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Vážení spoluobčané, 

obracím se na Vás v této složité a nelehké situaci, která dolehla na nás všechny 
bez rozdílu. Náš současný život je zásadně limitován nařízeními vlády, která mají zabránit 
dalšímu šíření koronaviru v naší republice. Omezení to jsou nepříjemná, ale chci Vás 
všechny požádat o jejich striktní dodržování a plnění. Tato opatření nejsou samoúčelná, ale 
mají za úkol chránit Vás, ale především i Vaše spoluobčany, zejména seniory.  

Chtěl bych na tomto místě velice poděkovat firmě Českomoravská textilní s.r.o. 
Letovice, firmě KOKA Černá Hora, pí. Zuzaně Machorkové, pí. Dáše Jelínkové a dalším 
bořitovským spoluobčanům za  dodávky ochranných textilních roušek pro naše obyvatele. 
Této pomoci si velice vážíme a ještě jednou za ni děkujeme.  

Současná situace nás a zejména naše děti bohužel s největší pravděpodobností 
připraví o naši tradiční pouť, oblíbené předpouťové posezení a další společenské 
a sportovní akce, na které jsme zvyklí.  

Pevně věřím, že tato situace nebude trvat dlouho, striktní opatření budou postupně 
uvolňována a náš život se zanedlouho vrátí do normálních kolejí. Proto, prosím, 
nepodléhejte panice, depresím a beznaději, ale i v těchto nelehkých chvílích si najděte 
v životě něco pozitivního. Využijte tuto dobu a věnujte se svým rodinám a blízkým, na které 
nám jindy nezbývá v dnešní uspěchané době tolik času, věnujte se v rámci možností svým 
koníčkům, práci na zahrádkách.  

Dovolte mi, milí spoluobčané, abych Vám v této těžké době z celého srdce popřál 
především pevné zdraví, hodně pohody, tolerance, optimismu a naděje. Věřte, že situaci 
zvládneme a budeme se zase těšit z normálního života. Blíží se Velikonoce, nejvýznamnější 
křesťanské svátky v roce. Bohužel i jejich oslava bude netradiční a hodně ovlivněna 
současnou situací, ale přesto bych Vám chtěl popřát jejich krásné, klidné a pohodové prožití. 

                        Antonín Fojt, starosta obce 
 
 
 

Oznámení obecního úřadu 
Mimořádná opatření Obce Bořitov v souvislosti s opatřením Vlády ČR proti šíření 
koronaviru COVID-19 a vyhlášením karantény na celém území ČR:  

 Obec Bořitov, vedená snahou maximálně ochránit před případnou nákazou 
nejzranitelnější skupiny obyvatel vyzývá všechny obyvatele obce k zodpovědnému 
přístupu k vlastnímu zdraví a k ochraně zranitelných skupin obyvatelstva, zejména 
seniorů. Na veřejných prostranstvích je povoleno shromažďování maximálně dvou osob. 

 Obecní úřad nabízí občanům zdarma látkové ochranné roušky. Vyzvednout si je 
můžete na obecním úřadě. 

 Oznamujeme, že obecní úřad objednal pro obyvatele dezinfekční prostředky. Po jejich 
dodání na OÚ budeme informovat o způsobu jejich distribuce. 

 Žádáme občany starší 70ti let, případně další občany, kteří o těchto osobách vědí, že 
pokud mají problémy se zajištěním základních životních potřeb, tj. nákup potravin, 
léků a jiných potřeb, aby tuto skutečnost ohlásili na OÚ, tel. 516 437 189, který zajistí tyto 
služby prostřednictvím Červeného kříže. 

 Obecní úřad Bořitov má úřední hodiny stanoveny pouze na pondělí a středu v době 
od 14,00 do 17,00 hodin k vyřízení neodkladných záležitostí. Vyzýváme občany, aby 
v případě potřeby v maximální míře využívali telefonické nebo emailové kontakty. 
Na obecní úřad je zakázán vstup osobám, které projevují jakékoliv příznaky respiračních 
chorob. 
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 Opatření platná od pondělí 16. 3. 2020 a platí až do odvolání: 

o Mateřská škola Bořitov je od 18. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. 

o Obecní knihovna Bořitov je uzavřena. 

o Sportoviště v Bořitově jsou uzavřena. 

o Sběrna papíru v Bořitově je uzavřena. 

o Sběrný dvůr v Černé Hoře je uzavřen. 

