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Oznámení obecního úřadu
 Na náměstí probíhají dokončovací práce na jeho revitalizaci. V rámci revitalizace byla
restaurována i socha sv. Václava, kterou provedl kamenosochař p. Váradi. Terénní
úpravy a výsadba stromů bude probíhat v průběhu měsíce listopadu. Založení trávníku
a výsadba okrasných rostlin bude realizována vzhledem k možnému riziku vymrznutí až
v jarních měsících příštího roku. Realizace zeleně byla zadána firmě Martin Šmerda,
projektování a realizace okrasných zahrad.
 V termínu 5. listopadu 2020 bude na ulici Chlumská v případě příznivých klimatických
podmínek realizována pokládka asfaltového povrchu. Upozorňujeme občany, že v době
pokládky asfaltového povrchu bude komunikace v úseku od Blažkových, až po křižovatku
k fotbalovému hřišti, zcela uzavřena.
 V měsíci říjnu byla dokončena revitalizace veřejného osvětlení v obci. Vyměněno bylo
celkem 242 světelných bodů za LED světla a provedena rekonstrukce 4 rozvaděčů
ovládajících veřejné osvětlení. Věříme, že nové kvalitní osvětlení bude sloužit na dlouhou
dobu občanům obce bez poruch.
 Začátkem listopadu (pravděpodobně 2.- 4. 11. 2020), termín ještě není upřesněn, dojde
k poslednímu přelaďování televizního vysílání v rámci přechodu na DVB-T2 na vysílači
Kojál. Uživatelé TKR si budou muset opět přeladit svoje televizory.
 V první polovině října byla dokončena rekonstrukce místnosti archivu v budově obecního
úřadu. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, zhotoven nový sádrokartonový
strop, oprava stěn, výmalba místnosti a položena nová podlaha. Místnost archívu byla
vybavena novým nábytkem na spisovou a archivační dokumentaci. Po klubu důchodců
tak byla rekonstruována další část budovy obecního úřadu tak, aby odpovídala
současným potřebám pracovníků obecního úřadu.
 Provoz obecní knihovny je z důvodu nařízení vlády až do odvolání přerušen.
 Úřední hodiny pro veřejnost jsou na Obecním úřadu Bořitov z důvodu nařízení vlády až
do odvolání upraveny takto:
Pondělí
8 - 10 hodin a 14 - 17 hodin
Středa
8 - 10 hodin a 14 - 17 hodin
Žádáme občany, aby úřední hodiny využívali k vyřízení neodkladných záležitostí. Ostatní
záležitosti mohou řešit elektronicky, telefonicky nebo písemně. Podání lze také učinit
do schránky na budově obecního úřadu.
Provoz na sběrných střediscích odpadů je organizován tak, aby se v maximální míře
předešlo přenosu nákazy na osoby prostoru sběrného střediska odpadů. Je tedy nutné
minimalizovat kontakt obsluhy se zákazníky, což zahrnuje následující opatření:
o vstup do areálu je povolen pouze s ochranou nosu a úst,
o je nutné udržovat rozestupy minimálně 2 m,
o do sběrného střediska je povolen vjezd jednoho motorového vozidla, či vstup jedné osoby
odkládající odpady (vjezd následujícího vozidla či osoby lze realizovat až po opuštění
prostoru sběrného střediska předcházející osobou či vozidlem),
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o
o

osoby odkládají odpady do kontejnerů bez pomoci obsluhy,
obsluha pouze směřuje osoby k přináležejícím kontejnerům dle druhu odkládaného
odpadu, je třeba omezit/zcela vyloučit manipulaci s penězi (platby v hotovosti).

