
1 

 

 
 
Oznámení obecního úřadu 
 

SAMOOBSLUHA 
Současný nájemce prodejny samoobsluhy, firma ROSA Market, s.r.o., nám těsně před 
vánočními svátky náhle oznámil, že k 31.12. 2021 ukončuje provoz prodejny potravin 
v Bořitově. Jako důvod uvedli, že nedokázali najít soulad mezi nabídkou a poptávkou 
v prodeji potravin a drogerie. Vzhledem k tomu, že ze strany vedení obce i občanů byla 
dlouhodobá nespokojenost se sortimentem a zejména provozní dobou v samoobsluze, 
přistoupili jsme na ukončení nájmu. Neprodleně jsme proto vypsali záměr pronájmu této 
prodejny. Z přihlášených uchazečů o provoz prodejny potravin rada obce na svém zasedání 
vybrala firmu COOP družstvo HB (neplést s firmou COOP Jednota Boskovice). Jedná se 
o stabilní, zavedenou firmu se silným zázemím a třemi distribučními centry, která v Čechách 
a na Moravě provozuje celkem cca 200 prodejen. V roce 2021 měla maloobchodní obrat 3,5 
mld. Kč. Je to největší COOP na našem trhu. V současné době probíhá vyklizení prodejny 
a její výmalba původním nájemcem tak, aby nám mohla být prodejna předána dle nájemní 
smlouvy. Přesný termín otevření prodejny zatím neznáme, dle vyjádření firmy COOP je 
předpoklad, že by to mohlo být cca během jednoho měsíce. Firma COOP nyní zajišťuje 
nábor zaměstnanců a zajištění kompletního nového vybavení prodejny (chladící vitríny, 
regálové vybavení, zápultí atd.), což v současné době narušení dodavatelských vztahů 
a dlouhých dodacích termínů není jednoduché.    
Firma COOP družstvo HB bude mimo širokého sortimentu potravinářského zboží, jak 
trvanlivého, tak čerstvého, drogerie, nápojů, nabízet také prodej balíčkovaného masa. Zboží 
bude za velmi výhodné ceny se spoustou akčních položek. Z dalších služeb bude v prodejně 
možnost dobití mobilního telefonu, služba SLOŽENKA, kdy si zákazník bude moci zaplatit 
složenku až do výše 15.000 Kč, služba Cash Back-možnost výběru hotovosti ze svého účtu 
až 3.000 Kč, služby PPL-ParcelShop, služba Dárková karta, Sazka služby apod., 
bezhotovostní platby kartou a stravenkami jsou samozřejmostí. O přesném termínu otevření 
prodejny vás budeme informovat. 
 
 
SPORTOVEC BOŘITOVA 
Rada obce sděluje, že z důvodu epidemiologické situace, a s tím souvisejícím nekonáním 
většiny sportovních soutěží a utkání v roce 2021, nebude vyhlašovat anketu „Sportovec 
Bořitova za rok 2021“. Doufejme, že se situace v letošním roce zlepší a anketa za rok 2022 
již bude vyhlášena. 
 

 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 
14. února 2022 v 18 hodin v sále Hasičské zbrojnice. 
 

 Obecní úřad Bořitov má úřední hodiny stanoveny pouze na pondělí a středu v době 
od 8,00 – 12,00 hod a od 13,00 do 17,00 hodin k vyřízení neodkladných záležitostí. 
Žádáme občany, aby v případě potřeby využívali v maximální míře telefonické nebo 
emailové kontakty.  
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Poplatky na rok 2022 

Odpady 600,- Kč  hradí fyzická osoba s trvalým pobytem v Bořitově 

600,- Kč hradí osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není nahlášena k trvalému pobytu žádná osoba. 

 

Poplatek za psy  100,- Kč/rok za 1. psa, 150,- Kč/rok za každého dalšího 

Nájem sálu hasičky  190,- Kč/hod v létě, 290,- Kč/hod v zimě 

Zahrádky   1,- Kč/m2/rok 

Tálky    0,20 Kč/m2/rok 
 

 Poplatky je možné hradit v hotovosti na obecním úřadě od 1. února do 30. dubna 2022.   

 Bezhotovostním převodem lze poplatky platit na účet obce: 6229631/0100, variabilní 
symbol je číslo domu. 

