
1 
 

 
 
Oznámení obecního úřadu 
 
• Svoz směsného a tříděného odpadu v pytlích (plast, papír) proběhne v řádném termínu, 

tj. ve středu 6. července 2022.  
 

• EG.D oznamuje  přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací 
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací  
v pondělí 18.07.2022 od 7,30 do 15,30 hod. Budou vypnuty ulice Trávníky, Zahradní 
a Sokolská po č.p.79, kromě areálu Špitálka a autobazaru u kruhového objezdu.  

 
Oznamujeme, že od 18.7.2022 bude probíhat rekonstrukce vnitřních prostor radnice. 
OÚ proto bude od 18.7.2022 do 29.7.2022 zcela uzavřen. Od 1.8.2022 do poloviny srpna 
bude fungovat v provizorních prostorách „Klubu důchodců“.  
Obecní knihovna bude z těchto důvodů uzavřena od 18.7. až do 12.8.2022. 
Dne 30.6. 2022 bylo dokončeno zasíťování 12 stavebních parcel v lokalitě K Vodárně 
III. etapa. Následovat bude kolaudace jednotlivých částí stavby a rozparcelování pozemků 
a jejich vložení do katastru. Teprve následně může být zahájen jejich prodej. 
V měsíci červnu byla na cestičce kolem Lysického potoka směrem k fotbalovému hřišti 
dokončena instalace 9 ks solárních pouličních světel. Na jednom sloupu 
u Podloučkových je umístěn i kompresor na dohustění kola a je zde možnost dobití 
mobilního telefonu. Jak již bylo zmíněno v minulém zpravodaji, jedná se o orientační 
osvětlení, které svítí v úsporném režimu a naplno se rozsvítí jen při průchodu chodců nebo 
průjezdu cyklistů. 
V ulici Sokolská je realizováno firmou PORČ s.r.o. zpevnění přístupové komunikace 
k rodinným domům č. p. 108, 104 a 85 zámkovou dlažbou. V průběhu prázdnin by měla 
proběhnout také výměna staré betonové dlažby za zámkovou dlažbu v ulici Chlumská 
a vydláždění průchodu kolem Křížových mezi ulicemi Krátká a Příční. Zájemci o odkup staré 
betonové dlažby 30x30 se mohou hlásit na OÚ. 
V průběhu měsíce července bude na autobusové zastávce u Staňkových, s jejich laskavým 
svolením, instalován přístřešek pro cestující čekající na autobus.  
V polovině července by měla být na hasičce zahájena přístavba zázemí pro JSDH, 
spočívající ve zbudování šaten, WC a sprch, očistné a úklidové místnosti a garážových stání 
pro historická vozidla. Opravena bude rovněž podlaha v garážích hasičské zbrojnice 
a provedeno vydláždění dvora zámkovou dlažbou. 
Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání 20.6.2022 novou Obecně závaznou 
vyhlášku o pohybu psů. Z ní pro majitele psa nebo osobu, která psa venčí, vyplývá 
povinnost neprodleného úklidu výkalů od psa z veřejného prostranství nebo ulice. Přílohou 
je rovněž mapka s vyznačením veřejných prostranství, kde je povinnost mít psa uvázaného 
na vodítku. Doporučujeme všem majitelům psů, aby se s touto vyhláškou seznámili. 
Přístupná je na úřední desce nebo po nabytí právní moci na webových stránkách obce. 

BOŘITOVSKÝ   ZPRAVODAJ 
Ročník 2022/číslo 7 - 8 
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Lékárna Černá Hora 
bude od pondělí 4.7.2022 do pátku 8.7.2022 uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Otevřeno 
bude opět od 11.7.2022.    
 
 
Český telekomunikační úřad - oznámení 
Na Blanensku bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních 
sítí. Pro obyvatele to bude znamenat zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových 
služeb, zároveň to však může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality 
příjmu televizního signálu přes anténu.  
ČTÚ doporučuje, aby případné rušení televizního příjmu přes anténu lidé co nejdříve 
ohlásili: 
Jihomoravská oblast Šumavská 33 602 00 Brno 541 428 614 nebo volnou formou např. e-
mailem na adresu: podatelna@ctu.cz nebo poštou na adresu: Český telekomunikační úřad, 
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. 
Více na www.boritov.cz a vývěsce OÚ. 
 