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020
Výsledky hlasování – Obec Bořitov
Okrsky
Cel
kem

Zpr.

v%

Voliči
v
seznamu

1

1

100

1 051

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

%
Plat.
hlasů

387

36,82

387

386

99,74

Kandidátní listina

Platné hlasy

Číslo

Název

Celkem

v%

5

Demokratická strana zelených

2

0,51

12

KDU - ČSL

70

18,13

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

22

5,69

19

Česká pirátská strana

45

11,65

22

Moravané

4

1,03

34

Zdraví Sport Prosperita

2

0,51

44

Spolu pro Moravu

10

2,59

45

Česká strana sociálně demokratická

34

8,80

50

ANO 2011

97

25,12

51

Starostové pro jižní Moravu

28

7,25

56

Levice

0

0,00

60

Dělnická strana sociální spravedlnosti-Čistý kraj

1

0,25

63

Komunistická strana Čech a Moravy

20

5,18

70

Trikolóra hnutí občanů

7

1,81

76

ODS s podporou Svobodných a hnutí SOM

44

11,39

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

0

0,00
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Koronavirus - jak postupovat?
Mám zdravotní potíže, co mám dělat?
Zdravotní stav vyhodnocuje vždy praktický lékař, nejlepší je spojit se s ním telefonicky
a postupovat dle jeho rad.
1. příznaky odpovídají onemocnění COVID-19, lékař vystaví elektronickou žádanku,
pacient se objedná na jím zvolené odběrové pracoviště. Seznam odběrových míst
lze najít na stránkách MZ ČR. V Blansku provádí odběry zdravotníci v Nemocnici
Blansko, odběrové místo zajišťuje také Nemocnice Boskovice. V případě nutnosti
může elektronickou žádanku vystavit také krajská hygienická stanice. Bez žádanky
si pacient musí odběr zaplatit jako samoplátce.
2. příznaky neodpovídají onemocnění COVID-19, další postup určí praktický lékař
Potkal jsem se s osobou, která má pozitivní test na COVID-19, co mám dělat?
Je nutné kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře, případně hygieniky. Ti vyhodnotí, zda
se jedná o rizikový kontakt.
Co je rizikový kontakt?
Riziková je osoba, která byla s pozitivním člověkem v kontaktu po dobu min. 15 minut
na vzdálenost menší než 2 metry a nebyly použity roušky či respirátory.
1. osoba pozitivně testovaná má či měla zdravotní potíže – rizikové jsou všechny
kontakty v období od dvou dnů před začátkem potíží pozitivně testované osoby až
dosud
2. osoba pozitivně testovaná nemá ani neměla zdravotní potíže – rizikové jsou
všechny kontakty v období od pěti dnů před datem odběru na koronavirus
u pozitivně testované osoby až dosud
Izolace nebo karanténa?
1. izolace – trvá 10 dní, týká se osoby, která je nemocná, případně byla pozitivně
testovaná na koronavirus, rozhoduje o ní praktický lékař či hygienická stanice.
Izolace končí, pokud je nemocný minimálně 3 dny bez příznaků a současně uplynulo
10 dnů od pozitivního testu na COVID-19. Izolaci ukončuje praktický lékař. Další
testování se již neprovádí.
2. karanténa – se týká osoby, která je rizikovým kontaktem s osobou, která byla
pozitivně testovaná na koronavirus, trvá 10 dní, rozhoduje o ní hygienická stanice či
praktický lékař. Pokud se u osoby v karanténě objeví příznaky, jde na test nejlépe
5. – 10. den karantény. Ukončení karantény je možné pouze na základě negativního
testu na COVID-19. S ohledem na čekací dobu na odběrových místech je vhodné se
předem objednat na termín, kdy desetidenní karanténa skončí. Pokud se nestihne
test provést v průběhu 10 dnů, karanténa se ukončí u bezpříznakových osob bez
provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Karanténu ukončuje praktický lékař.
Od kdy se počítá 10denní izolace/karanténa?
1. jsem nemocný, povinná izolace začíná datem odběru na COVID-19, který byl
vyhodnocen jako pozitivní
2. jsem rodinný příslušník žijící ve společné domácnosti osoby s pozitivním testem
na COVID-19, karanténa se počítá od data pozitivního odběru, který byl proveden
mému příbuznému
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3. v ostatních případech (jsem kolega, spolužák či známý osoby atp. osoby
s pozitivním testem na COVID-19) – karanténa se počítá od data posledního kontaktu