 

Odpadové hospodářství: 

 Od začátku roku 2022 jsou aktivní kartičky pro evidenci odpadového hospodářství na 
SSO Černá Hora. Znovu žádáme občany, aby si na obecním úřadě vyzvedli tyto kartičky. 
Na každé číslo popisné je přidělena jedna evidenční kartička. Bez kartičky nelze 
odevzdávat do sběrného dvora žádný odpad.  

 Na prvním zasedání rady obce konané dne 12.1. 2022 byla odsouhlasena se společností 
ISNO IT s.r.o. smlouva o poskytování služby motivačního a evidenčního systému 
odpadového hospodářství. Smlouva bude podepsaná do konce ledna. V příštím 
zpravodaji bude zveřejněn další postup. 

 V roce 2021 bylo svezeno 212 t směsného komunálního odpadu, v roce 2020 to bylo 245 
t. Objemného odpadu za rok 2021 to bylo 13,2 t, v roce 2020 celkem 16,7 t. U plastu se 
jednalo za rok 2021 o 12,9 t a za rok 2020 to bylo 11,5 t. K výraznému navýšení množství 
došlo u skla, v roce 2020 to bylo 4,9 t., v roce 2021 13,7 t.  

 

 

Televizní a kabelový rozvod – 3C spol. s.r.o. 
 Poplatky na rok 2022 ve výši 650,- Kč se hradí na účet společnosti, přes SIPO nebo 

složenkou. Při bezhotovostní platbě na účet společnosti č. ú.  224448621/0100, variabilní 
symbol je šestimístný, začíná číslem 6 a odzadu se píše číslo domu, např. 600011. U 
bytových domů má ovšem každý byt přidělený svůj variabilní symbol.   

 Poplatek za připojení nového účastníka se hradí firmě 3C spol. s r.o. 

 Při potížích s kabelovou televizí volejte p. Jiřího Hoška, tel. 605 447 552. 

 Provozovatel kabelového televizního rozvodu v obci, společnost 3C spol. s r.o. oznamuje 
příjemcům TKR, že jsou nově nainstalovány čtyři nové programy a to NOVA LADY, 
PRIMA STAR, PRIMA +1 a RETRO MUSIC TV. Některé současné televizní stanice jsou 
přesunuty na jiných kanálech, takže je třeba televizory přeladit a nové programy tak 
nainstalovat do svých televizorů. 
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Bořitovské domy v roce 1771 

Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 

Pokud bychom si chtěli udělat představu o životě našich předků v nějaké době, určitě 

bychom neměli zapomenout na místo, kde žili. Měli bychom se zaměřit na Bořitov a zkusit 

zjistit, jak vypadal. A ke zjištění toho, které domy v dané době stály, by nám mohla pomoct 

jejich čísla popisná.  

Je rozšířená představa, že podle čísel domů se dá zjistit jejich stáří, protože starší domy by 

měly mít čísla nižší než domy novější. To ale není úplně pravda. Situace je mnohem 

složitější, protože čísla popisná tu s námi nebyla odjakživa. Ve městech se domy dříve 

označovaly podle domovních znamení a na vesnicích podle majitelů. To ale dost 

komplikovaly situace, kdy v jedné obci žilo více rodin stejného příjmení. Rodiny i jejich 

stavení pak dostávaly různé přezdívky a přízviska. To ale znamenalo, že pro každého, kdo 

nebyl místní, bylo dost těžké se v dané obci vyznat. 

Označit domy čísly nařídila až roku 1770 Marie Terezie a tímto úkolem pověřila vojsko. 

Možná proto proběhla akce v celé monarchii velice rychle – s označováním domů se začalo 

už na podzim roku 1770, někdy v první polovině roku 1771 přišel na řadu i Bořitov s okolními 

obcemi a do konce roku mohli vojáci nahlásit splnění rozkazu. 

Vojsko dostalo celkem přesné instrukce, jak úkol splnit a jak při číslování postupovat. Ale 

i tak měli pro jistotu napsat číslo nejdřív jenom křídou na vrata nebo na dveře pro případ, že 

by ještě došlo k nějaké změně. Číslo 1 měla dostat ta nejvýznamnější budova v obci. Takže 

např. v Černé Hoře, v Lysicích i v Rájci dostaly číslo 1 zámky. V Bořitově byla 

nejvýznamnější budovou fara, takže dostala číslo 1 ona. Od ní vojáci postupovali směrem 

ke středu obce, který měli jakoby obkroužit.  