 
Nabídka zaměstnání 
ZEAS a.s., Lysice nabízí následující volné pracovní pozice:  
1. ŠVADLENA - hledáme švadlenu na hlavní PP. Nabízíme plný pracovní úvazek, 
1 směnný provoz, smlouvu na dobu neurčitou, nástup ihned. Práce je vhodná jen pro zdravé 
osoby. Praxe v oboru vítána, v případě potřeby zaučíme. 
Místo výkonu práce - Lysice. Bližší informace na tel.: 733 536 750, paní Pešová. 
2. KRMIVÁŘ, OŠETŘOVATEL SKOTU  - hledáme krmiváře na hlavní PP. Nabízíme plný 
pracovní úvazek, 2 směnný provoz, smlouvu na dobu neurčitou, nástup ihned. Práce je 
vhodná jen pro zdravé osoby. Požadujeme: řidičský průkaz sk. T (traktor), průkaz na VZV 
výhodou. 
Místo výkonu práce - Býkovice. Bližší informace na tel.: 731 414 704, pan Tejkal.  
Pro obě pozice nabízíme: závodní stravování, příspěvek na penzijní nebo životní 
připojištění, Flexi Passy, motivační příspěvek. 
 
ZEPO Bořitov, družstvo  
hledá brigádníky do závodní kuchyně. 
Jedná se o výpomoc po dobu trvání letních prázdnin. Vhodné pro studenty i důchodce. 
Bližší informace získáte u vedoucí kuchyně na telefonním čísle  730 656 220  nebo 
v kanceláři ekonomického  úseku družstva.   
 
 
Odpadové hospodářství 
Vážení občané,  
opětovně Vám předkládáme manuál na motivační a evidenční systém. Pozorně si jej 
přečtěte a dle návodu si aktivujte Váš odpadový účet. Do systému se k dnešnímu dni 
zapojilo 63 % domácností, odpadový dotazník vyplnilo 32 % domácností a potvrzenou 
inventuru má pouze 19 % domácností. Dle těchto čísel je potřeba z Vaší strany učinit 
potřebné kroky ke kontrole a řádnému vyplnění Vašeho odpadového účtu. 

https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/947#obsah
https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/947#obsah
https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/947#obsah
https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/947#obsah
https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/947#obsah
https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/947#obsah
https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/947#obsah
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MANUÁL K MOTIVAČNÍMU A EVIDENČNÍMU  
SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (MESOH) 

 

Jak systém funguje? 
Vážení občané, nově budete moci třídit plast a papír čirých pytlů přímo ve své domácnosti 
a získat díky tomu slevu z poplatku za odpad. Stačí na visačku k úvazku pytle nalepit 
patřičný QR kód a dát vytříděný odpad v daný svozový den před dům. Součástí tohoto 
balíčku je arch s QR kódy a 10 kusů pytlů do začátku. 
  
Za co mohu dále získat slevu?  
Systém MESOH se netýká pouze třídění odpadu. Slevu z poplatku můžete získat nejen 
za třídění odpadů, ale také například za efektivní přistavování popelnic ke svozu, 
za předcházení vzniku odpadu, ekologicky odpovědné nakupování (více 
na www.precykluj.cz) nebo také za kompostování. Za body, které získáte v roce 2022, 
budete mít nárok na slevu z poplatku v roce 2023. Více informací naleznete v tomto 
manuálu nebo ve svém odpadovém účtu. 
  
Co je odpadový účet? 
Každá domácnost má vytvořen vlastní odpadový účet, kde budou informace o tom, jak daná 
domácnost třídí a snižuje produkci odpadů, a jiné další potřebné informace. Doporučujeme 
vám také ve svém odpadovém účtu vyplnit odpadový dotazník, který aktivuje bonusy 
za kompostování a za snižování produkce odpadů. Dále doporučujeme chviličku věnovat 
i inventuře stanoviště, kde jsou informace o počtu osob na dané adrese. Veškerý 
odevzdaný odpad je dělen počtem osob, a proto se vyplatí si jej zkontrolovat, případně 
na obecním úřadě požádat o sloučení nebo o rozdělení osob – ne ve všech domácnostech 
odpovídá trvalý pobyt reálně přebývajícím osobám. 
 

Jak se přihlásit do odpadového účtu? 
Na webu www.mojeodpadky.cz/boritov zvolíte „Přihlásit se“ a vyplníte své 
přihlašovací údaje (LOGIN a HESLO). Tyto údaje naleznete na spodním okraji listu 
s QR kódy, který je součástí tohoto balíčku.  
 

Kde si mohu vyzvednout další pytle a QR kódy? 
Nové pytle a nové QR kódy jsou k dostání zdarma na obecním úřadě. 
 