s osobou, které byl diagnostikován koronavirus
Čekám na výsledky covid testu, co mám dělat?
Do doby obdržení výsledku vyšetření (PCR test) zůstává pacient v domácím prostředí.
Potřebu pobytu ve zdravotnickém zařízení vyhodnocuje praktický lékař. Ten může vystavit
oznámení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
1. mám sám potíže – pokud je vysloveno reálné podezření na koronavirus, je vhodné,
aby rodinní příslušníci či osoby žijící ve společné domácnosti zůstali také v domácím
prostředí
2. jsem bez potíží, mám nařízenou karanténu kvůli kontaktu s osobou pozitivní
na koronavirus – pobyt v domácím prostředí se týká pouze mé osoby, rodinní
příslušníci zůstávají bez omezení pohybu až do výsledků mého vyšetření (PCR test),
je ovšem nutné, aby důsledně dodržovali zásady osobní a respirační hygieny
Co znamená pojem respirační hygiena?
Jde o způsoby chování, které brání šíření kapének a minimalizují tak riziko přenosu nákazy
v případě, že mám klinické příznaky respiračního onemocnění. Při kýchání a kašlání je třeba
si zakrývat ústa kapesníkem, nejlépe jednorázovým, použité kapesníky ihned odhazovat
do uzavíratelného koše a následně si důkladně umýt ruce teplou vodou a mýdlem po dobu
alespoň 20 vteřin nebo provést desinfekci rukou prostředkem na bázi alkoholu. Ústa je
možné si při kašli a kýchání zakrývat také paží či rukávem, nikdy však holou dlaní (hrozí
riziko přenosu kapének dál na předměty či okolní plochy).
Součástí respirační hygieny je i správné používání roušek a péče o ně.
1. Při nošení je nutné mít vždy rouškou krytá ústa i nos.
2. Jednorázové roušky lze používat maximálně po dobu 2 hodin (po navlhnutí dochází
ke snižování účinnosti). Při sundávání se lze roušky dotýkat pouze v oblasti gumiček
či provázků, roušku je nutné po použití vyhodit do odpadu a umýt si či vydesinfikovat
ruce.
3. Textilní roušky je nutné po sejmutí uložit do uzavíratelné nádoby/sáčku a vyprat
odděleně od ostatního prádla při teplotě min. 60 °C a délce programu alespoň 30
minut. Po usušení by se rouška měla vyžehlit, nejlépe napařovací žehličkou a uložit
do uzavíratelného obalu.
Mám pozitivní test, co mám dělat?
Informaci o výsledku vyšetření zasílá vyšetřující laboratoř pacientovi formou sms, od data
odběru začíná povinná desetidenní izolace. Pokud vystavil žádanku praktický lékař,
dostane informaci také. Pokud vystavila žádanku krajská hygienická stanice, nemocný musí
o pozitivním testu sám informovat svého praktického lékaře.
1. osoby žijící ve společné domácnosti s osobou s pozitivním testem mají
automaticky karanténu ihned, neměli by čekat na telefonát z krajské hygienické
stanice, ten může přijít s prodlevou. Ošetřující lékař jim vystaví elektronické potvrzení
o nařízení karanténě, případně lze po domluvě se zaměstnavatelem zahájit home
office.
2. v ostatních případech je nutné vyhodnotit, zda byl kontakt s nakaženým rizikový
(viz. výše), pokud ano, je nutné zkontaktovat ošetřujícího lékaře, který vystaví
elektronické potvrzení o nařízení karanténě, případně lze po domluvě se
zaměstnavatelem také zahájit home office.
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Je nutné si pro pracovníky hygienické stanice připravit jmenný seznam rizikových
kontaktů včetně mobilního kontaktu na všechny osoby v něm uvedené.
Mám negativní test, co mám dělat?
Pokud máte příznaky infekčního onemocnění, jedná se pravděpodobně o infekci
způsobenou jinými respiračními viry (např. chřipka) nebo infekci bakteriální. Postupujte dle
pokynů vašeho praktického lékaře, zdržte se kontaktu s ostatními osobami a dodržujte
zásady osobní a respirační hygieny. Jelikož se nejedná o onemocnění COVID-19,
nevztahuje se na Vás nařízená izolace a po uzdravení není třeba absolvovat další odběr
na koronavirus.
Kdy volat zdravotnickou záchrannou službu?
1. zhorší se zdravotní stav kvůli koronaviru natolik, že stav nelze řešit domácí léčbou
– vysoké horečky, dušnost, kolapsové stavy apod. v době mimo běžnou pracovní
dobu – v noci, o víkendech a svátcích atp., kdy mohou být zdravotní potíže život
