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Oznámení obecního úřadu
V průběhu měsíce května by měly být zahájeny práce na revitalizaci centra obce,
tj. na náměstí a v prostoru za samoobsluhou. Měla by být vybudována velká centrální
zpevněná plocha, zbudovány nové komunikace, parkoviště a chodníky v tomto prostoru
a parková část se zelení, lavičkami, vodním prvkem, hřištěm s hracími prvky pro děti
a prostorem s workoutovými prvky. Vzhledem k rozsáhlosti stavby prosíme občany
o shovívavost a trpělivost s omezeními a zvýšeným stavebním ruchem a provozem
mechanizace, která mohou nastat během výstavby, a která by měla trvat cca 4-5 měsíců.
Společně s dokončovanou stavbou technického zázemí tak konečně získáme důstojný
vzhled středu naší obce.
Od začátku května bude v provozu nové dětské hřiště, které bylo vybudováno
v prostoru u budovy zázemí pro sportovce na fotbalovém hřišti. Na dětském hřišti jsou
umístěny dvě houpačky, dětský kolotoč, velká prolézačka se skluzavkou, dva pérové
houpací prvky pro nejmenší a dětské pískoviště o rozměru 3x3 m. Hřiště bude veřejně
přístupné každý den v době od 8 do 21 hodin. Prosíme návštěvníky, aby se na hřišti chovali
dle instrukcí provozního řádu, který je umístěn v prostoru hřiště. Vstup dětí na hřiště je nutný
v doprovodu dospělé osoby. Prostor hřiště je z důvodu bezpečnosti monitorován
záznamovým kamerovým systémem.
Informujeme občany, že v Černé Hoře začala výstavba chodníku od kruhového
objezdu směrem do Černé Hory, která by měla být dokončena do července 2020. Občané
obce tak konečně budou mít pohodlný a bezpečný přístup do Černé Hory na poštu, k lékaři
apod.
Upozorňujeme občany, že v době od 11.5. do 8.6. 2020 bude probíhat úplná
uzavírka silnice III/37722 na ulici Loužky, v úseku od Zásmětových až po křižovatku s ulicí
Polní a Školní. Důvodem uzavírky je rekonstrukce plynového vedení. Silnice bude průjezdná
pouze pro linkové autobusy a vozidla IZS. Objízdná trasa pro všechna vozidla je ve směru
od Rájce vedena po silnici II/377 až ke křižovatce s místní komunikací s ulicí Sokolská
a dále po ulici Nepomucká a Pod Kostelem.
Obecní úřad oznamuje občanům, že od pondělí 20.4.2020 obnovil svoji činnost
v původním rozsahu úředních hodin, tj. pondělí a středa 8 - 17 hod. Při nezbytném
osobním jednání nutno dodržovat hygienické podmínky. V souladu s mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví všechny občany žádáme o upřednostnění
písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem
ve všech případech, kdy je to možné. Doporučujeme předchozí dohodu buď
elektronickou (podatelna@boritov.cz) či telefonickou dohodu na telefonním čísle 516 437
189. Dokumenty, které potřebujete odevzdat, je možné vhodit do schránky upevněné
na budově obecního úřadu. Poplatky za odpady, psy, hrobová místa plaťte prosím
po telefonické nebo písemné dohodě bezhotovostně a především dálkovou formou na účet
obce č. 6229631/0100.
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Obecní úřad Bořitov nabízí občanům zdarma látkové ochranné roušky.
Vyzvednout si je můžete na obecním úřadě.
Sběrné středisko odpadů Černá Hora je od středy 15. 4. opět v provozu v obvyklé
provozní době, tedy ve středu od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
S ohledem na vyhlášený nouzový stav a související opatření vlády a ministerstva
zdravotnictví je třeba od ostatních dodržovat odstup nejméně 2 metry a používat osobní
ochranné prostředky zakrývající nos a ústa, které brání šíření kapének. Vstup a vjezd
do sběrného střediska bude řízen obsluhou střediska
Sběrna papíru Bořitov je od 27.4.2020 znovu otevřena v době od 16 do 17 hodin
každý sudý týden v pondělí.
Rada obce vyhodnotila anketu o nejlepšího sportovce obce za rok 2019. V termínu
bylo nominováno celkem 9 sportovců. Nominace zaslalo pouze SDH Bořitov a TJ Sokol
Bořitov. Patrik Fojt byl nominován oběma spolky. Hodnotilo se systémem 1 nejlepší, 9
nejhorší. Po vyhodnocení vzniklo následující pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Filip Páral
Simona Páralová
Patrik Fojt
Martin Kučera
Karel Modrák
Pavel Karásek
Ing. Jiří Kovář
Jakub Machorek
Marek Stejskal

