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Vážení spoluobčané, 

Rok utekl jako voda a opět nadešel ten kouzelný adventní čas a na dveře klepou ty 
nejočekávanější a nejkrásnější svátky roku, Vánoce. V letošním roce konečně můžeme 
tento krásný čas prožívat plnohodnotně a bez omezení. Opět jsme společně mohli o první 
adventní neděli rozsvítit vánoční strom a setkat se u něj se svými blízkými a přáteli 
a zhlédnout půvabné vystoupení našich nejmenších. 

V čase Vánoc jsme si my lidé jaksi bližší a naše srdce se otevírají a jsou plná radosti a štěstí. 
Během těchto dní se jakoby snažíme vynahradit všechen čas, který jsme na sebe nenašli 
v průběhu roku. V tento den, kdy si většina křesťanského světa připomíná narození Ježíše 
Krista, bychom si měli projevovat vzájemnou úctu a lásku. Vánoce mají v sobě vnitřní dar, 
něco nesmírně jedinečného a neopakovatelného. Všichni, zejména děti, se těšíme na ty 
kouzelné chvíle vzájemného obdarovávání, na chvíle pohody a lásky, na rozzářené oči 
našich dětí nebo vnuků pod stromečkem. O Vánocích si jistě vzpomeneme i na naše blízké 
a přátele, kteří již nejsou mezi námi. Věnujme prosím tichou vzpomínku i ostatním lidem, 
lidem nemocným, handicapovaným, lidem postiženým chudobou nebo válečnými útrapami. 
Zachovejme si posvátnou úctu k těmto svátkům pokoje, lásky, porozumění a vzájemné 
sounáležitosti.  

Dovolte mi, abych vám při této příležitosti popřál jménem obecního zastupitelstva i jménem 
svým překrásné a požehnané Vánoce v kruhu svých nejbližších naplněné štěstím 
a štědrostí, všem dětem spoustu dárků a do nového roku pak vám všem především hodně 
zdraví, vnitřní síly, štěstí, lásky, rodinné pohody, blažené chvíle vzájemné úcty a lidskosti 
a hodně úspěchů v osobním a profesním životě. 

                Antonín Fojt, starosta obce 

 
 

Oznámení obecního úřadu 
V úterý 29.11.2022 proběhla v naší obci výsadba nových stromů. V ulici K Vodárně byla 
vysazena alej 13 ks hlohu obecného a 1 ks lípy srdčité. Podél polní cesty za zahradami 
od Fleischlingerových byla vysázena alej 15 ks líp srdčitých. Bohužel další výsadba není 
vzhledem k ochrannému pásmu VN možná. Na tuto výsadbu jsme obdrželi 100 % dotaci 
ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 194.000 Kč. Další výsadba proběhla 
1.12. 2022 kolem cyklostezky u Tihelkových, kde bylo vysazeno 8 ks líp srdčitých celkovým 
nákladem 88.000 Kč i díky sponzorskému daru ve výši 50.000 Kč od firmy On Point Services 
s.r.o. z Brna, jejímž jednatelem je Petr Kupka ml. Za tento sponzorský dar firmě On Point 
Services s.r.o. velice děkujeme.  
 

V pátek 25.11. 2022 byla dokončena oprava komunikace Bořitov-Obora v délce cca 
700 m. Byly vyspraveny výtluky, proveden spojovací postřik a položen nový asfaltový 
koberec. Začátkem měsíce prosince byla oprava dokončena zpevněním krajnic frézovaným 
asfaltovým recyklátem. V opravě této komunikace chceme i do budoucna pokračovat. 
 

Ve dnech 6.-9.12.2022 byla provedena oprava překopů položením obalované směsi 
v křižovatkách v komunikaci K Vodárně, kde bylo dokončeno propojení plynovodu 
do lokality k Vodárně III. k novým stavebním parcelám. Dále byly opraveny výkopy 
a překopy v ulici Rolínkova a opraven výkop v komunikaci v ulici Krajní, kde byla zbudována 
odlehčovací komora kanalizace.  
 

Na hasičce probíhá přístavba zázemí pro zásahovou jednotku a garáže pro historickou 
techniku. Přístavba probíhá dle harmonogramu, budova je téměř dokončena, je hotová 
střecha, venkovní fasáda, vnitřní omítky, je dokončena pokládka zámkové dlažby na dvoře. 
V zimních měsících budou prováděny dokončovací práce vnitřních prostor - podlahy, 
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obklady, sanitární vybavení. Současně probíhá i rekonstrukce a rozšíření WC v patře 
hasičské zbrojnice. 
 

Po novém roce bude v prostorách bývalé restaurace v 1. patře na hasičce otevřena veřejná 
jídelna, kterou budou provozovat manželé Řídcí. V nabídce bude denní menu složené 
z několika jídel, příloh, chuťovek a příjemné posezení i s občerstvením. Najíst se budete 
moci přímo v jídelně, nebo si odnést jídlo s sebou domů. Provozovatelé do budoucna 
zvažují i rozvoz obědů. O přesném datu otevření včetně dalších podrobností budete včas 
informováni letáčkem doručeným přímo do vašich schránek. 
 

Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen od 21.12 do 31.12.2022. 
 

Zastupitelstvo obce Bořitov schválilo na svém zasedání dne 12.12.2022 Pravidla 
pro prodej stavebních pozemků v lokalitě K Vodárně III., se kterými se podrobně můžete 
seznámit na našich obecních webových stránkách. Záměr jejich prodeje bude zveřejněn na 
úřední desce obce po prvním zasedání Rady obce v novém roce. 
 
Poplatky na rok 2023 
Odpady  800,- Kč/rok fyzická osoba, přečtěte si vysvětlení níže. 

800,- Kč/rok volný rodinný dům, rekreační nemovitost 
Poplatek za psy  100,- Kč/rok za 1. psa, 150,- Kč/rok za každého dalšího 
Nájem sálu hasičky  250,- Kč/hod v létě, 350,- Kč/hod v zimě 
Zahrádky   1,- Kč/m2/rok 
Tálky    0,20 Kč/m2/rok 
 
Odpadové hospodářství 
V letošním roce jsme v rámci odpadového hospodářství zavedli motivační a evidenční 
systém (MESOH), který byl spuštěn od 1.5.2022 a ukončen byl 30.9.2022. Všichni občané 
se do tohoto systému mohli zapojit a tím získat slevu na poplatku za odpady. Poplatek 
na osobu na rok 2023 jsme stanovili na 800,- Kč. Ke zvýšení poplatku došlo z důvodu 
vyšších nákladů o 10 % na svoz směsného komunálního odpadu svozovou firmou. 
Navýšení o 15 % za využívání SSO v Černé Hoře, náklady na zavedení a provoz 
evidenčního systému a náklady na svoz pytlovaného plastu a papíru. Přes toto navýšení si 
odečtou částku 200 Kč jako odměnu za třídění odpadu ti občané, kteří alespoň jedenkrát 
vystavili pytel s plastem nebo s papírem označeným QR kódem ke svozu. Touto slevou se 
cena za odpady občanům, kteří adresně třídili, v podstatě nezmění.  Hodnota EKO bodu je 
stanovena na 7 Kč. V praxi to znamená, že základní poplatek je stanoven na 800 Kč, mínus 
200 Kč pro občana, který adresně třídil, mínus získané EKO body x 7 Kč. Nejlepší občané, 
kteří třídili odpad, budou platit v průměru kolem 400 Kč.  
 

