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Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022
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Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejhezčího období roku. Vánoc.
Pro každého jiný pocit, jiná představa, jiná forma a způsob jejich trávení. Lidé usedají
ke společnému vánočnímu stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité
chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.
Vůně tohoto času do nás vnáší příjemné pocity, s kterými se chceme podělit se svými
blízkými a drahými. A proto si tento čas vychutnejme plnými doušky a zkusme si ho uchovat
v našich srdcích.
Vánoce jsou každoročním kouzlem a vzbuzují v nás pocit sounáležitosti. Vánoce jsou
čas, kdy v kruhu svých blízkých prožíváme neopakovatelné kouzlo vánočního stromku,
radostných jisker v očích našich dětí při rozbalování dárků a připomínáme si, jaké to je těšit
se z radosti našich dětí, vnoučat, ale i dospělých. Hledáme upřímné lidské porozumění
a toužíme po laskavém lidském dotyku. Je v tom velké tajemství a bohatství života. Snažme
se, aby to tak bylo i v běžném a každodenním životě. Važme si jeden druhého a uchovejme
si tyto krásné chvíle po celý rok.
Při této příležitosti Vám chci poděkovat za Vaši práci v domácnostech i na Vašich
pracovištích. Věřím, že v novém roce bude náš život lepší a šťastnější.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné a požehnané vánoční svátky a úspěšný vstup
do nového roku. Přeji Vám rovněž všechno dobré, pevné zdraví, hodně lásky, štěstí, rodinné
pohody, optimizmu ve Vašich myslích a spoustu osobních i pracovních úspěchů.
Antonín Fojt, starosta obce

Oznámení obecního úřadu
 Začátkem prosince proběhla v naší obci v rámci dotační výzvy 9/2019 NPŽP vyhlášené
Státním fondem životního prostředí ČR výsadba aleje 13 ks stromů podél cesty na Oboru.
Jedná se o 7 ks lípy srdčité, 3 ks javoru mléč a 3 ks třešně ptačí. Další výsadba v počtu
54 ks habrů obecných byla realizována podél cesty kolem bioplynové stanice. Dotace
na tuto akci je ve výši 100 % uznatelných nákladů, což bude asi 200 tis. Kč.
 Naše obec obdržela v rámci programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, výzva VPS-228-3-2021 „Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obce“ dotaci
ve výši 5.738.953,- Kč na zrealizovanou akci „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Bořitov“. Dotace
dosáhla výše 80 % uznatelných nákladů.
 Na rok 2022 plánuje obec investiční akce v celkové výši cca 20 mil. Kč, z těch zásadních
je to především přístavba hasičky (zázemí pro zásahovou jednotku) 7 mil. Kč, dokončení
zasíťování stavebních parcel K Vodárně III cca 8 mil. Kč, opravy chodníků a vybudování
zpevněné cesty kolem Lysického potoka směrem k fotbalovému hřišti 2,1 mil. Kč,
vybudování odlehčovací komory v ulici Krajní 1 mil. Kč, rekonstrukce vnitřních prostor OÚ
1,2 mil. Kč. Dále plánujeme rekonstrukci komunikace na Oboru, celkové náklady na tuto
akci dosáhnou cca 7,2 mil. Kč, obec by hradila 1,5 mil. Kč. Na tuto akci jsme podali na
MMR žádost o dotaci ve výši 80 % uznatelných nákladů. Akce bude realizována pouze
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v případě obdržení dotace. V letošním roce se nám podařilo získat celkem 6.942.000,Kč dotací.
 Žádáme občany obce, kteří parkují svá auta na místních komunikacích, aby je v průběhu
zimních měsíců, kdy probíhá zimní údržba komunikací (odklizení sněhu), parkovali tak,
aby nebránili 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.
 Obecní úřad bude uzavřen od 22.12.2021 do 2.1.2022.
Poplatky na rok 2022
Odpady
Poplatek za psy
Nájem sálu hasičky
Zahrádky
Tálky

600,- Kč/rok fyzická osoba
600,- Kč/rok volný rodinný dům, rekreační nemovitost
100,- Kč/rok za 1. psa, 150,- Kč/rok za každého dalšího
190,- Kč/hod v létě, 290,- Kč/hod v zimě
1,- Kč/m2/rok
0,20 Kč/m2/rok

 Poplatky je možné hradit v hotovosti na obecním úřadě od 1. února do 30. dubna
2022.
 Bezhotovostním převodem na účet obce Bořitov lze poplatky zaplatit již od 3. ledna
2022. Číslo účtu obce: 6229631/0100, variabilní symbol je číslo domu.