5 bodů
12 bodů
16 bodů
22 bodů
25 bodů
30 bodů
35 bodů
37 bodů
43 bodů

Dosažené výsledky prvních tří sportovců:
David Páral – mistr ČR v požárním sportu, vicemistr ČR v běhu na 100 m překážek, 3. místo
na Akademickém mistrovství ČR, 8. místo v Českém poháru v běhu na 100 m překážek,
4. místo VC Blanenska v požárním útoku.
Simona Páralová – 4. místo Mistrovství ČR dorostenek, 9. místo Mistrovství ČR žen
v požárním sportu, 6. místo Český pohár dorostenek v běhu na 100 m překážek, 1. místo
v Okresní lize dorostenek, 8. místo ve Velké ceně Blanenska v požárním útoku.
Patrik Fojt – 12. místo Mistrovství ČR dorostu, 6. místo Český pohár dorostu v běhu
na 100 m překážek, 1. místo Okresní liga dorostu. Dále hraje kopanou za FK Rájec-Jestřebí
v krajské soutěži I. třídy dorostu a nastupuje ve svém věku 16 let i v kategorii mužů v krajské
1.B třídě.
První tři nejlepší sportovci budou oceněni a odměněni na obecním úřadě dárkovými balíčky
a poháry.

Klub důchodců
Klub důchodců oznamuje, že týdenní pobyt Šumava - Srní - Hotel Vydra, původní termín
30. 5. až 6. 6. 2020, je z důvodu koronaviru přesunut na termín 23. – 29. 8. 2020.
Dále upozorňujeme, že týdenní pobyt Vysoké Tatry - Tatranská Lomnice - Hotel Morava
v termínu 30. 8. – 5. 9. 2020 je zrušen. Peníze v plné výši dostanete zpět do dvou měsíců.
Josef Konečný
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Oznámení školy
ZŠ a MŠ Bořitov
Také v měsíci dubnu zůstala naše škola a školka z důvodu nařízení a doporučení vlády
uzavřena. Podle aktuálního vládního návrhu na uvolnění škol a školských zařízení by se mohla
docházka do naší ZŠ obnovit 25. května 2020 a s tím by zřejmě souviselo i znovuotevření MŠ.
Abychom mohli upřesnit podmínky návratu dětí do školky i školy, čekáme na vydání metodiky
MŠMT, která by měla do konce dubna tyto podmínky konkretizovat. Potom budeme schopni
přesně informovat rodiče o tom, jak a kdy se budou moci děti do školy a školky vrátit.
Distanční výuka žáků probíhá hlavně přes mailovou komunikaci mezi vyučujícími, dětmi
a rodiči. Kromě klasických učebnic a pracovních sešitů mají žáci přístup také k interaktivním
učebnicím, které umožňují nejen procvičování, ale zprostředkují také výklad nového učiva.
Někteří žáci, především ze 4. a 5. ročníku, využívají možnost on-line skupinového setkávání
a individuální výuky přes aplikaci ZOOM.
Současná situace, která vyžaduje výuku na dálku, ukázala rezervy v oblasti vybavení školy
i některých domácností informačními a komunikačními technologiemi. Proto začneme např.
ve škole co nejdříve zavádět platformu EDUPAGE, která bude sloužit k elektronické
komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.