Nemám přístup k internetu, co mám dělat? 
V tomto případě můžete zajít na obecní úřad, kde Vám rádi s čímkoliv poradíme.
  

http://www.mojeodpadky.cz/
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Jaké EKO body mohu získat? 
EKO body za třídění (BT) 
Cílem bonusu je ocenit domácnosti za adresnost a za prostor, který ve své 
domácnosti ke třídění vyčlenili. EKO body za třídění odpadů získá každá 
domácnost, která odevzdá tříděný odpad označený QR kódem. Získané body 
se rozpočítávají mezi jednotlivé členy domácnosti. Maximální počet BT za rok 
je 24 EKO bodů na osobu.  

EKO body za efektivní využívání nádob (BV) 
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke svozu pouze plných nádob již 
netříditelného odpadu. Body jsou vypočítány na základě obslouženého objemu 
sběrných nádob s netříděným odpadem. Podmínkou je označení nádoby 
čárovým/QR kódem. Maximální počet BV za rok je 24 EKO bodů na osobu. 

EKO body za snižování produkce odpadů (BS) 
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO 
body BS se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se 
domácnost zavázala v odpadovém dotazníku s ohledem na celkový 
obsloužený objem všech nádob a pytlů z dané domácnosti. Maximální počet 
BS za rok je 30 EKO bodů na osobu. 

EKO body za kompostování (BK) 
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání rostlinných 
kuchyňských zbytků přímo v místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí 
kompostování, vyhazování na hnojiště nebo zkrmování domácím zvířatům. EKO 
body za kompostování se udělují za způsoby, ke kterým se domácnost zavázala 
v odpadovém dotazníku. Za závazek v odpadovém dotazníku je možné 
získat 6 EKO bodů BK na osobu za rok. Za plnění závazku, které vychází 
z obslouženého objemu nádob s netříděným odpadem, je možné získat 
dalších 12 EKO bodů BK na osobu za rok.   

EKO body za ekologické nakupování (BN) 
Cílem bonusu je ocenit domácnosti za předcházení vzniku odpadů, ke kterému 
dochází díky ekologickému (bezobalovému) nakupování. Příběh odpadu začíná 
už při nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování. 
Maximální počet BN za rok je 18 EKO bodů na osobu (více 
na www.precykluj.cz). 

EKO body za zájem (BZ) 
Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá 
do fungování systému.  EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou 
(1x čtvrtletí) kontrolu odpadového účtu. Maximální počet BZ za rok je 6 EKO 
bodů na osobu. 
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Jak třídit vybrané odpady 

Plast 
1. Do čirého pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, 

od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, 
přepravní folie od PET lahví, poctivě 
sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu 
– nemusí být vymyté, není to ekologické. 
Stačí, když budou důkladně vyškrabané. 

Opravdu vše, co je plastové. Do pytle s plasty můžete případně dávat 
i nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu). Nápojové kartony můžete 
také třídit zvlášť do oranžových pytlů dodaných obcí. Prosím nechte 
zbylé mléko z krabic vykapat a krabice sešlápněte. Polystyrén, prosím, 
odevzdávejte pouze na sběrný dvůr v Černé Hoře. 

2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle 
mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel zavažte a 
k úvazku připevněte visačku s QR kódem. 
 

3. Větší plasty např. bedna na hrozny, které se 
nevejdou do pytle, není třeba lámat. Nechte je vcelku, 
polepte QR kódy a oblast kolem kódu dobře označte, 
ať se nepřehlédne. 

 
Papír 
A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky, cukru, krabičky od léků,   

sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot…), tak… 

Do čirého pytle třiďte veškerý papír – obaly od mouky, 
cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, 
krabice od bot, časopisy, noviny, letáky atd.  
 

Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, 
pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s QR kódem. 

B. Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity …), tak… 
1. Až bude balík vysoký cca 30 cm, svažte tiskoviny do balíku a k úvazku 

připevněte visačku s QR kódem. 
2. Větší kartonové krabice, které se nevejdou 
do pytle, rozlepte, svažte do balíku 
o minimální výšce 30 cm a k úvazku 
připevněte visačku s QR kódem.  
 

 www.mojeodpadky.cz 
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Klub důchodců 
23. 8. a 25. 8. Jednodenní zájezd Výpustek, Adamov, Rudice: odjezd v 8:00 od Manga. V 9 
hodin prohlídka jeskyně Výpustek, jejíž zajímavostí je využívání německou i naší armádou. 
Délka prohlídky je asi 75 minut, trasa 600 m nenáročná, riziko umazání. V 11:30 prohlídka 
národní kulturní památky světelského oltáře v Chrámě sv. Barbory v Adamově. Ve 12:30 
oběd v restauraci Barachov u jedovnického rybníka (masový vývar, řízek, brambor). 
Ve 14:30 hodin Rudice, prohlídka muzea Větrný Mlýn – expozice mlynářství, mineralogie 
a speleologie, možnost občerstvení před mlýnem. Návrat domů po 16. hodině. Záloha 200,- 
Kč, přihlásit se můžete u úsekových důvěrníků. 
 
