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Oznámení obecního úřadu
Zastupitelstvo Obce Bořitov 2022-2026
Ve středu 19.10.2022 se v obřadní síni Obecního úřadu konalo veřejné ustavující zasedání
Zastupitelstva obce, na kterém zastupitelé složili slib a poté proběhla volba funkcionářů, do
kterých byli zvoleni tito zastupitelé:
Starosta obce:

Antonín Fojt

Místostarosta obce:

Alois Ťoupek

Členové rady:

PaedDr. Bohumír Verner, Ing. Petr Kolínek, Ing. Tomáš
Včelař

Předseda finančního výboru:

Bc. Jan Podloučka

Členové finančního výboru:

Ing. Dagmar Burgerová, Ing. Dagmar Schiffnederová

Předseda kontrolního výboru: Ing. Ondřej Čuma
Členové kontrolního výboru:

Ing. Jiří Kovář, Ing. Tomáš Žid

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané 30.9. – 1.10.2022, 2. kolo - Bořitov
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Odpadové hospodářství
Ukončení MESOH roku (1.5.2022 - 30.9.2022) a kontrola odpadových účtů
Vážení uživatelé systému MESOH,
k 30. 9. 2022 bylo ukončeno první období pro vyhodnocení třídění odpadů a slev pro rok
2023, tzv. MESOH rok.
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Prosíme o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve Vašem odpadovém účtu správné. Případné
změny, doplnění chybějících svozů apod. lze uplatňovat do 30.11.2022 na email
kolektiv@mojeodpadky.cz. Po tomto datu již nebude možné reklamaci uplatnit. Vždy prosím
uveďte vaše IDS (ID stanoviště), příp. adresu stanoviště.
Od 1. 10. 2022 začal nový MESOH rok, jehož vyhodnocení proběhne na podzim roku 2023.
Děkujeme, že třídíte a snižujete produkci odpadů!
Všechny informace najdete také na stránkách obce v sekci odpadové hospodářství.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá besedu pana PhDr. Antonína Štrofa na téma „PRAVĚK
V BOŘITOVĚ A JEHO OKOLÍ". Beseda se koná ve středu 9. listopadu v 18 hodin
v klubovně důchodců na obecním úřadu.
Srdečně zvou pořadatelé.
Srdečně zveme členy Klubu důchodců Bořitov na Výroční členskou schůzi, která se koná
26.11.2023 v 15 hod v sále Hasičky. Zajištěn program, občerstvení a tombola. Zveme
všechny členy Klubu důchodců.
Dále pořádáme dvakrát jednodenní zájezd, a to v úterý 29. a ve středu 30. listopadu
2022 na VÁNOČNÍ TRHY. Odjezd v 7 hodin od Manga. Pojedeme do Rakouska, kde
navštívíme čokoládovnu Hausvirth s ochutnávkou čokolády a nákupem čokoládových
dobrot za výhodné ceny (v eurech). Pak navštívíme zámek Hof, kde proběhne prohlídka
zámku s průvodcem. Potom odjezd do Bratislavy na vánoční trhy - občerstvení a nákupy.
Návrat ve večerních hodinách. Cena pro členy Klubu důchodců je 500,- Kč (v ceně je vstup
na zámek Hof 17,5 EUR, cestovní pojištění), pro nečleny 700,- Kč.
V úterý 27. prosince 2022 pojedeme do Městského divadla Brno na činoherní
představení Noc pastýřů. Odjezd z Bořitova v 18 hodin od Manga.
Na příští rok chystáme tyto akce:
Dvakrát dvoudenní poznávací zájezd v termínu 21. - 22.6.2023 a druhý termín 28. 29.6.2023 BURGENLANDSKO + ZÁPADNÍ MAĎARSKO.
Odjezd v 6 hodin od Manga. Pojedeme do Rakouska, kde nás čeká prohlídka měst Hainburg
an der Donau a Bruck an der Leitha. Poté pojedeme do Eisenstadtu, kde proběhne
prohlídka zámku Esterházy a Bergkirche s kalvárií a Haydnovým hrobem. Nocleh s večeří
v Soproni (Maďarsko). 2. den po snídani prohlídka Soproně, dále zámek Fertöd (maďarské
Versailles). Návrat do Rakouska a plavba po Neziderském jezeře (dle počasí možnost
koupání). Příjezd do ČR ve večerních hodinách. Cena je 2 550,- Kč. V ceně je zahrnuto
ubytování s polopenzí, průvodce a doprava. Cena nezahrnuje vstupné a cestovní pojištění.
Upozorňujeme, že ceny jsou platné pro rok 2022 a nelze vyloučit její změnu.
Dále připravujeme týdenní pobyt „CHORVATSKO, ŽIVOGOŠČE-BLATO" v termínu 11.
- 20. 8. 2023 (7 nocí, pá-ne).
Ubytování v klidné osadě mimo velkého turistického centra v jižní části Makarské riviéry pod
pohořím Biokovo. Ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích (KK+ sociální zařízení + balkon)
nebo 4 a 5 lůžkové apartmány (KK + sociální zařízení + balkon). Pláž 50 m od ubytování,
restaurace 60 m. Cena je 4200,- Kč za osobu + 2750,- Kč za cestu autobusem. Doprava