Další informace:
Zápis dětí do Mateřské školy Bořitov pro školní rok 2020/2021 bude letos na základě
opatření MŠMT probíhat bez osobní přítomnosti dětí formou odevzdání vyplněných formulářů
zákonným zástupcem. Zápis se koná v budově Základní školy Bořitov ve dnech 5. a 6.
května 2020 od 15:00 do 17:00 hod. Zákonní zástupci si dohodnou předem konkrétní dobu
podání žádosti na tel. 775 642 909. Podrobné informace najdete na www.zs.boritov.cz v části
Mateřská škola - Aktuality.
Jarní sběr papíru a hliníku pro bořitovskou školu
Ve dnech 25. - 27. května (PO – ST) organizujeme
tradiční sběr odpadového papíru, který bude možné
uložit netříděný do uzamykatelného kontejneru vedle
budovy školy v termínech:
Pondělí 25. 5.
7:30 – 19:00
Úterý 26. 5.
6:30 – 19:00
Středa 27. 5.
6:30 – 14:00
Ve sběru nesmí být kartonový 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.
Tradiční Atletická olympiáda ZŠ a MŠ Bořitov,
která byla naplánována na pátek 29. května, se letos vzhledem k stávající situaci bohužel
neuskuteční.
Šárka Hlavatá, ředitelka školy
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Nemocnice Blansko - aktuální informace o opatřeních v souvislosti s koronavirem
Od 20.4.2020 je možné se objednávat k neakutním
vyšetřením do následujících ambulancí: interní ambulance II
(nemocnice), interní ambulance III (poliklinika), alergologie,
diabetologie,
endokrinologie,
gastroenterologie
vč.
endkoskopií, hematologie, kardiologie vč. ECHO a Holterů,
revmatologie,
nefrologie,
neurologie,
plicní
vč.
bronchoskopie, onkologie, kožní, rehabilitace, psychologie,
ortopedie (krček), ultrazvuk, CT, NMR, mamografie, urologie, ORL, nukleární medicína
diagnostika.
Jediným vstupem do budovy k vyšetření je vstup ze dvora za lékárnou (příchod přes
vrátnici), kde probíhá triáž (řízený vstup včetně měření teploty). Příchod je možný v době
7.00-15.30 hod. (v pracovní dny). Zadní vchod do nemocnice 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.
Vzhledem k nutnosti dodržování hygienicko-epidemiologického režimu Vás prosíme, abyste
dodržovali následující opatření:
o Do ambulance se předem objednejte telefonicky.
o V případě nákazy COVID-19, karantény či kontaktu s nakaženou osobou do areálu
nemocnice nevstupujte. Trpíte-li akutní infekcí respiračního ústrojí či teplotou, kontaktujte
svého praktického lékaře nebo hygienika.
o Dodržujte stanovený čas návštěvy. Je nutné zamezit kumulaci osob v čekárnách.
V případě, že se dostavíte mimo určený čas, nebudete do budovy pracovníkem triáže
vpuštěni.
o Pokud to Váš zdravotní stav umožní, k vyšetření se dostavte sami, doprovod nebude
vpuštěn.
o Využívejte nadále telefonické konzultace včetně vystavení e-receptů.
Od 20.4.2020 je otevřen vstup do polikliniky z ulice Sadová pro osoby přicházející
hlavním vstupem do lékárny a k privátním dětským lékařům. Koridor pro přístup
do těchto provozů bude upraven tak, že neumožní průchod dále do polikliniky a nemocnice
pacientům ani zaměstnancům, a to ani opačným směrem. Výdej pro pacienty a veřejnost
probíhá v pracovní dny v době 7.00 – 15.30 hod. prostřednictvím hlavním výdejny vstupem
do polikliniky z ulice Sadová. Od 15.30 hod. do 22.00 hod. v pracovní dny, o svátcích
a víkendech od 8.00 hod. do 20.00 hod. pouze prostřednictvím výdejního okénka ze dvora
– přístup je řízen zveřejněným pokynem u lékárny (omezený počet vstupu osob do zádveří
k výdejnímu okénku, rozestupy v řadě, apod.). Od pondělí 27.4.2020 je opět otevřena
prodejna zdravotních potřeb, otevírací doba zkrácena po-pá 7:00-15:00 hod.
Stále platí zákaz návštěv na lůžkových odděleních.