ohrožující. Vždy je nutné informovat zdravotníky, že bylo praktikem už dříve
vysloveno podezření na koronavirus, že pacient čeká na výsledek odběru, případně
už mu byla nařízena izolace.
2. v případě jakýchkoliv zdravotnických potíží pacientů pozitivních na koronavirus,
které nesouvisejí s onemocněním, ale vyžadují akutní ošetření
V případě návštěvy posádky vozu lékařské služby první pomoci je nutné, aby všechny
osoby v domácnosti použily ochranu nosu a úst a dodržovaly další opatření tak, aby
nedošlo k nákaze zdravotníků. V akutních případech se lze předem telefonicky domluvit
také na ošetření u ambulantních lékařů (chirurgie, stomatolog atp.). Na ošetření
v akutních stavech mají právo i pacienti pozitivní na COVID-19, kteří mají nařízenou izolaci,
i jejich kontakty, kterým byla nařízena karanténa. Vždy je nutné informovat zdravotníky, že
bylo praktikem už dříve vysloveno podezření na koronavirus, že pacient čeká na výsledek
odběru, případně už mu byla nařízena izolace/karanténa.
Kde jsou nejbližší odběrová místa?
1. Nemocnici Blansko – na termín odběru je nutné si předem rezervovat termín přes
on-line formulář na webových stránkách nemocnice, od pondělí 12. října je možné se
v pracovních dnech v době od 13 do 15 hodin objednat také telefonicky na lince
601 086 145. Odběry se provádějí pouze osobám starším 18-ti let a probíhají
v pracovní dny v době od 7 do 15 hodin.
2. Nemocnice Boskovice – na termín odběru je nutné se předem objednat telefonicky
v pracovní dny v době od 7 do 15 hodin na lince 516 491 616, bližší informace lze
najít na webu nemocnice.
Můj zdravotní stav mi neumožňuje dostavit se na odběrové místo?
Pro tento účel je zřízen mobilní odběrový tým, službu zajišťuje Zdravotnická záchranná
služba JMK (ZZS). V případě potřeby je nutné telefonicky kontaktovat svého praktického
lékaře, případně hygienickou stanici, kteří zajistí vše potřebné a následně vám sdělí termín
odběru. Nevolejte ZZS sami, domácí odběr může zajišťovat výhradně praktický lékař
a pracovník hygienické stanice. Podmínkou využití této služby je pouze nepříznivý zdravotní
stav, stav plné či částečně omezené mobility a vyšší věk. Tuto službu nelze využít v případě,
že volající například nedisponuje vlastním automobilem, mobilní tým rovněž neprovádí
odběry u dětí.
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Doporučený postup České lékárnické komory seniorům, jak si mohou obstarat svoje
léky v období karantény
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Nemocnice Blansko omezuje neakutní péči
OMEZENÍ PROVOZU
Od 16.10.2020 je přerušena neakutní ambulantní péče.
S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a nedostatek zdravotnického personálu
Nemocnice Blansko Vás prosíme, abyste nemocniční ambulance navštěvovali pouze
s akutními zdravotními potížemi. V případě, že potřebujete vystavit recepty, spojte se
s ambulancí telefonicky. Děkujeme za pochopení. Připomínáme, že ve vnitřních prostorách
nemocnice platí pro všechny osoby povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou.
ZÁKAZ NÁVŠTĚV
Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a zvýšeného rizika nákazy onemocněním
COVID-19 je až do odvolání v Nemocnici Blansko VYHLÁŠEN ZÁKAZ NÁVŠTĚV
NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH. Děkujeme za pochopení snahy ochránit zdraví
hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnice.
Vzhledem k nutnosti dodržování hygienicko-epidemiologického režimu Vás prosíme, abyste
dodržovali následující opatření:
o Doporučujeme se do ambulancí předem telefonicky objednat.
o Dodržujte stanovený čas objednání.
o V případě nákazy COVID-19, karantény či kontaktu s nakaženou osobou do areálu
nemocnice nevstupujte.
o Trpíte-li akutní infekcí respiračního ústrojí či teplotou, kontaktujte svého
praktického lékaře.
o Je nutné zamezit kumulaci osob v čekárnách.
o Pokud to Váš zdravotní stav umožní, k vyšetření se dostavte sami.
o Dbejte zásad zvýšené hygieny rukou.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách Nemocnice Blansko.

