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Oznámení obecního úřadu
Vedení obce děkuje všem občanům, kteří se zapojili a odevzdali vyplněné dotazníky
k problematice odpadového hospodářství obce. Vaše názory budeme brát v potaz
při zavádění nového systému nakládání s odpady v naší obci.
Od 28.6. 2021 zahájí firma EKOTERM CZ s.r.o. v naší MŠ celkovou rekonstrukci kuchyně
a sociálního zařízení pro děti a personál v obou podlažích budovy a obou výdejních míst
jídel v MŠ i ZŠ. Dojde k výměně sanitární techniky a kompletní obměně spotřebičů
a vybavení kuchyně za nové a úspornější. Všechny práce by měly být dokončeny a dílo
předáno do 31.8. 2021. Celkové náklady na tuto akci dosáhnou téměř 6,6 mil. Kč.
V současné době je již téměř dokončena oprava fasády zadního traktu objektu
samoobsluhy. Bylo provedeno odstranění starého plechového přístřešku, zateplení budovy,
nová fasáda, budou vyměněny dvoje dveře a instalován nový přístřešek z polykarbonátu
nade dveřmi. Stavbu provádí firma Letostav spol. s r.o. a celkové náklady dosáhnou cca
370.000 Kč.
Začátkem II. pololetí by měly být zahájeny práce na zasíťování 12 parcel v lokalitě
K Vodárně, III. etapa. Bude položeno plynové potrubí, zbudována kanalizace, vodovod,
veřejné osvětlení, TKR, nová komunikace a chodníky. Celkové náklady dosáhnou cca 10
mil. Kč.
Na náměstí probíhá příprava pro pokládku gumové dlažby pod workoutové prvky, která by
měla být dokončena v průběhu měsíce července. Akci provádí firma Porč, s.r.o. Dokončený
vodní prvek je prozatím ve zkušebním provozu, při kterém byl zjištěn průsak a ztráta vody
z okruhu. Tento problém byl reklamován u dodavatelské firmy, která provede jeho opravu.
Kvůli eliminaci ztrát vody je v provozu prozatím pouze hlavní tryska vodního prvku.
Na náměstí proběhne, jak se dále ve zpravodaji dočtete, 21. srpna 2021 celostátní sraz
parních stříkaček, na jehož organizaci se obec podílí nemalou částkou, a proto plánujeme
tuto akci spojit se slavnostním otevřením nového náměstí, které nebylo dosud možné
z důvodu epidemiologické situace realizovat. Srdečně vás na tuto akci zveme.
Na hasičce byla v podstatě dokončena rekonstrukce prostor bývalé hospody. Byla
provedena rekonstrukce elektroinstalace, všech podlah, zhotoven nový nábytek s výčepním
pultem, vybavení novými záclonami a vyměněny a zrekonstruovány vnitřní dveře. Celkové
náklady dosáhnou cca 1,3 mil. Kč.
Upozorňujeme občany, že 17. července 2021 uspořádá ÚAMK, sdružení motoristických
sportů, ve spolupráci se starosty příslušných obcí, Odborem dopravy města Boskovice,
SUS, Policií ČR, záchrannými složkami, místními SDH a dalšími agenturami, mezinárodní
automobilovou soutěž konanou za běžného provozu s rychlostními zkouškami na uzavřené
trati „I. Rallye Moravský kras“. Proto bude 17.7.2021 v době od 6:00 do 19:00 hod zcela
uzavřen úsek silnice Bořitov-Obora od křižovatky u letiště, kde bude start rychlostní zkoušky,
směr Obora a Jabloňany. V prostoru startu budou připraveny vozy záchranné zdravotní
služby s lékařem a vůz SDH.
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Vážení spoluobčané, připomínáme vám, kde lze odevzdat a uložit vytříděný odpad.
Dále vám chceme stručně připomenout, jak bude dál obec postupovat v rámci
odpadového hospodářství.
Sběrna papíru (budova za OÚ Bořitov) je otevřena v roce 2021 každý lichý týden v pondělí,
v době od 16,00 do 17,00 hodin.
Plasty mohou občané odevzdávat do vaků na dvoře obecního úřadu každý lichý týden
v době otevření sběrny papíru v pondělí od 16:00 do 17:00 hod nebo do kontejnerů na plasty
umístěných u samoobsluhy 6x, sokolovny 3x, v ulici Polní 3x, Horní Zádvoří 2x, Nová čtvrť
2x a Krajní 1x. Plasty musí být čisté, PET láhve zmáčknuté. Nepatří sem novodur
a polystyren.
Kartony od mléka a džusů, čisté a sešlápnuté se odevzdávají na OÚ Bořitov ve zvlášť
tomu určených pytlích. Tyto pytle obdržíte zdarma na OÚ.
Bílé a barevné sklo se odevzdává do kontejnerů, které jsou umístěny u samoobsluhy
a sokolovny.
Použitý textil a obuv se odevzdává do kontejneru, který je umístěn u samoobsluhy.
Jedlé oleje a tuky se odevzdávají v uzavřených PET lahvích do zelených popelnic
umístěných u samoobsluhy a sokolovny.
Vysloužilé elektrospotřebiče je možné, díky firmě Rema Systém zdarma odevzdat
na obecním úřadě do sběrné krabice, která je umístěna na chodbě OÚ. Můžete zde
odevzdat všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou (např. fény,
toustovače, holicí strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní
telefony, baterie, tlakoměry, teploměry, el. kartáčky na zuby).
Nepatří sem: větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky, žárovky,
zářivky, autobaterie). Tyto se odevzdávají ve sběrném dvoře v Černé Hoře nebo po dohodě
s p. Janem Fojtem na dvoře hasičky.
Bioodpad: V roce 2015 byly do 85 % domácností rozdány kompostéry. Tyto mají sloužit
k ukládání biologicky rozložitelných odpadů. Co vše lze do nich ukládat? Trávu, listí, piliny,
dřevní štěpku, hlínu, kávu, čajové sáčky, bioodpad z kuchyně (slupky ze zeleniny a citrusové
plody) atd. Doporučujeme si v kuchyni zavést nádobu na bioodpad s kompostovatelnými
sáčky a po naplnění jej vhodit do kompostéru. Je statisticky dokázáno, že pokud to takto
neděláme tak nám tento odpad končí v popelnících a v průměru zabere až 40 % objemu.
Další možností je uložení odpadů do společného sběrného dvora v Černé Hoře. Otevírací
doba je ve středu od 14:00 až do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Jak dál chceme řešit odpady a co nabídneme občanům pro efektivnější třídění
a ukládání odpadů?
Do budoucna chceme umístit na volně přístupná místa kontejnery na papír, které budou
přístupné 24 hodin denně.
Pokud toto nebude dostačující, zvažujeme svážet papír a plast přímo od domů, a to
v pravidelných měsíčních intervalech.
K ukládání bioodpadu máme připravenou smlouvu pro obec a občany obce se soukromým
zemědělcem p. Janem Musilem, který provozuje kompostárnu u obce Krhov naproti
benzínové pumpě. Zde budou mít občané možnost rovněž ukládat bioodpad.
O podrobnostech a podmínkách uložení vás bude informovat v dalších číslech zpravodaje.
Byla podepsána smlouva o poskytování služby evidenčního systému pro odpadová
hospodářství se společností ISNO IT s.r.o. Tato smlouva nám zabezpečí vytvoření a provoz
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odpadového webu. Vytvořením tohoto webu bude zabezpečena kontrola našich občanů
a domácností, jakou komoditu a v jakém množství ukládají do sběrného dvora, kolik je
v každé domácnost nádob a jaké množství směsného komunální odpadu vyprodukují.
Po zprovoznění tohoto systému bude následovat zavedení motivačního systému. I zde Vás
o podrobnostech budeme informovat v dalších číslech zpravodaje.