Charita Blansko funguje dál i v době karantény
V Charitě Blansko byla z důvodu šíření epidemie COVID-19 zavedena preventivní
opatření. Jejich cílem je ochránit klienty, pracovníky charity i veřejnost. Většina služeb
nepřerušila provoz, některé služby však mají omezený režim. Aktuální informace, jak
Charita Blansko funguje v době karantény, najdete na https://blansko.charita.cz/.
Jak vám můžeme aktuálně pomoci
V Charitní poradně nadále poskytujeme bezplatně sociální a právní rady
a informace dospělým lidem nad 18 let na čísle 516 411 583 nebo e-mailem
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poradna.boskovice@blansko.charita.cz. „Našim klientům radíme v pracovněprávních
vztazích, v oblasti bydlení a hospodaření, rodinného práva, majetkoprávních vztahů,
v problematice dluhů a exekucí a v řešení další sociálněprávní problematiky. Nebojte se ani
v těchto těžkých dnech obrátit na poradnu telefonicky nebo e-mailem. Jsme tu pro vás,“
vyzývá vedoucí poradny Kateřina Korbelová.
Využít můžete také naše Terénní programy – Spona Společná cesta. Obrátit se
na ně můžeme telefonicky na čísle 731 626 173 nebo na e-mailu
teren@blansko.charita.cz. V rámci terénních programů můžeme dojet za jednotlivci
i rodinami, které se ocitly v situaci, s níž si neumí poradit. Jsme jim nápomocní například
při jednání s úřady, s lékaři, s právníky, s exekutory, poskytujeme základní sociální
poradenství a pomáháme vyřizovat další osobní záležitosti. Pomoc je pro klienty bezplatná.
Nadále funguje také Krizová pomoc Okno dokořán Blansko, v době karantény je
její provoz omezen na terénní formu. Kontaktovat ji můžete na čísle 516 417 351 nebo na emailu krizovapomoc@blansko.charita.cz. V krizové pomoci nabízíme pomoc dospělým
lidem, kteří právě prožívají situaci, kterou nemohou vyřešit vlastními silami ani za pomoci
svého blízkého okolí. Může se jednat např. o vážné onemocnění vlastní nebo blízkého
člověka, osamělost, domácí násilí nebo jinou traumatizující událost. Prostřednictvím
rozhovorů pomůžeme lidem zorientovat se v jejich problémech, poskytujeme jim
porozumění a podporu. „V současnosti také nabízíme vyzvednutí léků lidem, kteří nemají
možnost si je zajistit jinak,“ doplňuje vedoucí služby Martina Pospíšilová. Pomoc je
pro klienty bezplatná.
Lidem, kterým aktuální události prohlubují životní potíže, neorientují se v nařízeních
a pokynech vlády nebo jsou sužováni strachem a obavami, je k dispozici také Linka důvěry.
Na telefonních číslech 516 410 668 a 737 234 078 mohou lidé nepřetržitě konzultovat
obtížné životní situace. Linka se nyní zaměřuje i na problémy, které způsobuje vyhlášení
nouzového stavu, karantény a zavádění preventivních opatření k zastavení šíření nemoci
COVID-19 kromě řešení zdravotních problémů. Na linku se nově mohou obracet také lidé
s nabídkou konkrétní pomoci.
Od pondělí 23. března jsme otevřeli Noclehárnu pro muže Blansko na Starém
Blansku v nepřetržitém provozu. Muži bez domova v noclehárně nově pobývají také přes
den a opustit ji mohou jen na nezbytné nákupy. „Noclehárnu otvíráme v nepřetržitém
provozu z důvodu omezit pohyb našich klientů po Blansku a okolí. Výrazně tak eliminujeme
možnost nakažení nebo nahodilého přenosu,“ informuje vedoucí Noclehárny pro muže Jiří
Papiž. V některých službách, ve kterých byl dočasně přerušený provoz, šijeme roušky
pro naše klienty a pracovníky. Až pokryjeme naše potřeby, plánujeme roušky distribuovat
po celém regionu. Bližší informace o naší činnosti nejen v době karantény najdete
na https://blansko.charita.cz/.
Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko

SDH Bořitov
 V pondělí 6.4. ve 14 hod byla naše jednotka povolána na požár lesa u Štěchova. Během
zásahu však byla převelena k dalšímu požáru, který vznikl u Brťova-Jenče. Jednotka se
navrátila až ve večerních hodinách. Oba požáry vznikly jako následek pálení klestí či
trávy.
 V úterý 21.4. naše jednotka vyjela na požár lesa k Býkovicím. Opět se jednalo o následek
pálení.
 V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi Vás žádáme, abyste neprováděli v tomto
suchém období pálení klestí a trávy.
 Podle nařízení vlády ČR se do odvolání nebudou konat hasičské tréninky.
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 I v letošním roce je možné zajistit likvidaci nebezpečného hmyzu ze strany JSDH.
V případě ohrožení tímto hmyzem můžete likvidaci domluvit na obecním úřadě tel. 516
437 189 nebo přímo s velitelem jednotky Ing. Petrem Kolínkem, mob. 605 882 525.
Samotná likvidace probíhá zpravidla v podvečerních hodinách, kdy je hmyz nejméně
aktivní.

