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Vážení spoluobčané,  

opět se sešel rok s rokem a na dveře nám klepou ty nejkrásnější, a nejen dětmi 
nejočekávanější svátky roku, Vánoce.                 

Tyto svátky jsou svátky radosti, lásky, štěstí, domácí pohody a obdarovávání se. Je to čas 
pro setkání s našimi blízkými nebo v duchu vzdání úcty i našim nejdražším, kteří již nejsou 
mezi námi, ale v našich myšlenkách a srdcích jsou s námi stále. V těchto svátcích se 
snažíme vynahradit všechen čas, který jsme na sebe během roku nenašli a těšíme se na ten 
moment, až si opět společně sedneme za štědrovečerní stůl a opět zažijeme tu 
neopakovatelnou atmosféru Vánoc. 

Rok 2020 byl bohužel v mnohém jiným a zvláštním. Setkali jsme se se situací, kterou dosud 
nikdo nezažil a následky budeme pociťovat ještě dlouho. A nemám teď na mysli následky 
ekonomické, ale následky, které tato situace zanechala v našich duších, srdcích a životech. 

Právě proto mi dovolte, milí spoluobčané, popřát Vám, aby tyto vánoční svátky byly u Vás 
naplněny radostí, štěstím a láskou v kruhu Vašich nejbližších a mohli jste se těšit 
z jedinečné síly, které se říká rodinné pouto. Pouto, které je v této nelehké době tolik 
potřebné. Našim dětem pak přeji, aby pod vánočním stromkem našly všechny svoje 
vysněné dárky.  

Chtěl bych Vám také všem poděkovat za Vaši práci v letošním roce. Za spoustu práce, 
kterou jste vykonali ve Vašich rodinách, na pracovištích a za práci pro naši v tomto roce 
těžce zkoušenou společnost. 

Do nového roku Vám pak přeji především hodně zdraví, lásky, štěstí, hojnosti, životní 
pohody, potěšení z nejbližších a také hodně pracovních i osobních úspěchů. Přeji Vám také 
vnitřní sílu, stálý smysl pro humor a radost z malých i velkých věcí, které Vám přinese život. 

Hezké svátky a šťastný nový rok 2021. 
Antonín Fojt, starosta obce 

 

 

 

Oznámení obecního úřadu 

 V době od 23.12.2020 do 31.12.2020 bude Obecní úřad Bořitov uzavřen z důvodu 
čerpání řádné dovolené. 

 Obecní úřad žádá občany obce, kteří parkují svá auta na místních komunikacích, aby je 
v průběhu zimních měsíců, kdy probíhá zimní údržba komunikací (odklizení sněhu), 
parkovali na místech, která nebrání této zimní údržbě, nebo si je alespoň v této době 
provizorně přeparkovali. Pokud budou auta stát na komunikacích v době odklizení sněhu, 
hrozí jejich poškození a komplikuje to činnost pracovníkům, kteří se na zimní údržbě 
podílejí. Za pochopení všem děkujeme. 

 V měsíci listopadu byla dokončena revitalizace náměstí. Vzhledem k hrozbě vymrznutí 
bylo rozhodnuto, že založení trávníku a okrasných záhonů bude realizováno až v jarních 
měsících příštího roku. Žádáme občany, zejména rodiče dětí, aby v těchto nepříznivých 
klimatických podmínkách nevstupovali na nezatravněné rozblácené plochy a respektovali 
zákaz vstupu na plochy, které jsou označeny výstražnou páskou. Děkujeme.  
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Poplatky na rok 2021 

Odpady  500,- Kč/rok fyzická osoba 

500,- Kč/rok volný rodinný dům, rekreační nemovitost 

Poplatek za psy  100,- Kč/rok za 1. psa, 150,- Kč/rok za každého dalšího 

Nájem sálu hasičky  165,- Kč/hod v létě, 240,- Kč/hod v zimě 

Zahrádky   1,- Kč/m2/rok 

Tálky    0,20 Kč/m2/rok 
 

 Poplatky je možné hradit v hotovosti na obecním úřadě od 1. února do 30. dubna 
2021.   