 Poplatky je možné hradit v hotovosti na obecním úřadě od 1. února do 30. dubna 
2023. Ve stejném termínu lze platit i bezhotovostním převodem na účet obce 
Bořitov, č.ú.: 6229631/0100. Informaci, kde každý občan nalezne svůj variabilní 
symbol a částku za odpady na rok 2023 zveřejníme v příštím Bořitovském 
zpravodaji. 

 Zkontrolujte si prosím své odpadové účty a doplňte v kolonce kontaktní osoba 
emailovou adresu. 

 Poplatek za odpady uhradí všichni občané, kteří mají trvalý pobyt v Bořitově a majitelé 
vlastnící neobydlenou nemovitost v Bořitově.  

 Poplatek za odpady se neplatí za dítě, které se narodí v daném roce.   

 Poslední svoz komunálního odpadu a pytlovaného plastu a papíru v prosinci 2022 
proběhne ve středu 21.12.2022.  
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 V roce 2023 bude svoz komunálního odpadu probíhat ve 14 denních termínech vždy 
ve středu každý lichý týden. První svoz tedy bude ve středu 4.1.2023. Pytlovaný sběr 
plastu a papíru od domu bude probíhat ve 28 denních intervalech. První proběhne 18.1. 
2023.   

 Sběrna papíru (budova za OÚ Bořitov) bude otevřena v roce 2023 každý lichý týden 
v pondělí, v době od 16,00 do 17,00 hodin, v roce 2023 poprvé 2.1.2023.  

 Sběrné středisko odpadů Černá Hora – Bořitov je v průmyslové zóně městyse Černá 
Hora. Provozní doba: středa 14,00 – 17,00 hod, sobota 9,00 – 12,00 hod. V sobotu 
24.12.2022 a 31.12.2022 bude sběrna uzavřena.  

 Kompostárna Krhov: Provozní doba celoročně každou sobotu od 9,00 - 11,00 hod.  Lze 
zde zdarma uložit od občanů Bořitova sjednané druhy biologicky rozložitelných odpadů. 
Mezi ně patří veškeré odpady rostlinného původu (bez plastů, kamení a nečistot), větve 
stromů do průměru 20 cm. Po domluvě lze odložit i jinou velikost, kořeny, dřevo, palety a 
trámy. Při využití se každý prokáže průkazem totožnosti s trvalým pobytem v Bořitově. 
Telefonní kontakty na obsluhu: Jan Musil st. 602 126 984 nebo Jan Musil ml. 607 199 629 

 
Obecní úřad Bořitov děkuje všem občanům, kteří třídí domovní odpad, který je 
vykazován v systému EKO-KOM. Firma EKO-KOM finančně podporuje třídění odpadů 
v obci. Jedná se o plasty, papír, sklo a železo.  
 
Televizní a kabelový rozvod – 3C spol. s.r.o., platba na rok 2023 
 Poplatky ve výši 700,- Kč se budou hradit buď na účet společnosti, přes SIPO nebo 

složenkou.  
 Číslo účtu 224448621/0100, variabilní symbol má každý účastník přidělený. 
 Poplatek za připojení nového účastníka se hradí firmě 3C spol. 
Při potížích s kabelovou televizí volejte p. Jiřího Hoška, tel. 605 447 552. 
 
 
Oznámení o době a místu konání VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY  
Starosta obce Bořitov podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a ust. § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 
odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů 
 

o z n a m u j e: 
 

1. Volba prezidenta republiky se bude konat 
v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin 

a v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 
 

Případné II. kolo volby prezidenta republiky se bude konat 
 

v pátek 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin 
a v sobotu 28. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 

 

2. Informace o počtu a sídle volebních okrsků 
v Obci Bořitov je 1 volební okrsek se sídlem: 
budova Obecního úřadu Bořitov, nám. U Václava 11, 679 21 Bořitov, místnost v přízemí  

 

3. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 
Starosta obce Bořitov stanovuje: 
v obci Bořitov minimálně pětičlennou okrskovou volební komisi. 

 

4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.  
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5. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. 

 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 

7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 

8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

 

9. Ve volbě prezidenta republiky lze volit na voličský průkaz. 
 

10. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě 2. 
kola obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. 

 
 
 
ZŠ a MŠ Bořitov 
Měsíc listopad v MŠ 
 2. listopadu přijelo za dětmi do mateřské školy Divadlo pana Hrušky s pohádkou                 

O Jasánkovi.  Interaktivní pojetí pohádkového příběhu děti natolik pohltilo, že Jasánka 
ochraňovaly před zlým čarodějem ještě dlouho po pohádce samotné. 

 8. listopadu se v MŠ uskutečnilo setkání s rodiči předškolních dětí. Na něm vzešlo 
doporučení, jak děti připravit na vstup do první třídy, aby se předešlo případnému 
neúspěchu a zklamání ze školy samotné. Setkání vycházelo ze zkušeností pedagogů 
ZŠ. 

 11. listopadu proběhl Pochod svatého Martina s divadelně-šermířskou skupinou 
Morias, který doprovodily krátkým vystoupením děti mateřské školy. Akce proběhla 
za finančního přispění obce Bořitov. 

 V neděli 27. 11. vystoupily děti MŠ i ZŠ se svým programem na tradičním „Rozsvícení 
vánočního stromu“. Již dlouho předtím si připravovaly nejen vystoupení samotné, ale 
i dárečky s překvapením na vánoční jarmark pro své nejbližší. 

 

… a ZŠ 
 Protože děti velice rády tvoří a zhotovují různé výrobky, pozvali jsme začátkem listopadu 

paní Denisu Bernasovou, která se zabývá výtvarnou technikou pískování.  Děti 
pod jejím vedením vyráběly dárkové předměty s dekorativní solí, které snad potěší jejich 
blízké pod vánočním stromečkem. 

 Druhý listopadový týden se žáci všech ročníků vystřídali v Obecní knihovně Bořitov 
na besedách a čtenářských dílnách, které připravila knihovnice paní Olga Odehnalová 
a rájecká knihovna na různá témata. Děti se seznámily s knížkami Zuzany Pospíšilové, 
Pavla Brycze, Ester Staré a Petry Braunové. 