Oznámení ZŠ a MŠ Bořitov
Měsíc říjen v ZŠ a MŠ Bořitov
ZŠ
Aktivity školy byly od začátku měsíce omezeny kvůli pandemii koronaviru stejně jako ostatní
oblasti života v naší republice. Vládním usnesením byla od středy 14. října uzavřena škola
a přešli jsme na distanční výuku, která je v důsledku novely školského zákona od tohoto
školního roku pro všechny žáky povinná. Její formy mohou být různé, naše škola kombinuje
zadávání učiva s on-line výukou.
Díky zkušenostem z jarních měsíců jsme se na tuto situaci lépe připravili. Komunikaci
s dětmi nám ulehčuje nově zavedená platforma Edupage, která umožňuje přehledné
zadávání učiva a předávání informací mezi školou, rodiči a žáky. Dále škola díky dotaci
MŠMT pořídila nové notebooky, které jsme mohli zapůjčit dětem v domácnostech, které to
potřebovaly.
Před uzavřením školy jsme ještě stihli začátkem října navštívit Planetárium Brno, kde děti
zhlédly vzdělávací programy Robinsonka (1. a 2. ročník) a Země v pohybu (3. – 5. ročník).
Poslední říjnový týden měli školáci volno. Na pondělí a úterý (26.-27. 10.) vyhlásilo MŠMT
dny volna, ve středu následoval státní svátek a ve čtvrtek a v pátek tradiční podzimní
prázdniny. Všichni netrpělivě čekáme, jestli se budou moci děti v listopadu vrátit do školy.
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MŠ
Školka uzavřena nebyla, její provoz pokračoval za zpřísněných hygienických opatření.
Dokonce se podařilo uskutečnit některé naplánované akce.
Na začátku měsíce jsme přijali pozvání k návštěvě zemědělského družstva. Děti si prohlédly
prostory kravína, dozvěděly se o významu chovu hospodářských zvířat a potěšily se
roztomilostí malých telátek.
Během celého měsíce děti pracovaly na svých obrázcích, aby se jimi mohly pochlubit
v podzimní „Galerii na plotě“ koncem října a začátkem listopadu. Doufáme, že potěší
nejedno oko kolemjdoucích.
Poslední říjnové konečně slunečné dny se nesly ve znamení skřítka Podzimníčka. Děti obou
tříd se nezávisle na sobě vydaly předem vytyčenou trasou po jeho stopách. Vyhledávaly
a plnily tematické úkoly, na jejichž konci čekala všechny sladká odměna. Děkujeme
rodičům, kteří se zapojili do společného tvoření s dětmi, letos na téma „Zvířátko z přírodnin“.
Všemi výrobky se budeme moci potěšit na výstavce, která bude v altánku na zahradě
školky přístupná také veřejnosti od 26. 10. do 6. 11. v době provozu školky (v pracovní dny
do 16:30). Prosíme návštěvníky o dodržování hygienických pokynů uvedených u vstupu
do altánku.
Podzimní sběr papíru a hliníku pro bořitovskou školu
Ve dnech 23. - 25. listopadu (PO – ST) organizujeme tradiční sběr odpadového papíru,
který bude možné uložit netříděný do uzamykatelného kontejneru vedle budovy školy
v termínech:
Pondělí 23. 11.
Úterý 24. 11.
Středa 25. 11.