 Bezhotovostním převodem na účet obce Bořitov lze poplatky zaplatit  již od 4. ledna 
2021. Číslo účtu obce: 6229631/0100, variabilní symbol je číslo domu. 

 Obecně závaznou vyhláškou 1/2020 byla zrušena sleva na poplatníka do 21 let. 
Všichni občané obce platí za odpad 500,- Kč. 

 Poplatek za  odpady  uhradí  všichni  občané,  kteří  mají  trvalý  pobyt  v Bořitově 
a majitelé vlastnící neobydlenou nemovitost v Bořitově.  

 Obecní úřad oznamuje občanům, že svoz komunálního odpadu v 52. týdnu proběhne  
ve středu 23.12.2020.  

 V roce 2021 bude svoz komunálního odpadu probíhat ve 14-ti denních termínech vždy 
ve středu, každý lichý týden. První svoz tedy bude ve středu 6.1.2021. 

 Sběrna papíru (budova za OÚ Bořitov) bude otevřena v roce 2021 každý lichý týden 
v pondělí, v době od 16,00 do 17,00 hodin, v roce 2021 poprvé 4.1.2021. 

 Plasty mohou občané odevzdávat do vaků na dvoře obecního úřadu každý lichý týden 
v době otevření sběrny papíru v pondělí od 16,00 do 17,00 hod nebo do kontejnerů 
na plasty umístěných u samoobsluhy 4x, sokolovny 3x, v ulici Polní 3x, Horní Zádvoří 2x, 
Nová čtvrť 2x a Krajní 1x. Plasty musí být čisté, PET lahve zmáčknuté. Nepatří sem 
novodur a polystyren. 

 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. 

 Zelené  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 umístěna na chodbě OÚ. Můžete zde 
odevzdat  všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou (např. fény, 
toustovače, holicí 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.  
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 V prvním pololetí roku 2021 zavedeme ve spolupráci se společností SUEZ 
automatizovaný systém ArcoSmart.   

Tento systém nám zabezpečí: 

- Komplexní evidenci odpadových nádob pomocí instalace RFID čipů umístěných 
na odpadní nádoby. 

- Rozlišení objemu nádob (120 l, 240 l, atd) a svážené komodity. 

- Sledování naplněnosti nádob a kvality odpadu. 

- Sledování vyprazdňování nádob v reálném čase.  

- Umožňuje sběr komplexních dat s cílem vytvořit ucelený obraz o celém managementu 
odpadového hospodářství obcí. 

- Obec získá pravidelný měsíční výstup dat o svážených nádobách 

O přesném termínu zavedení této technologie a dalším postupu Vás budeme informovat. 
 

 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 21.12.2020 a 4.1.2021. 
 Sběrný dvůr  bude otevřen  v sobotu 19.12.2020, středu 23.12.2020 a sobotu 2.1.2021.  

 

Televizní a kabelový rozvod – 3C spol. s.r.o., platba na rok 2021 
 Poplatky ve výši 600,- Kč se budou hradit tak jako v loňském roce, buď na účet 

společnosti, přes SIPO nebo složenkou.   

 Poplatek za připojení nového účastníka se hradí firmě 3C spol. 

 Při potížích s kabelovou televizí volejte p. Jiřího Hoška, tel. 605 447 552. 
  
 

Zpráva o stavu obecních lesů 
V roce 2020 pokračoval v našich obecních lesích boj s kůrovcovou kalamitou. Celkem bylo 
vytěženo 1.099 m3 kůrovcového dřeva a drtivá většina je již také prodána. Bohužel jeho 
cena na trhu je tak nízká, že pro obec je jeho prodej po odečtení nákladů ztrátový. Vytěženo 
je již asi 95% kůrovcového dřeva. Při zalesňování bylo v letošním roce vysázeno celkem 
37.870 sazenic stromků, z toho 13.900 ks smrků, 6.000 ks dubů, 11.720 ks buků, 2.150 ks 
borovic a 4.100 ks javorů.  Téměř všechny sazenice se díky letošnímu deštivému počasí 
ujaly a rostou. Příští rok nás čeká především následná péče o vysázený les, tj. vyžínání 
kolem sazenic, jejich nátěr proti okusu zvěří apod. 