bez stravy. Možnost dokoupit polopenzi přímo na místě (10-15 euro). Odjezd z Bořitova
v pátek 11. 8. 2023 v odpoledních hodinách. Příjezd 20. 8. 2023 ráno. Opět upozorňujeme,
že se jedná o ceny platné v roce 2022, tudíž nelze vyloučit jejich změnu. Můžou se přihlásit
nečlenové i celé rodiny.
V případě zájmu je nutno se přihlásit na všechny akce závazně úsekovým důvěrníkům
do 25.11.2022 nebo: pan Konečný tel. 602 786 024, paní Helena Filipová tel. 723 181 238.
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ZŠ a MŠ Bořitov
Měsíc říjen v MŠ
 18. října navštívily letos poprvé předškolní děti bořitovskou knihovnu. Tak, jako
v předchozích letech, si pro děti připravila pásmo besed paní Šamonilová z knihovny
v Rájci-Jestřebí. Letošním tématem pravidelných měsíčních návštěv knihovny bude
kniha Ireny Gálové „Lískulka“.
 Náš další projektový den financovaný z operačního programu Šablony III proběhl 24. října
v Domě přírody v Moravském krasu pod názvem: „Čím žije podzim". Děti si zde
připomněly změny, které v přírodě kolem nás probíhají. Dozrává a sklízí se úroda,
připravují se lidé i živočichové na zimu, mění se počasí. To se nám také ve své typicky
podzimní podobě předvedlo.
Děti si zahrály na veverky připravující své zásoby na zimu, přemýšlely, se kterými ptáky
se loučíme před odletem do teplých krajin, z barevných listů vytvořily podzimní vílu
a vyrobily jednoduchá krmítka pro ptáčky na zimu, které si odvezly s sebou do školky.
 Od 25. října začala výstavka dětského tvoření v Galerii na plotě MŠ, zároveň s ní je
k nahlédnutí výstavka v altánku MŠ, kde můžete vidět důmyslné výtvory, které vznikly
ve vzájemné spolupráci dětí a rodičů při tvoření Podzimníčkovy zahrádky. Výstava potrvá
do 6. listopadu.
Měsíc říjen v ZŠ
 Děti všech ročníků zhlédly v pondělí 3. 10. v kině Blansko další ze série oblíbených
cestopisně - vzdělávacích multimediálních představení manželů Motani, tentokráte
pod názvem „Velké safari“. Zajímavý film, fotografie a poutavé vyprávění je přeneslo
do současné Afriky a za zvířaty, která v ní žijí.
 Rájecká knihovna ve spolupráci s paní Olgou Odehnalovou z bořitovské knihovny
zorganizovaly 13. 10. pro děti z naší družiny besedu s paní spisovatelkou Ester Starou,
která je v současné době mezi dětmi velice oblíbená. Dvouhodinové povídání s ní uběhlo
jako voda.
 18. října se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili besedy s ilustrátorem a autorem komiksových
příběhů panem Danielem Vydrou. Pořádala ji bořitovská knihovna ve spolupráci s paní
Jalovou z knihovny Boskovice. Ve fotoreportážích na webu školy si můžete přečíst, co
o této besedě napsali sami žáci.
 Žáci 4. a 5. ročníku navštívili v pátek 14. 10. divadelní představení „Vrba“ blanenského
divadla Kolárka. Autorská inscenace na motivy stejnojmenné balady K. J. Erbena
v podání mladých herců vedla děti k zamyšlení nad mottem „Některé věci musíme umět
přijmout tak, jak jsou“. Návštěva této komorní blanenské scény, která se zaměřuje
na experimentální autorskou tvorbu, byla pro děti novým zajímavým zážitkem.
 Úterý 25. 10. před podzimními prázdninami se ve škole neslo ve znamení blížícího se
Halloweenu. Paní učitelka Adéla Bláhová připravila s dětmi 4. a 5. ročníku projektové
dopoledne. Starší děti měly za úkol samy vymyslet a připravit úkoly pro své mladší
spolužáky. Ti je pak plnili na různých stanovištích rozmístěných po vyzdobené škole.
Všichni jsme se nakonec sešli v tělocvičně, kde čtvrťáci a páťáci seznámili ostatní s tím,
co je Halloween a proč se slaví, zazpívali písničku, a nakonec si všichni společně
zatancovali. Na úžasnou atmosféru, kterou si samy děti pod vedením paní učitelky
vytvořily, se můžete podívat na webu školy (www.zs.boritov, fotoreportáže z našich akcí).
Pozvánky
Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 27. listopadu vystoupí děti MŠ a ZŠ na tradičním „Rozsvícení vánočního stromu“
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s připraveným programem. Také letos vyrobily drobnosti, které budou k zakoupení
na „Vánočním jarmarku“.
„Vánoční koncert“
S předstihem zveme všechny na „Vánoční koncert dětí ZŠ a Ludíkovské schóly“, který
se uskuteční v neděli 18. prosince v 17:00 v kostele sv. Jiří.
Šárka Hlavatá, ředitelka školy