 Na místní kabelové televizi je nainstalován program ČT3, který vysílá v systému DVB-
T2. Občané, kteří mají televizory s příjmem tohoto systému, nebo mají set-top-boxy, si 
mohou tento program naladit. 

 Plánované vypínání stávajícího vysílání DVB-T a přelaďování přechodové sítě DVB-
T2 na finální kmitočty se odkládá. Změna se týká všech termínů na vysílačích České 
Budějovice - Kleť a Vimperk - Mařský vrch plánované na 19. března a na vysílačích 
na jižní Moravě Brno - Kojál, Hády, Barvičova a Mikulov - Děvín, které mělo zahájit 
přechod na DVB-T2 v úterý 31. března. O nových datech přelaďování Vás budeme 
neprodleně informovat.  

 Oznamujeme občanům, kteří tak dosud neučinili, že poplatky za odpady, psy 
a hrobová místa lze platit bezhotovostně na účet obce č. ú. 6229631/0100, VS číslo 
domu, u platby za hrob VS číslo hrobu. Pro přesnou výši platby volejte na OÚ, tel. 
516 437 189. 

 Pošta Černá Hora oznamuje, že od 23.3. 2020 až do odvolání je pracovní doba nově 
od 8:00 do 14:00 hodin. 

 ZS Černá Hora MUDr. Floková oznamuje omezený provoz, čekárna pro pacienty je 
uzavřena. Přijímá pouze akutní případy po telefonické domluvě a objednání na konkrétní 
čas, recepty na léky vystaví pouze po telefonické domluvě na čísle 516 437 247. 

 Lékárna Černá Hora oznamuje, že až do odvolání je změna otevírací doby od 7,30 
do 14,00 hodin. 

 Na farském kopci byl zbudován nový dlážděný chodník z parkoviště ke vchodu do fary. 

 Vzhledem k současné situaci a nařízením vlády se letošní tradiční pouť v naší obci 
s největší pravděpodobností konat nebude. 

 O termínu konání veřejného zasedání zastupitelstva obce budete včas informováni 
prostřednictvím úřední desky, mobilního rozhlasu a hlášení místního rozhlasu. 

 Ve dnech 9. – 10. dubna 2020 proběhne čištění komunikací v obci, proto žádáme občany, 
aby svoje vozidla neparkovali na komunikacích, aby mohl být proveden jejich kompletní 
úklid. 

 
Informace o provozu Nemocnice Blansko 
Omezení provozu 
S ohledem na bezpečnostní opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru vás 
prosíme, abyste nemocnici navštěvovali pouze s akutními zdravotními potížemi, plánované 
kontroly, preventivní vyšetření a odběry krve prosím přeobjednejte. V případě, že 
potřebujete vystavit recepty, spojte se s ambulancí telefonicky. Děkujeme za pochopení, 
chráníte sebe a své blízké. 
 

Opatření v souvislosti s koronavirem 
Platí zákaz návštěv na lůžkových odděleních. Pokud nemusíte ze zdravotních důvodů, 
nevstupujte do Nemocnice Blansko. V případě podezření na nákazu novým koronavirem 
(pobyt v zasažené oblasti, kontakt s nemocným, chřipkové příznaky) kontaktujte telefonicky 
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svého praktického lékaře nebo pracovníka hygienické stanice. Sledujte informace 
na webových stránkách úřadů. 
 

Vstup do areálu 
Areál Nemocnice Blansko se uzavírá, je zaveden řízený vstup přes vrátnici nemocnice 
následujícím způsobem: v pracovní dny v době 7,00 – 15,30 hod. je přístup do budovy 
polikliniky a nemocnice umožněn pouze bočním vchodem u lékárny, řídí ho pracovníci 
v ochranných pomůckách, kteří měří tělesnou teplotu, odebírají anamnézu a sepisují čestné 
prohlášení. 
 