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

 Poplatek za odpady se neplatí za dítě, které se narodí v daném roce.
Pro další období jsme poplatek navýšili z 500 Kč na 600 Kč. K tomuto nás vedlo hlavně
to, že poplatek za fyzickou osobu byl naposledy navýšen v roce 2011, a to z 450 Kč
na 500 Kč pro osobu starší 21 let. U osob mladších to bylo z 300 Kč na 330 Kč. V roce
2020 jsme tuto částku sjednotili na 500 Kč pro všechny. Dalším důvodem je neustálé
navyšování cen svozové firmy a nový zákon o odpadech. Jen pro Vaši informaci, v roce
2020 jsme za svoz, likvidaci nebo odevzdání odpadu k dalšímu zpracování zaplatili
1.101.000,- Kč. Příjmy za poplatky od občanů v roce 2020 činily 642.500,- Kč. Od Ekokom jsme za vytříděný odpad získali odměnu 106.000,- Kč. Obec tedy doplácí ze svého
rozpočtu 352.000,- Kč, tj. při počtu 1.285 obyvatel přibližně 270 Kč za každého z nás
ročně.

 Poslední svoz komunálního odpadu v prosinci 2021 proběhne ve středu 22.12.2021.
 V roce 2022 bude svoz komunálního odpadu probíhat ve 14-ti denních termínech vždy
ve středu, každý lichý týden. První svoz tedy bude ve středu 5.1.2022.

 Sběrna papíru (budova za OÚ Bořitov) bude otevřena v roce 2022 každý lichý týden

v pondělí, v době od 16,00 do 17,00 hodin, v roce 2022 poprvé 3.1.2022.
 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. V sobotu 25.12.
2021 a 1.1. 2022 bude sběrna uzavřena.
 Kompostárna Krhov: Provozní doba celoročně každou sobotu od 9,00 - 11,00 hod
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Připomínáme, kde lze odevzdat a uložit vytříděný odpad:
Sběrna papíru (budova za OÚ Bořitov) je otevřena v roce 2022 každý lichý týden v pondělí,
v době od 16,00 do 17,00 hodin.
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 6x, sokolovny 3x, v ulici Polní 3x, Horní Zádvoří 2x, Nová čtvrť
2x a Krajní 1x. Plasty musí být čisté, PET láhve zmáčknuté. Nepatří sem novodur
a polystyren.
Kartony od mléka a džusů čisté a sešlápnuté se odevzdávají na OÚ Bořitov ve zvlášť tomu
určených pytlích. Tyto pytle obdržíte zdarma na OÚ.
Bílé a barevné sklo se odevzdává do kontejnerů, které jsou umístěny u samoobsluhy
a sokolovny.
Použitý textil a obuv se odevzdává do kontejneru, který je umístěn u samoobsluhy.
Jedlé oleje a tuky se odevzdávají v uzavřených PET lahvích do zelených popelnic
umístěných u samoobsluhy a sokolovny.
Kovy: Smluvní partneři kovošrot HENSL s.r.o. Boskovice, Mánesova 1748/1, šrot
GEBESHUBER, s.r.o. Blansko, Dolní Lhota 200. Do SSO Černá Hora lze odevzdat
plechovky a hliníkové obaly.
Vysloužilé elektrospotřebiče je možné díky firmě Rema Systém zdarma odevzdat
na obecním úřadě 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.
Bioodpad: Takřka do všech domácností byly rozdány kompostéry. Tyto mají sloužit
k ukládání biologicky rozložitelných odpadů. Co vše lze do nich ukládat? Trávu, listí, piliny,
dřevní štěpku, hlínu, kávu, čajové sáčky, bioodpad z kuchyně (slupky ze zeleniny a citrusové
plody) atd. Doporučujeme si v kuchyni zavést nádobu na bioodpad s kompostovatelnými
sáčky a po naplnění jej vhodit do kompostéru. Je statisticky dokázáno, že pokud to takto
neděláme, tak nám tento odpad končí v popelnících a v průměru zabere až 40 % objemu.
Další možností je uložení odpadů do společného sběrného dvora v Černé Hoře. Otevírací
doba je ve středu od 14:00 až do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Obec Bořitov podepsala smlouvu s panem Janem Musilem. Na základě této smlouvy se
provozovatel kompostárny p. Musil zavazuje zdarma odebírat od občanů Bořitova sjednané
druhy biologicky rozložitelných odpadů. Mezi ně patří veškeré odpady rostlinného původu
(bez plastů, kamení a nečistot), větve stromů do průměru 20 cm. Po domluvě lze odložit
i jinou velikost, kořeny, dřevo, palety a trámy. Pro naše občany je otevřeno každou sobotu
od 9:00 do 11:00 hod a poplatek za uložení bioodpadu hradí obec. Každý se prokáže
průkazem totožnosti s trvalým pobytem v Bořitově. Telefonní kontakty na obsluhu: Jan Musil
st. 602 126 984 nebo Jan Musil ml. 607 199 629. Do kompostárny se dostanete po silnici
I/43 směrem na Svitavy. U čerpací stanice na Krhově odbočíte vlevo a hned
za hospodářským stavením vlevo je kompostárna.
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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. Jedná se o plasty, papír, sklo a železo.
Odpadové hospodářství:
V letošním roce se nám podařilo zavést evidenční systém pro odpadové hospodářství.
Označili jsme všechny odpadové nádoby QR kódem. Na obci si mohli občané vyzvednout
evidenční kartičky pro kontrolu komodity a množství odevzdaného odpadu v SSO Černá
Hora. Systém bude spuštěn od 1.1.2022. Na tyto kroky navážeme začátkem roku 2022
podpisem smlouvy se společností ISNOIT s.r.o. na zavedení motivačního systému. Tento
by měl být spuštěn 1.7.2022. Po podpisu smlouvy Vás budeme společně se společností
ISNOIT podrobně informovat o dalším postupu včetně celé agendy ke zdárnému zavedení
a spuštění motivačního systému.