 

Knihovna 
Vedoucí knihovny přeje všem spoluobčanům klidné a pohodové vánoční svátky a do nového 
roku 2021 pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 
 

Upozornění: 
22. 12. 2020, 24. 12. 2020 a 31. 12. 2020 bude knihovna zavřena.  
V úterý 29. 12. 2020 bude knihovna otevřena od 13,00 do 19,00 hodin. 
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Na portálu RegionBlanensko.cz najdete program na víkend i práci v okolí  
Blanenský portál se stal za 9 let svého fungování největším informačním zdrojem v regionu. 
Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete 
také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.  
 
Chcete si prohlédnout fotky blanenské adventní výzdoby nebo si přečíst o právě 
probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? 
Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať 
už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám ale 
jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které byste se 
mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy, 
promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je 
můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že akci sami pořádáte 
a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit 
zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich 
se objeví také na facebookové stránce Region Blanensko, kterou v současnosti sleduje 
skoro 3 tisíce uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí se 
připojit. 
 
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si portál 
poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání 
nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni 
dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají 
možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň 
využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou 
rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení. Získat nové 
zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti 
do katalogu firem a služeb.  
 
Navštivte portál www.regionblanensko.cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám. 

 
RegionyBrněnska.cz 
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Oznámení školy 
Blíží se konec roku 2020, který byl natolik odlišný od těch předchozích let, že mnozí 

už netrpělivě vyhlížejí jeho konec s nadějí, že se příští rok vše vrátí do starých dobrých kolejí 
bez různých omezení a překotných změn. 

Ty se nevyhnuly ani naší škole a školce. Jarní a podzimní zákaz přítomnosti dětí 
ve škole a přechod na distanční výuku byl pro všechny zúčastněné náročný a těžký, ale jak 
to bývá, přinesl i některá pozitiva. Přesvědčili jsme se o tom, že jsme schopni se velice 
rychle naučit  pracovat s výpočetní technikou, bez níž bychom výuku na dálku vůbec 
nezvládli. A to největší příjemné překvapení – děti se najednou těšily do školy. Věc dříve 
nevídaná. Doma jim chyběl kontakt s kamarády i paní učitelkami, protože sociální vazby 
jsou u takto malých dětí nenahraditelné. 

Jsme rádi, že v tuto chvíli už můžeme všichni chodit do školy a do školky, i když se 
zatím musíme obejít bez všech doprovodných aktivit, kroužků a výletů. 

Nyní na konci roku nám bude chybět tradiční 
vystoupení dětí u rozsvícení vánočního stromu a „Vánoční 
koncert“ v bořitovském kostelíku, ale budeme se těšit 
na příští rok. 

Vánoční prázdniny letos začnou žákům v ZŠ už 
v pondělí 21. 12. a dětem v MŠ ve středu 23. 12., do školky 
a školy se vrátíme v pondělí 4. ledna.  

Jménem zaměstnanců školy děkuji rodičům 
především za součinnost během distanční výuky a všem 
občanům, kteří nám i letos pomáhali formou různých 
materiálních příspěvků. 

Přeji všem klidné vánoční svátky v kruhu Vašich 
nejbližších, hodně zdraví a pohody celý následující rok. 

Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 
 

Pošta Černá Hora – otevírací doba 
Pondělí: 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 hod 
Úterý:    8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod 
Středa:  10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 hod 
Čtvrtek:    8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod 
Pátek:    8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod 
Kontakt: tel. č.: 954 267 921 
 
 

Klub důchodců 
Klub důchodců v Bořitově ve spolupráci s STP Rájec - Jestřebí plánuje na rok 2021 tyto 
týdenní pobyty. 
 