Provoz Centrálního odběru krve  
je v době 7,00 – 9,00 hod. Vchod z ul. Sadová je uzavřen úplně, zadní vchod do Nemocnice 
Blansko je určen pouze pro pacienty přijíždějící na dialýzu, vozy ZZS JMK, dopravní službu 
přivážející a odvážející pacienty z lůžkových a na lůžková oddělení. Přístup z parkoviště 
nad Nemocnicí je uzavřen. 

 

Koronavirus - informace k opatřením 
Důležité kontakty: 
Webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky s informacemi ke koronaviru:  
https://koronavirus.mzcr.cz/ 

Koronavirus infolinka KHS JmK: 773 768 994, po-pá: 8:00-17:00 

Mimo tuto dobu funguje Infolinka Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367 

Informační linka krajského úřadu JmK: 800 129 921, denně 7:00-19:00   

Bezplatná celostátní informační linka: 1212, základní linka s informacemi ke koronaviru 
a nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. 

Telefonní číslo pro konzultace s blanenskými hygieniky: 516 497 150  

  

SDH Bořitov 
 Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás požádali, chovejme se všichni v této nelehké době 

zodpovědně a dodržujme nařízení. I tato nepříjemná opatření nám pomohou nastalou 
situaci rychleji zvládnout, abychom se mohli vrátit k našemu běžnému životu. 

 

 Ve čtvrtek 5. 3. byla naše jednotka starostou obce vyslána na technickou pomoc. Jednalo 
se o uvolněný plech na střeše farní budovy, který se uvolnil vlivem silného větru. Plech 
jsme pomocí nastavovacího žebříku odstranili. 

 

 Na začátku března plnili mladí hasiči odznaky odbornosti v okruzích: preventista, 
preventista-junior, strojník, strojník-junior, cvičitel a velitel. 

 

 V neděli 8.3. zajistili naši dorostenci prodej občerstvení na dětském karnevale. 
 

 Podle nařízení vlády ČR se do odvolání nebudou konat hasičské tréninky.  

 
 
Orel Bořitov 
Bohužel z důvodů šíření koronaviru byly všechny sportovní a kulturní aktivity v rámci jednoty 
Orel Bořitov do odvolání ZRUŠENY. Prosíme všechny o důsledné  dodržování těchto 
zákazů a ohleduplnosti vůči všem spoluobčanům, zejména  používáním roušek, neboť toto 
je jediná cesta k ochránění nás všech před tímto nebezpečím. Přejeme vám všem hodně 
štěstí a zdraví a těšíme se na lepší dobu. 

https://koronavirus.mzcr.cz/
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Oznámení školy 
Mimořádná opatření vlády, která si vyžádala aktuální situace, se velice citelně dotkla také 
naší školy a školky. 
 

Na základě mimořádného opatření Bezpečnostní rady státu byla ve středu 11. 3. 2020 
do odvolání přerušena školní docházka žáků a o týden později jsme po dohodě s vedením 
obce přerušili také provoz naší Mateřské školy. O návratu dětí do školy a školky, který bude 
záviset  na aktuálním vývoji situace, budeme informovat na webu školy a mailem rodičům. 
Výuku žáků zajišťujeme především přes mailovou komunikaci s rodiči i dětmi. Každé pondělí 
dostanou přehled učiva, které musí v daném týdnu zvládnout, a aby byla zajištěna zpětná 
vazba, posílají splněné úkoly mailem svým vyučujícím k pravidelné kontrole. 
 

V této souvislosti bych ráda poděkovala všem rodičům, pro které je tato doba zvlášť 
náročná, protože vedle svých běžných pracovních povinností zvládají také pomoc dětem 
s učením. S velkou zodpovědností a pečlivostí se ve většině případů zhostili také úkolu fotit 
a posílat dětmi vypracované učivo zpět ke kontrole do školy. 
 