Televizní a kabelový rozvod – 3C spol. s.r.o., platba na rok 2022
 Poplatky ve výši 650,- Kč se budou hradit buď na účet společnosti, přes SIPO nebo
složenkou.
 Číslo účtu 224448621/0100, variabilní symbol má každý účastník přidělený.
 Poplatek za připojení nového účastníka se hradí firmě 3C spol.
 Při potížích s kabelovou televizí volejte p. Jiřího Hoška, tel. 605 447 552.

Knihovna Bořitov
Vedoucí knihovny přeje bořitovským občanům klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Provozní doba:
čtvrtek 23.12.2021 zavřeno.
úterý 28.12.2021 otevřeno od 13,00 hod do 19,00 hod
čtvrtek 30.12.2021 otevřeno od 17,00 hod do 19,00 hod
Na 9. setkání knihovníků regionu Blansko byla oceněna za dlouholetou
práci paní Olga Odehnalová, která vede knihovnu již od roku 2009. Její
nadstandartní přístup k podpoře dětského čtenářství ve vaší obci a úzká spolupráce s paní
ředitelkou ZŠ a MŠ je příkladná a může inspirovat další kolegy z našeho oboru. Asi není
v obecném povědomí, že všichni začínající čtenáři v Bořitově jsou slavnostně pasováni
a obdarováni každoročně knihou, kterou jim osobně paní knihovnice kupuje. Velmi si její
práce vážíme. Stejně tak jako podpory, kterou knihovně obec poskytuje.
Ocenění bylo předáno osobně dne 6.11.2021 za účasti ředitele Kulturních zařízení města
Boskovice Mgr. Ondřeje Dostála PhD. a Miroslavy Jurdičové, vedoucí Knihovny Boskovice.
Helena Jalová, vedoucí okresní metodiky, Knihovna Boskovice
Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu dřevin
Společnost EG.D, a.s. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků),
na kterých se nachází zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s., že mají podle
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) povinnost zajistit ořez nebo odstranění
dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy společnosti EG.D, a.s. Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez
a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční
soustavy umožnit. Více na www.boritov.cz.
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Oznámení ZŠ a MŠ
V posledních měsících se kvůli omezením nemohly konat všechny naše naplánované
aktivity, přesto jsme řadu z nich stihli.
 ZŠ: Začátkem listopadu absolvovaly všechny školní děti besedy s tématy internetové
bezpečnosti. Dověděly se, jak se chovat v on-line prostředí, aby se nevystavovaly
kyberšikaně a dalším nebezpečím, které jim mohou na sociálních sítích hrozit.
 ZŠ: Za dětmi přišel spisovatel Josef Beneš, seznámil je se svou knihou „Meďan
a Koumes“ i s celým procesem vzniku a vytištění knihy.
 ZŠ a MŠ: Třetí listopadový týden navštívily postupně děti ze školy i školky Obecní
knihovnu Bořitov, kde pro ně paní Olga Odehnalová a paní Šamonilová z rájecké
knihovny připravily besedy a čtenářské dílny z různých oblastí české i světové dětské
literatury.
 MŠ: Děti se dlouho těšily na návštěvu brněnského divadla Radost, kde v pátek 3. 12.
zhlédly představení „Jak pejsek a kočička chystali Vánoce“
 ZŠ a MŠ: 6. 12. navštívil školu i školku Mikuláš, anděl a čert. Bohatou nadílku si děti
musely vysloužit písničkami a říkankami (více na www.zs.boritov.cz, fotogalerie MŠ a ZŠ)
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Co ještě máme v plánu:
V době, kdy se tento zpravodaj připravoval, chystaly děti ve školce svá vánoční vystoupení
pro rodiče, školní děti se těšily na balet Louskáček v Janáčkově divadle v Brně
a připravovaly svůj vánoční koncert, na který Vás zveme níže. Snad se podaří vše
uskutečnit.
V době od 23. prosince do 2. ledna mají děti ve školce i ve škole vánoční prázdniny.
Pozvánka
Zveme všechny na „Vánoční koncert dětí ZŠ a Ludíkovské schóly“,
který se uskuteční v neděli 19. prosince v 17:00 v kostele sv. Jiří.
Prosíme o dodržení podmínek daných krizovým opatřením vlády ze dne 25. 11. 2021 (vstup
s předepsanou ochranou horních cest dýchacích …).
Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli do našeho
podzimního sběru papíru a hliníku. Utržili jsme celkem
13 686,- Kč, využijeme je k nákupu deskových her
a hraček do družiny a školky dětem pod stromeček.
Přeji jménem všech zaměstnanců školy dětem, rodičům
a občanům Bořitova klidný advent, pokojné vánoční
svátky, hodně radosti a hlavně zdraví v novém roce 2022.
Š. Hlavatá, ředitelka školy