Oznámení školy
Končí další školní rok, který byl náročný pro školku i pro školu zejména kvůli častým
změnám, dlouhé distanční výuce a následně střídání prezenční a distanční výuky.
Do školky se mohly všechny děti vrátit po delší pauze 10. května, pro žáky ve škole skončila
rotační výuka dokonce až 17. května.
V červnu se částečně rozvolnila epidemiologická opatření, a tak jsme mohli dětem zpestřit
výuku tradičními výlety ke konci školního roku. Děti z mateřské školy se podívaly do ZOO
ve Vyškově, žáci 1. – 4. ročníku do ZOO Brno a děti 5. ročníku si užily dvoudenní výlet
do Prahy.
Provoz mateřské školy letos skončil již v pátek 25. června a hned v sobotu začala
v budově školky celková rekonstrukce kuchyně, výdejen jídla (zároveň i výdejny v budově
ZŠ) a sociálních zařízení. Poslední dny byly ve znamení loučení s předškoláky – proběhlo
tradiční „Spaní ve školce“ a v pátek 25. 6. byli předškoláci na zahradě školky slavnostně
pasováni panem starostou na školáky.
Na fotografie se můžete podívat ve FOTOGALERIÍCH ZŠ a MŠ na www.zs.boritov.cz.
Ve škole dostanou žáci vysvědčení ve středu 30. června.
Ještě předtím se všichni společně rozloučíme s končícím školním rokem na sokolské
zahradě. Každá třída si připraví krátký program a dárečky pro odcházející páťáky. Za vedení
obce jim bude od Sboru pro občanské záležitosti předávat malou upomínku na bořitovská
školní léta pan starosta Antonín Fojt.
V 5. ročníku letos končí 17 žáků. Dva z nich velice úspěšně složili přijímací zkoušky
na osmileté gymnázium, ostatní odcházejí do základních škol do Lysic, Rájce-Jestřebí
a do Černé Hory.
Ráda bych poděkovala žákům 5. ročníku Emě Kakáčové, Veronice Vrbové, Teodoře Gulové
a Petru Dvořáčkovi za vzornou reprezentaci školy v okresním kole Matematické olympiády,
která proběhla v květnu. Zvláště pak gratuluji Petru Dvořáčkovi za celkové vítězství v tomto
okresním kole.
Za zvládnutí náročné práce během školního roku 2020/2021 patří poděkování všem
kolegyním, pedagogickým i provozním zaměstnancům školy. Stejně jako minulý školní rok,
patří také letos velké uznání rodičům, bez jejichž pomoci bychom se během distanční výuky
neobešli.
Za kolektiv zaměstnanců školky a školy přeji všem
pohodové léto!
Šárka Hlavatá, ředitelka školy