13. 9.  - 14. 9. 2022 pojedeme na dva jednodenní zájezdy. Jedná se o zámek Moravský 
Krumlov, dále o Slovanskou epopej Alfonze Muchy, pak odjedeme do Ivančic do muzea 
Alfonze Muchy a Vladimíra Menšíka. Poté bude následovat okružní plavba po přehradě 
Dalešice. Přihlásit se můžete u svých úsekových důvěrníků. 
  
Ve spolupráci se Svazem postižených v Rájci-Jestřebí pořádáme tyto týdenní pobyty: 
 
14. 7. - 21. 7. 2022  Krkonoše - Janské lázně - penzion Horský Dvůr 
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a televizí, polopenzí. Doprava 
autobusem, který bude po celý týden k dispozici. Výlety - Harrachov, muzeum řemesel 
a exkurze do výrobny perličkových vánočních ozdob, Špindlerův Mlýn, Horní Mísečky - Zlaté 
návrší a další. Odjezd z Bořitova od Manga je v 7.40 hod. 
 
14. 8. - 20. 8. 2022 týdenní pobyt v městě Jeseník - hotel Slovan**** 
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s televizí, s možností zakoupení procedur s velkou 
slevou. Polopenze - snídaně formou bufetu, na večeři výběr ze tří jídel. Doprava autobusem, 
který bude k dispozici po celý týden. Výlety - Dlouhé Stráně, Velké Losiny, Praděd, Karlova 
Studánka, Javorník - nejdelší vodopád v pohoří Jeseníku, Rejvíz, lázně Jeseník - Priessnitz, 
poutní místo Maria Hilf a další. 
 
4. 9. - 10. 9. 2022 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica -  hotel Morava** 
Doprava autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a televizí. 
Polopenze, snídaně i večeře formou bufetu. Vzdálenost 200 m od električky 
na Starý  Smokovec, Štrbské pleso, Poprad, od lanovky na Skalnaté pleso, Lomnický štít. 
Výlety - nově otevřený chodník korunami stromů ve Ždiaru, večerní koupání v termálních 
bazénech ve Vrbové. 
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Bořitovští obyvatelé v roce 1756, 4. část, hospoda 
Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 
Rok 1355 se do historie naší země zapsal významnou událostí. Na jaře tohoto roku byl 
český král Karel IV. korunován císařem Svaté říše římské. Stejný rok se ale zapsal 
i do historie jedné středověké obce. Tou obcí byl Bořitov a významnou událostí byla první 
zmínka o bořitovské hospodě. V moravských zemských deskách můžeme najít zápis z roku 
1355,3 podle kterého koupil pan Beneš z Boskovic od Jakuba Čerta bořitovský dvůr 
společně se dvěma lány, třemi domy a šenkem za celkem 110 hřiven. 
Bohužel nemůžeme s jistotou říct, kde tento starý bořitovský hostinec zmiňovaný před více 
než 660 lety stál. Takové informace máme až z 18. století. Víme, že tehdy byla jediná 
bořitovská hospoda na křižovatce dnešních ulic Podsedky, Sokolská a Rolínkova. V roce 
1771 pak ten dům dostal přidělené č. p. 60.4 
Hospoda patřila vrchnosti, která ji pronajímala. V roce 1750 z ní měla příjem 45 zlatých 
ročně, což ji dělalo třetí nejziskovější hospodou na černohorském panství. Větší příjem měla 
vrchnost jenom z hospod, které stály u císařské silnice a kde se zastavovali pocestní 
a formani s nákladem. Byly to hospody v Černé Hoře (250 zl.) a v Lažanech (62 zl.). Dále 
měla vrchnost hospody ještě v Bukovici (42 zl.) a na Žernovníku (12 zl.).3 
Podle soupisu obyvatel, který roku 1756 vypracoval bořitovský farář,1 žil v bořitovské 
hospodě čtyřiašedesátiletý hospodský Havel Novotný, který pocházel ze Spešova, společně 
s dvaašedesátiletou manželkou Veronikou. V domě s nimi bydleli ještě dva čeledíni a dvě 
děvečky. Jejich křestní jména, biřmovací jména a příjmení jsou společně s dalšími údaji 
v následující tabulce: 
Označení Č. p. Popis budovy Osob 
N21 60 Hospoda 6 
Hospodský: Havel Leopold Novotný, syn Ondřeje ze Spešova *1692 (64 let)
Manželka: Veronika Kristýna, dcera Martina Svobody *1694 (62 let)
Čeleď: Jiří Filip Koláč, syn Šimona (věk neznámý)