Klub důchodců
Vzhledem k tomu, že se výroční členská schůze důchodců v Bořitově přesouvá na jaro, rádi
bychom Vás touto cestou seznámili s plánem zájezdů a týdenních pobytů na rok 2022.
Připravované akce Klubu důchodců Bořitov pro rok 2022
1) 22. 2. 2022 – Beseda p. Kučery – dopravní provoz a jeho novinky (v klubu v 18
hod.)
2) 5. 3. 2022 – Jarní posezení s oslavou MDŽ na Hasičce.
3) V dubnu – Městské divadlo – dle situace
4) 2. 4. 2022 – Jubilanti I. pololetí
5) 2. 5. – 8. 5. 2022 Lázně Slatinice – týdenní rehabilitační pobyt
- 6 nocí/7 dní
předběžná cena 7.800 Kč
- doprava autobusem
- ubytování ve dvoulůžkových pokojích se soc. zařízení
- plná penze (snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr ze 3 jídel)
- 6 procedur, bonus 2x vstup do bazénu s whirlpoolem
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Krátké nenáročné vycházky do přírody
Autobusové spojení do Olomouce každou hodinu

6) 24. 5. – 25. 5. 2022 - dvakrát jednodenní zájezd
- zámek Náměšť na Hané – prohlídka zámku v 9 hod. Trasa C.
- Jeskyně Mladeč
- oběd
- exkurze v Tvarůžkárně v Lošticích + možný nákup
- návštěva malého soukromého pivovaru ve Lhotě pod Košířem
7) 15. 6. – 16. 6. 2022 – dvakrát jednodenní zájezd
- Opava – cestou se zastavíme na prohlídku zámku Hradec nad Moravicí – jedná
se o okázalý zámecký komplex (prohlídka v 9 hod.)
- odjezd do Opavy – osobní volno – prohlídka Opavy
- oběd
- odpoledne zámek Kravaře – barokní zámek – rozsáhlý park
- odjezd domů
8) 19. 6. – 25. 6. 2022 Šumava Srní hotel Vydra – týdenní pobyt
- 6 nocí/7 dní
předběžná cena 6.800 Kč
- dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
- polopenze (snídaně formou bufetu, večeře dle výběru)
- doprava autobusem, který bude k dispozici po celý pobyt
- výlety – hrad Velhartice, Kašperk, Kvilda – jelení výběh, Modrava, Jezerní slať,
Chalupská slať, Tříjezerní slať, Poledník, Březník, Povydří, Borová lada – soví
voliéry, město Sušice, Železná Ruda, Kašperské hory, Srní – vlčí výběh a další
9) 14. 7. – 21. 7. 2022 Janské lázně penzion Horský dvůr – týdenní pobyt
- 7 nocí/8 dní
předběžná cena 6.200 Kč
- dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a polopenzí
- 6 procedur
- doprava autobusem, který bude k dispozici po celý pobyt
- 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
10) 14. 8. – 20. 8. 2022 Jeseník hotel Slovan – týdenní pobyt
6 nocí/7 dní
předběžná cena 6.900 Kč
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
možnost zakoupení procedur se slevou
polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 jídel
doprava autobusem, který bude k dispozici po celý pobyt
výlety – Dlouhé Stráně, Velké Losiny, Praděd, Karlova Studánka, Javorník –
nejdelší vodopád v pohoří Jeseníku, Rejvíz, lázně Jeseník – Priessnitz, poutní
místo Maria Hilf a další
11) 23. 8. a 25. 8. 2022 – dvakrát jednodenní výlet – Slovensko
- Bojnica – Čičmany – v malebném lázeňském městečku stojí na Traventýnovém
útesu zámek Bojnice, který navštívíme. Zámek je postaven podle vzoru
francouzských romantických hradů. K prohlídce zámku patří také krápníková
Prepostolská jeskyně. Při cestě zpět se zastavíme v rázovité vesnici
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v Strážovských vrších Čičmany. V obci si prohlédneme dřevěné domy zdobené
originálními čičmanskými vzory. Náročné na chůzi.
12) 4. 9. – 10. 9. 2022 Slovensko Tatranská Lomnice hotel Morava – týdenní pobyt
- 6 nocí/7 dní
předběžná cena 6.900 Kč