 V pátek 11. listopadu přijali žáci 5. ročníku pozvání na projektový den Gymnázia 
Rájec-Jestřebí do odborných učeben chemie a cizích jazyků. Byly pro ně připraveny 
různé pokusy a soutěže. Vrátili se s pochvalou za své znalosti angličtiny, což všechny 
potěšilo. 
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 Ve středu 16. 11. se celá škola vydala do zábavního vědeckého centra VIDA science 
centrum v Brně.  Žáci jednotlivých ročníků absolvovali různě zaměřené programy 
a na závěr měli možnost se individuálně porozhlédnout v expozici a zastavit se 
u některých z velkého množství interaktivních exponátů, které je nejvíce zaujaly. 

 V sobotu 26.11. potěšili žáci 1.- 3. ročníku členy bořitovského Klubu důchodců 
na jejich Výroční schůzi připraveným pásmem písniček a básniček a pohybových 
vystoupení. 

 Koncem listopadu měly děti možnost zúčastnit se zajímavého workshopu o včelách.            
Do školy za nimi přijel pan Mgr. Tomáš Roblík, včelař, který je seznámil s podrobnostmi 
o životě včel i vzniku medu. Nejvíce žáky zaujaly včelíny s živými včelami. Mohli se 
podívat, jak to uvnitř včelína vypadá a co všechno v něm včelky dělají. 

 

Co máme v plánu v prosinci 
 V době, kdy se zpravodaj připravoval, pilovaly děti v MŠ vánoční besídky pro své 

nejbližší a školní děti svůj koncert s Ludíkovskou scholou.     
 Školní děti navštíví v prosinci představení „Papageno hraje na kouzelnou flétnu“ 

v brněnském divadle Reduta. Poslední týden před Vánocemi bude napříč všemi ročníky 
probíhat projektová výuka pod názvem Bořitov inkognito. S ranou historií Bořitova přijde 
děti seznámit PhDr. Antonín Štrof a samy pak budou pátrat po dalších zajímavostech 
spojených s naší obcí, které zatím nebudeme prozrazovat, abychom dětem 
nenapověděli. 
 

V době od pátku 23. prosince – do pondělí 2. ledna mají děti ve školce i ve škole vánoční 
prázdniny.  
 
Pozvánka 

Zveme všechny na tradiční 

„Vánoční koncert dětí ZŠ a Ludíkovské scholy“, 
který se uskuteční v neděli 18. prosince v 17:00 v kostele sv. Jiří. 

 
 

Poděkování 
Děkujeme všem, kteří přispěli do našeho říjnového sběru. Kvůli náhlé změně na trhu 
s odpadovým papírem a prudkému poklesu výkupních cen (0,10 Kč/kg netříděného papíru) 
jsme utržili jen 295,- Kč za papír a 1 800,- Kč za hliník. Budeme doufat, že se situace zlepší.  
Zatím jsme rozhodnuti ve sběru na jaře pokračovat jako každý rok.  
 

Jménem všech zaměstnanců školy přeji dětem, rodičům a občanům Bořitova příjemný 
adventní čas, pokojné vánoční svátky, hodně zdraví a pohody v novém roce 2023. 

Š. Hlavatá, ředitelka školy 
 
 

Klub důchodců 
Vánoční nálada do domů se vkrádá,  
štěstí a lásku do srdcí vkládá. 
Ať Vás vždy provází  
na každém kroku, 
překrásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví 
v následujícím roku. 
 
Klub důchodců v Bořitově přeje Vám všem  
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 
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Více informací na: 

• https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ 
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Bořitovští obyvatelé v roce 1756: 6. část, celolány 1 

Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 

V soupisu duší, který v roce 1756 vypracoval bořitovský farář Klenovský,1 nechyběli ani 
obyvatelé bořitovských celolánních gruntů, což byly největší selské usedlosti v obci.  

Celoláníky, tedy sedláky, kteří na celolánních gruntech hospodařili, bychom mohli přirovnat 
k dnešním soukromým zemědělcům. Ti v usedlostech žili se svými rodinami, čeledí a často 
také podruhy. 

Zatímco podruhy bychom dnes označili slovem podnájemníci, čeleď bychom mohli přirovnat 
ke stálým zaměstnancům. Farář Klenovský tyto zaměstnance označoval latinskými slovy 
sevī nebo familia. Druhé z nich se překvapivě nepřekládá jako rodina, ale právě jako čeleď. 
Slovo je to svým způsobem symbolické, protože čeleď většinou žila s rodinou hospodáře 
a tvořila s ní jednu domácnost. Na rozdíl od podruhů, kteří často mívali domácnost vlastní. 

Čeledi se říkalo různě: Muži byli nejčastěji čeledíni nebo pacholci, ale někdy také kočí. Ženy 
pak byly nejčastěji děvečky nebo služky. Slovo služka ale v průběhu staletí změnilo svůj 
význam. Dnes si představíme, že měla někomu posluhovat, ale na selských usedlostech 
bylo hlavní náplní práce služky starání se o dobytek, práce na poli a další činnosti potřebné 
v zemědělství.  
Celolánů bylo v Bořitově roku 1756 celkem 26.1,2 Teď se podíváme na ty, které můžeme 
dodnes najít na dnešní ulici Sokolská. V dalším článku pak budeme pokračovat usedlostmi, 
které jsou v jiných částech Bořitova. 
 
Označení Č. p. Popis budovy Osob 
N15 77 Celolán 8 
Sedlák: Jan Karel Kříž, syn Jana Kříže    *1717 (39 let) 
Manželka:  Marie Kristýna, dc. Jana Svobody z Brťova  *1717 (39 let) 
Dcera: Barbora Jana      *1748 (8 let) 
Matka: Barbora Kunigunda Křížová, vdova po Janu Křížovi, dc. Ondřeje Konečného 
          *1685 (71 let)  
Čeleď: Jiří Kazimír Hamák, syn Josefa Masaře ze Spešova  *1742 (14 let) 
  Daniel Kristián z Holásek, ado(ptovaný)    (věk neznámý) 
  Barbora Kateřina Bernatková, n.v. dc. Havla  *1725 (31 let)  
  Karel Florian Skokan, syn Jana z Brťova  *1730 (26 let) 

 
Označení Č. p. Popis budovy Osob 
N16 75 Celolán 9 
Sedlák, řezník:  Josef Nepomuk Kalvoda, syn Tomáše  *1696 (60 let) 
Manželka:   Alžběta Dorota, dc. Mikuláše Stacha  *1699 (57 let) 
Dcery:   Anna Dominika   *1736 (20 let) 
   Rozálie Eleonora   *1738 (18 let) 
   Františka Antonie   *1742 (14 let) 
Rodina syna:  Jan Dismas Kalvoda    *1729 (27 let) 
Manželka n. v.:  Barbora Cecílie, dc. Václava Placatky  *1736 (20 let) 
Dcera:  Marie Viktorie Klára     *1756 (0 let) 
Čeledín:   Josef Petr Milo z Vitonic     (věk neznámý) 
 