Známý systém, kdy lichá čísla mívají domy na levé straně ulice a sudá domy vpravo, byl 

zavedený až v roce 1857 jako pravidlo pro přidělování čísel orientačních. Čísla popisná se 

tímto způsobem mohla přidělit v nově postavených ulicích nebo v případě, že v nějakém 

místě došlo k přečíslování domů. Ale při prvním číslování v letech 1770 a 1771 měli vojáci 

podle instrukcí číslovat domy nejdřív po jedné straně ulice a teprve až budou procházet ulicí 

v opačném směru, měli očíslovat druhou stranu. 

Kostely se číslovat neměly, takže v Bořitově dostalo další číslo až stavení za kostelem. Byl 

to grunt, který měl dva vchody, takže ten blíž ke kostelu dostal č. 2 a ten vzdálenější č. 3. 

Jednalo se o jediná čísla udělená na dnešní ulici Nepomucká, protože žádné jiné budovy 

tam tehdy nestály. Pak vojáci postupně procházeli Bořitovem a popisovali domy po své 

pravé ruce. Z plánku na další straně je poznat, jakým způsobem postupovali dál.  

Musím ale upozornit na to, že žádná přesná mapa z doby číslování domů neexistuje. Jako 

hlavní podklad pro kreslení plánku jsem využil starou katastrální mapu z roku 1826,9 ze 

které jsem překreslil jen budovy, které stály v roce 1771. Podle plánku si tedy můžeme 

udělat představu spíš o tom, kde domy stály, než jak skutečně vypadaly. Jejich půdorys se 

totiž mohl mezi lety 1771 a 1826 změnit. Nepřekreslil jsem také některé volně stojící stodoly, 

které by se daly zaměnit za obytné domy. Na druhou jsou dobře vidět dobové cesty, mosty 

a potoky před tím, než byla jejich koryta napřímená. Původní čísla popisná z roku 1771 se 

mi podařilo zrekonstruovat na základě katastrálních map,7,9 písemných informací ze starých 

katastrů,2,3,4,6 dalších archivních pramenů1,5,8 a známých pravidel pro číslování domů.  
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Na plánku nejsou budovy, které stály samostatně dál od ostatní zástavby, a tak se na plánek 

nevešly. Byly to mlýny č. 32, 82 a potom budova huti na výrovu kamence, která dostala 

č. 83. Ta stála po pravé straně cesty na Oboru mezi Bořitovem a osadou, které se dříve 

říkalo „Hutě“. Dnes najdeme osadu v mapě pod názvem Huť sv. Antonie. Později v těch 

místech stávala hájovna, která byla přestavěná na rekreační objekt. 

Na plánku také chybějí čísla 22, 45, 66 a 84, jejichž poloha je menší záhadou. Dnes se 

většinou dodržuje zásada, že pokud se zbourá nějaký dům, jeho číslo se už znovu 

nepoužije. V minulosti se ale toto pravidlo porušovalo a čísla zbouraných domů se 

přidělovala znovu, klidně domům na druhém konci obce. Takových případů najdeme 

v Bořitově celou řadu a nejspíš mezi nimi budou i zmíněná čísla 22, 45, 66 a 84. 

Podle pravidel číslování by mělo být číslo 22 na dnešní ulici Chlumská mezi čísly 21 a 23. 

Takže se mohlo jednat o druhý vchod do velkého dřevěného stavení č. 21. To ale nemůžeme 

ověřit, protože na mapě z roku 1826 už má č. 22 domek, který stojí v dnešní ulici Úzká. 