SDH Bořitov

 V měsíci říjnu jsme zasahovali u požáru kotelny rodinného domu v obci Krhov, u požáru
osobního automobilu na silnici I/43, odstraňovali jsme zlomenou větev také ze silnice I/43
a spolupracovali jsme u hledání pohřešované osoby u obce Hodonín u Kunštátu. Dále
jsme likvidovali zázemí po mezinárodním cvičení jeskynních záchranářů v Rudici.
Poslední říjnovou neděli proběhlo v areálu ZEPO Bořitov taktické cvičení jednotek okrsku
Rájec. Tématem cvičení byl požár zemědělského objektu, ve kterém se nacházely dvě
zraněné osoby. Cvičení se zúčastnily jednotky z Bořitova, Jestřebí, Rájce, Ráječka,
Doubravice a Holešína. Děkujeme touto cestou vedení podniku ZEPO Bořitov
za možnost uspořádání cvičení v jejich prostorách.
 Sbor dobrovolných hasičů děkuje za všechny hlasy, kterými jste nás podpořili v Anketě
dobrovolní hasiči roku. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne 16. listopadu v Brně.
Záznam z vyhlášení bude vysílat Česká televize.
 V pátek 21.10. jsme připravili občerstvení na Strašidelném pochodu.
 Dne 25. září se konalo v Benešově u Prahy Mistrovství ČR v běhu na 60 m překážek.
V konkurenci 120 nejlepších z celé republiky obsadila naše závodnice Kateřina
Podmelová krásné 84. místo. Děkujeme Káti za reprezentaci a doufáme, že příští rok
budeme mít na republikovém finále více zástupců.
 Posledním závodem v Senetářově ukončili mladí hasiči letošní soutěžní sezónu.
Výsledky: Mladší A: 2. místo, B: 11. místo
Starší: 10. místo
Dorost družstvo 1. místo, stř. dorostenec Daniel Janíček 5. místo
 V Sudicích (24.9) ukončili letošní sezónu také dospělí sportovci. Nejlépe v letošním
ročníku Velké ceny Blanenska skončilo družstvo žen, které získalo bronzové medaile
za třetí místo. O stupínek hůř skončili dorostenci a muži A. Družstvo mužů B obsadilo 21.
místo.

Charitní poradna pomáhá lidem řešit rostoucí ceny energií
Také na Blanensku přibývá lidí, kteří se kvůli rostoucím cenám energií dostávají na hranici
existenčního minima. Často k tomu řeší spory s dodavateli nebo zprostředkovateli energií.
Charitní poradna Oblastní charity Blansko těmto lidem zdarma nabízí pomoc.
Pracovnice poradny například radí lidem, kteří nesouhlasí s navýšenými zálohami
za energie. Společně řeší, zda je možné bránit se proti tomuto navýšení a jaké kroky můžou
podniknout k jejich snížení.
Lidé se v poradně dozví, za jakých podmínek lze přejít k jiným dodavatelům, o jaké sociální
dávky si mohou žádat nebo jak se bránit proti navýšení energií. Klientům také pomáhají
například s vyplněním potřebných formulářů pro získání sociálních dávek, sepsáním
případné výpovědi dodavateli či zprostředkovateli, s žádostí na Energetický regulační úřad.
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Vedle pomoci s energiemi Charitní poradna dále pomáhá lidem při řešení dluhů, v pracovněprávních vztazích, rodinných a občanských vztazích, při jednání s úřady, v ochraně
spotřebitele, při podání žádostí o sociální dávky apod.
Na Charitní poradnu se mohou lidé obracet od pondělí do pátku na telefonním čísle
516 411 583.