7:30 – 19:00 hod
6:30 – 19:00 hod
6:30 – 14:00 hod

Ve sběru NESMÍ BÝT KARTONOVÝ PAPÍR, za jehož odvoz se
v současné době platí jako za uložený, resp. odvezený odpad.
Prosím o respektování této podmínky, abychom nemuseli za
odvezený kartonový papír doplácet. Sběrna bude akceptovat pouze
kartonové krabice, ve kterých bude uložen běžný starý papír.
Zároveň sbíráme hliník, na který bude u vstupu do kontejneru připravený označený pytel.
Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní. Výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí ZŠ
a MŠ Bořitov.

TJ Sokol Bořitov
Pravidelné cvičení v tělocvičně sokolovny bylo z důvodu vládních opatření proti šíření
koronaviru bohužel od poloviny října pozastaveno pro všechny naše cvičící složky. Alespoň
že nám vyšel výlet do Jeseníků, který jsme absolvovali za hezkého počasí v sobotu 10. října.
Při výšlapu na Praděd za slunečného počasí byly krásné výhledy na Petrovy kameny, lázně
Jeseník a Lipovou, Dlouhé Stráně a celou polskou stranu Jeseníků. Na vrchol Pradědu
do výšky 1491 m jsme zdárně vyšli všichni, i ti nejmladší pětiletí účastníci, které především
zde přivítal hodný vládce jesenických hor děda Praděda. Výšlap v čistém horském ovzduší
přispěl nejen k dobré fyzičce, ale i posílení imunity, kterou všichni v současné době tolik
potřebujeme.
Těšíme se a doufáme, že snad v 2. polovině listopadu se situace v pandemii zlepší
a budeme zase pravidelně cvičit.
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Zprávy z oddílu kopané
V návaznosti na mimořádná opatření Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 platí
minimálně v období od 22. října 2020 včetně do 3. listopadu 2020 do 23:59 úplný zákaz
fotbalových aktivit.
II. třída (Okresní přebor) mužů - Podzim 2020
Výsledky mistrovských utkání:
8. kolo Ne 27.9. 2020, 15:30 hod.
Bořitov – Adamov 2:2 (1:2)
branky: Málek M., Chládek L.
10. kolo So 10.10. 2020, 10:15 hod.
Bořitov – Ráječko B 1:3 (1:1)
branky: Modrák K. (PK)

9. kolo Ne 4.10. 2020, 15:00 hod.
Olomučany – Bořitov 3:0 (1:0)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabulka II. třída (Okresní přebor) mužů
Ráječko B
10 7 1 2 36 : 21
Drnovice
10 7 1 2 31 : 18
Olomučany
10 7 0 3 31 : 13
Jedovnice
10 6 2 2 30 : 20
Doubravice
10 6 1 3 18 : 14
Letovice
10 6 1 3 21 : 18
Olešnice
9 5 1 3 18 : 8
Kunštát B
10 4 2 4 25 : 25
Knínice
10 3 3 4 28 : 26
Bořitov
10 3 2 5 18 : 22

11
12
13
14

Skalice
Rudice
Velké Opatovice
Adamov

10
10
9
10

1
2
2
0

4
1
0
1

5
7
7
9

22
22
21
20
19
19
16
14
12
11

19 : 32
10
24
13 : 30
4 : 31

7
7
6
1

Zbývající utkání II. třída (Okresní přebor) mužů
11. kolo Ne 18.10. 2020, 14:30 hod.
Knínice - Bořitov