Martin Florian Zerák, syn Jakuba  *1736 (20 let)
Veronika Antonie Novotná, dcera Jana  *1721 (35 let)
Marina Monika Jamborová, dcera Jana  (věk neznámý)

Početnou čeleď můžeme vysvětlit tím, že k hospodě patřilo nemalé hospodářství. V roce 
1775 byl bořitovský hostinec zařazen mezi čtvrtlánní selské usedlosti, i když byla výměra 
jeho polí o něco větší než u ostatních čtvrtlánů. Právě práce na poli a starání se o dobytek 
bylo zřejmě hlavní náplní práce čeledi, která v hostinci bydlela a pracovala.2,4 
Samotný hospodský s manželkou měli určitě dost práce v pohostinství. Neměli totiž jen 
obyčejnou pivnici či nálevnu, ale skutečný hostinec, který byl zřejmě oblíbený. Bořitovský 
farář v seznamu obyvatel roku 1756 dokonce poznamenal latinské „caupona debet dare 
bona edere“, čemuž můžeme porozumět tak, že v hospodě by měli vařit dobrá jídla.1 
Použité prameny a literatura 

1. Moravský zemský archiv v Brně (MZA), fond E 67 Sbírka matrik, sig. 139, farnost Bořitov.
2. MZA, fond D 5 Urbariální fase, sig. 32/B (panství Černá Hora), svazek B (obec Bořitov).
3. PILNÁČEK, Josef. Paměti městyse Černé Hory. Černá Hora: nákladem vlastním, 1926, s. 

21, 218, 238.
4. VANĚK Mojmír. Bořitovští hospodáři v letech 1754 a 1775. In: Bořitovský zpravodaj, roč. 

2022, č. 3. Bořitov: Obecní úřad v Bořitově, 2022, s. 6–8.
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TJ Sokol Bořitov 
Zakončení cvičebního roku 2021-2022 
Letošní cvičební rok na rozdíl od minulých dvou let, kdy v důsledku koronavirových uzávěrek 
se mohlo cvičit i pořádat sportovní akce jen omezeně, byl uplynulý rok úspěšnější. Cvičilo 
se po celé období, žačky připravily sportovní program na výroční veřejnou valnou hromadu 
TJ Sokol, uskutečnil se tradiční cyklistický závod, společně se ZŠ atletická olympiáda.  
Přejeme všem cvičícím i cvičitelům hezké prázdniny a po prázdninách opět na shledanou 
v tělocvičně i sportovním zájezdě, který se uskuteční 1. října 2022. 
 
 

 
Oddíl nohejbalu 
V sobotu 25.6.2022 proběhl na víceúčelovém hřišti u sokolovny tradiční turnaj v nohejbale 
dvojic o „Pohár starosty TJ“. 
 
Výsledky turnaje: 1. místo: Mareček Petr, Vašíček Petr 
   2. místo: Málek Karel, Petrák Lukáš 
   3. místo: Mareček Milan, Musil Ladislav 
   4. místo: Fojt Antonín, Onderka Zdeněk 
   5. místo: Fojt Jan, Polák Josef 
 
Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast a předvedené výkony. Turnaj byl 
zakončen předáním pohárů a závěrečným posezením. 
  
Další turnaj, tentokrát o „Pohár starosty obce“, se uskuteční v sobotu 27.8.2022 opět 
na hřišti u sokolovny. 
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Oddíl kopané 
Zprávy z oddílu kopané 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané - muži 
Okresní přebor 2021-2022 

25. kolo Ne 5.6. 2022, 17:00 hod. 
Bořitov – Knínice 5:3 (3:2) 
Branky: Vorlický J. 4x, Formánek V.  

26. kolo So 11.6. 2022, 10:00 hod. 
Rudice – Bořitov 1:1 (1:1) 
Branka: Nesvadba R. 