Kulturní komise
Kulturní komise připomíná účastníkům zájezdu do Prahy na divadelní představení Eva tropí
hlouposti, že odjezd autobusu je v neděli 13.11.2022 v 7,30 hod od OÚ Bořitov.
Kulturní komise srdečně zve na přednášku Ing. Karla Kocúrka na téma Z New Yorku
do Yellowstonského národního parku a k Indiánům prérií. Přednáška se koná ve středu
16. listopadu 2022 v 17,30 hodin v místnosti klubu důchodců na OÚ Bořitov.
Kulturní komise srdečně zve na Mikulášskou nadílku, která se bude konat v pátek
25. listopadu 2022 v 18 hodin na náměstí U Václava. Přijedou Vás pobavit ČERTI,
ANDĚLÉ A MIKULÁŠ z Lipůvky.
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, které se koná v neděli 27. listopadu v 16 hodin na náměstí
U Václava. V programu vystoupí děti ZŠ a MŠ Bořitov. Bude zde možnost nákupu
vánočních výrobků a výrobků dětí z mateřské a základní školy.
Občerstvení jako tradičně na obě akce zajistí SDH Bořitov. Těšíme se na vaši účast.
Kulturní komise pořádá divadelní představení pro děti Dvě barevné pohádky v neděli
4. prosince 2022 v 15 hodin v sokolovně Bořitov, vstupné děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč.
Pohádky jsou pro děti už od 2 let. Pohádka O kohoutkovi a slepičce a O veliké řepě.
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TJ Sokol Bořitov
Oddíl kopané
Výsledky mistrovských utkání v kopané - muži
Okresní přebor 2022-2023
14. kolo St 28.9. 2022, 16:00 hod.
9. kolo Ne 2.10. 2022, 15:30 hod.
Adamov – Bořitov 2:9 (0:6)
Bořitov – Lipovec 5:1 (1:0)
Branky: Modrák K., Petrů V. 2x, Vorlický J.
Branky: Vorlický J. 4x, Modrák K.
3x, Alexa Š., Nesvadba R., Nguntual Tum
Thang
10. kolo Ne 9.10. 2022, 15:30 hod.
11. kolo Ne 16.10. 2022, 15:00 hod.
Doubravice – Bořitov 2:0 (0:0)
Bořitov – Vysočany/Šošůvka 2:2 (2:1)
Branky: Alexa Š 2x
12. kolo Ne 23.10. 2022, 15:00 hod.
13. kolo Ne 30.10. 2022, 14:00 hod.
Olešnice – Bořitov 3:2 (2:0)
Bořitov – Knínice 6:1 (3:0)
Branky: Vorlický J. 2x
Branky: Nguntual Tum Thang 2x,
Vorlický J. 3x, Petrů V.
Tabulka Okresní přebor muži
12
9
1
2
13
8
2
3

1
2

Cetkovice
Bořitov

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lipovec
Vysočany - Šošůvka
Drnovice
Boskovice B
Černá Hora
Doubravice A
Olešnice
Adamov
Knínice
Skalice A
Svitávka
Jedovnice

13
13
13
13
12
12
12
13
13
13
13
13

8
7
7
7
6
6
5
5
3
3
2
2

2
4
2
1
2
1
1
0
2
1
2
1

3
2
4
5
4
5
6
8
8
9
9
10

49:17
60:25

28
26

36:19
41:32
34:32
45:29
39:32
28:23
24:34
25:39
26:42
19:62
23:40
23:46

26
25
23
22
20
19
16
15
11
10
8
7

Zbývající utkání - Okresní přebor mužů 2022-2023
1. kolo So 5.11. 2022, 14:00 hod.
Bořitov - Adamov

28.09.2022 14:00

Výsledky mistrovských utkání v kopané
Starší přípravka 2022-2023
7. kolo
Vysočany-Šošůvka/Sloup B
Bořitov/Žijeme hrou B
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3:5

28.09.2022 14:00
01.10.2022 09:00
01.10.2022 10:00
11.10.2022 16:30
11.10.2022 17:30
15.10.2022 09:00
15.10.2022 10:15
19.10.2022 16:15
19.10.2022 17:15
25.10.2022 16:00
25.10.2022 17:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Vysočany-Šošůvka/Sloup A
8. kolo
Bořitov/Žijeme hrou B
Bořitov/Žijeme hrou B
9. kolo
Bořitov/Žijeme hrou B
Bořitov/Žijeme hrou B
10. kolo
FSA Kras A
FSA Kras B
11. kolo
Bořitov/Žijeme hrou B
Bořitov/Žijeme hrou B
12. kolo
Ostrov B/Lipovec
Ostrov A/Vilémovice

