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Oznámení obecního úřadu

 Starosta obce svolává veřejně zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 26.
dubna 2021 v 18,00 hodin v sále hasičky.
 Ve dnech 12. - 14. dubna 2021 proběhne čištění komunikací v obci, proto žádáme
občany, aby svoje vozidla neparkovali na komunikacích, aby mohl být proveden jejich
kompletní úklid. V ulici Podsedky bude instalováno přechodné dopravní značení. Žádáme
občany, aby jarní úklid před svými domy provedli až po tomto čištění a nevhazovali tento
odpad do popelnic.
 V měsíci březnu byly občanům starším 65 let rozdány zdarma respirátory a roušky.
V měsíci dubnu je plánována realizace těchto akcí:
 na náměstí budou pokračovat dokončovací práce, bude provedeno zatravnění ploch,
dokončovací práce na vodním prvku a vydláždění plochy pod workoutovými prvky
gumovou dlažbou. Žádáme proto občany, aby po zasetí trávy nevstupovali na nově
zatravněné plochy.
 budou probíhat práce na opravě chodníků na ulici Chlumská a propojovacím chodníku u
Křížových.
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 koncem dubna by měla být realizována úprava části pěší cesty kolem potoka směrem ke
sportovnímu areálu U Váňových.

Odpady:
Od 1.1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který zavádí
spoustu změn. Zákon je především nastaven na to, aby občan produkoval co nejmenší
množství komunálního a objemného odpadu (popelnice a sběrný dvůr). Klade velký
důraz na třídění jednotlivých komodit (papír, plast, sklo, tetrapaky, kovy). Pokud se
těchto uvedených pravidel aktivně všichni nezúčastníme, tak nás čeká poměrně razantní
navýšení poplatku. Viz tabulka níže.
Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Sazba

500 Kč 500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

600 Kč

600 Kč

700 Kč

700 Kč

800 Kč

Sazba +

800 Kč 900 Kč 1000 Kč 1250 Kč

Kg/obč. 200 kg 190 kg 180 kg

170 kg

1500 K 1600 Kč 1700 Kč 1800 Kč 1850 Kč 1850 Kč

160 kg 150 kg

140 kg

130 kg

120 kg

120 kg

V prvním řádku je rok, ve druhém řádku je základ poplatku, při dodržení limitu v řádku čtyři.
Poplatek je pouze za uložení na skládku a je nastaven od 1.1. daného roku. Řádek třetí je
sazba, kterou budeme platit při překročení limitu kilogramů na občana a rok (viz řádek
čtvrtý). Zásadní informací je, že limit kilogramů na občana je součtem hmotností komodit
uložených do popelnic a sběrného dvora. Tento poplatek se hradí společnosti SUEZ, není
v něm započten poplatek a svoz a ostatní náklady, včetně nákladů na sběrný dvůr.
Místa kde mohou v obci občané ukládat tříděný odpad:
Sběrna papíru (budova za OÚ Bořitov) je otevřena každý lichý týden v pondělí, v době od
16,00 do 17,00 hodin.
Plasty a čisté a sešlápnuté kartony od mléka mohou občané odevzdávat do vaků na
dvoře za obecním úřadem 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
lahve zmáčknuté. Nepatří sem novodur a polystyren.
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.
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Oznámení ZŠ a MŠ Bořitov
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se bude konat v úterý 13. dubna 2021
v budově Základní školy Bořitov. Veškeré informace a formuláře k zápisu jsou uvedeny
na www.zs.boritov.cz.
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve čtvrtek 13. května 2021
v budově Mateřské školy Bořitov v době od 14,00 hod. Podrobnosti k zápisu budou
uvedeny na www.zs.boritov.cz v části Mateřská škola – AKTUALITY a DOKUMENTY
nejpozději od pátku 9. 4. 2021.
Š. Hlavatá, ředitelka školy
Sčítání proběhne zcela bezkontaktně prostřednictvím
internetu nebo pomocí listinného formuláře. Online sčítání
probíhá v období od 27.3. do 11.5.2021 na webu nebo
pomocí mobilní aplikace. Sečíst se přes internet bude
možné odkudkoliv až do 11. května. Pokud se někdo nemůže
nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna do 11. května
vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní
obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář
v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky, odeslání je
zdarma.
Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře těm, kteří se nesečetli
online. Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před
vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky (případně bude
vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu). Nebudete zrovna doma? Termín
změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám
opět oznámí. Každé domácnosti bude standardně předáván jeden sčítací formulář, na
žádost jich může být vydáno i více. Při vyzvednutí sčítacího formuláře bude nutné sdělit
číslo bytu, ve kterém bydlíte, a na kontaktním místě i adresu, ke které bude formulář přiřazen
načtením čárového kódu.

Klub důchodců
Klub důchodců oznamuje svým členům, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
se ruší týdenní pobyt v lázních Slatinice u Olomouce v termínu 6 .- 12.4.2021.
Bohužel se ruší i setkání jubilantů za první pololetí roku 2021, které mělo proběhnout
v dubnu. Pokud se aktuální situace zlepší, setkání bude uskutečněno v nejbližším možném
termínu.
Výbor klubu důchodců přeje všem svým členům pevné zdraví a spoustu energie k překonání
těchto nelehkých dnů.
Srdečně se těšíme na setkání s vámi.

Římskokatolická farnost Bořitov
Přehled bohoslužeb v kostele sv. Jiří – Velikonoční triduum
1.4.2021
Zelený čtvrtek – mše svatá v 18,00 hod.
2.4.2021
Památka umučení Páně - Velkopáteční obřady v 18,00 hod.
3.4.2021
Vigilie Zmrtvýchvstání (sobota) – upřesnění hodiny konání obřadů Bílé
soboty, bude vzhledem k pandemickým opatřením na vývěsce u kostela.
4.4.2021
Boží hod Velikonoční (neděle) – mše svatá v 10,00 hod.
Dokud máte světlo, věřte v to světlo, abyste byli syny světla. (Jan 12,36)
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci dubnu 2021
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Jirman Martin
Vyhlídalová Veronika

Úmrtí
Grim Alois

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – duben 2021 (8 – 13 hod)
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
10.4.
11.4.
17.4.
18.4.
24.4.
25.4.

MUDr. Ševčík Štěpán
MUDr. Ševčíková Bohdana
MUDr. Ševčíková Radomíra
MDDr. Šméralová Kristýna
MUDr. Štrajtová Jana
MUDr. Šumberová Ludmila
MUDr. Švendová Zdena
MUDr. Tomášková Barbora
MUDr. Semrádová Danuše
MDDr. Trubáčková Pavlína

Svitávka, Hybešova 197
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 471 210
516 416 386
516 488 454
731 074 479
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800
516 435 203
516 488 452

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.

Knihovna
Knihovna je z důvodu nemoci uzavřena, o otevření budeme občany včas informovat
místním rozhlasem.

Zprávy z matriky za rok 2020









narodilo se 8 dětí
zemřelo 20 občanů
přistěhovalo se 7 občanů
odstěhovalo se 28 občanů
k 31.12.2020 žilo v naší obci 1263 obyvatel
počet mužů 625, průměrný věk 41,61 roků
děti do 15 let:
194
počet žen 638, průměrný věk 44,42 roků
věkový průměr všech obyvatel je 43,03 roků
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mládež do 18 let: 227
občané nad 60 let: 345