 



9 

 

Zápis dále uvádí podružskou rodinu, která žila na usedlosti č. p. 75. Její členové jsou ale 
od ostatních obyvatel gruntu oddělení tlustou čarou. Podle toho bychom mohli usoudit, že 
žili nějak samostatně. Snad obývali sousední domek č. p. 76, který od pradávna k této 
usedlosti patřil a sloužil jako výměnek. Bylo tomu tak až do 2. poloviny 20. stol., kdy zemřeli 
poslední výměnkáři. Těmi byli bývalý celoláník Antonín Kupsa starší (†1985) a jeho 
manželka Věra Kupsová (†1996). 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 
- 76?  4 
Podruh:  Jakub Filip Štěpánek, syn Jakuba   *1708 (48 let) 
Manželka:  Veronika Salomena, dc. Jakuba Vlka   *1706 (50 let) 
Děti:   Jan   *1738 (18 let) 
  Josef   *1749 (7 let) 

 
Označení Č. p. Popis budovy Osob 
N17 74 Celolán 13 
Sedlák: Mikuláš Václav Odehnal, syn Pavla    *1702 (54 let) 
Manželka:  Anna Marie, dc. Šimona Bořílka    *1710 (46 let) 
Děti:   Antonín Vojtěch   *1734 (22 let) 
  Jan Florian    *1736 (20 let) 
  Rozálie Eleonora   *1744 (12 let) 
  Zuzana Jana    *1748 (8 let) 
  František Paulán   *1753 (3 roky) 
Zeť:   Vavřinec Leopold Stejskal, syn Františka  *1731 (25 let) 
Manželka:  Kateřina Nepomucena, dc. Mikuláše Odehnala *1731 (25 let) 
Podruh:  Jan Filip Čech, syn Václava ado(ptovaný)  (věk neznámý) 
Manželka:  Alžběta Nepomucena, dc. Jana Frantejla  *1730 (26 let) 
Syn:   Ferdinand    *1754 (2 roky) 
Matka:  Justýna Notburga, vdova po Janu Frantejlovi, dc. Vavřince Blažka  
          (věk neznámý) 

 
Označení Č. p. Popis budovy Osob 
N18 72 Celolán 14 
Sedlák: Antonín Josef Foit, syn Blažeje a Mariny   *1718 (38 let) 
Manželka:  Veronika Jana, dc. Václava Zachovala   *1723 (33 let) 
Děti:   Kateřina Ludmila   *1744 (12 let) 
  Karel Vincenc   *1746 (10 let) 
  Antonie Nepomucena  *1741 (15 let) 
  Matyáš    *1752 (4 roky) 
Čeleď:  Ondřej Prokop Jonec, syn Kašpara a Mariny  *1733 (23 let) 
  Kašpar Melichar Tesař, syn Matěje a Barbory  *1737 (19 let) 
  Marie Terezie Odehnalová, dc. Josefa a Terezy *1724 (32 let) 
  Marie Kateřina Vlková, n.v. dc. Vavřince   *1729 (27 let) 
Podruh:  Josef Joachym Skolod z Hrobaniny ado(ptovaný) (věk neznámý) 
Manželka:  Veronika Josefa, n.v. dc. Mikuláše Saka   *1704 (52 let) 
Děti:   Anna Magdalena   *1743 (13 let) 
  Tomáš Ignác    *1745 (11 let) 
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Označení Č. p. Popis budovy Osob 
N19 71 Celolán 8 
Sedlák: Antonín Jan Hemzal, syn Václava   *1720 (36 let) 
Manželka:  Kateřina Jana, dc. Havla Novotného  (věk neznámý) 
Dcera:  Kateřina Josefa     *1749 (7 let) 
Čeleď:  Ondřej Xaver Sedláček, syn Josefa  *1732 (24 let) 
  Matyáš Silvestr Šmerda, syn Mariny Sush *1735 (21 let) 
  Judita Petronela Jelínková, dc. Františka (věk neznámý) 
  Anna Františka Blažková, dc. Františka  *1739 (17 let) 
Podruhyně:  Marie Kateřina, vdova po Josefu Sirkovi, dc. Jakuba Kvíčely  *1712 (44 let) 

 
Označení Č. p. Popis budovy Osob 
N20 70 Celolán 15 
Sedlák, konšel: Josef Joachym Odehnal, syn Petra a Reginy  *1715 (41 let) 
Manželka:   Rozina Monika, dc. Martina Hemzala  *1719 (37 let) 
Děti:   Marie Anna Rozálie   *1739 (17 let) 
  Sebastian Fabián   *1741 (15 let) 
  Apolonie Viktorie   *1748 (8 let) 
  Jindřich    *1751 (3 let) 
  Jan     *1753 (3 roky) 
Čeleď:  Jiří Josef Hemzal, syn Matyáše Neskory  *1734 (22 let) 
  Jan Leopold Mol, syn Víta     *1735 (21 let) 
  Barbora Valburga Špačková, dc. Josefa   *1730 (26 let) 
  Marie Kateřina Saková, dc. Mikuláše n.v.  *1709 (47 let) 
Podruh:  Blažej Bernard Zerák, syn Víta, ado(ptovaný)  (věk neznámý) 
Manželka:  Magdalena Viktorie, n.v. dc. Mikuláše Saka  *1699 (57 let) 
Děti:   Alžběta Jana    *1725 (31 let) 
  Antonín František   *1739 (17 let) 

Na předchozích řádcích jsme si mohli všimnout několika zajímavostí. Např. že celolánní 
sedlák Josef Kalvoda z č. p. 75 vykonával také řemeslo – byl řezníkem. To nebylo vůbec 
obvyklé, protože sedláci většinou na řemeslo neměli čas. Ale na druhou stranu, řezníci byli 
v Bořitově potřeba hlavně v zimě, kdy byl čas domácích zabijaček. A v zimě nebylo 
na selských usedlostech tolik práce, takže Josef Kalvoda mohl řeznické řemeslo se 
zemědělstvím skloubit velice dobře. 
Dále jsme si mohli všimnout, že sedlák Josef Odehnal z č. p. 70 byl zároveň konšel. Dnes 
stojí v čele obce volený starosta, ale dříve byla situace jiná. V čele obce stáli společně 
rychtář a purkmistr. Rychtář zastupoval vrchnost a hájil její zájmy. Měl řídit obec, posílat 
poddané na robotu, sepisovat smlouvy, vyřizovat sousedské spory a měl řadu dalších 
povinností. Naproti tomu purkmistr měl zastupovat zájmy obyvatel obce. Vrchnost dále 
v obci jmenovala několik konšelů (starších), kteří tvořili jakousi obdobu obecní rady. Díky 
faráři Klenovskému tak víme, že jedním z bořitovských konšelů byl v roce 1756 právě Josef 
Odehnal z usedlosti č. p. 70. 
 