Bořitov/Žijeme hrou B

3 : 11

Vavřinec
Černá Hora

3:3
3:1

Boskovice A
Boskovice B

3 : 16
9:6

Bořitov/Žijeme hrou B
Bořitov/Žijeme hrou B

4 : 11
4 : 11

Letovice A
Letovice B

2:8
23 : 4

Bořitov/Žijeme hrou B
Bořitov/Žijeme hrou B

5:9
1:6

Tabulka Okresní přebor Starší přípravka
Letovice A
21 19 1
1
Boskovice A
21 19 1
1
Olomučany A
19 19 0
0
Bořitov/Žijeme hrou B
22 14 4
4
RDR Akademie RX
20 15 0
5
Ostrov A/Vilémovice
22 14 0
8
FSA Kras B
22 13 1
8
RDR Akademie RJ
21 13 1
7
Žijeme Hrou/Kunštát
22 11 6
5
RDR Akademie D
22 12 3
7
Vysočany-Šošůvka/Sloup B
20 12 2
6
FSA Kras A
22 11 2
9
Bukovinka C
21 8
3
10
Letovice B
22 8
1
13
Blansko
22 6
2
14
Boskovice B
22 6
0
16
Olomučany B
19 5
2
12
Knínice
22 5
2
15
Vavřinec
22 4
4
14
Vysočany-Šošůvka/Sloup A
20 3
3
14
Černá Hora
19 2
2
15
Cetkovice
22 2
0
20
Ostrov B/Lipovec
21 0
4
17
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302:34
296:57
264:37
206:106
196:86
147:105
160:141
124:145
166:96
189:142
145:142
123:144
102:144
123:170
129:226
135:199
100:162
88:220
85:198
66:153
58:140
38:314
46:127

58
58
57
46
45
42
40
40
39
39
38
35
27
25
20
18
17
17
16
12
8
6
4

Výsledky mistrovských utkání v kopané
Mladší žáci, Podzim 2022-2023
1. kolo
28.09.2022 10:00

Bořitov/Žijeme Hrou

FSA Kras B

0:4

Lipovec/Ostrov

4:4

Bořitov/Žijeme Hrou

3:4

Bořitov/Žijeme Hrou

3:4

Vysočany-Šošůvka/Sloup

7:1

Bukovinka B

3:1

Bořitov/Žijeme Hrou

13 : 0

9. kolo
05.10.2022 16:30

Bořitov/Žijeme Hrou
2. kolo

06.10.2022 17:00

RDR Akademie B

06.10.2022 17:00

RDR Akademie B

10. kolo
11. kolo
12.10.2022 16:30

Bořitov/Žijeme Hrou
14. kolo

19.10.2022 16:30

Bořitov/Žijeme Hrou

22.10.2022 13:00

Blansko B

12. kolo
13. kolo
29.10.2022 11:45

Bořitov/Žijeme Hrou

VOLNO - VOLNÝ LOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabulka Okresní přebor Mladší žáci
Olomučany
13 11 0
2
FSA Kras A
13 8
2
3
RDR Akademie A
13 8
1
4
Černá Hora
12 8
1
3
FSA Kras B
13 8
1
4
Boskovice C
13 8
0
5
Knínice
14 8
0
6
Blansko B
12 6
3
3
Lipovec/Ostrov
13 6
1
6
Bořitov/Žijeme Hrou
14 4
3
7

89:18
60:36
59:34
60:37
34:31
63:31
44:58
70:28
49:60
61:77

33
26
25
25
25
24
24
21
19
15

11
12
13
14
15

RDR Akademie B
Vysočany-Šošůvka/Sloup
Svitávka/Žijeme Hrou B
Bukovinka B
Cetkovice

30:47
43:79
40:56
38:64
28:112

10
10
9
6
4

12
13
11
12
12

3
3
2
2
1

1
1
3
0
1

8
9
6
10
10

Oddíl stolního tenisu
Po roční odmlce se opět začala sezona stolního tenisu a čtyři družstva TJ Sokol Bořitov
zahájila soutěže.
Výsledky týmů oddílů stolního tenisu odehrané v termínu do 30.10.2022:
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A tým ve složení Bubeník Radek, Kovář Jiří ml., Kopecký Květoslav, Odehnal Ladislav st.,
Ostrý Jan a Kabát Ladislav v soutěži Regionální přebor II. dosáhl tyto výsledky:
Bořitov A : Blansko E
15 : 3
Bořitov A : Brumov A
Bořitov A : Olešnice A
13 : 5
Vysočany A : Bořitov A
Adamov A : Bořitov A
12 : 6
V současné době je A tým na 6. místě s 9 body a skóre 47 : 43.