 
 

Tabulka Okresní přebor muži 
1 Rudice 26 19 2 5 56:28 59 
2 Kunštát B 26 19 2 5 81:34 59 
3 Jedovnice 26 18 4 4 76:37 58 
4 Drnovice 26 16 2 8 91:51 50 
5 Černá Hora 26 13 4 9 67:49 43 
6 Olešnice 26 12 4 10 58:49 40 
7 Bořitov 26 11 3 12 66:55 36 
8 Doubravice 26 10 6 10 65:59 36 
9 Skalice 26 8 6 12 48:68 30 
10 Adamov 26 8 4 14 30:55 28 
11 Letovice 26 9 0 17 59:84 27 
12 Knínice 26 6 6 14 51:66 24 
13 Velké Opatovice 26 6 5 15 44:89 23 
14 Olomučany 26 2 2 22 24:92 8 

 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané – Starší přípravka 
Okresní přebor 2021-2022 

19. kolo    
06.06.2022 17:00 Boskovice B Bořitov 9 : 5 
Branky: Ostrejš Samuel 3x, Macháček Matyáš, Kovář Jakub 
06.06.2022 18:30 Boskovice A Bořitov 16 : 1 
Branka: Včelař David 
20. kolo    
07.05.2022 15:00 Bořitov Černá Hora 4 : 2 
Branky: Macháček Matyáš 2x, Holík Václav 2x 

 
 

Tabulka - OP starší přípravka 
1 Blansko B 36 35 0 1 497:107 105 
2 RDR Akademie R 36 27 3 6 369:200 84 
3 Boskovice A 36 25 3 8 430:186 78 
4 Letovice B 36 24 5 7 300:153 77 
5 Lipovec A 36 25 2 9 294:188 77 
6 RDR Akademie D 36 24 2 10 380:252 74 
7 Letovice A 36 21 3 12 294:216 66 
8 Žijeme hrou/Kunštát A 36 20 6 10 261:203 66 
9 Boskovice B 36 19 4 13 272:236 61 

10 Blansko A 36 19 0 17 368:298 57 
11 Bořitov 36 14 3 19 189:278 45 
12 Olomučany 36 12 6 18 179:239 42 
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13 Šošůvka-Vysočany/Sloup 36 11 4 21 210:323 37 
14 Knínice 36 10 6 20 165:244 36 
15 Žijeme hrou/Kunštát B 36 7 5 24 173:241 26 
16 RDR Akademie RJ 36 8 1 27 172:379 25 
17 Jedovnice/Kotvrdovice 36 7 2 27 151:371 23 
18 Černá Hora 36 3 1 32 135:444 10 
19 Vilémovice/Ostrov 36 3 0 33 118:399 9 

 

 
Výsledky mistrovských utkání v kopané žáků 

Okresní přebor 2020-2021 
 

26. kolo    
31.05.2022 17:30 Olomučany Černá Hora/Bořitov 3 : 5 
Branky: Feifer Ondřej, Vaněk Tomáš, Pavlíček Michael, Kos Šimon 2x 
27. kolo    
05.06.2022 10:00 SK Jedovnice C Černá Hora/Bořitov 1 : 7 
Branky: Vaněk Tomáš 3x, Kos Šimon 2x, Drábek Václav, Honsnejman Adam 
28. kolo    
11.06.2022 10:00 Černá Hora/Bořitov Jedovnice A 1 : 9 
Branka: Feifer Ondřej 
29. kolo    
15.06.2022 17:30 Jedovnice B Černá Hora/Bořitov 2 : 1 
Branky: Pachlopník Vít 

 
 

Tabulka - OP žáci 
4 Boskovice B 26 24 0 2 251:59 72 
2 Jedovnice A 26 23 1 2 190:49 70 
3 Vavřinec 26 20 1 5 140:43 61 
4 Šošůvka-Vysočany/Sloup 26 18 1 7 124:95 55 
5 Jedovnice B 26 13 2 11 73:83 41 
6 Lipovec/Ostrov 26 12 2 12 78:84 38 
7 Knínice 26 10 4 12 112:86 34 
8 Olomučany. 26 10 2 14 94:147 32 
9 Černá Hora/Bořitov 26 10 0 16 90:158 30 

10 Bukovinka 26 8 2 16 61:123 26 
11 Kořenec 26 8 2 16 84:152 26 
12 Žijeme hrou B 26 5 3 18 77:149 18 
13 Svitávka/Žijeme hrou 26 4 4 18 70:152 16 
14 SK Jedovnice C 26 4 2 20 53:117 14 

 
Dne 9.7.2022 v 11,00 hod sehrají přátelské utkání účastníci Moravskoslezské 
fotbalové ligy FK Blansko – FK Hodonín ve sportovním areálu TJ Sokol Bořitov. 
Občerstvení zajištěno. 

