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Oznámení obecního úřadu 
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 

13. února 2023 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 
 

 Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu 
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci ve středu 8.2.2023 
od 07,00 do 15,00 hod. Bude vypnutá část obce napájená z TS Bořitov Zádvoří (Pešovi), 
Zahrady (Hubálkovo), Suška 1, Suška 2, Špitálka, ZD Čtvrtě a BPE ZEPO. Přesný 
seznam domů je uveden na www.boritov.cz nebo na vývěsce před OÚ. 

 

 Z důvodu vypnutí el. energie bude 8.2.2023 obecní úřad uzavřen. 

 

 

Volby prezidenta ČR - 1. kolo, konané 13. – 14.1.2023 – výsledky v Obci Bořitov 
 

Okrsky Voliči 
v 

seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v 

% 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných 

hlasů počet zprac. v % 

1 1 100,00 1 027 733 71,37 733 730 99,59 

 

Kandidát Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost 

1. kolo 

čísl
o 

příjmení, jméno, tituly hlasy % 

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 67 9,17 

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 45 6,16 

+4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 193 26,43 

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 2 0,27 

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 106 14,52 

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 290 39,72 

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 9 1,23 

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 18 2,46 

 
 
 

Odpadové hospodářství 
Vážení spoluobčané, 

Informace, jak můžete uhradit poplatek za odpady, bude zveřejněna ve vašem odpadovém 
účtu www.mojeodpadky.cz  od úterý 31.1.2023. Zde bude uvedeno číslo účtu, jméno 
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poplatníka, variabilní symbol a částka. Každý občan má přiřazený svůj variabilní symbol při 
platbě za odpady.  

Ve dnech 30.1. až 31.1. tyto samé údaje obdržíte v obálkách do domovních schránek. 
Na základě těchto informací můžete poplatky 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. 

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.  

Při platbě poplatku za psa bude uvedena částka a variabilní symbol. 
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ZŠ a MŠ Bořitov 
Konec roku 2022 a měsíc leden v ZŠ 
 Konec roku 2022 se zdá být již dalekou minulostí, přesto bych se ráda vrátila ke dvěma 

kulturním akcím, které nám zpříjemnily adventní čas. 
 

Tou první byla návštěva divadla Reduta, kde děti celé školy zhlédly divadelní 
představení Papageno a jeho kouzelná flétna. Adaptace známé Mozartovy opery 
Kouzelná flétna děti nadchla. Brněnskému divadlu se podařilo zpracovat výpravnou 
pohádku plnou kouzel a dobrodružství za doprovodu půvabné Mozartovy hudby. 
Po představení se děti mohly vyfotit s herci v hledišti, což byl pro ně také nečekaný 
zážitek. Cestou z divadla jsme si ještě stihli prohlédnout dřevěný betlém 
na Dominikánském nám. 
 

 O druhý zážitek se postaraly samy děti. Poslední adventní neděli se v kostele sv. Jiří 
konal tradiční „Vánoční koncert dětí ZŠ Bořitov a Ludíkovské scholy“.  
Také letos děti a muzikanti obdarovali všechny přítomné kouzelnou vánoční atmosférou. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu, patří i tentokráte velké poděkování. Dětem 
a členům Ludíkovské scholy, paní učitelce Janě Opatřilové za nácvik písní a paní Skoupé 
za výzdobu kostela. 
 

 Na poslední týden před Vánocemi připravily paní učitelky Silvie Sehnalová, Ivana 
Vašíčková a Adéla Bláhová projektovou výuku pod názvem „Bořitov inkognito“. 
Jejím cílem bylo, aby se žáci zajímavou formou seznámili s historií Bořitova a jeho 
významnými osobnostmi. O historii a počátcích osídlení naší obce nám přišel povyprávět 
PhDr. Antonín Štof.  V další části projektu měly děti pomocí návodných otázek zjistit 
význam slova „inkognito“ a během hledání indicií rozmístěných po obci rozšifrovat, jaká 
jsou jména významných, pro ně zatím utajených, bořitovských rodáků. Ve škole pak 
pracovaly ve skupinkách, zjišťovaly informace o sochaři Stanislavu Rolínkovi, lékaři 
Jaroslavu Sumbalovi a staviteli Františkovi Pavlů. Mladší děti výtvarně zpracovaly znak 
Bořitova a žáci 5. ročníku připravili v PowerPointu prezentaci o těchto třech významných 
rodácích. O výše jmenovaných akcích se můžete více dovědět na webu školy. 
 

 Druhý lednový týden začal žákům 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.  