5 : 13
10 : 8

B tým ve složení Kabát Ladislav, Odehnal Ladislav st., Blažek Rudolf, Kovář Jiří st., Pařízek
Leoš, Odehnal Jiří a Odehnal Ladislav ml. v soutěži Regionální přebor III. dosáhl tyto
výsledky:
Bořitov B : Brťov A
3 : 15
Rájec–Jestřebí C : Bořitov B
Němčice B : Bořitov B
9: 9
Bořitov B : Vanovice
Bořitov B : Rohozec B
7 : 11
V současné době je B tým na 11. místě s 6 body a skóre 26 : 64.

13 : 5
2 : 16

C tým ve složení Polák Josef, Mareček Petr, Mareček Milan, Málek Karel, Fojt Antonín,
Schiffneder Pavel v soutěži Regionální soutěž I, dosáhl tyto výsledky:
Bořitov C : Boskovice C
7 : 11
Suchý B : Bořitov C
Voděrady C : Bořitov C
12 : 6
Bořitov C : Vísky B
V současné době je C tým na 8. místě s 6 body a skóre 28 : 44.

8 : 10
5 : 13

D tým ve složení Pařízek Leoš, Odehnal Jiří, Odehnal Ladislav ml., Habrovanský Zdeněk,
Kovář Jan a Kuchár Štěpán v soutěži Regionální soutěž I. dosáhl tyto výsledky:
Petrovice C : Bořitov D
11 : 7
Bořitov D : Voděrady C
Bořitov D : Boskovice C
4 : 14
Štěchov : Bořitov D
Olešnice B : Bořitov D
7 : 11
V současné době je D tým na 9. místě s 6 body a skóre 27 : 45.

5 : 13
15 : 3

Naši mladí hráči Ladislav Odehnal ml. a Jan Kovář se zúčastnili okresních bodovacích
turnajů mládeže (OBTM) 25.9. v Kunštátě a 22.10. ve Velkých Opatovicích. V turnaji jsou
hráči rozděleni do 6 výkonnostních divizí po 8 hráčích. Každá divize je ještě rozdělena na 2
skupiny, kde se hraje systémem každý s každým. Poté se hraje nástavba, kdy hrají hráči
na prvních dvou místech obou skupin spolu a na 3. a 4. místě obou skupin spolu a podle
výsledků se určí pořadí na 1. – 8. místě každé divize.
Turnaje v Kunštátě se zúčastnilo 53 hráčů, Ladislav Odehnal ml. byl zařazen do 3. divize,
kde se umístil na 2. místě, celkově v turnaji na 18. místě. Jan Kovář byl zařazen do 4. divize,
kde se umístil na 3. místě, celkově v turnaji na 27. místě.
Turnaje ve Velkých Opatovicích se zúčastnilo 52 hráčů, Ladislav Odehnal ml. byl zařazen
do 2. divize, kde se umístil na 3. místě, celkově v turnaji na 11. místě. Jan Kovář byl zařazen
do 3. divize, kde se umístil na 3. místě, celkově v turnaji na 19. místě. Na turnaji hrál i Štěpán
Kuchár, který hraje a trénuje v Blansku a v Bořitově má střídavý start. Byl zařazen do 3.
divize, kde obsadil 5. místo, celkově v turnaji 21. místo.
Kluci se v konkurenci celého okresu rozhodně neztratili a získali cenné zkušenosti. Zároveň
je to i dobrá motivace ke zlepšování.
Je možnost se zúčastnit i pro neregistrované hráče, zejména pro ty, kteří chodí
do pondělního kroužku stolního tenisu. Je to dobrá příležitost k porovnání dovedností
s podobně dobrými hráči z jiných oddílů.
Další turnaje OBTM se uskuteční 20.11.2022 ve Vysočanech, 8.1.2023 ve Svitávce,
29.1.2023 v Kunštátě a poslední 11.3.2023 ve Velkých Opatovicích.
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Orel Bořitov
Jednota Orel Bořitov zve srdečně všechny spoluobčany na

1. ročník SVATOMARTINSKÉHO KOŠTOVÁNÍ,
které se uskuteční v sobotu 12.11.2022 od 13,00 hod na orelsko-farním dvoře.
Těšit se můžete na šermířské představení spolku MORIAS, přípitek se sv. Martinem
a pestrý výběr vína včetně řízené degustace nejen mladých vín s panem vinařem Janem
Salajkou z Dolních Bojanovic, během odpoledne zahraje k poslechu i tanci cimbálová
muzika Jožky Imricha. Připraveny budou speciality z udírny, alkoholické i nealkoholické
nápoje na baru. Pro děti bude k dispozici skákací hrad. Po odpolední akci bude následovat
večerní posezení na Orlovně. Vstupné 100,- Kč / děti v doprovodu rodičů zdarma. V případě
nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorech Orlovny.
V neděli dne 27.11.2022 se od 14,00 hod uskuteční na Orlovně PODZIMNÍ STŘELBY