Ozdravný pobyt Krkonoše, Janské Lázně – penzion Horský Dvůr 
9.7. – 16.7.2021  7 nocí /8 dní  předběžná cena 4 900,- Kč 
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, televize, polopenze, 6 procedúr. 
Doprava autobusem, který bude k dispozici celý pobyt na výlety – Harrachov, muzeum 
řemesel a exkurze do výroby perličkových vánočních ozdob v Poniklé, Špindlerův Mlýn, 
Horní Mísečky – Zlaté návrší a další. Nově otevřený chodník korunami stromů. 
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Ozdravný pobyt Šumava, Srní – hotel Vydra 
30.5. – 5.6.2021  6 nocí /7 dní   předběžná cena 5 750,- Kč  nebo 
9.9. – 15.9.2021  6 nocí /7 dní   předběžná cena 5 600,- Kč 
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, televize. Polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře dle výběru. 
Doprava autobusem, který bude k dispozici po celý pobyt na výlety – hrad Velhartice, 
Kašperk, Kvilda – jelení výběh, Modrava, Jezerní slať, Chalupská slať, Tříjezerní slať, 
Poledník, Povydří, Borová lada – soví voliéry, města Sušice, Železná Ruda, Kašperské hory, 
Srní – vlčí výběh a další. 
 
Ozdravný pobyt Město Jeseník, hotel Slovan**** 
1.8. – 7.8.2021  6 nocí /7 dní  předběžná cena 5 800,- Kč 
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, televize, možnost zakoupení 
procedúr s velkou slevou. Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře ze tří jídel. 
Doprava autobusem, který bude po celý pobyt k dispozici na výlety – Dlouhé Stráně, Velké 
Losiny, Praděd, Karlova Studánka, Javorník – nejdelší vodopád v pohoří Jeseníku, Rejvíz, 
lázně Jeseník – Priessnitz, poutní místo Maria Hilf a další. 
 
Ozdravný pobyt Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica – hotel Morava** 
28.8. – 3.9.2021  6 nocí /7 dní  předběžná cena 5 900,- Kč 
Doprava autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, televize. 
Polopenze, snídaně i večeře formou bufetu, 200 m od električky na Starý Smokovec, 
Štrbské pleso, Poprad, 200 m od lanovky na Skalnaté pleso, Lomnický štít. 
Výlety – nově otevřený chodník korunami stromů ve Ždiaru, večerní koupání v termálních 
bazénech ve Vrbové. Slevy pro seniory na vláček. 
Hotel Morava nabízí na každý den zájezdy s průvodcem do blízkého okolí, společenské 
večery s živou hudbou, přednášky o Vysokých Tatrách a Horské službě atd. 
 
Zájemci se mohou nahlásit do 10.1.2021  u svých úsekových důvěrníků nebo u pana Josefa 
Konečného, tel. 602 786 024. 
 
Další informace: 

 V termínu 12. – 18. 12. 2020  se uskutečnil týdenní pobyt v  Lázních Slatinice 
u Olomouce. 

 Divadlo Grand Hotel se přesouvá na rok 2021, lístky na představení platí původní. Budete 
včas informováni. 

 Další akce na rok 2021 připravujeme. 
 

Těšíme se na shledání.  
 
 

Šupinku pro štěstí schovejte si do dlaní,  
radost Vám přinese, smutek prý zahání. 
K  Vánoční pohodě rozkrojte jablíčko, 
přejeme Vám ze srdce zdraví a štěstíčko. 
 
Výbor klubu důchodců v Bořitově přeje Vám všem 
krásné Vánoční svátky a do Nového roku hlavně 
pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 

 
                                           Výbor klubu důchodců. 
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SDH Bořitov 
Závěr roku se pro naši jednotku nesl v klidnějším duchu. Naši členové si v tomto 

období, tedy alespoň prostřednictvím e-learningu, prodlužovali svoje osvědčení odborné 
způsobilosti. 
 

Sbor dobrovolných hasičů Bořitov se v souvislosti s vládními nařízeními rozhodl, že 
v roce 2021 nebude pořádat tradiční Hasičský ples. Velice nás tato situace mrzí a doufáme, 
že se co nejdříve budeme moci bez omezení setkávat.  
 

