURNAJ V ELEKTRONICKÝCH
ŠIPKÁCH. Začátek v 17,00 hodin, startovné 50,- Kč. Kategorie: muži, ženy.
- Ve čtvrtek 31.12. zveme na tradiční výšlap k rozhledně na Malý Chlum.
Sraz v 10,00 hodin u lávky u Podloučků.
Večer ve 20,00 hodin bude pokračovat SILVESTROVSKÁ VESELICE s
živou kapelou REFLEX ROCK na Orlovně. Vstupné 80,- Kč. Rezervace možná
na tel. 721 116 639.
Jednota Orel Bořitov děkuje všem za celoroční přízeň a přeje Vám požehnané vánoční
svátky a hodně zdraví v novém roce.
FBK ORLI BOŘITOV
 1.11. jsme odehráli přátelské utkání s Orlem Blansko. Náš tým vyhrál 7 : 4
 13.11. jsme odehráli další přátelské utkání proti týmu FBO Boskovice. V tomto utkání
jsme hlavně posbírali zkušenosti a bohužel jsme prohráli 6 : 5
 15.11. jsme hráli druhé kolo Orelské ligy, kde jsme se utkali s Novým Městem na
Moravě a vyhráli 4 : 2 a v druhém zápase jsme bohužel s Kunštátem prohráli 5 : 3
 6.12 jsme odehráli třetí kolo Orelské ligy. V prvním zápase jsme podlehli Boskovicím
4 : 1 a v druhém zápase jsme vyhráli nad Žďárem nad Sázavou 6 : 4
V Orelské lize jsme prozatím na krásném 3. místě.
V Jihomoravské soutěži mužů jsme prozatím na 9. místě a máme k dobru ještě 4 zápasy.
Náš tým FBK ORLI BOŘITOV vám přeje krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok
2016.
Farnost Bořitov
Čtvrtek 24. prosince 2015 – Štědrý den
14.00 Živý Betlém (farní dvůr) + Betlémské světlo
22.00 Půlnoční mše svatá, Vigilie narození Páně
Pátek 25. prosince 2015 - Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční
8.30 mše svatá, sbírka na opravy kostela.
Sobota 26. prosince 2015 - svátek sv. Štěpána, mučedníka
8.30 mše svatá, sbírka na opravy kostela.
Neděle 27. prosince 2015 - Svatá Rodina
8.30 mše svatá, při mši sv. obnova manželských slibů pro manželské páry.
Čtvrtek 31. prosince 2015 - Svátek sv. Silvestra, konec občanského roku
17.30 mše svatá na poděkování za uplynulý rok.
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Pátek 1. ledna 2016 - Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie
8.30 mše svatá
Sobota 2. ledna 2016 - Tříkrálová sbírka od 13.00
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 na 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 do zahraničí.
Vážení a milí bořitovští občané, farníci!
Těším se z toho, že vás mohu tímto způsobem oslovit a pozdravit. Správný hospodář má
také vydávat účet za své správcovství. Vše začalo v roce 2013, kdy větrná bouře utrhla na
levé dolní straně věže kostela krytinu. Po rychlé úpravě, bylo řečeno řemeslníky, že plech
nemá na čem moc držet a viditelně odkryté dřevo je dost nahnilé. Následoval průzkum krovu
ve věži. Byly shledány uhnilé pozednice, rohové krovy, dřevokaz. Rozpočet byl asi na
500 000 Kč. Během oprav a odkrytí krovů se náklad opravy vyšplhal na 725 281 Kč. Děkuji
obci, která přispěla částkou 200 000 Kč. Z kraje byla získána dotace 101 000 Kč. Zbytek do
nákladu oprav jste poskytovali Vy, občané a farníci ve sbírkách v kostele a dary na opravu
věže. Vám všem upřímné Bůh odplať a požehnej. Za Vás, dárce pak mám na poděkování
mši sv. Co se týká budoucnosti – je před námi oprava krytiny kostela, také krovů. V tomto
roce opět obec přispěje částkou 250 000 Kč. Kraj by měl přispět 165 000 Kč. Krytina, která
už je navezena, stojí 181 266 Kč. Dále bychom se dali do statiky kostela – zajištění a finálem
by bylo vnější zdivo.
Vážení a milí, mnoho „věcí“ končí. Nekončí čas Božího milosrdenství. Bůh je zde pro nás
napořád, jak to budeme prožívat v noci Ježíšova narození. Přeji Vám všem milostiplné
Vánoce a požehnaný nový rok.
Bohumil Němeček, duchovní správce