- doprava autobusem
- dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
- 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. Sleva na vláček. Hotel Morava nabízí každý
den zájezdy s průvodcem do blízkého okolí, společenské večery s živou hudbou,
přednášky o Vysokých Tatrách a Horské službě.
13) 13. 9. – 14. 9. 2022 – dvakrát jednodenní zájezd
- zámek Moravský Krumlov – návštěva
- Slovanská epopej Alfonze Muchy
- dále odjezd do Ivančic-návštěva muzea Alfonze Muchy a Vladimíra Menšíka
- potom přehrada Dalešice – okružní plavba.
14) 17. 9. – 24. 9. 2022 Šumava Srní hotel Vydra – týdenní pobyt
- 6 nocí/7 dní
předběžná cena 6.800 Kč
- Stejné jako v červnu
15) 8. 10. 2022 - Jubilanti II. pololetí
16) 22. 10. 2022 – přednáška PhDr. Štrof – Pravěk
17) 26. 11. 2022 – Výroční členská schůze
18) 15. 12. 2022 – Vánoční Trhy Olomouc
19) Na závěr roku Městské divadlo Brno
Týdenní ozdravné pobyty jsou organizované ve spolupráci s STP Rájec – Jestřebí. Na tyto
pobyty je třeba se závazně přihlásit nejpozději do 10. 01. 2022 u úsekových důvěrníků nebo
u pana Josefa Konečného.
VÁNOCE
Nespočet vánočních přáníček,
pod stromečkem lákavý balíček.
Za dveřmi sváteční návštěvy,
na tvářích zářivé úsměvy.
Ať Vaše Vánoce mají vše, co mají mít,
užijte si radost, pohodu a klid.
Krásné svátky vánoční a do nového roku
hlavně pevné zdraví Vám všem
přeje výbor klubu důchodců Bořitov.
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SDH Bořitov
V případě příznivé epidemiologické situace Vás srdečně zveme na tradiční Hasičský
ples, který proběhne v sobotu 15. ledna 2022 od 20 hod. O hudební doprovod večera
se postará skupina K-Band. O konání plesu se rozhodne začátkem ledna 2022, dle
aktuálně platných vládních nařízení.
Dále Vás zveme na Valnou hromadu SDH Bořitov, která proběhne v pátek 28.1.2022
v 18:00.
Od 7. ledna od 16,30 hod začnou po krátké přestávce znovu tréninky mladých hasičů.
Rádi mezi námi přivítáme nové zájemce o hasičský sport.
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že letošní rok byl oproti loňskému mnohem bohatší na akce a mohli
jsme uspořádat alespoň některé z nich. Tou nejvýznamnější byl celorepublikový sraz
parních stříkaček, který se uskutečnil v prostorách nového náměstí U Václava. Potěšilo nás,
že tato pro nás velmi významná akce, měla velký úspěch jak u účastníků, tak i návštěvníků.
Také jsme rádi, že jsme mohli uspořádat závěrečný závod VC Blanenska v požárním útoku,
který měl rovněž velmi kladné ohlasy.
Bohužel nás zasáhla i jedna velice nepříjemná událost, a tou bylo tornádo, které se
prohnalo Jižní Moravou. Členové naší jednotky zajišťovali po dobu více jak 14 dní
v Moravské Nové Vsi týlové zabezpečení pro všechny zasahující sbory, místní obyvatele
a dobrovolníky. Tímto bych rád poděkoval všem zasahujícím členům.
Dovolte mi také poděkovat ostatním členům, kteří se podílí na chodu celého sboru,
pomáhají na brigádách a s pořádáním akcí. Dále bych rád poděkoval našim závodním
týmům za příkladnou reprezentaci sboru a obce Bořitov na soutěžích, trenérům mládeže
za trpělivost při výchově našich mladých hasičů. Dále členům, kteří se vzorně starají o naši
historickou techniku, sponzorům za finanční nebo věcné příspěvky a v neposlední řadě
obecnímu úřadu za nemalou finanční podporu a dobrou spolupráci.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, jménem 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 pracovním životě.
Martin Mičánek, starosta SDH Bořitov