 
 

Letní taneční zábava 
Fotbalový oddíl pořádá taneční zábavu, která se bude konat ve sportovním areálu 
u fotbalového hřiště v sobotu 16.7.2022, začátek ve 21:00 hod, hraje skupina 
„AKCENT“.Na třetí ročník akce zvou pořadatelé. 
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Orel Bořitov 
• Děkovná pouť do Sloupu se uskuteční v neděli 10. července 2022 . Pěší poutníci 

odchází v 6,00 hod. od  zastávky pod kostelem.  
Poutní mše svatá ve Sloupu začíná v 10:30 hodin.  

 

• Srdečně zveme všechny příznivce jedné stopy, ale i milovníky dobré zábavy, skvělé 
hudby a občerstvení na již 3. ročník Orelského MOTOBURÁCENÍ. Sraz motocyklů je 
v sobotu 6.8.2022 ve 14 hodin u Orlovny. Po žehnání motocyklů proběhne krátká 
spanilá jízda obcí a společná vyjížďka. Od 17 hodin startuje večerní posezení na orelsko-
farním dvoře se specialitami z udírny, točeným pivem a hlavně kapelami The Beaters, 
Momenty a domácí kapelou NaLiTo! Vstupné 150,- Kč, děti a motorkáři ZDARMA. 

 

• V sobotu dne 27.8.2022 se od 15 hodin na orelsko-farním dvoře a blízkém okolí uskuteční 
dětská akce „LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI". 
Pro děti bude připravena spousta stanovišť, které prověří jak jejich manuální zručnost, 
sportovní dovednosti i mozkové závity. Pro všechny zúčastněné bude připravená malá 
odměna, vítězové se mohou těšit na pěkné výhry. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme 
všechny děti, rodiče i prarodiče a těšíme se na Vaši účast. 

 

• V sobotu dne 10.9.2022 se uskuteční tradiční PIVNÍ MINIFESTIVAL. Akce začíná od 17 
hodin na orelsko-farním dvoře. Připraveno bude opět spoustu zajímavých pivních vzorků 
a  občerstvení z udírny i baru. K tanci a poslechu zahraje kapela NaLiTo! a Momenty. 
Vstupné 100,- Kč. 

 
 
Farnost Bořitov 
Uplynulé akce 
10.6.2022 proběhla Noc kostelů. Jedná se o celorepublikovou akci, při které se otevírají 
návštěvníkům místa, kam by se běžně nepodívali. V naší farnosti kostelem i farou prošlo 
téměř 300 návštěvníků, pro které byl připraven pestrý program. Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří se podíleli na vytvoření programu nebo na jeho realizaci. 
24.6.2022 jsme si připravili pro děti a rodiče Rozloučení se školním rokem 2021/2022. 
Pro děti byl nachystán táborák, od 20:00 potom dětská diskotéka. Děti se bavily soutěžemi, 
tajemným sklepem a nechyběly ani koktejly. Věříme, že si to všichni zúčastnění užili stejně, 
jako pořadatelé, a budeme se těšit na další setkání v novém školním roce. 
Režim farnosti červenec/srpen 2022 
Během letních prázdnin, kdy začíná doba dovolených, i naše farnost bude fungovat v letním 
režimu. Během těchto měsíců nebudou probíhat farní kavárny, ani dětské mše svaté.  
Pro děti nabízíme prozatím pouze dvoudenní společný výlet v termínu 17.7.-.19.7.2022 
s přespáním na faře. Akce je nabízena všem dětem (nejen z farnosti, ale z celého Bořitova 
a okolí), které budou mít o prázdninách čas a chuť podniknout něco společně. Přihlásit děti 
můžete do 10.7.2022 na emailovou adresu: boritov@dieceze.cz nebo na telefonním čísle: 
731 159 219. Cena je 800,- Kč, případně je možné se domluvit individuálně. 
Nové webové stránky farnosti 
5.6.2022 byly spuštěny nové webové stránky farnosti. Jsou na adrese: 
www.farnostboritov.cz. Stránky budeme ještě postupně doplňovat a vylepšovat. Najdete zde 
všechny potřebné informace. 
Za celou farnost Bořitov přejeme všem krásné prázdniny, spoustu pěkných zážitků, 
společných rodinných chvil, pohody a odpočinku! Budeme se s vámi těšit na další akce 
od září v novém školním roce! 
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SDH Bořitov 
● Z organizačních důvodů jsme se rozhodli přesunout letní posezení na pozdější termín 

- 13.08.2022 od 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši účast. 
● V sobotu 11.6. vyjela jednotka k nehodě letadla, které se zřítilo mezi Velký a Malý 

Chlum.  
● 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 Radimem Křížem mob. 721 024 127. Samotná 
likvidace probíhá zpravidla v podvečerních hodinách, kdy je hmyz nejméně aktivní. 