Dětské oddělení Černá Hora - dovolená
Od 25.6. do 2.7.2021 čerpá MUDr. Ryzí v ordinaci PLDD v Černé Hoře dovolenou.
Zástup v akutních případech MUDr. Miriam Mokrošová na dětském středisku v Lysicích,
Komenského 429 v pondělí od 13 do 15 hodin, ostatní dny od 7 do 10 hodin. Na vyšetření
je nutné se telefonicky objednat na tel. č. 516 472 132, je třeba mít respirátor nebo
roušku. Vyšetření novorozence domlouvejte prosím na stejném tel. č. 516 472 132.
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Staré bořitovské rody a rodiny – 3. část, domkaři
Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D.
Ve třetí části článku se budeme opět věnovat nejstaršímu moravskému katastru známému
pod názvem lánový rejstřík a podíváme se na poslední skupinu obyvatel, která je v něm
uvedená. Z předchozího dílu článku víme, že v lánovém rejstříku byli uvedení bořitovští
sedláci různé velikosti a další skupinu tvořili až domkaři bez polí, tedy ti, kteří měli domek,
ale neměli žádná pole. To je samo o sobě zajímavé, protože to znamená, že v Bořitově
tehdy nebyly žádné podsedky. Tím nemyslím ulici Podsedky, které se tak říkalo ještě dávno
před tím, než tak byla oficiálně pojmenovaná, ale podsedky s malým písmenem p.
V dřívějších dobách byly podsedky malé zemědělské usedlosti a lidem, kteří na nich
hospodařili, se říkalo podsedníci. Ti se už neřadili mezi sedláky, protože jejich hospodářství
byla menší než selské grunty, ale jejich stavení měla na rozdíl od domků pořád ještě
zemědělský ráz – patřily k nim hospodářské stavby, jako třeba chlévy pro dobytek nebo
stodola. Z dobových záznamů víme, že hlavním rozdílem mezi sedláky a podsedníky bylo
na černohorském panství to, že podsedníci neměli koně, takže nemohli svoje pole obdělávat
koňským potahem.3 Podsedníci také vlastnili menší množství polí, kterých mívali méně než
čtvrtláníci. Pokud by tedy v Bořitově v 17. století byli, měli by méně než 3,3 ha orné půdy.
Spodní hranice výměry polí ale nikde stanovená nebyla, takže se běžně stávalo, že
podsedníci měli polí tak málo, že jim to nestačilo k obživě. A k některým podsedkům
dokonce nepatřila vůbec žádná pole. Takoví podsedníci si samozřejmě mohli nějakou ornou
půdu pronajmout, ale často si museli přivydělávat řemeslem jako námezdní dělníci u větších
sedláků, u vrchnosti nebo prostě nějak jinak.
Když tedy v Bořitově nebyli podsedníci, domkaři byli kromě sedláků jedinou další skupinou
bořitovských obyvatel zapsanou v rejstříku. V některých obcích mohli mívat malý kousek
orné půdy i někteří držitelé domků, ale v případě Bořitova je doslova napsáno, že všichni
zdejší domkaři byli bez polí. V řadě obcí se také u domkařů uvádělo i řemeslo, kterým se
živili. V Bořitově ale tehdy uvedli jenom seznam domkařů bez dalších podrobností.
Pro zajímavost tedy uvedu řemesla, která se tehdy vyskytovala v Černé hoře, která byla
městečkem a hlavní obcí panství. Navíc to bylo vždycky z Bořitova do Černé Hory kousek,
takže pokud nebyl potřebný řemeslník přímo v Bořitově, naši předci si tam za ním mohli
zajít. V Černé Hoře byli v roce 1674 celkem 4 obuvníci, 2 řezníci a po jedné z těchto profesí:
tkadlec, pláteník, punčochář, kožešník a zámečník. U dvou domkařů bylo uvedené, že jsou
nádeníci (dělníci) a u několika nebyla profese žádná. 1
V tabulce na další straně jsou uvedená jména bořitovských domkařů z let 1656 a 1674 tak,
jak je v říjnu roku 1674 zjistila vizitační komise.1 Čísla na začátku řádků nejsou čísla popisná,
ale pořadí záznamů v lánovém rejstříku. Čísla popisná tehdy ještě neexistovala. Záznamy
o domkařích začínají číslem 30, protože v prvních 28 zápisech jsou uvedení sedláci, kterým
se věnoval druhý díl tohoto článku, a ve 29. záznamu jsou zapsaná činžovní pole.
Hned na 30. místě byla uvedená Dorota Trečafová, vdova po Jiřím Trečafovi, která byla
jedinou ženou zmíněnou v lánovém rejstříku. Držitelé všech ostatních gruntů a domků byli
muži. Příjmení Trečaf je sice zvláštní, ale takové slovo skutečně existuje. Dneska ho znají
hlavně ti, kteří se baví luštěním křížovek. Nářečně se tak řekne nádoba na vodu nebo prostě
nějaký vysoký dřevěný škopek.
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Jméno držitele domku
Zápis
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
51.
52.