TJ Sokol Bořitov
Při ohlédnutí za naší činností v r. 2021 musíme konstatovat, že od začátku roku až
do poloviny května byla v důsledku vrcholící 3. vlny pandemie plánovaná sportovní
i společenská činnost TJ silně omezena. Nekonaly se tradiční akce jako Sokolský ples, Košt
pálenek, zimní turnaje a soutěže ve stolním tenisu, kopané. Pravidelné cvičení všech složek
bylo zahájeno až v květnu. Narušení pravidelného cvičení se vždy negativně projeví
v kvalitě cvičení, poklesu výkonnosti a fyzické kondice, což snižuje zpětně odolnost
a imunitu člověka tolik potřebnou v současné době koronavirové pandemie.
Po zrušení některých omezení jsme mohli zorganizovat v červnu tradiční cyklistický závod
„O Mistra Bořitova“ a turistický zájezd do Beskyd. Rozběhly se také soutěže v kopané
a stolním tenise, včetně odehrání zápasů podzimních kol. Pravidelné cvičení v tělocvičně
rovněž probíhá a rádi bychom pokračovali i v novém roce. Tradiční Sokolský ples je
připravován na sobotu 5. února 2022, jeho uskutečnění bude záviset na platných vládních
opatřeních pro únor příštího roku, o čemž budeme veřejnost včas informovat.
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P.F. 2022
Výbor TJ Sokol přeje svým členům, příznivcům a všem spoluobčanům hezké svátky
a do příštího roku 2022 hodně štěstí, pevné zdraví a osobní, sportovní i pracovní
úspěchy po celý rok 2022.

Oddíl kopané
Výsledky mistrovských utkání v kopané - muži
Okresní přebor 2020-2021
1. kolo Ne 31.10. 2021, 14:00 hod.
Doubravice – Bořitov 4:3 (1:3)
Branky: Petrák P., Nesvadba R., Majer L.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10. kolo Ne 7.11. 2021, 13:30 hod.
Olomučany – Bořitov 2:4 (2:2)
Branky: Majer L. 2x, Petrák P., Nesvadba R

Tabulka II. třída (OP) muži
Drnovice
14 11 1 2 50
Rudice
14 11 1 2 37
Kunštát B
14
9 2 3 40
Jedovnice
14
8 3 3 38
Olešnice
14
8 2 4 36
Černá Hora
14
6 3 5 32
Doubravice
14
5 3 6 35
Letovice
14
6 0 8 37
Knínice
14
5 2 5 29
Bořitov
14 5 1 8 41
Skalice
14
4 3 7 23
Adamov
14
2 3 9
9
Olomučany
14
2 2 10 13
Velké Opatovice
14
2 2 10 22

: 21
12
: 20
: 20
: 25
: 31
: 37
: 44
: 35
: 31
: 34
: 33
: 44
: 55

34
34
29
27
26
21
18
18
17
16
15
9
8
8

Výsledky mistrovských utkání v kopané - starší přípravka
Okresní přebor 2020-2021
10. kolo 30.10.2021 Černá Hora (17)
Branky: Holík Václav 2x, Macháček Matyáš 2x

1
2
3
4

Blansko B
Boskovice A
Lipovec A
RDR Akademie R

Bořitov (18)

Tabulka - OP starší
19
19
19
19

11

přípravka
18
15
15
15

0
2
2
1

1
2
2
3

1:4

244:71
250:91
137:85
199:88

54
47
47
46

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Blansko A
RDR Akademie D
Žijeme hrou/Kunštát A
Letovice B
Olomučany
Letovice A
Šošůvka-Vysočany/Sloup
Knínice
Boskovice B
Jedovnice/Kotvrdovice
Bořitov
Lipovec B
RDR Akademie RJ
Žijeme hrou/Kunštát B
Černá Hora
Vilémovice/Ostrov

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

15
13
12
10
10
10
7
6
5
5
5
4
4
3
3
1

0
1
2
3
3
1
3
4
3
1
0
0
0
2
0
0

4
5
5
6
6
8
9
9
11
13
14
15
15
14
16
18

254:115
199:120
151:104
142:95
132:96
165:139
122:163
89:119
114:154
80:185
96:172
78:147
80:205
89:122
61:220
47:238

45
40
38
33
33
31
24
22
18
16
15
12
12
11
9
3

Výsledky mistrovských utkání v kopané žáků
Okresní přebor 2020-2021
12. kolo 28.10.2021

Černá Hora/Bořitov (6)

SK Jedovnice C (7)

4:0

Branky: Drábek Václav, Vaněk Tomáš 3x
13. kolo 30.10.2021

Jedovnice A (8)

Černá Hora/Bořitov (6)

14. kolo 06.11.2021

Černá Hora/Bořitov (6)

Jedovnice B (9)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Boskovice B
Jedovnice A
Vavřinec
Šošůvka-Vysočany/Sloup
Jedovnice B
Lipovec/Ostrov
Knínice
Olomučany.
Černá Hora/Bořitov
SK Jedovnice C
Bukovinka
Kořenec
Svitávka/Žijeme hrou
Žijeme hrou B

Tabulka - OP žáci
13 12
13 12
13 11
13
9
13
8
13
7
13
6
13
5
13
5
13
3
13
3
13
2
13
1
13
0

