BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Oznámení obecního úřadu
Chtěli bychom vás informovat o plánovaných akcích a investicích, které bychom rádi
realizovali v letošním roce. I když daňové výnosy obce budou z důvodu rozpočtových
opatření vlády způsobených pandemií koronaviru o něco nižší, přesto i nadále chceme
pokračovat v rozvoji naší obce.
V letošním roce je v investiční oblasti prioritou vedení obce především zasíťování dalších
13 stavebních parcel pro rodinné domy v lokalitě K Vodárně III. Parcely budou umístěny
v lokalitě tzv. „školní hřiště“. Náklady by měly být kolem 10 mil. Kč, které bychom získali
samozřejmě zpět prodejem těchto pozemků. Zahájení prací je plánováno na jarní měsíce.
Prodej pozemků bychom rádi realizovali ještě v letošním roce.
Další velkou prioritní investicí v hodnotě cca 6,5 mil. Kč bude rekonstrukce kuchyně,
výdejních míst ve škole a školce a sociálního zařízení v místní MŠ. Realizace investice je
naplánována na letní prázdniny tak, aby byl minimálně omezen provoz MŠ. Na tuto investici
budeme žádat o dotaci na Ministerstvo financí v rámci dotačního titulu „Regionální školství“.
V případě jejího získání bychom mohli obdržet 70% uznatelných nákladů na rekonstrukci.
Další plánovanou investicí je realizace odlehčovací komory na splaškové kanalizaci v ulici
Krajní v hodnotě cca 1 mil. Kč, kterou chceme vyřešit havarijní situaci, kdy při velkých
deštích dochází k zatopení přízemních prostor rodinných domů v této ulici.
Samozřejmě je naplánováno i dokončení parkových úprav na náměstí, především založení
trávníků a květinových záhonů, úprava povrchu kolem outdoorových prvků, laviček apod.
V současné době již probíhá rekonstrukce prostor bývalé hospody na hasičce spočívající
v nové elektroinstalaci, výmalby prostor a nových podlah.
Vedení obce nadále intenzívně jedná o odkoupení bývalého Váňova rybníka, abychom
mohli zadat zpracování projektové dokumentace a podat žádost o dotaci na tuto investici.
V současnosti je zpracována Studie proveditelnosti, která je k nahlédnutí pro případné
zájemce na OÚ.
Zvažujeme rovněž, v případě získání dotace, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého,
která je pod kostelem v ulici Nepomucká a je ve špatném stavu a další drobnější investice.





Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
15. února 2021 v 18 hodin v sále Hasičské zbrojnice.
Obecní úřad Bořitov má úřední hodiny stanoveny pouze na pondělí a středu v době
od 8,00 – 10,00 hod a od 14,00 do 17,00 hodin k vyřízení neodkladných záležitostí.
Žádáme občany, aby v případě potřeby využívali v maximální míře telefonické nebo
emailové kontakty. Vstup do budovy obecního úřadu bude umožněn pouze s rouškou
nebo jiným zakrytím úst a nosu, u vstupu použijte dezinfekci na ruce.
Z důvodu pandemie koronaviru a z ní vyplývající zrušení sportovních akcí a soutěží
v roce 2020 rozhodlo vedení obce, že nebude vyhlášena anketa Sportovec roku obce
Bořitov za rok 2020.
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Poplatky na rok 2021
Odpady
Poplatek za psy
Nájem sálu hasičky
Zahrádky
Tálky

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

 Poplatky je možné hradit v hotovosti na obecním úřadě od 1. února do 30. dubna 2021.
 Bezhotovostním převodem lze poplatky platit na účet 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/rok.

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.

Knihovna Bořitov – pouze přes výdejní okénko
Na základě nařízení vlády je omezen provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než
předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko. Proto prosíme čtenáře,
kteří budou mít zájem o zapůjčení knih, aby zavolali nebo poslali SMS zprávu na telefon
722 605 066 nebo email olgaodehnalova@seznam.cz. Paní knihovnice knihy na dohodnutý
termín připraví do výdejního okna.
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TJ Sokol Bořitov
Výkonný výbor TJ Sokol Bořitov přeje všem svým členům, příznivcům a všem
spoluobčanům všechno nejlepší, a především hodně zdraví a spokojenosti v roce 2021.
V současné době omezujících vládních opatření je bohužel naše činnost prakticky zcela
paralyzována, takže se zřejmě s velkou pravděpodobností neuskuteční naše tradiční akce
jako je Sokolský ples, košt pálenek apod. Prozatím je zakázána i sportovní činnost
a pravidelné cvičení v sokolovně. Věříme však, že tato situace nebude trvat dlouho
a vrátíme se k naší běžné činnosti. O případných změnách vás budeme rádi informovat.