12. kolo Ne 25.10. 2020, 14:30 hod.
Drnovice - Bořitov

14. kolo St 28.10. 2020, 14:00 hod.
Bořitov - Letovice

13. kolo Ne 1.11. 2020, 14:00 hod.
Bořitov – Olešnice

OP starší přípravka - Podzim 2020
5. kolo Út 29.9. 2020, 16:30 hod., hřiště Bořitov
Bořitov – Žijeme hrou B 5:8 (3:4)
Bořitov – Žijeme hrou A 8:9 (3:2)
branky: Macháček Matyáš, Tůma Filip 2x,
branky: Pachlopník Vít 4x, Holík Václav
Pachlopník Vít, Holík Václav
2x, Ostrejš Samuel, Macháček Matyáš
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6. kolo So 3.10. 2020, 9:30 hod., hřiště Letovice
Letovice A – Bořitov 12:3 (7:2)
Letovice B – Bořitov 0:11 (0:3)
branky: Jedlička Adam 3x
branky: Chovan Matyáš, Holík Václav,
Ostrejš Samuel, Žid Marek, Pachlopník Vít
2x, Jedlička Adam 2x, Macháček Matyáš 3x
7. kolo Pá 9.10. 2020, 16:00 hod., hřiště Černá Hora
Bořitov – Blansko B 3:7 (1:3)
branky: Jedlička Adam 3x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bořitov – Blansko A 1:15 (1:7)
branka: Jedlička Adam

Neoficiální Tabulka OP starší přípravka
Boskovice A
13 12
Blansko A
13 12
Letovice A
13 12
Boskovice B
13 11
Bukovinka
13 9
Olomučany
14 7
Černá Hora
14 7
sdružené družstvo Kotvrdovice/Jedovnice
13 7
Blansko B
13 7
Blansko C
11 6
Boskovice C
13 6
Lipovec
12 6
Žijeme hrou A
13 5
Boskovice D
13 5
Svitávka
14 3
Knínice
14 3
Letovice B
13 3
Doubravice
14 3
Blansko D
11 3
Bořitov
14 3
sdružené družstvo Šošůvka/Vysočany
12 3
Žijeme hrou B
13 1

1 0
0 1
0 1
1 1
2 2
1 6
1 6
0 6
0 6
1 4
1 6
0 6
2 6
0 8
2 9
2 9
1 9
1 10
0 8
0 11
0 9
2 10

249:35
172:29
181:51
237:46
122:76
121:115
99:116
83:73
80:92
88:50
104:82
74:106
87:80
78:131
101:175
58:144
37:98
70:200
62:74
83:163
73:167
52:208

Zbývající utkání OP starší přípravka
8. kolo So 17.10. 2020, 9:00 hod., hřiště Blansko - Mlýnská (UT)
Blansko C – Černá Hora
Blansko D – Bořitov

Blansko C – Bořitov
Blansko D – Černá Hora

9. kolo So 24.10. 2020, 10:00 hod., hřiště Bořitov
Bořitov – Bukovinka
Černá Hora – Kotvrdovice/Jedovnice

Černá Hora – Bukovinka
Bořitov – Kotvrdovice/Jedovnice
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37
36
36
34
29
22
22
21
21
19
19
18
17
15
11
11
10
10
9
9
9
5

10. kolo St 28.10. 2020, 9:00 hod., hřiště Lipovec
Šošůvka/Vysočany – Bořitov
Lipovec – Černá Hora

Šošůvka/Vysočany – Černá Hora
Lipovec – Bořitov

11. kolo So 31.10. 2020, 9:00 hod., hřiště Černá Hora
Bořitov – Doubravice
Černá Hora – Rájec-Jestřebí