Pozvánka
Silvestrovský výšlap
Srdečně zveme na sváteční setkání V KAPLI SVATÉ RODINY, NA KOPCI PASEKA V
ČERNÉ HOŘE. Udělejte si silvestrovský výšlap, příjemnou odpolední vycházku, v
posledním odpoledni v roce 2015. Ve čtvrtek 31. 12. v 15:00 hodin připravujeme pro vás
v kapli zastavení s koledami, milým slovem a něčím 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. 2016 Vám přeje farář Martin Kopecký

Klub důchodců
Vánoční čas patří k těm nejkrásnějším v roce. Přináší pohodu, radost a mnoho milých chvil.
Užijte si krásné Vánoce plné splněných přání. A do nového roku 2016 Vám všem hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost přeje Výbor klubu důchodců.
Klub důchodců připravuje na 20.1.2016 zájezd do Městského divadla Brno na
divadelní představení Strýček Váňa, cena vstupenky 242,- Kč.

Dětská ambulance Černá Hora – dovolená
Dětská ambulance MUDr. Marie Ivánková oznamuje, že v době od 29.12. - 31.12.2015
včetně nebude z důvodu dovolené ordinovat. Akutní stavy ošetří MUDr. Mokrošová, denně
od 11 - 12 hodin.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci lednu 2016
Kříž Antonín
Fialová Ludmila
Sehnal Josef
Štrofová Marie
Odehnal Vladimír
Blažková Marie
Rybářová Věra
Boudník Dušan

Úvoz 214
Nová čtvrť 281
Podsedky 123
Podsedky 158
Horní Zádvoří 243
Chlumská 320
Dolní Zádvoří 208
Pod Chocholí 316

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

Narození v měsíci prosinci 2015
Beránek Michael

nám. U Václava 11

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - leden 2016 (8 – 13 hod)
1.1.
2.1.
3.1.
9.1.
10.1.
16.1.
17.1.
23.1.
24.1.
30.1.
31.1.

MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MUDr. Kučerová P.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková

Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 488 454
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 414 291
516 488 457
516 453 997

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.

Kulturní komise
V neděli 6.12.2015 se uskutečnila Mikulášská show, které se zúčastnilo odhadem
400 návštěvníků. Děkujeme touto cestou za Vaši účast, neboť celá realizace byla náročná
a Vaše účast je pro nás velkou odměnou. Děkujeme za sponzorský dar panu Crhákovi a
SDH za občerstvení a velkou pomoc s realizací celého projektu.
Kulturní komise srdečně zve na přednášku Mgr. Karla Kocůrka o Austrálii, která
se koná v úterý 12. ledna 2016 v 17,30 hod v klubu důchodců na OÚ Bořitov.
Karel Kocůrek a tři další členové výpravy se vydali napříč Austrálií. Putovali tropickou,
subtropickou krajinou i nehostinnou pouští. Navštívili národní parky Kakadu, Litchfield,
Nitmiluk, Kata Tjuta – Uluru, Kings Canyon..., města Darwin, Alice Springs, Adeleide,
Melbourne, Sydney... Na přednášce zazní také hudební nástroj australských domorodců –
didjeridů.
Kulturní komise přeje všem spoluobčanům klidné vánoční svátky, plné radosti a
rodinné pohody. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti. Děkujeme za
Vaši účast na akcích pořádaných kulturní komisí a věříme, že nám i nadále zachováte svoji
přízeň.
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