V roce 1656

V roce 1674

Dorota Trečafová
Vavřinec Kříž
Václav Mahda
Jindřich Zimmermann
Matouš Kamba
Jiří Hošek
Jan Pranteyl
Jiřík Kamerek
Tomáš Brichta
Matouš Pavlů
Ondřej Schneider
Vavřinec Lejsek
Jiří Hrubej
Jan Janouch
Kašpar Vajgl
Jiří Kříž
Jan Hemžal
Valenta Molenda
poznámka
domek byl pustý
Štěpán Vodný
domek byl pustý

tatáž
tentýž
Vávra Mahda
tentýž
Jan Rosypal
Valenta Holej
tentýž
Martin Mates
Ondra Brychta
tentýž
tentýž
Jakub Doležel
Valenta Dvořák
Matěj Vaněk
Vítek Tkadlec
tentýž
Pavel Přikryl
Václav Mlynář
poznámka
Matouš Matoušek
domek byl pustý
domek byl pustý

U Valenty Molendy (na 47. záznamu) je připojená poznámka, že podle přiznání z roku 1656
měl být hospodářem čtvrtlánním gruntu, ale komise v roce 1674 zjistila, že jeho nástupce
Václav Mlynář má jenom domek. Poznámka je napsaná tak zvláštně, že vypadá jako 48.
zápis o další nemovitosti. To asi zmátlo písaře, který v roce 1674 spočítal v Bořitově o jeden
domek víc. Taková chybička by se mohla zdát jako docela úsměvná, pokud by se podle
lánového rejstříku nepočítaly daně ještě dalších zhruba 80 let. A pokud si pak chyby nikdo
nevšiml, nejspíš by to znamenalo, že bořitovští měli za toto období nemalý přeplatek
na daních. Tento omyl o počtu domů pak přebírala i řada různých historiků, kteří vždycky
uváděli, že v 17. století bylo v Bořitově 51 stavení, i když jich bylo jenom 50.
Na posledním 52. místě v rejstříku je zapsaný domek, který byl pustý dlouhodobě, nejméně
od roku 1656. Tomu domku se podle posledního hospodáře říkalo Janykovský.
Ze všech nejzajímavější je ale 51. zápis, na kterém je uvedený domek, který v roce 1656
obýval Štěpán Vodný. Ten tam žil do roku 1660, kdy svůj domek opustil a nechal ho svému
osudu. V lánovém rejstříku je krátká poznámka, že se odstěhoval do stavení na náměstí
v Černé Hoře, takže když budeme pátrat v dalších záznamech, zjistíme, že ono stavení
nebylo jen tak obyčejným domkem. Vodný totiž převzal celolánní grunt po jistém Pavlu
Sedlákovi, ke kterému patřilo 12 kusů polí o celkové výměře 40 měřic (asi 7,6 ha). 1
Štěpánovi Vodnému se tak podařil obrovský vzestup na pomyslném společenském
žebříčku: Z pouhého domkaře bez polí se najednou stal jedním z osmi největších sedláků
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v Černé Hoře. Stavení Vodného gruntu bylo celé ze dřeva, ale bylo docela velké. Když
později zchátralo, byly jeho budovy zbourány a mezi lety 1903 a 1907 se na jejich místě
postavil celý blok domů mezi dnešní ulicí Brněnskou a náměstím Míru. Tyto domy měly pět
čísel popisných: 208 (dnešní kovomat Stolmat, dřívější Elkov), 216 (na ulici Brněnská), 203
(naproti prodejně potravin), 27 a 57 (tyto dva domy stojí na náměstí).6
Je otázkou, jak se Štěpánu Vodnému takový úspěch podařil. Jako první možnost nás určitě
napadne, že se mohl na grunt přiženit, ale matrika žádný záznam o jeho svatbě
neobsahuje.2 Nejpravděpodobnější možností tak je, že se prostě nebál a o grunt si řekl.
Po třicetileté válce totiž mnoho stavení zpustlo, a protože se Morava značně vylidnila,
nových osadníků a hospodářů bylo málo. Takže pokud předchozí hospodář zemřel, Vodný
se o tom mohl dozvědět a nabídnout se, že uvolněný grunt převezme. A pokud mu vrchnost
věřila, že se o hospodářství dokáže postarat, určitě mu ráda vyhověla, protože to pro ni bylo
výhodné. Ze selské usedlosti totiž měla mnohem větší užitek než jenom z obyčejného
domku. Podobné směny usedlostí, kdy lidé opouštěli menší domky a přebírali větší