● Poslední květnovou sobotu se v Senetářově konalo okresní kolo dorostu. Bořitovské 
barvy hájili dorostenky Teodora Gulová, Aneta Kučerová, Klára Včelařová, Renata 
a Aneta Nejezchlebovy a dorostenci Daniel Janíček, Adam Včelař, Lukáš Podmele, Alex 
Hořava a Jiří Sázavský. Nejlépe se dařilo Danovi Janíčkovi, který si vybojoval postup 
na krajské kolo, které proběhlo 5.6. ve Znojmě. Dan zde vybojoval krásné třetí místo. 
Bořitovskou stopu zde zanechaly i Klára Beranová, Dominika Lančová a Jolana 
Juračková, které si v dresu dorostenek z Těchova vybojovaly postup na Mistrovství ČR 
dorostu.  

● V sobotu 18.06.2022 proběhlo v Praze druhé kolo Českého poháru v běhu na 100 m 
s překážkami. Naši zástupci z řad dorostenců, žen i mužů zde dosáhli na tato umístění: 
Martin Kučera 2. místo, Filip Páral 3. místo, Pavel Karásek 8. místo, Simona Páralová 
13. místo, Daniel Janíček 7. místo, Adam Včelař 10. místo, Matěj Kafoněk 15. místo, 
Alexandr Hořava 17. místo, Jiří Sázavský 4. místo, Theodora Gulová 16. místo, Renata 
Nejezchlebová 17. místo, Dominika Lančová 22. místo, Aneta Nejezchlebová 16. místo. 
Další kolo ČP nás čeká 10. července v Moravském Berouně. 

● V červnu se dále mladí hasiči zúčastnili soutěží v Šebetově, Sychotíně, Újezdě 
u Kunštátu a v Senetářově. Dorostenci pak soutěže v Šebetově a závodu Českého 
poháru v Praze. 

● V měsíci červenci nebudou probíhat tréninky mladých hasičů. Znovu začneme až 
od pondělí 1.8. od 16:30. Rádi mezi námi přivítáme nové zájemce o požární sport. 

● V červnu pokračovala dvěma závody v Senetářově a v Ostrově Velká cena Blanenska 
v Požárním útoku. Ze Senetářova si ženy i muži odvezli bronzové medaile za 3. místo. 
V Ostrově obsadili muži A 5. místo, muži B 22. místo, dorostenci 4. místo a ženy nenašly 
přemožitelky a zvítězily s časem 18,01. 

● O prázdninách čekají dospělé hasiče soutěže v Blansku, Žďáru, Paměticích, 
Černovicích, Němčicích, Rudici a v Sychotíně. 

● Během léta můžete aktuality ze strany SDH sledovat i na našich webových stránkách: 
https://www.sdhboritov.cz/aktuality/. 

 
 
Kulturní komise 
Kulturní komise připravuje na 9. září 2022 letní kino, které se uskuteční na náměstí 
U Václava. Bližší informace v zářijovém Bořitovském zpravodaji. 
Kulturní komise přeje příjemné a pohodové léto.  
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci červenci a srpnu 2022 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní  
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 
Narození 
Vladík David 
Ešner Martin 
Müller Adam 
Fojtová Lucie 
 
 
 
Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – červenec, srpen 2022 (8 – 13 hod) 
 
  2.7. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 
  3.7. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 
  5.7. MUDr. Hanáková Jitka Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
  6.7. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
  9.7. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
10.7. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
16.7. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, Lidická 8 734 231 260 
17.7. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
23.7. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo nám. 162/38   792 325 591 
24.7. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 
30.7. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
31.7. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

 
 
  6.8. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 
  7.8. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117  516 465 452 
13.8. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313 
14.8. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 
20.8. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 
21.8. MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007 
27.8. MUDr. Loskot Pavel Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 
28.8. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 

 
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 14. srpna 2022 

ve 13,00 hodin na Hasičku.   

www.tiskfiala.cz 
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