TJ Sokol Bořitov

 z důvodu přetrvávajících omezení volného pohybu a shromažďování většího počtu
osob spolu s nošením ochranných roušek, nebude se konat květnový cyklistický
závod „O mistra Bořitova“.
 pokud se týká cvičení v rámci ZRTV-základní rekreační cvičení, od začátku května začíná
v tělocvičně sokolovny pravidelné cvičení ženských složek. Koncem května, současně se
zahájením školní výuky v ZŠ Bořitov, cvičení žactva. Podmínky, za kterých bude cvičení
probíhat, budou zajištěny v souladu s vládními nařízeními.

Zprávy z oddílu kopané
Rozhodnutí výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky o ukončení
soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních
1.

2.

3.

Ke dni 08.04.2020 se ukončuje Soutěžní ročník 2019/2020 ohledně mistrovských a
pohárových soutěží vyjma:
a) soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže;
b) poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020.
Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím, že
rozhodným dnem pro takové určení je 08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku
pravomocného rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.
Ustanovení § 19 tohoto řádu o postupech a sestupech se pro soutěžní ročník 2019/2020
nepoužije vyjma případu, kdy
a) bude některé z družstev FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupovat; a
b) počet družstev v příslušné skupině ČFL nebo MSFL nebude upraven postupem jiného
družstva do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podle § 21 Soutěžního řádu; a
c) ŘKČ nebo ŘKM výslovně rozhodne o tom, že z tohoto důvodu bude příslušný počet
družstev sestupovat.

Sběr železného šrotu
Oddíl kopané TJ Sokol Bořitov, z.s. má stále v plánu provést i v letošním roce tradiční Sběr
železného šrotu. Vzhledem ke stále platnému nouzovému stavu na území České republiky
však jeho termín bude možno stanovit až po návratu situace do normálního stavu a tedy
po zrušení všech dosud platných omezení.
Opětné zahájení činnosti oddílu kopané
Oddíl kopané TJ Sokol Bořitov má v plánu opětovně zahájit svoji sportovní činnost ihned
po zrušení všech platných omezujících opatření vyhlášených vládou České republiky.
V měsíci červenci máme v plánu společně se spolkem Žijeme Hrou uspořádat dva
příměstské fotbalové kempy. Předběžný termín prvního kempu 7.7. až 10.7.2020,
druhého kempu 28.7. až 31.7.2020.
O případném znovuzahájení sportovní činnosti a pořádání fotbalových kempů budou
občané informováni prostřednictvím Bořitovského zpravodaje, obecního rozhlasu apod.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci květnu 2020
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Úmrtí
Foit Alois
Wolf Miloš

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – květen 2020 (8 – 13 hod)
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.

Knihovna
Na základě usnesení vlády z 23.4.2020 bude knihovna od 27.4.2020 pro veřejnost otevřena
(úterý 13.00 – 19.00 hod a čtvrtek 17.00 - 19.00 hod) - provoz je omezen pouze na vracení
a půjčování knih.
Musí být
podmínky:

dodrženy

následující

hygienické

o

knihovník i návštěvníci knihovny musí mít
roušku nebo dýchací cesty zahaleny šátkem
nebo šálou

o

v jednom okamžiku může být v knihovně
maximálně 5 návštěvníků

o

musí být dodrženy dvoumetrové odstupy

o

u vstupu do knihovny každý návštěvník
provede dezinfekci rukou

o

vrácené knihy musí být dány na 48 hodin do
krabice do karantény, potom mohou být
půjčeny dalšímu čtenáři.

Prosím čtenáře, aby ke knihám přistupovali jako dalšímu možnému zdroji nákazy (stejně
tak, jako přistupují k potravinám a dalšímu zboží).
Když se budeme chovat zodpovědně, určitě toto nelehké období zvládneme.
Děkuji a přeji všem hodně sil a zdraví.
Olga Odehnalová
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