Použité prameny a literatura 
1. Moravský zemský archiv v Brně (MZA), fond E 67 Sbírka matrik, sig. 139, farnost Bořitov. 
2. 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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SDH Bořitov 
- Ve středu 16.11. proběhlo v Brně vyhlášení výsledků Ankety Dobrovolní Hasiči Roku 

2022. S celkovým počtem 1404 hlasů jsme v oblasti jih Moravy ZVÍTĚZILI. Děkujeme 
všem za podporu a hlasy, které jste nám poslali. 

 

- Poslední listopadový víkend jsme byli nápomocni při uspořádání Mikulášské nadílky 
a Rozsvícení Vánočního stromu. Výtěžek z rozsvícení stromu jsme se rozhodli věnovat 
Honzíkovi Štrofovi z Bořitova, který trpí dětským autismem, nemocí ADHD, má oční vadu 
a bezlaktózovou dietu.  

 

- V pátek 18.11. si připravili vedoucí mládeže pro své svěřence zakončení sportovní 
sezony. Mimo hodnocení výsledků závodů byla pro děti připravena projížďka hasičským 
vozem, lezecká ukázka HZS a také malé občerstvení. 

 

- Předvánoční čas si mladí hasiči zpříjemnili vyhlášením Okresní ligy mládeže a dorostu, 
které proběhlo v neděli 11. 12. ve Vysočanech. Z našich členů byli ohodnoceni 
následující:  
mladší žáci: 6. místo 
starší žáci: 6. místo 
stř. dorostenka Renata Nejezchlebová: 2. místo 
ml. dorostenec Daniel Janíček: 2. místo 
stř. dorostenec Jiří Sázavský: 1. místo   

 

- V sobotu 12.11.2022 se vydala sportovní družstva do Černovic, kde převzala ocenění 
za celková umístění v letošním ročníku VCB. 

 

- SDH Bořitov Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který proběhne v sobotu 14.1. 
2023 od 20 hod. K tanci a poslechu zahraje skupina K-Band. Bude připraven bohatý 
program a výborné občerstvení. Na Vaši účast se těší hasiči Bořitov 

 

- V pátek 20.1. od 18 hod proběhne v sále hasičské zbrojnice každoroční Valná hromada. 
 
Vážení spoluobčané, 
rád bych poděkoval všem členům SDH, kteří se celý rok podíleli na chodu celého sboru, 
pomáhají na brigádách a s pořádáním akcí. Dále bych rád poděkoval naším závodním 
týmům za příkladnou reprezentaci sboru a obce Bořitov na soutěžích, trenérům mládeže 
za trpělivost při výchově našich mladých hasičů, členům, kteří se vzorně starají o naši 
historickou techniku, sponzorům za finanční nebo věcné příspěvky na akce a v neposlední 
řadě obci Bořitov za nemalou finanční podporu a dobrou spolupráci. 
Závěrem mi dovolte, Vážení spoluobčané, jménem Sboru dobrovolných hasičů Bořitov 
poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete a popřát Vám krásné a klidné prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním, tak i v pracovním životě. 

Martin Mičánek, starosta SDH Bořitov 
 
 

Knihovna Bořitov 
Vedoucí knihovny přeje bořitovským občanům šťastné  
a veselé Vánoce a v novém roce 2023 hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. 
 
Upozornění: 
V úterý 27.12. 2022 bude knihovna zavřena.  
Ve čtvrtek 29.12.2022 bude knihovna otevřena 
od 17,00 hod. do 19,00 hodin. 
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TJ Sokol Bořitov 
Aktualizace rozvrhu cvičení předškolních dětí v tělocvičně sokolovny 
Z důvodu velkého zájmu o cvičení dětí s rodiči, zvláště dětí mladších 3 let, je od listopadu 
2022 cvičení předškolních dětí rozděleno na dvě skupiny dle věku dětí: 
 

Děti od 1-3 let (batolata) cvičí se svými maminkami, učí se vhodnou formou odpovídající 
jejich věku základům cvičení. Ve velkém prostoru tělocvičny vybavené potřebným nářadím 
mohou děti bezpečně běhat, skákat a osvojovat si sofistikovaný pohyb od útlého věku. 
Cvičení vedou Petra Fojtová a MUDr. Lucie Müllerová v pondělí od 16,00-16,45hod.                                                                                                       
 

Děti od 3-6 let cvičí již samostatně za dohledu či pomoci rodičů. Učí se obratnosti 
a všestranné pohybové gramotnosti v pondělí od 16,45 – 17,45 hod. 

 

Cvičení ostatních dětských kategorií probíhá dle rozvrhu cvičení zveřejněného v říjnovém 
Obecním bořitovském zpravodaji a na webu TJ Sokol Bořitov.  
 
Pravidelné cvičení dětí po prázdninách bylo zahájeno zdařilým sportovním výletem 
„Výšlapem na Pavlovské vrchy“ spolufinancované z dotace Národní sportovní agentury Můj 
klub 2022, který připomínáme na společné fotografii se záběrem zříceniny hradu Děvičky. 
 

TJ Sokol Bořitov srdečně zve na tradiční Sokolský ples, který se koná v sobotu 28. ledna 
2023 ve 20 hodin v sále sokolovny. Hraje skupina ABC ROCK Boskovice. Bohatá tombola, 
občerstvení zajištěno. 
 
VV TJ Sokol Bořitov, z.s. přeje všem svým členům, příznivcům sportu, ale i všem ostatním 
spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví, 
štěstí, rodinné pohody a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. 
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Oddíl kopané 
Zhodnocení podzimní části sezóny 2022/2023 fotbalových družstev TJ Sokola Bořitov 

Podzim na fotbalovém trávníku v Bořitově byl plný zápasů a tréninků jak našich mužů, 
tak i našich fotbalových nadějí z přípravek. V letošní sezoně se nám podařila rozšířit 
spolupráce v rámci projektu Žijeme Hrou, díky čemuž jsme nastupovali v soutěži přípravek 
jako sdružený tým Bořitov/Žijeme Hrou a nově vzniklo i žákovské družstvo Bořitov/Žijeme 
Hrou. Je to pro nás velký úspěch, jelikož naši hráči dále mohou pokračovat v tréninkovém 
procesu, jež se metodikou shoduje s tou, kterou u nás vyznáváme. Co se týká přípravek, 
pozitivní je, že naši hráči mohou hrát zápasy v dostatečném počtu. Počet dětí se však zvýšil 
i bez spojení se Žijeme Hrou. Velkou zásluhu na tom má trenér Tomáš Žid, pod jehož 
vedením si naši malí fotbalisté nejen pěstují lásku k fotbalu, ale se i zlepšují a progres 
v jejich fotbalovém umění je opravdu znatelný. Nejen opticky, ale už i výsledkově. Náš tým 
dnes patří k té polovině okresu, kterou není snadné porazit nebo s ní vůbec držet krok. 
Několik našich dětí již trénuje i v Žijeme Hrou, kde jsou tréninky navíc pro takzvanou 
talentovanou složku dětí. Ne, že by se snad dal talent tak snadno určit v brzkém věku, ale 
jedná se o děti pohybově nadané, které mají motivaci být na fotbale častěji. 