a bohatší selské grunty, se tehdy stávaly docela často. Máme záznamy, že za lepším se
tehdy přestěhovali např. hospodáři ze Spešova, z Horní Lhoty, Drnovic, Žerůtek, ze
Štěchova nebo třeba z Bedřichova.4
Štěpánovi Vodnému se pak asi dařilo a těšil se pevnému zdraví, protože další hospodář
(Matouš Komárek) se na gruntu uvádí až k roku 1717.6
Když krátce shrneme informace z předchozích řádků, můžeme si udělat obrázek o tom, jak
vypadal Bořitov ve 2. polovině 17. století: V obci bylo tehdy celkem 50 stavení. Z nich bylo
29 selských usedlostí a 21 domků. Z toho počtu byly v roce 1656 pusté dva domky a v roce
1674 dva domky a jeden pololánní grunt. Podle historiků žilo v té době v domech průměrně
asi 5 osob, takže si můžeme spočítat, že Bořitov mohl mít okolo 240 obyvatel. Dneska se
nám to může zdát jako malé číslo, ale ani jiné obce tehdy nebyly moc velké: Blansko mělo
tenkrát jenom 64 domů, Černá Hora 75, Lysice 83, Býkovice 32, Rájec 38 a Jestřebí 20.
I když Bořitov trpěl za třicetileté války častými návštěvami vojenských oddílů, snad díky
úrodné půdě a velké rozloze polí, která připadala na každého sedláka, se nevylidnil tolik
jako jiné vesnice. A i když nějaké stavení zpustlo, bylo snad ještě za války velice rychle
obsazené lidmi z okolních obcí, kteří se přestěhovali do Bořitova za lepším.
Použité prameny a literatura
1. Moravský zemský archiv v Brně, fond D 1 Lánové rejstříky, sig. 259 (Panství Černá
Hora).
2. Moravský zemský archiv v Brně, fond E 67 Sbírka matrik, sig. 136.
3. Moravský zemský archiv v Brně, fond G 10 Sbírka rukopisů MZA, inv. č. 579
(Registra purkrechtní dědiny Bejkovic).
4. MATĚJEK, František. Lánové rejstříky Brněnského kraje z let 1673–1675. Praha:
TEPS MH, 1981. Knižnice Jižní Moravy.
5. MATĚJEK, František. Podsedek na Moravě: Obrázek z dějin poddaného lidu. Brno:
Musejní spolek, 1970.
6. SOUČEK, Otakar. Domy a obyvatelé Černé Hory od třicetileté války do roku 1970.
Černá Hora, 1974.
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SDH Bořitov
 Dne 2.6 provedla jednotka čištění ucpaných svodů na budově školy. Dále byla jednotka
v pondělí 7. června povolána krizovým štábem Jihomoravského kraje k likvidaci polní
nemocnice na brněnském výstavišti. Úkolem hasičů bylo rozložit, vydezinfikovat
a připravit nemocniční lůžka k odvozu do skladu státních hmotných rezerv.
 V sobotu 29. května se konalo v Ráječku okresní kolo hry Plamen a dorostu. Kvůli aktuálním
opatřením soutěžili mladší i starší žáci pouze ve štafetě dvojic a ve štafetě 4x60. Bořitov měl
zde zastoupení od nejmladší přípravky až po dorost. Přípravka si na svou závodní premiéru
vedla skvěle a v celkovém umístění dýchali na záda svým starším kolegům (Bořitov A mladší), které opustilo štěstí na štafetě 4x60 a se dvěma neplatnými pokusy obsadili celkové
11. místo. Starší A ale naopak měli štěstí na své straně a podařil se jim vybojovat postup na
krajské kolo hry Plamen. Starší B obsadili 10. místo.
Mladší i starší žáky vystřídal na závodní dráze dorost, který soutěžil pouze v běhu na 100 m
s překážkami a v testech. Za jednotlivce startovali Daniel Janíček a Jiří Sázavský, kteří
ve svých kategoriích obsadili 3. místa. Ve starších dorostenkách soutěžila Karolina
Hořavová, která vybojovala 3. místo a Aneta Nejezchlebová, která obsadila 5. místo. Týmy
dorostenců a dorostenek se zúčastnily závodu, a tím si zajistily postup. Společně se staršími
žáky budou reprezentovat okres Blansko na krajském kole.