Oddíl kopané
V návaznosti na mimořádná opatření Vlády České republiky vydaná v souvislosti s epidemií
Covid -19 zůstává veškerá sportovní činnost oddílu kopané pozastavena až do odvolání.
Pokud to opatření vlády České republiky dovolí, budou mistrovské soutěže mužů v kopané
odehrány dle následujícího rozlosování.
Předběžné rozlosování II. třída (Okresní přebor) mužů – Jaro 2021
13. kolo Ne 7.3.2021, 18:00 hod.
Bořitov – Olešnice (UT Blansko)

12. kolo So 13.3. 2021, 12:00 hod.
Drnovice – Bořitov (UT Boskovice)

14. kolo Ne 21.3. 2021, 10:00 hod.
Bořitov – Letovice (UT Blansko)

15. kolo Ne 28.3. 2021, 15:00 hod.
Jedovnice - Bořitov

16. kolo Ne 4.4. 2021, 16:30 hod.
Bořitov - Kunštát B

17. kolo Ne 11.4. 2021, 16:30 hod.
Doubravice - Bořitov

18. kolo Ne 18.4. 2021, 17:00 hod.
Bořitov - Velké Opatovice

19. kolo Ne 25.4. 2021, 17:00 hod.
Rudice - Bořitov

20. kolo Ne 2.5. 2021, 17:30 hod.
Bořitov - Skalice

21. kolo Ne 9.5. 2021, 17:30 hod.
Adamov - Bořitov

22. kolo Ne 16.5. 2021, 17:30 hod.
Bořitov - Olomučany

23. kolo Ne 23.5. 2021, 17:30 hod.
Ráječko B - Bořitov

24. kolo Ne 30.5. 2021, 17:30 hod.
Bořitov - Knínice

25. kolo Ne 6.6. 2021, 17:30 hod.
Bořitov - Drnovice

26. kolo Ne 13.6.2021, 17:30 hod.
Olešnice - Bořitov

11. kolo Ne 20.6. 2021, 17:30 hod.
Knínice - Bořitov

SDH Bořitov
Ve čtvrtek 7.1.2021 byla ve večerních hodinách naše jednotka vyslána operačním
střediskem k požáru nákladního automobilu na silnici I/43. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že se jedná o technickou závadu na motoru vozidla. Naše jednotka dále asistovala
při řízení dopravy a odtahu vozidla mimo hlavní komunikaci.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci únoru 2021
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Všianský Alexandr

Úmrtí
Kadlecová Zdeňka
Nesrstová Eugenie
Aleksová Marie
Skoupý Josef

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – únor 2021 (8 – 13 hod)
6.2.
7.2.
13.2.
14.2.
20.2.
21.2.
27.2.
28.2.

MUDr. Paulíčková Veronika
MUDr. Pernicová Libuše
MUDr. Pokorná Marie
MDDr. Potůček Jiří
MUDr. Ševčíková Radomíra
MUDr. Roth Pavel
MUDr. Řehořek Tomáš
MUDr. Řehořek (MUDr.Řehořková)

Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 419 538
516 488 454
516 444 326
516 488 453
516 488 453

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.

Orel Bořitov
Z důvodu stále přetrvávajících vládních omezení nemůžeme pořádat žádné plánované
akce. O to aktivněji se připravujeme na konec těchto opatření. Všem přejeme hodně zdraví
a pevné nervy.

Tříkrálová sbírka - poděkování
Tak jako každým rokem, i letos v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní
charitou Blansko. Velice si vážíme Vaší podpory i v současné nelehké situaci, kdy stav
pandemie nedovolil klasický způsob koledování. Děkujeme všem dárcům, kteří doposud
podpořili letošní „netradiční“ tříkrálovou sbírku. Do zapečetěných pokladniček umístěných
v prodejnách MANGO a ENAPO, na obecním úřadě a v kostele jste přispěli částkou 18 245,Kč. Rovněž děkujeme i těm, kteří zaslali svůj příspěvek na účet sbírky.
Do online kasičky můžete
přispět až do 30. dubna 2021
na sbírkový účet:
66008822/0800,
variabilní symbol 77706000.
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE.

4

www.tiskfiala.cz