Plánované akce stihla v březnu uskutečnit jen školka: 

 Začátkem měsíce se děti zúčastnily výtvarného projektu „Pískování obrázků“, na kterém 
si vyzkoušely netradiční tvoření s barevným pískem. 

 7. března vystoupily starší děti pod vedením paní učitelky Martiny Gulové a Soni 
Sehnalové na hasičce, na tradičním „Jarním posezení“ spojeném s oslavou MDŽ, které 
pořádal Klub důchodců Bořitov.  

 10. března začaly přihlášené děti jezdit plavat do Černé Hory na Sladovnu. Otužují se 
a zároveň překonávají obavu z vodního prostředí. 

 11. března se předškolní děti vypravily do obecní knihovny na program věnovaný 
pohádkám Ondřeje Sekory. 

 
 

Další informace 
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bude letos probíhat na základě opatření 
MŠMT bez osobní přítomnosti dětí formou odevzdání vyplněných formulářů zákonnými 
zástupci. Původní termín zápisu se přesunuje na 28. a 29. dubna 2020 od 14:30 do 17:00 
hod. Podrobné informace najdete na www.zs.boritov.cz. v části Aktuality. 
 
 

Informace ke sběru papíru a hliníku 
Předběžný termín letošního jarního sběru je po dohodě se sběrnou dohodnut na 25. - 27. 
května.  O případné změně termínu budeme informovat!!!   
Nově však platí, že 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.  
             Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
Přestože letošní podmínky pro konání již 11. ročníku „Koštu o nejlepší pálenku“ nebyly 
příznivé z důvodů loňské neúrody ovoce, také vyšší nemocnosti (chřipkové období) a navíc 
začínající koronavirové epidemie ve světě, bylo přihlášeno do soutěže 33 vzorků. Z nich 26 
vzorků bylo z místních, bořitovských zdrojů. Z deseti druhů pálenek převažovaly pálenky 
ze švestek, kterých soutěžilo 15. K vyhodnocení bylo předáno 31 hodnotících lístků, 
přičemž na jejich vyplňování a hodnocení se podílela často i skupinka účastníků, takže 

http://www.zs.boritov.cz/
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pořadatelé mohou ujistit, že vyhodnocení bylo maximálně objektivní. Uvádíme umístění 
pálenek a jejich majitelů na prvních 10 místech, komplexní výsledky hodnocení jsou 
uvedeny na webových stránkách TJ Sokol Bořitov: 
 

1. mandloňovice 2019, Kopecký Karel, Bořitov 6. směska 2018, MUDr. Řehořek Tomáš, Bořitov 
2. hruška 2019, Horák Josef, Bořitov           7. třešeň 2018, MUDr. Řehořek Tomáš, Bořitov 
3. švestka 2018, Hlavatý Jan, Blansko           8. švestka 2018, Blažek Miloslav, Bořitov      
4. švestka 2019, p. Zouhar, Senetářov           9. švestka 2019, Trenčanová Míša, Bořitov       
5. švestka 2019, Bartek Vilda, Bořitov         10. meruňka 2019, Kopecký Karel, Bořitov       

Děkujeme všem soutěžícím za kvalitní pálenky, návštěvníkům za příjemnou atmosféru 
posledního sobotního únorového odpoledne. Dále sponzorům, kteří přispěli k dobré úrovni 
společenské akce a také členům a členkám turistického oddílu TJ Sokol, kteří připravili 
organizaci koštu a především bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. 

 

Cyklistické závody „O mistra Bořitova“                                                                       
V letošním roce je plánován tradiční cyklistický závod zařazený v akcích České unie sportu 
„Sportuj s námi“ a to jeho 51. ročník, v termínu na neděli 17. května. Vzhledem k stávajícímu 
stavu pandemie koronaviru a zákazu shromažďování lidí, bude jeho konání, zrušení, či 
posunutí termínu upřesněno v dalším Bořitovském zpravodaji a na webu TJ Sokol.   
 