ZE VZDUCHOVEK.
Otevřené jsou 4 kategorie:
Dívky/Chlapci 5 - 15 let
Ženy / Muži 16 - X let
Soutěž se skládá z jednoho cvičného „zástřelného" kola a dvou ostrých kol (5 ran/kolo)
Začátečníkům vše rádi vysvětlíme a při střelbě budeme asistovat. Občerstvení během akce
a pěkné výhry jsou zajištěny. Startovné 50,- Kč. Těšíme se na Vaši účast!

Vánoční dílničky na Orlovně
Jednota Orel Bořitov srdečně zve všechny rodiče, prarodiče a děti na Vánoční dílničky.
Akce se uskuteční v sobotu 3.12.2022 ve 14 hodin na Orlovně v Bořitově.
Přijďte s námi přivítat tradičního ducha Vánoc. Těšit se můžete na výrobu vánočních svícnů,
dekorací, mýdla a cukroví. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši
hojnou účast!
Florbal
V měsíci říjnu odstartovaly svoji sezónu všechny naše kategorie, které se účastní orelské
florbalové ligy.
Mladší žáci
Jako první to byli mladší žáci, kteří měli svůj první turnaj 15.10. v Kunštátě. První zápas
nešel podle našich představ a Boskovicím jsme podlehli vysoko 1 : 12. Hned v druhém
zápase jsme si zlepšili náladu výhrou 11 : 1 proti týmu Relax Rájec Jestřebí. V závěru
turnaje na nás čekal těžký zápas s týmem Orel Kuřim, který jsme porazili 4:3.
Muži
Druhá kategorie, která zahájila sezónu, byla mužská, kterou čekaly na turnaji 16.10.
ve Svitávce dva zápasy. První s Orlem Blansko B a druhý s Orlem Kunštát. První zápas
byl bohatý na góly a zvítězili jsme v poměru 11 : 1. Bohužel do druhého zápasu jsme si
schovali pouze jeden gól a prohráli jsme 1 : 2.
Starší žáci
Posledním týmem, který se vrhl do ligových bojů, byl tým starších žáků. Vyjeli 22.10.
do sportovní haly Svitávka, kde je čekala dvě utkání. První zápas jsme odehráli
s kunštátskými orly, které jsme dokázali porazit 4 : 1. Druhým soupeřem byl pro náš tým
Orel Žďár nad Sázavou, který se s námi o výhru dlouho přetahoval, ale v závěru utkání
jsme dokázali vedení přetáhnout na naši stranu a vyhrát 5 : 3.
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Od úterý 1. 11. zahajujeme pravidelné tréninky florbalu pro kluky a holky, kteří by si chtěli
tento sport vyzkoušet. Tréninky budou probíhat každé úterý od 17:00 do 18:00 v sále
bořitovské Orlovny.
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Farnost Bořitov
Ohlédnutí za setkáním s otcem Bohumilem
Na sobotu 15. 10. se nám podařilo do Bořitova na faru pozvat a přivézt našeho bývalého
otce Bohumila Němečka, který zde prožil krásných 10 let ve službě farnosti. Nyní pobývá
v Charitním domově na Moravci na Vysočině, kde se o něj stará personál domova. Otec
Bohumil přijel v plné duševní síle, kterou nás všechny mile povzbudil. Ochotní farníci se
postarali o zázemí a občerstvení, takže jsme prožili krásné společné odpoledne. Při této
příležitosti jsme otci Bohumilovi také ukázali jeho bývalou, nyní už alespoň částečně
opravenou, faru. Otec Bohumil nás překvapoval, kolik informací o farnosti, jmen a dalších
podrobností si stále pamatoval. Potěšil nás svým humorem i moudrým slovem. Jsme vděční
za toto setkání a vzpomínáme na něj v dobrém. Kdo byste ho chtěli někdy osobně navštívit,
tak vás určitě rád na Moravci přijme.
Pokračování oprav na faře
V sobotu 22.10. proběhla na faře chlapská brigáda. Společně se nám podařilo zcela vyklidit
půdu fary, kde byla po letech spousta harampádí (dřevo, skelná vata, stará nádrž na vodu,
papírové krabice, a další věci, které zkrátka „uložíte na půdu“). 😊 Pokračovali jsme také
v úklidu chlévů a odvozu roztříděných věcí do sběrného dvora. Na faře přibyly nové věšáky
na bundy a kabáty. Na opravu střechy, která je ve špatném stavu – tedy na přelaťování
a výměnu střešní krytiny za novou betonovou tašku - byla vybrána firma, která výměnu
střechy bude realizovat hned zjara příštího roku. Děkujeme moc obci Bořitov, která se
s námi podílí i na této opravě.
Poděkování za Misijní neděli
Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy Misijní neděle v naší farnosti – všem dětem
i dospělým za pečení a zdobení perníčků, koláčků, trubiček, za přípravu stolů a občerstvení,
za zpěv i výzdobu a zvláště všem, kteří jste přišli a podpořili misie ve světě svým štědrým
příspěvkem! Během Misijního jarmarku jsme vybrali částku: 13 034,- Kč! Děkujeme!
Halloween nebo „dušičky“?
Halloween je dnes mnohem populárnější než starodávné „dušičky“. Málokdo ale ví, že
původní význam Halloweenu nespočíval ve strašidelných kostýmech, dýních a fascinaci
smrtí, ale že tento svátek měl připomenout naše zemřelé v dobrém, a zvláště všechny ty,
kteří prožili „svatý“ život – tzn. udělali svým životem obrovské dobro. A to určitě není spojeno
se strachem. Název Halloween vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy
„Předvečer Všech svatých“.
O Halloweenu v původním slova smyslu nebo o tzv. „dušičkách“ si tedy máme více
uvědomit smysl a cíl svého pozemského života. Při památce na všechny zemřelé na ně
vzpomínáme v dobrém a modlíme se za ně třeba účastí na mši svaté nebo při návštěvě
hřbitova. Je škoda, že dřívější společné chystání věnečků na hroby našich drahých
zemřelých dnes vystřídalo spíše dlabání dýně a převlékání dětí do podivných strašidelných
masek, které však dětem nevysvětlí důležitý význam smrti a zanechávají je tak v zdánlivě
neškodných hrách se zlem a strachem.
Je na rodičích, co budou ve svých dětech rozvíjet a podporovat a jestli jim nabídnou více
než hru i nějaké smysluplné zamyšlení.
Na všechny naše drahé zesnulé budeme v „dušičkovém“ týdnu s farností vzpomínat
v modlitbě a vděčnosti. Při té příležitosti vás zveme k návštěvě otevřeného kostela. Bližší
informace se objeví na plakátku v nástěnce.
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„Červená“ středa 23.11.
V tento den si na celém světě připomínáme ty, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své
náboženské přesvědčení. Na znamení toho, že mnozí věřící jsou pro svoji víru zabiti, se
nasvěcují kostely červenou barvou. I náš kostel se připojí k tomuto symbolickému
vyjádření. Pokud chcete, můžete si tento večer i doma zapálit svíčku a umístit ji do okna
a připojit se tak tichou modlitbou.
Blížící se advent
První neděle adventní začne už 27.11. Bude to doba příprav na Vánoce. Před začátkem
adventu chceme nabídnout tvoření adventních věnců pro děti na faře. Bližší informace
budou opět na plakátku.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci listopadu 2022
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – listopad
2022 (8 – 13 hod)
5.11.
6.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.