12

0
0
1
1
0
2
2
2
0
1
1
1
1
2

1
1
1
3
5
4
5
6
8
9
9
10
11
11

148:27
98:24
86:12
76:53
42:43
47:33
66:39
48:82
45:96
32:60
27:71
42:94
28:98
29:82

22 : 0
0:4

36
36
34
28
24
23
20
17
15
10
10
7
4
2

Oddíl stolního tenisu
Výsledky týmů oddílů stolního tenisu odehrané v termínu do 7. 12 2021
A tým je v současné době na 8. místě s 18 body a skóre 56:73 a v soutěži Regionální přebor
I. dosáhl tyto výsledky:
Veselice A : Bořitov A
Šošůvka B : Bořitov A
Bořitov A : Žďárná A

10 : 6
10 : 3
10 : 4

Bořitov A : Boskovice B
Bořitov A : Blansko D

10 : 6
10 : 3

B tým je v současné době na 8. místě s 12 body a skóre 45 : 63 a v soutěži Regionální
přebor II. dosáhl tyto výsledky:
Brumov : Bořitov B
Bořitov B : Rájec B

14 : 4
6 : 12

Vysočany B : Bořitov B
Bořitov B : Žďárná B

14 : 4
15 : 3

C tým je v současné době na 6. místě s 12 body a skóre 46:62 a v soutěži Regionální soutěž
I, dosáhl tyto výsledky:
Velké Opatovice D : Bořitov C
Bořitov C : Štěchov

12 : 6
6 : 12

Letovice B : Bořitov C

12 : 6

D tým je v současné době na 3. místě s 18 body a skóre 55:53 a v soutěži Regionální soutěž
II. dosáhl tyto výsledky:
Suchý B : Bořitov D
Bořitov D : Svitávka B

7 : 11
7 : 11

Voděrady C : Bořitov D
Bořitov D : Velké Opatovice E

15 : 3
12 : 6

Kulturní komise
Přichází čas Vánoc,
krásně zní Tichá noc.
Na nebi září hvězdička,
přinese vám přáníčka.
hlavně veselé a šťastné.

Nový rok už jest,
plný dalších příležitostí a životních cest.
Přejeme vám všechno krásné,
Užívejte každý den, ať váš život je jako krásný sen.
Ať štěstí, zdraví a lásku nezmaří nic
a máte radosti stále víc

Kulturní komise přeje úspěšný vstup do nového roku.
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ZEPO Bořitov, družstvo přijme pracovní sílu na úklid i na částečný pracovní úvazek,
informace na tel. 607 506 465, e-mail: zepo@zepoboritov.cz nebo
slavickova@zepoboritov.cz

Orel Bořitov
V neděli 7. listopadu se konaly tradiční střelby ze vzduchovky.
dívky: 1. Karolína Repková
chlapci: 1. Šimon Včelař
2. Aneta Kučerová
2. Dominik Hudec
3. Amálie Svobodová
3. Petr Dvořáček
muži: 1. Martin Sedláček
2. Luděk Holík
3. Jiří Sedláček ml.

ženy:

1. Michaela Havlíková
2. Markéta Lehnertová
3. Miroslava Doleželová

Absolutním vítězem se stal Martin Sedláček s nástřelem 89 bodů ze 100 možných.
Srdečně Vás zveme na tradiční Živý betlém, který se uskuteční na Štědrý den
na farském dvoře ve 14,00 hodin.
 Na SILVESTRA jako již tradičně vyrazíme na výšlap na CHLUM, sraz v 10,00 hodin
u mostu za Hasičkou.
 Předběžně zveme všechny na tradiční ORELSKÝ PLES, který se v případě dobrých
epidemiologických podmínek uskuteční v sobotu 22. ledna od 20,00 hodin
na HASIČCE. K tanci a poslechu hraje skupina NALITO. Bohatá tombola,
program a občerstvení zajištěno.
 Jednota Orel Bořitov děkuje všem za celoroční přízeň a přeje Vám požehnané vánoční
svátky a hodně zdraví v novém roce.