Podobná situace je u domu č. 45, který by měl stát mezi domy 44 a 46, ale nejpozději v roce 

1826 už byl domek se stejným číslem na dnešní ulici Krátká, kde stojí dodnes. Číslo 66 stálo 

určitě v Podsedkách mezi grunty č. 65 a 67 a nejspíš patřilo k jednomu z nich. Asi se jednalo 

o malý výměnkářský domek, nebo o druhý vchod do jednoho z gruntů. Dům, který má č. 66 

dnes, byl ale postavený až po roce 1826, protože na mapě z tohoto roku ještě není.9 Je až 

na mapě, do které se zakreslovaly pozdější změny.7 Poloha domku č. 84 je také nejistá, ale 

asi ho dostala dřevěná stavba kousek od bořitovské huti na výrobu kamence. Stála na druhé 

straně cesty na obecním pozemku. Přímo o budově moc zpráv nemáme, ale nejspíš se 

jednalo o obecní pastoušku. Z matriky8 se totiž můžeme dozvědět, že v domku č. 84 žil 

bořitovský pastýř Šimon Rybář s manželkou Alžbětou. Těm se narodil syn Jan, kterého 

nechali 9. července 1771 pokřtít v bořitovském kostele. Ale později dostal č. 84 jiný dům. 

Číslo 84 bylo zřejmě poslední, které bylo roku 1771 v Bořitově přiděleno. V Bořitově stál 

ještě starý panský špitál, pozdější dvůr, kterému se dodnes říká Špitálka. Budova ale byla 

očíslovaná společně s domy v Černé Hoře, a tak dostala přidělené č. p. 110.11 Její číslo se 

ale později změnilo, aby se hodilo do číselné řady používané v Bořitově. 

Podle popisu číslování na předchozích řádcích vidíme, že podle čísel popisných nejde stáří 

domů poznat úplně snadno. V roce 1771 se totiž udělilo 84 čísel bez ohledu na stáří domů. 

Prostě podle toho, jak vojáci procházeli Bořitovem a domy popisovali. Teprve potom se 

začala udělovat čísla na základě pořadí, v jakém se nové domy stavěly.  

První dům postavený po roce 1771 tak dostal č. 85. A jak se Bořitov rozrůstal a stavěly se 

další domy, přidělovala se postupně další a další čísla popisná. Nová čísla ale nedostávaly 

jenom novostavby, ale i domy, které vznikly rozdělením velkých selských usedlostí. Tím se 

mezi čísly popisnými, která šla v řadě pěkně za sebou, začala objevovat čísla, která mezi 

ně nezapadala.  

Např. v roce 1833 došlo k rozdělení velkého celolánního gruntu č. 29 na dva pololány. 

Jednomu zůstalo č. 29 a vedle něj na místě, kde stála dřevěná stodola, byla postavená nová 

selská usedlost, která dostala č. 115.1 V 60. letech 20. století se situace opakovala, usedlost 

č. 115 se opět rozdělila na dvě menší, a na místě, kde stála stodola, byl postavený dům 

č. 140. A nejednalo se o jediné stavení, které se takto rozdělilo. Podobných příkladů bychom 

našli v Bořitově víc: Oddělením ze selského gruntu č. 77 vzniklo v 19. století č. 119,7 

rozdělením č. 9 vzniklo stavení č. 1217 a po chvíli hledání bychom určitě našli i další příklady. 
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Další zmatek do systému vneslo opětovné používání čísel po zbouraných domech 

pro novostavby, které byly postavené jinde. Z čísel udělených poprvé v roce 1771 byla 

znovu použitá čísla 23, 35, 44, 53, 59, 61, 64, 80 a nejspíš také 22, 45, 66 a 84. Do seznamu 

ale nejsou zařazené domy, které se zbouraly a potom se postavily znovu na stejném místě, 

přičemž si novostavba nechala staré číslo. Takový seznam by byl velmi, velmi dlouhý. V roce 

1771 totiž byla velká část bořitovských domů pořád ještě dřevěných a majitelé je postupně 

bourali a nahrazovali zděnými stavbami. 

První, kdo začal používat bořitovská čísla popisná v psaných záznamech, byl bořitovský 

farář. Ten je využíval v matričních zápisech. Tehdy se vedla jenom jedna latinsky psaná 

matriční kniha založená roku 1767 farářem Václavem Novotným. Do té se zapisovaly křty, 

svatby i úmrtí všech osob z bořitovské farnosti, do které v té době patřilo deset obcí. Kromě 

Bořitova ještě Brťov, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Jeneč, Jestřebí, Krhov, Spešov 

a Žernovník.8 

Úplně první záznam, který obsahuje bořitovské číslo popisné, je z 1. července 1771, kdy se 

oženil Tomáš Dvořák, bořitovský nádeník a vdovec z domku č. p. 30, s Barborou Novotnou 

z Brťova. Za svědky jim šli sedlák Josef Konečný a tesař Matouš Doležel, oba z Bořitova.8 