 O víkendu 12.-13. června proběhlo v Hodoníně krajské kolo hry Plamen a dorostu. Okres
Blansko a SDH Bořitov zde reprezentovala družstva starších žáků, dorostenek
a dorostenců. Všechny tři týmy měly výborně nakročeno k postupu na Mistrovství ČR, ale
chyba žáků a dorostenek při požárním útoku a dorostenců na testech zavřela našim
mladým hasičům bránu na republikové finále. I tak patří všem závodníkům i vedoucím
poděkování za předvedené výkony.
 První červnovou sobotu se konalo za hasičskou zbrojnicí v Bořitově okrskové kolo
v požárním sportu dospělých. Bořitovská družstva žen i mužů soutěž ovládla a postoupila
do okresního kola, které proběhne v sobotu 3. července v Ráječku.
 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.
 Sbor dobrovolných hasičů Bořitov Vás srdečně zve na Letní posezení, které
proběhne v sobotu 31.7.2021 od 17 hod v areálu hasičské zbrojnice. Můžete se těšit
na bohaté občerstvení, speciality z udírny a bar s míchanými nápoji.
 Dále Vás srdečně zveme na VIII. celorepublikový sraz parních stříkaček
a oslavy 135. let založení SDH Bořitov, který se uskuteční v sobotu 21.8.2021
na náměstí v Bořitově od 12:30. K vidění bude sedm plně funkčních parních
stříkaček z celé ČR, soutěže a ukázky hasičské techniky. Odpolednem provede
dechová skupina Bivojanka z Jedovnic. Večer bude následovat taneční zábava se
skupinou K-Band.
Na obě akce Vás srdečně zvou hasiči Bořitov.