 

    Náš mužský tým letos udělal také výrazný pokrok oproti loňské sezoně, kdy naši 
fotbalisté hráli o záchranu v okresní soutěži. Letos se pohybuje přesně na opačném konci 
tabulky. Tým se rozšířil o nové tváře a doplnil tak stávající kádr. Velkým plusem je tak větší 
tréninková účast, a tedy i kvalitnější tréninkový proces. Průběžně tým Sokola Bořitov 
okupuje druhé místo tabulky a je nejlépe skórujícím týmem v soutěži. Nejkrásnější na tom 
je, a zde mi dovolte můj subjektivní názor, že na náš fotbal začalo chodit větší množství 
fanoušků a jezdí sem i lidé z celého okresu, aby se na Bořitov podívali. Co je však 
nejcennější, je utužení vztahů s našimi stálými fanoušky, kterých si nesmírně vážíme a jsme 
rádi, že je náš fotbal baví. Naší ambicí je se umístit do třetího místa, nabudovat zde tým, 
který si vytvoří vztah k tomuto místu. Cokoliv dalšího by bylo pozitivním bonusem. 
 

    S ohledem na vše, co je výše napsáno, patří velké poděkování všem, kteří na tom 
mají zásluhu, jistě nevyjmenuju všechny, ale určitě musím zmínit starostu obce a starostu 
Sokola pana Antonína Fojta, vedoucí mužstva Aloise Ťoupka, sekretáře Romana Bosáka, 
znovu trenéra přípravek Tomáše Žida. Za klub Žijeme Hrou patří díky členům výkonného 
výboru za skvělou spolupráci, jmenovitě Jiřímu Vybíralovi, Jaroslavu Sedláčkovi a Františku 
Tenorovi. Dále trenérům Vladanu Horákovi a Martinu Pavlovi, kteří se o naše fotbalové 
naděje dále starají ve sdružených týmech žáků. Závěrem i Jiřímu Vorlickému staršímu, 
bývalému trenérovi Sokola Bořitov a stávajícímu hráči, který má velký podíl na tom, že dnes 
má naše fungování v rámci spolupráce tuto podobu. Závěrem děkujeme ještě jednou všem 
našim podporovatelům a rodičům dětí, kteří vkládají ve fotbal v Bořitově svoji důvěru. 

Trenér a hráč Sokola Bořitov Jiří Vorlický mladší  
 
Oddíl stolního tenisu 
Výsledky týmů oddílů stolního tenisu odehrané v termínu do 1. 12 2022. 
 

A tým je v současné době na 6. místě s 15 body a skóre 76:68 a v soutěži Regionální přebor 
II. dosáhl tyto výsledky:  
Bořitov A : Petrovice A  12 : 6  
 

B tým je v současné době na 11. místě s 9 body a skóre 37:107 a v soutěži Regionální 
přebor III. dosáhl tyto výsledky: 
Okrouhlá : Bořitov B  15 : 3 
 

C tým je v současné době na 10. místě s 13 body a skóre 64:80 a v soutěži Regionální 
soutěž I. dosáhl tyto výsledky: 
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Olešnice B : Bořitov C  10 : 8  
 

D tým je v současné době na 9. místě s 13 body a skóre 57 : 87 a v soutěži Regionální 
soutěž I. dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov D : Suchý B   16 : 2 
 

V sobotu 7.1.2023 se uskuteční v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise 
„GRANÁT CUP 2023“. Prezentace účastníků je od 8,00 do 8,30 hodin. Zahájení turnaje 
bude v 9,00 hodin. Startovné činí 100,- Kč. Zveme příznivce a milovníky stolního tenisu 
k účasti na tradičním tenisovém turnaji. Občerstvení je zajištěno v ceně startovného. 
Hlavním sponzorem turnaje je Pivovar Černá Hora. 
 
 
Kulturní komise 
Můžete svoje blízké potěšit vánočním dárkem. Kulturní komise pořádá zájezd do Prahy 
do divadla Studio DVA na muzikál SAXANA v sobotu 18. února 2023. Odjezd autobusu 
je v 11 hodin od OÚ Bořitov, cena 550,- Kč (v ceně je zahrnuta vstupenka + doprava).  
Zájemci přihlaste se do 31.1.2023. Pokud budete chtít vstupenky jako dárek k vánocům, je 
možné si je vyzvednout v pondělí 19.12.2022 od 7 – 17 hodin na OÚ. 
 

Opět po roce přicházejí, 
klidné a šťastné Vánoce nastávají.  
Na stromečku svíčky svítí, 
všude voní jehličí, 
nádherný je Štědrý den, 
ať se vám splní každý sen. 
Láska, něha vládne všude 
a až Nový rok bude, 
nálada je největší, 
přejeme jen to nejlepší. 
 

Krásné a klidné Vánoce, do nového roku štěstí, lásku, zdraví přeje kulturní komise. 
 
 
Orel Bořitov 
Florbal 
V měsíci listopadu čekaly turnaje pouze na muže a mladší žáky. 
 

Muži 
V neděli 20.11. vyrazili muži do Adamova, kde se měli utkat s Boskovicemi a domácím 
Adamovem. V prvním zápase se skóre přelévalo ze strany na stranu. Bohužel se 
Boskovicím podařilo vsítit rozdílovou branku pouhé 3 vteřiny před koncem zápasu, tudíž 
jsme z prvního zápasu odešli bez bodů za skóre 4 : 5. V druhém zápase jsme si dali pozor 
na zbytečné chyby a dokázali jsme tak domácí porazit 8 : 3. 
 

Mladší žáci 
Další listopadovou neděli 27.11. čekal druhý turnaj v sezóně i na mladší žáky. Ti měli 
na tento den naplánované tři utkání. Jako první jsme změřili své síly s blanenskými orly, 
které jsme dokázali porazit 7 : 3. V dalším utkání nás čekal tým z Rájce, se kterým jsme 
odehráli zápas plný šancí a gólů. V závěru utkání se ale štěstí přiklonilo na naši stranu a my 
si odnesli vítězství 9 : 8. Bohužel kvůli nepřívětivému losu jsme hráli náš poslední zápas 
dne proti Kuřimi ihned po konci duelu s Rájcí. Kuřim tak využila své výhody a dokázala nám 
vstřelit několik rychlých gólů. V závěru utkání se nám podařilo se soupeřem srovnat krok, 
ale bohužel na zisk bodů do tabulky to nestačilo. Kuřimi jsme tak podlehli 1 : 4. 
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Dění na Orlovně 
Děkujeme všem dětem, rodičům a prarodičům za hojnou účast na Vánočních 

dílničkách na Orlovně, které se konaly v sobotu 3.12.2022. Program na Jarní dílničky již 
nyní připravujeme a včas Vás o jejich konání budeme informovat.  
 