V oddílu věnovanému křtům je jako první už zmíněný záznam z 9. července 1771, kdy byl 

pokřtěn Jan Rybář, syn pastýře Šimona a jeho ženy Alžběty z č. p. 84. O šest dní později, 

15. července 1771, byl pokřtěný Jindřich, syn bořitovského sedláka Bartoloměje Odehnala 

a jeho manželky Františky z gruntu č. p. 69.8 Bartoloměje a Františky Odehnalových se 

bohužel týká i první záznam o úmrtí. 24. září 1771 jim totiž zemřela tříletá dcera Cecílie.8 

Kromě matriky se bořitovská čísla popisná objevila i v německy psaném dokumentu, který 

se jmenuje Urbariální fase.4 Pod tímto nepěkným názvem se schovává seznam 

bořitovských hospodářů a jejich povinností k vrchnosti a církvi. Urbariální fase vznikla v roce 

1775, tedy jenom čtyři roky po očíslování domů v Bořitově. Díky tomuto dokumentu se tedy 

budeme moct v některém z dalších článků podívat na to, kdo v době udělování čísel 

popisných bořitovské domy vlastnil. 
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Oznámení ZŠ a MŠ Bořitov 

Konec roku 2021 a měsíc leden ve školce a ve škole: 

 ZŠ – předvánoční atmosféru si naši školáci prožili na kouzelném představení 
nejznámějšího dětského baletu Louskáček v Národním divadle Brno. Vánoční příběh, 
sen děvčátka Klárky o oživlých hračkách, společně s podmanivou hudbou. P. I. 
Čajkovského, bohatou divadelní i kostýmní výpravou a špičkovými baletními výkony 
citově obohatí každého. Navíc v krásném prostředí zrekonstruovaného Janáčkova 
divadla, ve kterém byla většina našich žáků poprvé, to byl hezký zážitek i přínos 
pro vzdělání dětí. 

 ZŠ – na třetí adventní neděli se i za obtížnějších podmínek proticovidových opatření 
podařilo s dětmi nacvičit ve spolupráci s Ludíkovskou scholou „Vánoční koncert“. Dle 
ohlasu diváků i konkrétních kladných hodnocení na sociálních sítích se koncert vydařil, 
přispěl k dobré náladě a prožitku posluchačů i dětí. Za to patří dík všem, kteří se podíleli 
na nácviku a přípravě koncertu. Zejména paní učitelce hudební výchovy Janě Opatřilové, 
členům Ludíkovské scholy, paní Skoupé za přípravu prostředí a vánoční výzdoby a všem 
dalším, kteří se na organizaci koncertu podíleli.            

 ZŠ – první školní den po vánočních prázdninách zahájily děti 2. – 5. ročníku povinný 
plavecký výcvik. Po dobu pěti týdnů jezdí každé pondělí na 2 lekce do bazénu 
v Boskovicích, kde se jim věnují instruktoři místní plavecké školy.  

 MŠ+ZŠ - na konci vánočního období měly děti ze školky i ze školy možnost po skupinkách 
navštívit vánočně vyzdobený bořitovský kostel.  Prohlédly si betlémy, poslechly zajímavý 
výklad paní Ludmily Skoupé o historii kostela a společně si zazpívaly koledy za krásného 
varhanního doprovodu paní Ivy Hermannové.  

 MŠ – již tradičně se děti vypravily do lesa ke krmelci, kam přinesly na přilepšenou potravu 
pro lesní zvěř.  

Upozornění 
Děti ZŠ mají v pátek 4. února jednodenní pololetní prázdniny. Jarní prázdniny letos 
připadnou až na 7. – 11. března. 
 
 

Orel Bořitov 
 Děkujeme všem účastníkům Orelského plesu, kteří měli odvahu a svojí účastí podpořili 

činnost naší jednoty. Také děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli k naší bohaté 
tombole. 

 Tréninky mládeže ve florbalu probíhají každou středu od 15 hodin v tělocvičně ZŠ Černá 
Hora. Noví zájemci se mohou informovat na tel. čísle 608 272 890 - Martin Sedláček. 