Myslivecký spolek Obora, z.s.
Mějte své psy pod kontrolou!
Myslivecký spolek Obora důrazně žádá majitele psů, aby hlídali své psy a měli je vždy
pod svou kontrolou, neboť byly opakovaně v honitbě nalezeny stržené kusy srnčí zvěře.
Pytlačící a zvěř pronásledující psi budou mysliveckou stráží odloveni, aby ke škodám
na zvěři dále nedocházelo!
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Klub důchodců
Klub důchodců v Bořitově začíná po dlouhé nucené přestávce opět pracovat a naplánoval
pro Vás dva jednodenní zájezdy.
17. a 18.8.2021 Pardubice a okolí
Odjezd z Bořitova od Manga v 6 hodin, cena zájezdu 200,- Kč.
V Pardubicích Vás čeká pěší prohlídka starého města doplněná o výklad. Dále Zelená
brána, interiér kostela sv. Bartoloměje, přes Přihrádek k zámku, nádvoří, po valech kolem
zámku s výhledem na zámek i Pardubice.
Dále se podíváme na Pernštýnské náměstí s radnicí, morovým sloupem, domem U Jonáše
s galerií, kde nás pak čeká rozchod asi na 1,5 hodiny. Možnost navštívit některou z výstav
např. Pernštejnské ženy a Evropa (v rámci akcí 500 let renesance ve Východních Čechách).
Pak následuje odjezd od Zelené brány ke Kunětické hoře. Oběd v restauraci pod Kunětickou
horou a pak vláčkem na hrad, návštěva prohlídkového okruhu v Jurkovičově části hradu.
Na závěr návštěva hájenky Ráby - Perníkové chaloupky opět s výkladem a možností
zakoupení perníku a suvenýrů. Příjezd domů asi ve 20 hodin.
21. a 22.9. 2021 sklárny Květná, zámek Nový Světlov a sklípek Plže
Odjezd z Bořitova od Manga v 7 hodin.
Exkurze ve sklárně Květná, která má víc než dvousetletou tradici ruční výroby skla.
Po exkurzi přejezd do Bojkovic, kde bude oběd. Po obědě následuje prohlídka zámku Nový
Světlov, který je dnes přezdíván „slovácké Miramare". Po prohlídce zámku následuje
přejezd do Petrova k návštěvě vinného sklípku. Příjezd zpět je ve večerních hodinách.

Orel Bořitov

 Děkovná tradiční pouť do Sloupu se uskuteční v neděli dne 11. července 2021. Pěší
poutníci odchází v 6,00 hod od zastávky pod kostelem. Autobus pro malý zájem
nepojede. Prosím, zajistěte si odvoz vlastními dopravními prostředky. Poutní mše sv.
začíná v 10,30 hodin.
 Každé úterý probíhají tréninky mladých florbalistů. Přes prázdniny bude pauza, ale hned
od 7. září začneme intenzivně trénovat na ligovou soutěž.
 Pro všechny příznivce jedné stopy s vůní benzínu bez rozdílu kubatur připravujeme již
3. ročník Orelského motoburácení. Akce se uskuteční v sobotu 31. července 2021.
Plán trasy a program bude včas uveřejněn.
 V sobotu 11. září plánujeme uspořádat tradiční 7. pivní minifestival v prostorách
Orlovny. Těšit se můžete na pestré pivní vzorky. Živá hudba a občerstvení zajištěno.
Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a dovolených.

Kulturní komise
Kulturní komise srdečně zve do letního kina na českou komedii
Bábovky. Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Barbora Poláková,
Marek Taclík a další. Bábovky propojují příběhy žen, které se snaží
udělat velká životní rozhodnutí a do jejich plánů zasáhne osud. Promítat
se bude ve čtvrtek 15.7.2021 ve 21,00 hod U Mlýna ve sportovním
areálu TJ Sokol Bořitov. Film není vhodný pro mládež do 12 let.
Vstupné: 80,- Kč.
Biograf LÁSKA je mobilní kino, film se promítá na klasické promítací plátno, hlediště je
sestaveno z plastových židlí. Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vaši účast!
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TJ Sokol Bořitov
Letošní cvičební rok září 2020–červen 2021 byl i v naší TJ tak jako všude problémový
v důsledku koronavirového uzavření. Žákovské složky cvičily pouze září–říjen 2020
a květen–červen 2021, dospělí (ženy) na podzim i na jaře jen o měsíc déle.
V roce 2020 se také nekonal tradiční cyklistický závod „O mistra Bořitova“, i když bylo
vyřízeno povolení závodu ze strany policie, dopravního odboru apod. i pro podzimní termín.
Nová podzimní vlna koronaviru však konání závodu neumožnila.
Ještě na poslední chvíli jsme stihli 10. října uspořádat pro cvičící žactvo turistický
horský výlet do Jeseníků na Praděd a letos začátkem léta v sobotu 5. června výlet do Beskyd
na Pustevny a Radhošť. Počasí nám přálo a mohli jsme se potěšit nejen krásně
restaurovanými stavbami na Pustevnách a Radhošti, ale především krásnými výhledy
a panoramaty z věže nové atraktivní stezky Valaška nad korunami stromů. Na věži se nám
podařilo vyfotit část účastníků výletu, viz přiložené foto.