Vážení spoluobčané,  
 

letošní rok byl pro všechny těžkou zkouškou, mrzí nás, že z důvodu opatření 
na Covid-19 byla zrušena spousta krásných akcí na naší zahradě, jak pouťové sousedské 
posezení, pálení čarodějnic, soutěže mládeže, soutěž VCB, tak bohužel i vrchol letošního 
roku, kterým měl být v září celostátní sraz parních stříkaček v rámci oslav 135 let od založení 
sboru. Věříme, že v příštím roce budeme moci všechny tyto akce uspořádat a rádi Vás 
na nich přivítáme.  

 

Chtěl bych poděkovat členům výboru, mládeži za příkladnou reprezentaci sboru 
na soutěžích, trenérům mládeže za trpělivost při výchově našich mladých hasičů, členům 
zásahové jednotky a všem, kteří se vzorně starají o naši historickou techniku, sponzorům 
za finanční nebo věcné příspěvky a v neposlední řadě obecnímu úřadu za podporu a dobrou 
spolupráci. 

 

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, jménem členů Sboru dobrovolných hasičů 
Bořitov poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete a popřát Vám krásné a klidné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním, tak i v pracovním životě. 
  

       Martin Mičánek, starosta SDH Bořitov 
 
 
 

Kulturní komise 

Hvězdička stříbrná dopadla na zem 

a všechno kolem nás mění se rázem. 

Hvězdička stříbrná jehličím zavoní, 

Vánoce přišly k nám, zvoneček zazvoní. 

V okně kvetou květy z ledu, 

těšíme se na koledu. 

Krátký den a dlouhá noc, 

už je blízko do Vánoc. 

 

Kulturní komise přeje všem 
spoluobčanům klidné a pohodové 
Vánoce, do nového roku štěstí, lásku, 
pevné zdraví.  

Věříme, že v příštím roce se budeme 
opět znovu potkávat na plánovaných 
akcích pořádaných kulturní komisí. 
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TJ Sokol Bořitov 

P.F. 2021 

Výbor TJ Sokol přeje svým členům, příznivcům a všem spoluobčanům do příštího roku 
2021 hodně štěstí, pevné zdraví bez koronaviru, osobních, sportovních i pracovních 
úspěchů. 

Vzhledem k současné mimořádně nepříznivé době způsobené pandemií, která ochromila 
v průběhu roku 2020 společenský a sociální život v celé zemi, byla zrušena i řada našich 
plánovaných akcí. 

Nejvíce nás mrzí narušení pravidelného cvičení v jarních a podzimních měsících, zejména 
cvičení dětí a mládeže. Chtěli bychom zajistit podmínky pro možnost zahájení pravidelného 
cvičení v tělocvičně dětem a mládeži i v omezených podmínkách vyhlášených vládních 
nařízení v průběhu ledna 2021, konkrétně budeme veřejnost včas informovat.  

První tradiční společenská akce na začátku roku – Sokolský ples, je plánován na 6. února 
2021. Jeho uskutečnění však bude záležet na  vyhlášených vládních opatření.    

 
 

Orel Bořitov 

 Svatý Mikuláš se svou družinou v sobotu 5.12. 2020 navštívil několik rodin v naší obci 
a za vřelé přijetí děkují florbalisté FBK Orli Bořitov. 

 Tradiční silvestrovský výšlap na rozhlednu nám snad nic nezhatí a vyrazíme v 10,00 

 hodin od mostku na cestě ke hřišti. 

 Přejeme všem požehnané vánoční svátky plné klidu a pohody. Do nového roku přejeme 
všechno nejlepší  a hlavně pevné zdraví. 

 

 

Římskokatolická farnost Bořitov 

Římskokatolická farnost Bořitov oznamuje, že po dobu nepřítomnosti našeho kněze 
Bohumila Němečka zastupují kněží z farnosti Brno - Řečkovice. Pravidelná nedělní mše 
svatá je přesunutá na 10,00 hod. 
 

Ve všedních dnech se bohoslužby nekonají, v úterý a pátek v 17,00 hod se pravidelně 
scházíme k modlitbě Živého růžence. 
V případě zajištění pohřbu je pověřen P. Jan Piler z farnosti Rájec - Jestřebí. 
 

Aktuální informace o konání bohoslužeb o vánočních svátcích a na přelomu roku budou 
oznámeny na vývěsce u kostela. 
 