MUDr. Ševčíková Bohdana
MUDr. Ševčíková Radomíra
MDDr. Šméralová Kristýna
MUDr. Štrajtová Jana
MUDr. Šumberová Ludmila
MUDr. Švendová Zdena
MUDr. Tomášková Barbora
MDDr. Trubáčková Pavlína
MDDr. Janáč Jiří

Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 10

516 416 386
516 488 454
731 074 479
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800
516 488 452
537 021 289

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.

Inzerce:
Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 13. listopadu 2022
ve 13,00 hodin na Hasičku.

Otevření Kavárny Caffé Mandala
Zveme do nově otevřené Kavárny Caffé Mandala v Černé Hoře, Na Škrku 675 na domácí
dezerty, výbornou kávu a řemeslnou zmrzlinu. Pro děti je zřízený dětský koutek.
Otevírací doba:
pondělí
zavřeno
úterý
zavřeno
středa
11 – 18 hodin
čtvrtek
11 – 18 hodin
pátek
11 – 20 hodin
sobota
10 – 20 hodin
neděle
10 – 17 hodin

Dámské a pánské kadeřnictví ERIKA
Bořitov, Loužky 202
Provozní doba dle objednání na tel. čísle: 607 626 877.
www.kadernictvi-erika.cz
Na Vaši návštěvu se těší Erika Tihelková
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