Oddíl kopané
Zve na taneční zábavu, druhý ročník „Letní noci“, hraje skupina AKCENT.
Kdy:
pátek 16. července 2021 ve 21,00 hod
Kde:
Sportovní areál Bořitov (na parkovišti) GPS souřadnice 49.4322183N,
16.5844175E.
Aktuální vládní opatření nám umožňují uspořádat akci v plné kapacitě, návštěvník akce má
splnit jednu ze tří podmínek (očkování, prodělání C19 za posledních 90 dní, nebo 72 hodin
starý antigenní test) – pořadatelé tyto skutečnosti nekontrolují, je to na odpovědnosti
účastníků, stejně jako např. v restauracích.
V sobotu 14. srpna 2021 od 8:00 hod provede oddíl kopané TJ Sokol Bořitov, z.s.
Sběr železného šrotu. Doufáme, že naši spoluobčané opět provedou “ domácí úklid”,
při kterém se zbaví pro ně nepotřebného odpadu a podpoří tím provozování sportu v naší
obci. Doporučujeme šrot připravit v den konání sběru před rodinné domy.
Upozorňujeme, že ledničky, mrazničky a podobný odpad klasifikovaný jako nebezpečný
nebude odvážen.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci červenci a srpnu 2021
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Daňková Sofia

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – červenec, srpen 2021 (8 – 13 hod)
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
10.7.
11.7.
17.7.
18.7.
24.7.
25.7.
31.7.

MUDr. Jaklová Eva
MUDr. Chatrný Martin
MDDr. Janáč Jiří
MDDr. Javorská Aneta
MUDr. Křížová Romana
MUDr. Žilka Vlastimil
MUDr. Kupková Jarmila
MUDr. Kraml Pavel
MUDr. Jílková Stanislava
MUDr. Lukeš Pavel
MUDr. Kulhánková Emilie

Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Lidická 10
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Knínice u Boskovic, 330
Benešov, 19
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové nám. 16
Rájec, Ol. Blažka 145
Boskovice, Smetanova 24
Křtiny, Zdrav. středisko

516 454 046
734 231 260
537 021 289
516 488 455
774 844 735
516 467 313
516 488 457
733 644 499
516 410 786
516 454 046
516 414 291

1.8.
7.8.
8.8.
14.8.
15.8.
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.

MDDr. Koudelková Dagmar
MUDr. Kutlíková Tatiana
MDDr. Kuželová Tereza
MUDr. Loskot Pavel
MUDr. Kubínová Eva
MDDr. Potůček Jiří
MDDr. Trubáčková Pavlína
MUDr. Padalík Karel
MUDr. Sládek Jiří

Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Velké Opatovice, nám. Míru 492

778 168 741
602 882 007
731 074 479
516 471 210
516 491 263
516 419 538
516 488 452
516 491 263
516 477 319

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.

Zmrzlina v Bořitově
V Bořitově u kruhového objezdu byla otevřena nová zmrzlinárna. Nabízí točenou zmrzlinu
vlastní výroby z čerstvého ovoce a velký výběr kvalitní kopečkové zmrzliny. Otevřeno je
každý den od 9,00 do 19,00 hodin. Srdečně zveme k návštěvě.

Inzerce:
Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 18.7.2021
a 15.8.2021 ve 13,00 hodin na Hasičku.
ZEPO Bořitov, družstvo přijme na období prázdnin
pomocnou pracovní sílu do kuchyně. Informace na tel.
730 656 220, 602 213 850, e-mail: gastro-zepo@seznam.cz.
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