 Těšíme se na setkání při dalších sportovních a kulturních akcích, které již plánujeme na 
jarní měsíce. 

 
 

Farnost Bořitov 

Opravy fary zdárně pokračují 
Za posledních pět měsíců se díky ochotným pomocníkům, podpoře obce i darům 
dobrodinců podařilo zkulturnit a opravit vnitřní část přízemí fary, která je nyní konečně 
uzpůsobena jako dobré zázemí pro bydlení kněze i pro setkávání farníků. Na faře je nová 
kuchyň, koupelna, pokoj pro hosty, stěny jsou vymalovány a byl obnoven nábytek. V tomto 
roce bychom chtěli dál pokračovat opravou střechy fary, k čemuž se nyní snažíme sehnat 
finanční prostředky. Věříme, že se vám na faře bude líbit, až někdy přijdete třeba domlouvat 
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křest svých dětí nebo svěřovat své různé starosti a těžkosti v životě, či přijdete na nějakou 
zajímavou přednášku. Budete moc vítáni i jen na kávu a přátelské popovídání.      o.Tomáš 
 
 
Poděkování občanům - Tříkrálová sbírka 2022 
Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří podpořili 
tříkrálovou sbírku svým darem a přijali malé koledníky 
ve svých domovech. Váš letošní příspěvek činil 52.990 
Kč. Poděkování patří samozřejmě všem dětem, které se 
ochotně vydaly do ulic a přinášely přání pokoje a dobra 
v novém roce do všech domovů. Děkujeme také 
dospělým, kteří doprovázeli koledníky a zajistili tak 
bezpečný průběh celé obchůzky.  

   Oblastní charita Blansko ve spolupráci s farností Bořitov 
 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
Omlouváme se, že v důsledku přetrvávajících vládních opatření musíme zrušit plánované 
a již avizované únorové akce pro veřejnost, a to:  
Tradiční sokolský ples, který se měl konat 5. února 2022 a Košt pálenek 26. února 2022.  
 

Na pátek 25. února v 18 hod je plánovaná veřejné valná hromada TJ Sokol Bořitov, která 
by se za stávajících opatření mohla v uvedeném termínu realizovat.  O upřesnění konání či 
nekonání veřejné schůze (v případě zhoršení covidové situace a platných opatření v únoru) 
budeme včas informovat prostřednictvím obecního rozhlasu a na webových stránkách TJ 
Sokol Bořitov. 
 

Pravidelné cvičení a tréninky probíhají i nadále dle rozvrhu na cvičební rok 2021-2022 
uvedeného na webových stránkách TJ Sokol Bořitov, o případných změnách se informujte 
u jednotlivých vedoucích. 
  
  

Oddíl stolního tenisu 
V pátek 12.12.2021 se uskutečnil tradiční turnaj členů tenisového oddílu ve čtyřhře.  
Z vylosovaných dvojic se na prvním místě umístili Radek Bubeník a Leoš Pařízek, 2. místo 
Marek Stejskal a Josef Polák, 3. místo Jiří Kovář ml. a Milan Mareček, 4. místo Ladislav 
Odehnal a Petr Mareček, 5. místo Antonín Fojt a Květoslav Kopecký, 6. místo Rudolf Blažek 
a Ladislav Kabát.  

 
Výsledky týmů oddílů stolního tenisu odehrané v termínu do 23.1.2022: 
 
A tým je v současné době na 10. místě s 26 body a skóre 90:104 a v soutěži Regionální 
přebor I. dosáhl tyto výsledky: 
 

Křetín A : Bořitov A  10 : 8  Bořitov A : Letovice A 10 : 2 
Bořitov A : Rohozec A   9 : 9 
 
B tým je v současné době na 10. místě s 16 body a skóre 69 : 111 a v soutěži Regionální 
přebor II. dosáhl tyto výsledky: 
 

Voděrady A : Bořitov B 13 : 5  Bořitov B : Křetín B     5 : 13 
Kunštát C : Bořitov B 10 : 8  Kunštát B : Bořitov B 12 : 6 
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C tým je v současné době na 5. místě s 26 body a skóre 96 : 102 a v soutěži Regionální 
soutěž I, dosáhl tyto výsledky: 
 