Ve středu 7.12.2022 proběhla na orelsko-farním dvoře celorepubliková akce ČESKO 
ZPÍVÁ KOLEDY s Deníkem. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli připojit ke spoustě měst 
i obcí z naší republiky, kde se ve stejný čas schází lidé, aby si zazpívali koledy a strávili 
společný předvánoční čas. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník! 
 

Orel jednota Bořitov všechny srdečně zve na vánoční koncert Českého 
filharmonického sboru Brno, který se uskuteční ve středu 21.12.2022 v 17 hodin 
v kostele sv. Jiří v Bořitově. Je nám velkou ctí, že můžeme po několikaleté odmlce tento 
prestižní sbor opět přivítat a že si mezi koncertními turné po Itálii a Německu našli čas 
a přijali naše pozvání do Bořitova! Vstupné 100,- Kč. Po koncertu Vás zveme na Orlovnu, 
kde lze zakoupit malé občerstvení a něco na zahřátí. Těšíme se na Vaši účast!  
 

I tento rok Vás zveme na tradiční ŽIVÝ BETLÉM, který se uskuteční na Štědrý den 
v sobotu 24.12.2022 ve 14 hodin na orelsko-farním dvoře. Přijďte si pro Betlémské světlo, 
nasát vánoční atmosféru, popovídat si s přáteli, zazpívat koledy a shlédnout slavný příběh 
v podání bořitovských dětí. Těšíme se na Vaši účast!  
 

Čtvrteční podvečer 29.12.2022 bude na Orlovně patřit tzv. NENÁROČNÝM 
SPORTŮM. V tento den si Vás dovolujeme pozvat na TURNAJ V ELEKTRONICKÝCH 
ŠIPKÁCH a TURNAJ VE STIGA HOKEJI. Akce proběhne od 18 hodin na Orlovně. 
Startovné 50,- Kč/turnaj. Účast v jednotlivých turnajích lze kombinovat. Pěkné výhry, dobrá 
nálada a občerstvení zajištěno.  
 

Poslední den v roce – tj. v sobotu 31.12.2022 proběhne tradiční silvestrovský 
pochod na Chlum. Sraz účastníků pochodu v 10 hodin u lávky za hasičskou zahradou. 
 

Večer potom zveme všechny spoluobčany na SILVESTROVSKOU ZÁBAVU. 
Začátek od 20 hodin. Vstupné 150,- Kč. Bar s točeným pivem, alkoholickými 
i nealkoholickými nápoji v provozu. K tanci a poslechu hraje skupina NaLiTo! 
Občerstvení a šampusy vlastní! Ohňostroj zajištěn. Přijďte s námi oslavit zakončení roku 
2022 a přivítat nový rok 2023.  

 

V sobotu 21.1.2023 se od 20 hodin na Orlovně uskuteční další ročník Orelského 
plesu. Těšit se můžete na welcome drink, bohatou tombolu, pestrý program včetně 
půlnočního překvapení, občerstvení, rumový bar a velmi širokou nabídku vína přímo 
od vinaře. Během večera bude samozřejmě zajištěno i skvělé občerstvení. K tanci 
a poslechu zahraje orelská skupina NaLiTo! 
Vzhledem k omezené kapacitě orelského sálu velmi doporučujeme včasnou rezervaci 
vstupenek u p. Jiřího Sedláčka ml. +420 776 301 747 / sedljiri@seznam.cz. 
 

Jednota Orel Bořitov děkuje všem spoluobčanům za celoroční podporu a účast 
na našich akcích v roce 2022. Tento rok jsme pro Vás uspořádali více než 15 kulturních, 
sportovních a dětských akcí. Velmi nás těší, že můžeme všechny události hodnotit jako 
úspěšné a daří se nám díky jejich různorodosti zaujmout nejen spoluobčany z Bořitova, ale 
také ze širokého okolí. Skvělou zpětnou vazbou je i fakt, že návštěvnická účast 
na jednotlivých akcích každoročně vzrůstá. Všem přejeme požehnané a klidné Vánoce, 
dětem bohatou nadílku pod stromečkem a těšíme se na shledanou na dalších námi 
připravovaných a pořádaných akcích v roce 2023. 
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Farnost Bořitov 
Jak pokračují opravy ve farnosti? 
Mnoho věcí ve farnosti je potřeba čas od času obnovovat a přehodnocovat, a tak náš farní 
život probíhá teď docela v častých změnách a novinkách. S Boží pomocí, obětavostí farníků 
a díky darům dobrodinců a spolupráci s veřejnými institucemi se nám daří pokračovat 
v těchto nesnadných úkolech. 
 

Jelikož do naší farnosti patří i Dlouhá Lhota s kostelem, opravy pokračují i tam. Přidali jsme 
nové pódium do přední části kostela, které lze využít zvláště s dětmi, které tamější kostel 
hojně navštěvují. Přibyl nový koberec, buduje se nová zpovědnice, která zde dosud nebyla. 
Kolem kostela se zhotovuje okapový chodník, který má chránit systém odvětrávání vlhkosti 
a před kostelem se vyrovnává terén pro lepší přístup. Zároveň s tím se vykopal příkop 
pro zavedení vody do sakristie. 
 

V Bořitově se nám podařilo proměnit sakristii v útulnější a hlavně přehlednější místo 
pro organizaci bohoslužebných oděvů, knih a předmětů, položil se koberec, vyměnily se 
nefunkční plynové wafky po 20 letech svého fungování opět za nové. Na jaře bychom chtěli 
i sem do sakristie přivést vodu. Lavice v kostele jsou obecně ve velmi špatném stavu, tak 
jsme alespoň odstranili staré linoleum a položili prozatímní pásky koberců pro lepší izolaci. 
V kostele nyní probíhá oprava kamenných oblouků v boční kapli svaté Anny a také u vstupu 
do sakristie, kde je dřívější nevyhovující cement nahrazován památkově vhodnějším 
materiálem a celý oblouk dostane souvislejší finální podobu. S opravou střechy na faře se 
musí počkat na jaro, kdy se výměna provede. Zatím nám alespoň došly tašky na střechu 
cca 4 200 ks, které jsou nyní uskladněny na vhodném místě. 
 