Farnost Bořitov
Přání k nadcházejícím svátkům
Vánoce jsou svátky, na které se asi většina z nás těší. Nesmíme ale zapomínat ani na ty,
pro které může být tento čas spojený se smutkem v srdci třeba kvůli rozpadající se rodině,
ovdovění, nemoci, stáří nebo osamění. Někdo možná také bojuje s tím, že nemůže dát
dětem, sobě nebo druhým to, co by chtěl, protože tolik nemá. Věřím, že pravé Vánoce
neznamenají množství světýlek, dárků a velkolepých slov. Myslím, že pravé Vánoce se
narodily kdysi dávno za městem v chudé stáji. Oproti všemu, co tam chybělo, tady zářilo
světlo opravdové Lásky. A to bych chtěl popřát za farnost nám všem, abychom nezapomněli
na nikoho, kdo stojí „bokem“, a aby všude tam, kde jsme nebo budeme, mohlo mezi námi
zářit světlo opravdové Lásky…
o. Tomáš
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Betlémské světlo
Každý rok se ve skutečném Betlémě v Izraeli zapaluje svíce jako symbol Božího narození.
Tento plamen je potom přepravován zajímavým způsobem, aby se toto světlo dostalo
ze skutečného Betléma do celého světa a do našich domovů. Má nám přinést pravou
vánoční radost. Betlémské světlo si můžete vyzvednout v době otevřeného kostela (skrze
mše svaté) od 4. neděle adventní 19. 12. 2021 až do další neděle 26. 12. 2021, a také přímo
na Štědrý den odpoledne po Živém Betlému, který začne ve 14:00 hod.
„Půlnoční“ mše na Štědrý den
Opět Vás zveme na „půlnoční“ mši svatou do kostela v Bořitově na Štědrý den 24. 12. 2021
ve 22:00 hod. Prožijeme spolu vánoční atmosféru, zazpíváme si koledy a bude možnost se
podívat i na Betlém v kostele.
Otevřený kostel k návštěvě Betléma
Na oba svátky vánoční v sobotu 25. 12. 2021 a v neděli 26. 12. 2021 bude otevřený kostel
v Bořitově od 9:30 do 12:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. k návštěvě Betléma za zvuků
koled a k tiché modlitbě.
Mše na Nový rok
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“, říkává se. Nebo taky „bez Božího požehnání, marné
lidské namáhání“… Kdo byste chtěli začít Nový rok s prosbou o Boží požehnání, můžete
přijít na mši svatou 1. 1. 2022 do kostela v Bořitově v 17:30 hod.
Setkání rodičů a dětí pokřtěných v uplynulém roce
Zveme děti, které byly v uplynulém roce pokřtěny, i s jejich rodiči a sourozenci na společné
setkání v neděli 9. 1. 2022 na Orlovně v Bořitově od 15:00 hod. Těšíme se na vás!

Tříkrálová sbírka 2022
Stejně jako každý rok i tentokrát se
naši koledníci připravují, aby Vám
8. ledna 2022 od 13,00 hod mohli
přinést radost a požehnání do vašich
domovů a zároveň Vás požádat
o dar v rámci Tříkrálové sbírky.
Zdraví našich příznivců i koledníků je
pro nás na prvním místě a tak, pokud
epidemiologická situace dovolí,
vyrazí koledníci do ulic za dodržení
veškerých hygienických opatření tak,
aby ochránili sebe i dárce.
V případě zhoršení epidemiologické situace budou pokladničky tak jako loni od 7. do 14.
ledna 2022 umístěné v prodejnách potravin, na obecním úřadě a v kostele.
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i darem do ONLINE kasičky na tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800, VS 777 nebo dárcovskou SMS, více na www.darcovskasms.cz.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci prosinci 2021 a lednu 2022
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Kolínek Matěj
Pařízková Agáta

Úmrtí
Mazura Vratislav
Jalový Milan
Divácký Zdeněk
Sehnalová Marie

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – prosinec 2021 (8 – 13 hod)
4.12.
5.12.
11.12.
12.12.
18.12.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.

MDDr. Dufková Simona
MUDr. Fenyk Vlastimil
MDDr. Fojtíková Veronika
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Grenarová Marie
MDDr. Hájková Barbora
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Havlová Petra
MUDr. Hosová Eva

Blansko, Pražská 1b
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Vodní 5B
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Zdrav. středisko

774 425 074
516 474 310
516 432 138
734 231 261
724 081 182
725 332 967
516 418 788
721 425 074
516 432 138

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – leden 2022 (8 – 13 hod)
1.1
2.1.
8.1.
9.1.
15.1.
16.1.
22.1.
23.1.
29.1.
30.1.

MUDr. Hošáková Kateřina
MUDr. Houdková Radka
MUDr. Chatrný Martin
MUDr. Jaklová Eva
MDDr. Janáč Jiří
MDDr. Javorská Aneta
MUDr. Jílková Stanislava
MUDr. Kopáčková Drahomíra
MDDr. Potůčková Dagmar
MUDr. Kraml Pavel

Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 10
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Rájec, Ol. Blažka 145
Letovice, A. Krejčího 1a
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Růžové nám. 16

516 446 428
731 144 155
734 231 260
516 454 046
537 021 289
516 488 455
516 410 786
516 474 369
778 168 741
733 644 499

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.

Inzerce:
Společnost DŘEVO DOPRAVA MUSIL, s.r.o. Petrovice informuje občany, že nově začala
s výrobou a prodejem štípaného palivového dříví. Omezeně má na skladě i suché dříví.
Možnost dopravy. Objednávky přijímáme na provozovně (Petrovice 189) nebo
na telefonním čísle 702 178 195.
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