Černá Hora – Doubravice
Bořitov – Rájec-Jestřebí

Oddíl stolního tenisu
V současné době jsou zastaveny všechny soutěže stolního tenisu z důvodu epidemie.
A tým Bořitov, který v loňském roce postoupil do Regionálního přeboru I, má na své
soupisce tyto hráče: Pavlů Miroslav, Bubeník Radek, Kovář Jiří ml., Kopecký Květoslav,
Stejskal Marek, Ostrý Jan, Odehnal Ladislav st., Schiffneder Pavel, Blažek Rudolf, Mareček
Petr a Polák Josef.
Za B tým, který si v kvalifikaci s týmem Šošůvky C po výsledcích 10 : 8 v domácím prostředí
a remíze 9 : 9 v Šošůvce zajistil opětovnou účast v soutěži Regionální přebor II, mohou hrát
tito hráči: Stejskal Marek, Ostrý Jan, Odehnal Ladislav st., Schiffneder Pavel, Blažek Rudolf,
Kovář Jiří st., Mareček Petr, Polák Josef, Kabát Ladislav, Pařízek Leoš, Fojt Antonín,
Odehnal Ladislav ml., Odehnal Jiří, Málek Karel a Mareček Milan.
Za C tým v Regionální soutěži I mohou hrát tito hráči: Mareček Petr, Polák Josef, Blažek
Rudolf, Málek Karel, Fojt Antonín, Mareček Milan, Kovář Jiří st., Pařízek Leoš, Kabát
Ladislav, Odehnal Ladislav ml., Odehnal Jiří.
D tým hrající Regionální soutěž II má na své soupisce tyto hráče: Pařízek Leoš, Kabát
Ladislav, Odehnal Jiří, Odehnal Ladislav ml., Fojt Antonín, Málek Karel, Mareček Milan
a Kovář Jiří st.
Všichni doufáme, že se situace kolem epidemie brzy uklidní a budeme moci soutěže
rozběhnout. Už se těšíme.

Římskokatolická farnost Bořitov
Červená středa
Společně za víru a svobodu - 25.11.2020
Tato kampaň vznikla na základě mezinárodní společnosti Církev v nouzi,
která chce propagovat víru a toleranci ve společnosti vůči křesťanskému
vyznání. Znakem této kampaně je rozsvícené červené světlo
symbolizující krev trpících pro víru.
Naše farnost se tento den k této kampani připojí nasvícením farního kostela červeným
světlem.
Zapojit se může každý a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci - ve společenství
nebo doma, zapálit svíčku, přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování
a náboženské svobody.
Aktuální informace o dění ve farnosti, pořadu bohoslužeb, možnosti duchovních služeb
(svátosti smíření, eucharistie a dalších) v době protiepidemických opatření najdete
na vývěsce u kostela.
p. Bohumil Němeček
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci listopadu 2020
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – listopad 2020 (8 – 13 hod)
1.11.
7.11.
8.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.

MDDr. Fojtíková Veronika
MUDr. Grenarová Marie
MUDr. Grénarová Magda
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Havlová Petra
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Hosová Eva
MUDr. Hošák Břetislav
MUDr. Hošáková Kateřina

Rájec, Zdrav. středisko
Blansko, Vodní 5B
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Gellhornova 9
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Adamov, U Kostela 4

516 432 138
724 081 182
774 710 550
516 454 338
516 418 788
721 425 074
735 056 656
516 432 138
516 446 428
516 446 428

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.

Kulturní komise
Kulturní komise bude informovat o možném konání pravidelných akcí - Rozsvícení
vánočního stromu a Mikulášská nadílka - dle vládních opatření proti šíření Covid-19, které
budou aktuální k datu termínu uvedených akcí, tj. 29.11. a 6.12.2020.
Oznamujeme, že plánované divadelní představení dne 28.11.2020 Ženy na pokraji
nervového zhroucení, Divadlo na Fidlovačce v Praze, je zrušeno. Vstupenky bude možné
vyměnit až po ukončení vládních opatření, budeme včas informovat o dalším postupu.

Orel Bořitov

 Na základě vládních opatření proti šíření Covid-19 jsou všechny plánované kulturní
i sportovní aktivity na Orlovně zrušeny.
Přejeme Vám všem pevné zdraví a optimismus! Těšíme se na shledanou v lepších
časech.
 Kapela NaLiTo! děkuje všem občanům, kamarádům i fanouškům za obrovskou podporu
a účast na I. Online koncertu naší kapely!
Jsme opravdu rádi, že se naše vystoupení líbilo a získalo mnoho kladných ohlasů
i hodnocení. Již pilně pracujeme na přípravě dalšího koncertu, který vám snad v této
podivné době přinese trochu pohody a optimismu do vašich domovů. Sledujte nás
na našem kapelním facebooku, ať Vám nic neunikne!
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www.tiskfiala.cz