Příprava na „vánoce“ nebo na Vánoce? 
O čem je advent? Může být o významu slova „těšit se“.  Nejen těšit se „z“, ale hlavně těšit 
se „na“. Přes všechny složitosti našeho života, smutné zprávy i obavy z budoucnosti, věřím, 
že můžeme každý den nalézt malé i velké radosti, z kterých se můžeme těšit. Pro někoho 
to může být kouzlo vánoční atmosféry – světýlka před domem, pečení cukroví, chystání 
obdarování. Jiný si uvědomí, koho má vedle sebe – své blízké, za které může být vděčný 
a začne se z toho víc těšit. Další se bude radovat ze sněhové nadílky, jiný z úsměvu někoho 
cizího na ulici a projevení laskavosti třeba v obchodě. A především se můžeme těšit 
na něco, co teprve přijde. V tom nám jsou učiteli děti, jejichž zářící oči milujeme. Jak oni se 
dokáží těšit na něco! Kolik radosti umí projevit! A kolik je v tom všem lásky, když máme 
z něčeho radost, když se společně z něčeho těšíme. Můžeme se třeba těšit i na to, že se 
něco v tomto kouzelném čase změní k lepšímu. Třeba se znovuobnoví vztahy v naší rodině, 
mezi sousedy, mezi spoluobčany, i když jsme je už třeba nadobro vzdali. Kdy jindy je lepší 
čas zkusit znovu udělat vstřícný krok, gesto, které je o lásce… 
Přeji nám všem radost, těšit se „z“ a optimistickou naději, těšit se „na“. Vždyť Vánoce jsou 
o té největší Lásce, která přišla žít mezi námi…       o. Tomáš 
 

Adventní roráty 
Během adventu vás zveme na speciální mši svatou brzy ráno při svíčkách. Uvědomujeme 
si tak radostné očekávání Vánoc. Zveme vás každou středu v 5:30 hod. v kostele v Bořitově 
a na Dlouhé Lhotě v sobotu v 7:00 hod. Dospělí i děti si mohou vzít lucerničky. 
 

Adventní modlitební večery v kostele 
Každou sobotu v adventu zveme farníky i návštěvníky na nezvyklou formu modlitby 
v kostele. Bude probíhat od 19:00 do 20:00 hod. Je to nabídka na ztišení, zamyšlení 
a k inspiraci. Každý je vítán. 
 
 



18 

 

Adventní věnec před kostelem 
Když půjdete v adventu kolem našeho kostela, všimnete si společného adventního věnce. 
Ten nám všem bude připomínat blížící se Vánoce. Je to malý symbol, ale společný, který 
bude tichou prosbou, aby mezi námi všemi bylo stále více tepla, světla a lásky. 
 

Svatý Mikuláš v kostele 
Na svátek sv. Mikuláše v úterý 6.12. navštívily rodiny a děti  mši svatou určenou zvláště 
pro děti. Pověděli jsme si o svatém Mikuláši a o tom, co se od něj můžeme naučit. 
 

Zpověď před vánočními svátky 
Hlavní zpovědní den bude sobota 17.12. Kdo by chtěl zajít ke svaté zpovědi před vánočními 
svátky, může si vybrat z nabízených možností (kromě pravidelných příležitostí před nebo po 
mši svaté): 
Jedovnice 9:30 – 11:30, Bořitov 14:00 – 15:00, Dlouhá Lhota 15:30 – 16:30 
neděle 18. 12. Blansko 14:30 – 17:00 
 

Pokud byste někdo chtěli zařídit starším lidem osobní návštěvu kněze, neváhejte se na mne 
obrátit. 
 

Betlémské světlo 
Betlémské světlo, které putuje každý rok nepřetržitě dobrodružnou cestou až z Betléma 
do Evropy a jednotlivých zemí, si můžete vzít z kostela v tyto časy (doneste si jen svou 
lucerničku na přenos): 
neděle 18.12. Bořitov 17:00 – 18:00 hod. (během vánočního koncertu dětí ZŠ) 
úterý 20.12. Bořitov 17:30 – 19:00 hod. (18:00 – 18:30 probíhá mše sv.) 
pátek 23.12. Bořitov 17:30 – 19:00 hod. (18:00 – 18:30 probíhá mše sv.) 
sobota 24.12. Bořitov – kostel i orelsko-farní dvůr – 14:00 – 15:00 hod. 
sobota 24.12. Bořitov 21:00 – 23:00 hod. (během půlnoční) 
 

Vánoční mše svaté 
24.12. Štědrý den Dlouhá Lhota 16:00 hod. –zvláště pro rodiny s dětmi 
24.12. Štědrý den Bořitov 22:00 hod. – půlnoční mše svatá 
25.12. Boží hod Bořitov 8:30 hod., Dlouhá Lhota 10:30 hod. 
26.12. svatý Štěpán Bořitov 8:30 hod., Dlouhá Lhota 10:30 hod. 
 

Návštěva betléma v kostele 
Během vánočních svátků bude možnost navštívit betlém v otevřeném kostele: 
neděle 25.12. Bořitov i Dlouhá Lhota 15:00 – 18:00 hod. 
pondělí 26.12. Bořitov i Dlouhá Lhota 15:00 – 18:00 hod. 
úterý 27.12.   Bořitov i Dlouhá Lhota 15:00 – 18:00 hod. 
 

 

Tříkrálová sbírka 2023 
Tradiční koledování dětí a dobročinná   
  
Tříkrálová sbírka proběhne v Bořitově  
v sobotu 7. 1. 2023 od 13:00 do 16:00 hod.  
 
Děkujeme moc za vstřícné přijetí koledníků  
i za vaše štědré dary! 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci prosinci 2022 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní  
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 
 
 
Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – prosinec 2022  a leden 2023 
(8 – 13 hod) 
 

  3.12. MDDr. Vrbová (MUDr. Křížová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 
  4.12. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313 
10.12. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 
11.12. MUDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
17.12. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
18.12. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310 
24.12. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
25.12. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8 734 231 261 
26.12. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182 
31.12. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 

 

  1.1. MDDr. Hájková Barbora Blansko, Gellhornova 9 725 332 967 
  7.1. MUDr. Hanáková Jitka Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
  8.1. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
14.1. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
15.1. MUDr. Havlová Petra Blansko, Pražská 1b 721 425 074 
21.1. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, Lidická 8 734 231 260 
22.1. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
28.1. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo nám 162/38  792 325 591 
29.1. MDDr. Javorská A. (Dr. Vrtělová) 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: 
Taneční na Oboře 2023  
učitelé tance manželé Míšenští s podporou Obecního úřadu Obora srdečně zvou na 
DVANÁCTÝ ROČNÍK TANEČNÍCH NA OBOŘE v kategoriích Začátečníci a Pokročilí. 

Zahájení 15. ledna 2023. Začátečníci v 17:00 / Pokročilí v 19:00 hod.  

Celkem 6 večerů. Cena 1800,- Kč za pár. 

Přihlášky na: haviri.obora@seznam.cz, tel: 731 548 254. 

 

Lékárna Černá Hora 
Lékárna Černá Hora bude od úterý 27.12.2022 do pátku 30.12.2022 uzavřena z důvodu 
čerpání dovolené a inventury. Prosíme pacienty, aby si zajistili své léky včas. 
Lékárna bude otevřena opět od pondělí 2.1.2023. 
 

www.tiskfiala.cz 