Betlémské světlo 2020 
Bohužel se v letošním roce nemůžeme setkat u Živého Betléma, odkud si tradičně do svých 
domovů odnášíte betlémské světlo.  
Proto jsme pro Vás připravili možnost odnést si tento symbol radostné zvěsti na Štědrý den 
od 13,30 do 14,30 hod, kdy bude otevřen svátečně vyzdobený kostel, odkud si můžete 
plamínek naděje přinést do svých domovů. 
 

Tříkrálová sbírka 2021 
Stejně jako každý rok i tentokrát se naši koledníci připravují, aby Vám 9. ledna 2021  
od 13,00 hod mohli přinést radost a požehnání do vašich domovů a zároveň Vás požádat 
o dar v rámci Tříkrálové sbírky.  
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S napětím přitom sledují neustále se proměňující situaci. Rozhodně Vás však nechceme 
připravit o zážitek z koledování. 
A nyní už víme, že o něj nepřijdete. Pokud tři králové nezazvoní přímo u vás, otevřete jim 
ONLINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých 
koledníčků jen pro Vás.  
Obdarujte je a přijměte požehnání  www.trikralovasbirka.cz 
 
Radostné a pokojné Vánoce Vám všem! 
 
 

 
 

Milí přátelé Tříkrálové sbírky,  

už 21. rokem přináší skupinky Tří králů do obcí a měst v okrese Blansko zvěst o narození 
Krista při tříkrálovém koledování. Věříme, že Tříkrálová sbírka za dodržení přísných 
hygienických opatření proběhne i letos. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání 
do roku 2021 budou přinášet koledníci do vašich domovů od 1. do 24. ledna 2021. 

Musíme však počítat i s tím, že případné zhoršení epidemiologické situace neumožní 
setkání koledníků a dárců tváří v tvář, proto se připravujeme i na online variantu Tříkrálové 
sbírky.  

Pokud lidé nebudou mít možnost přispět do tříkrálové kasičky přímo, můžou sbírku podpořit 
také přes bankovní účet 66008822/0800, VS 77706000 nebo pomocí QR kódu, který 
najdou na našich webových stránkách www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021, 
pomocí nichž a facebooku charitablansko se lidem také pokusíme přinést tříkrálovou 
koledu. 

Z výtěžku sbírky plánujeme podpořit náš Mobilní hospic sv. Martina včetně nákupu nových 
aut pro hospic, dále pomoci seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi v nouzi 
v okrese Blansko a část výtěžku půjde také na Charitní záchrannou síť, což je pomoc těm 
nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi. 

Sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální informace 
a buďte s námi. Velmi děkujeme všem lidem, kteří vlídně přijmou koledníky a sbírku 
podpoří. Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně 
věnují svůj čas ve prospěch druhých. 

Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko 

http://www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021
https://www.facebook.com/charitablansko
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci prosinci 2020 a lednu 2021 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození 
Odehnal Richard 
Müller Teodor 
 

Úmrtí 
Kolínková Ludmila 
Štěpánek Rudolf 
Klonová Jiřina 
Dobrovolný Martin 
Kříž Luboš 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – prosinec 2020 (8 – 13 hod) 
 

  5.12. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

  6.12. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, Lidická 8 516 454 338 

12.12. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

13.12. MDDr. Janáč Jiří Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

19.12. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 

20.12. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 

24.12. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

25.12. MDDr. Koudelková Dagmar Blansko, Pražská 1b 778 168 741 

26.12. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 

27.12. MUDr. Křížová Romana  Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 

 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – leden 2021 (8 – 13 hod) 
 

  1.1. MUDr. Kubínová Eva Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

  2.1. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 

  3.1. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

  9.1. MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové nám. 2345/12 602 882 007 

10.1. MUDr. Loskot Pavel Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

16.1. MUDr. Lukeš Pavel Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

17.1. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 

23.1. MUDr. Nečasová Lucie Blansko,ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 

24.1. MUDr. Padalík Karel Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

30.1. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117  516 465 452 

31.1. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

 
 
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.  

www.tiskfiala.cz 