Bořitov C : Suchý A    7 : 11 Petrovice C : Bořitov C 11 : 7 
Bořitov C : Kunštát E 15 : 3  Olešnice B : Bořitov C   8 : 10 
 
 
D tým je v současné době na 2. místě s 31 body a skóre 100 : 80 a v soutěži Regionální 
soutěž II. dosáhl tyto výsledky: 
 

Boskovice C : Bořitov D  10 : 8  Vísky B : Bořitov D   7  : 11 
Šošůvka D : Bořitov D   7 : 11 Bořitov D : Suchý B  15 : 3 
 
 
 

SDH Bořitov 
- Z důvodu aktuální situace okolo epidemie jsme byli nuceni zrušit původní termín 

tradičního Hasičského plesu. Pokud to situace dovolí, rádi bychom uspořádali náhradu 
akce koncem měsíce března. Bližší informace a upřesnění přineseme v dalších měsících. 
 

- V pátek 28.1.2022 proběhla v sále hasičské zbrojnice valná hromada sboru. 
 

- Kolektiv mladých hasičů má již na kontě své první závody v novém roce.  Halová soutěž 
ve štafetě 4x60 m proběhla v sobotu 29. 1. 2022 ve Svitávce. Výsledky uvedeme v příštím 
čísle Bořitovského zpravodaje. 

 
 
 
 

 

 

 

 
VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ 
Součástí naší kuchyně je veřejná jídelna na adrese ZEPO Bořitov, družstvo (Úvoz 326, 679 
21 Bořitov), která je otevřena každý všední den v čase 7:00 – 12:30. Od pondělí do pátku 
v čase od 7:00 podáváme svačinové polévky dle aktuální nabídky – např. gulášová, 
dršťková, boršč, česnečka a podobně. V čase 10:30 – 12:30 nabízíme obědové menu 
(polévka a hlavní jídlo). Cena obědového menu je od 80,- Kč. Na výběr je vždy minimálně 
ze tří hlavních jídel a několika minutkových jídel (doba přípravy asi 20 minut). Přímo před 
jídelnou se nachází parkoviště, možnost stravování u nás, či si můžete odnést jídlo s sebou. 
 
ROZVOZ OBĚDŮ 
Zajišťujeme rozvoz teplých jídel do firem i pro veřejnost na základě telefonické nebo  
e-mailové objednávky. Cena obědového menu (polévka a hlavní jídlo) je od 80,- Kč včetně 
dopravy. Na výběr je vždy minimálně ze tří hlavních jídel. Každý čtvrtek od nás e-mailem 
obdržíte jídelní lístek, ze kterého si můžete vybírat. Obědy můžeme dovážet buď ve vašich 
vlastních jídlonosičích, vlastních várnicích či jednotlivě vakuově balené. Podrobnější 
informace ohledně odběrových míst a možnostech rozvozu rádi předáme po telefonu nebo 
e-mailem. 
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INFORMACE PRO NOVÉ STRÁVNÍKY 
 
ROZVOZ OBĚDŮ PRO JEDNOTLIVCE 
V případě, že jste se rozhodli využívat pro rozvoz obědů vlastní jídlonosiče, budete 
potřebovat alespoň dva a je třeba je označit štítkem s Vaším jménem. Obědy se rozvážejí 
každý den v čase 8:30 – 12:30 buď na odběrová místa poblíž Vašeho bydliště, případně 
na jiné předem domluvené místo. Dbejte, prosím, na to, abyste měli vždy jeden prázdný 
a čistý jídlonosič na výměnu za plný. Každý čtvrtek Vám spolu s obědem pošleme i nový 
jídelní lístek na následující týden. Tentýž den si v jídelním lístku dole odstřihnete a vyplníte 
návratku – označíte výběr z druhů jídel a případně i počet. Vyplněnou a podepsanou 
návratku a peníze nám pošlete spolu s pátečními jídlonosiči, abychom si vše zaznamenali. 
Jídelní lístky si můžete ponechat. Cena jednoho obědu je od 80,- Kč. 
 