 

Zprávy z oddílu kopané 
Zrušení všech hromadných sportovních akcí 
Vzhledem k aktuálně vládou vyhlášenému nouzového stavu na území České republiky 
spojeném i s omezeními volného pohybu a sdružování osob bylo výkonným výborem FAČR 
a následně i příslušnými orgány krajských i okresních fotbalových svazů rozhodnuto 
o zrušení všech soutěžních turnajových, přípravných i přátelských zápasů, a to až 
do odvolání. 
 

V souladu s výše zmíněným nařízením vlády TJ Sokol Bořitov, z.s. zrušila všechny 
cvičení, tréninky, zápasy a jiné sportovní aktivity konané v prostorách a na sportovištích 
TJ Sokol Bořitov, z.s., a to rovněž až do odvolání. 
 

O případném znovuzahájení sportovní činnosti budou občané informováni prostřednictvím 
tohoto zpravodaje, obecního rozhlasu apod. 
 
 
Žádost 
TJ Sokol Bořitov, z.s. oddíl kopané žádá naše spoluobčany, aby areálu fotbalového hřiště 
nevyužívali k venčení svých psů. Vaši čtyřnozí miláčci způsobují svými výkaly apod. 
poškození travnaté plochy hřiště, která je primárně určena pro sportování dětí a dospělých.  
 

Dále žádáme všechny spoluobčany, kteří si sami nebo se svými ratolestmi půjdou 
zasportovat do areálu fotbalového hřiště mimo oficiální tréninkové hodiny, a přitom přenesou 
na hrací plochu mobilní fotbalové branky, aby je po ukončení své sportovní aktivity vrátili 
na původní místo, tedy mimo hrací plochu. Děkujeme. 
 
 
Videonávody pro provádění pohybových aktivit s dětmi v domácím prostředí 
Pro naše nejmenší sportovce a jejich rodiče níže uvádíme několik videonávodů 
pro provádění pohybových aktivit s dětmi v domácím prostředí, které je možno najít 
na internetu – např. na webových stránkách www.zijemehrou.cz.  
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Rozcvička a cvičení s českými olympioniky (pro kategorie přípravek a žáků): 
UčíTelka: Olympijský tělák s Jiřím Ježkem 
https://www.youtube.com/watch?v=CGZ5jvZk4xM 
 
UčíTelka: Olympijský tělák se Šárkou Kašpárkovou 
https://www.youtube.com/watch?v=W43IZ-U5brA 
 
UčíTelka: Olympijský tělák s Ilčou Burgrovou 
https://www.youtube.com/watch?v=gD1eWf-ktBs 
 
Ukázka z tréninku pohybové školičky Žijeme Hrou (pro děti ve věku od 3 do 6 let) 
Některé hry a cvičení si můžete zahrát i doma :-)  
https://www.youtube.com/watch?v=WqAjgpdKFdY 
 
Inspirace na rozvoj fotbalových dovedností: 
Projekt Můj první gól Trénuj. 
Série instruktážních videí projektu Můj první gól je vhodná pro rozvoj základních 
individuálních dovedností fotbalistů a fotbalistek (vhodné pro hráče od přípravek až 
po žáky). 
https://www.youtube.com/watch?v=3SXGXI6UO24&list=PLr0RettjY3g0ZiDvhHoeUkodLyV
a9ddw-&index=3 
 
Pavel Blaha, trenér Žijeme Hrou - individuální míčová technika (pro kategorie 
přípravek a žáků) 
https://www.youtube.com/watch?v=TVcrU44LlTo 
 
Pavel Blaha - Atletická abeceda, odrazová síla, technika skoků, výbušnost, rychlost. 
https://www.youtube.com/watch?v=FS7YgObQf9E 
 
Standa Duben - domácí gymnastika 
https://www.youtube.com/watch?v=oVRAIO1BSn8 
 
Standa Duben - domácí fotbalová cvičení a hry 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJlbRAwzfHw 
 
 
 

Oddíl stolního tenisu 
Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci březnu:  
 

A mužstvo je po 15 kolech na 3. místě regionálního přeboru II. třídy s 48 body.  
Velké Opatovice B  :  Bořitov A 12 : 6 
 

B mužstvo je po 15 kolech na 11. místě Regionálního přeboru II. třídy s 24 body.  
Boskovice B  :  Bořitov B  12 : 6  
 

C mužstvo je po 15 kolech na 8. místě Regionální soutěže I s 34 body.  
Kunštát D  :  Bořitov C  12 : 6 
 

D mužstvo je po 15 kolech na 9. místě Regionální soutěže II s 29 body.  
Velké Opatovice D :  Bořitov D   9 : 9 
 

Do konce sezóny 2019/2020 zbývá oddílům stolního tenisu odehrát poslední kolo soutěží. 
To bude odehráno po vyřešení koronavirové infekce. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGZ5jvZk4xM
https://www.youtube.com/watch?v=W43IZ-U5brA
https://www.youtube.com/watch?v=gD1eWf-ktBs
https://www.youtube.com/watch?v=WqAjgpdKFdY
https://www.youtube.com/watch?v=3SXGXI6UO24&list=PLr0RettjY3g0ZiDvhHoeUkodLyVa9ddw-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=3SXGXI6UO24&list=PLr0RettjY3g0ZiDvhHoeUkodLyVa9ddw-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=TVcrU44LlTo
https://www.youtube.com/watch?v=FS7YgObQf9E
https://www.youtube.com/watch?v=oVRAIO1BSn8
https://www.youtube.com/watch?v=ZJlbRAwzfHw
https://www.ewac.cz/galerie/novinky_en/1492083765_en_velikonoce-2017-2.jpg
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci dubnu 2020 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození 
Vladík Dominik 
Torkoš Štěpán 
Zavadilová Tereza 
 

Úmrtí 
Hlavičková Emilie 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – duben 2020 
Na základě rozhodnutí Představenstva Oblastní stomatologické komory Blansko ze dne 
16.3.2020  je   p ř e r u š e n   od výše uvedeného dne provoz organizované zubní lékařské 
služby první pomoci (soboty, neděle, svátky) v působnosti OSK Blansko až do odvolaní. 
 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise z důvodu nebezpečí nákazy koronaviru ruší kulturní akce, které byly 
naplánovány na měsíc duben a květen (divadlo a zájezd do termálních lázní). 
 
 

Klub důchodců 
 Divadlo, které  se mělo konat  v pátek  27. března, bylo z důvodů karantény zrušeno. 

Divadlo nabídne náhradní termín nebo vrátí peníze.  
 

 Klub důchodců v Bořitově oznamuje, že zájezd do Rakouska, který se měl konat 7. a 8. 
dubna, se překládá na 20. a 21. října. 
 

 Týdenní pobyt Lázně Slatinice v původním termínu 19. – 24. 4. 2020 se ruší. Byl nám 
nabídnut termín v hlavní sezóně v termínu 3. 7. – 8. 7. 2020. Cena zůstává stejná  jako 
již byla členy zaplacená. V případě zrušení tohoto termínu dostanete peníze zpět bez 
storno poplatku. Informace obdržíte včas. Ostatní pobyty budeme řešit operativně později 
podle situace.  
 

 

Zprávy z matriky za rok 2019: 

 narodilo se 10 dětí 

 zemřelo 11 občanů 

 přistěhovalo se 18 občanů 

 odstěhovalo se 29 občanů     

 k 31.12.2019  žilo v naší obci 1296 obyvatel  

 počet mužů 643, průměrný věk 41,29 roků  děti do 15 let: 203 

 počet žen 653, průměrný věk 43,91 roků  mládež do 18 let: 238 

 věkový průměr všech obyvatel je 42,61 roků  občané nad 60 let: 344 

www.tiskfiala.cz 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cz.depositphotos.com/28071939/stock-illustration-happy-family-cartoon.html&ei=91sRVcmOB5LiaPeggMAL&bvm=bv.89184060,d.d2s&psig=AFQjCNF1um4Hys3z4HQyh0zhnyMu1CoOgQ&ust=1427287333824881