ROZVOZ OBĚDŮ PRO FIRMY 
Pro rozvoz obědů do firmy budete potřebovat alespoň dva vlastní jídlonosiče označené 
štítkem s Vaším jménem. Obědy se rozvážejí každý den v čase 8:30 – 12:30 buď přímo 
k vám do firmy anebo na jiné předem domluvené místo. Při rozvozu obědů poté vždy 
vyměníte plné jídlonosiče za prázdné a čisté. V případě, že byste nechtěli využívat variantu 
rozvozu s vlastními jídlonosiči, můžeme obědy rozvážet ve vašich vlastních várnicích nebo 
za příplatek jednotlivě vakuově balené. Každý čtvrtek Vám e-mailem pošleme jídelní lístek 
na následující týden. Tentýž den je třeba udělat výběr a ten nám nahlásit. V případě dotazů 
nebo změn nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. 
 
 
POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY 
BOŘITOVSKÝ KYNUTÝ HOUSKOVÝ KNEDLÍK 
Jedním z našich potravinářských výrobků je kynutý houskový knedlík, který vyrábíme ručně. 
Knedlík nabízíme ve dvou velikostech, a to 600 g za 30,- Kč a 900 g za 45,- Kč. Dále 
nabízíme kynuté knedlíky s povidly (5 ks) za cenu 55,- Kč. Náš knedlík získal v roce 2018 
a 2021 ocenění v soutěži Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje a díky tomu jej 
můžeme označovat ochrannou známkou Chuť jižní Moravy. 
 
BOŘITOVSKÝ HOVĚZÍ GULÁŠ A DRŠŤKOVÁ POLÉVKA 
Letošní novinkou je Bořitovský hovězí guláš a Bořitovská dršťková polévka, které nabízíme 
jako trvanlivý masný výrobek sterilizovaný ve sklenicích. Objem výrobků je 650 ml (2 porce) 
a cena je 148,- Kč za guláš a 84,- Kč za dršťkovou polévku. Oba tyto výrobky také získaly 
v roce 2021 ocenění v soutěži Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje a díky tomu je 
můžeme označovat ochrannou známkou Chuť jižní Moravy. 
 
 
OBJEDNÁVAT JE TŘEBA PŘEDEM TELEFONICKY V PONDĚLÍ A VE STŘEDU 
DO 12:00. V PŘÍPADĚ PRAVIDELNÉHO ODBĚRU PROBÍHÁ ROZVOZ VŽDY V ÚTERÝ 
A VE ČTVRTEK. 

Informace: 
Ing. Hana Šejnohová 
602 213 850 
sejnohova@zepoboritov.cz 

 
 

Objednávky: 
Zita Řídká 
730 656 220 
gastro-zepo@seznam.cz 
 

www.zepoboritov.cz tel.: 730 656 220 e-mail: gastro-zepo@seznam.cz 

mailto:gastro-zepo@seznam.cz
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci únoru 2022 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 
 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – únor 2022 (8 – 13 hod) 
 

  5.2. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová)  Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 

  6.2. MUDr. Kubínová Eva Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

12.2. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 

13.2. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

19.2. MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové nám. 2345/12 602 882 007 

20.2. MUDr. Loskot Pavel Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

26.2. MUDr. Lukeš Pavel Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

27.2. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 

 
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. 
 
 
 

Klub důchodců 
Klub důchodců pořádá 22. 2. 2022 v 18 hodin v klubovně důchodců besedu s panem 
Kučerou na téma DOPRAVNÍ PROVOZ A JEHO NOVINKY. 
 
Dále upozorňujeme na volná místa v lázních Slatinice. 
Jedná se o týdenní pobyt od 2.5. do 8.5. 2022. Jde o 6 nocí a 7 dní, předběžná cena 7.800 
Kč. Doprava autobusem, ubytování ve dvojlůžkových pokojích se sociálním zařízením. Plná 
penze, snídaně formou bufetu, obědy a večeře, výběr ze tří jídel, 6 procedůr a jako bonus, 
2 vstupy do bazénu. Krátké nenáročné vycházky do přírody, autobusové spojení 
do Olomouce je každou hodinu. 
Přihlásit se můžete u pana Konečného, tel. 602 786 024. 
 
 
 

Inzerce: 
 

Kosmetika Dagmar Jelínková, Loužky 262, Bořitov 

poskytuje kosmetické služby pro teenagery, ženy i seniory. 

Objednat se můžete na telefonním čísle: 608 633 389 od pondělí do pátku. 

 

Přijďte si odpočinout na vyhřívané lehátko a udělat něco pro své zdraví.  

 