 

Měsíc leden v ZŠ 

 Na Tři krále navštívily děti MŠ náš bořitovský kostel, aby se podívaly na vystavené 
betlémy. Od pana faráře Tomáše Žižkovského, který se jim při prohlídce věnoval, se 
dověděly mnoho zajímavého a také si procvičily svoji pozornost a orientaci. Z jejich 
úsměvů bylo vidět, že se jim návštěva líbila. 
 

 12. ledna vyjely děti do Ochozu u Tišnova, aby přijaly pozvání lesního správce pana 
M. Lanči, který se zabývá lesní pedagogikou. V jeho hájence se setkaly se spoustou 
zvířecích obyvatel, mimo jiné se srnkou Bětkou, výrem Kubou, sovou pálenou a puštíkem. 
V lese si děti vytvořily z přírodnin lesní skřítky s domečky a dozvěděly se hodně 
zajímavostí nejen o lese a jejích obyvatelích, ale také o tom, jak se k nim máme chovat. 

 

 Ve středu 18. ledna čekal na děti ve VIDA science centru v Brně projektový den 
pod názvem: "Tanec barev". Objevovaly základy vzniku barev a zjišťovaly, jak se 
rozkládá běžné světlo. Ve vodě míchaly různé barvy a viděly rozdíl mezi mícháním barev 
na malování a při používání barevných světel. Prostřednictvím pohádky poznávaly, jak 
pracují technologie a seznámily se s nečekanými rozměry digitálního světa. 

 

Upozornění 
V pátek 3. února mají žáci ZŠ jednodenní pololetní prázdniny. Jarní prázdniny proběhnou 
13. – 17. března.         Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
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Kulturní komise 
Kulturní komise připomíná účastníkům zájezdu do Prahy na muzikál Saxana, že odjezd 
autobusu je v sobotu 18. února 2023 v 11 hodin od OÚ Bořitov. 
 
 

 
Kulturní komise zve všechny děti, rodiče a prarodiče na 

Dětský karneval s princeznou Niky, 
který se koná v neděli 5. března 2023  
od 15 hodin v sále hasičky. 
 Program plný zábavy pro děti i rodiče 

 Pohádkové tancování 

 Netradiční hry a soutěže s prasátkem Cecilem   

 Veselé kouzlení - zapojí se i děti 

 Odměna za nejoriginálnější masku 

 Tvarování z balónků pro každé dítě na přání 

 Soutěže, odměny a občerstvení zajištěno. 
 

   Na Vaši účast se těší kulturní komise a SDH Bořitov. 
 

 
 

Farnost Bořitov 
Ohlédnutí za vánočními svátky 
Ve farnosti jsme prožili krásné vánoční bohoslužby, radost z Živého betléma i Betlémského 
světla, potěšili jsme se kostelní výzdobou a milými společnými setkáními. Všem, kdo se 
podíleli na přípravě a uskutečnění těchto vánočních svátků chceme upřímně poděkovat. 
Náš „černoušek“ u betléma uspořil díky dětem i dospělým: 6 padesátikorun, 38 
dvacetikorun, 59 desetikorun, 90 pětikorun, ale největší potěšení měl zřejmě ze 183 

jednotlivých korun a 213 dvoukorun. 😊 

 
Statistika farnosti za rok 2022 
Každoročně děláme statistiku prožitého roku. Pro zajímavost: v Bořitově ve farnosti jsme 
měli za uplynulý rok: 10 křtů, 8 dětí u 1. svatého přijímání, 6 svateb, 10 pohřbů, 15 dětí 
v náboženství na škole a 4 děti ve spolču starších na faře, počet nedělních bohoslužeb za 
rok asi 52, průměrný počet lidí v kostele odhadem 100, dále asi 8 ministrantů a 1 modlitební 
společenství. Do správy farnosti Bořitov patří také filiální kaple Krhov, kde bývá mše svatá 
pouze 1x za rok na pouť Božského srdce Páně v červnu. 
 
Setkání s rodiči a dětmi, pokřtěnými v uplynulém roce 
Už za otce Bohumila vznikla pěkná tradice, že na křesťanský svátek Křtu Páně, který bývá 
na závěr vánoční doby na začátku ledna, zveme rodiče s dětmi, které jsme pokřtili 
v uplynulém roce, na společné neformální setkání. Podíváme se, jak děti vyrostly, 
seznamujeme se navzájem a povídáme o životě. Vzhledem k tomu, že nás bývá třeba i 
kolem 30/40 lidí, hostí nás sál na Orlovně. Orlům tak děkujeme za každoroční milé přijetí. 

Poděkování patří také paní Fojtové, bez jejíž tradičních dobrot by to nebylo ono, 😊 a také 

díky i ostatním pomocníkům z farnosti. Kvůli nemocem se nás sice sešla polovina rodin, ale 
i tak jsme prožili pěkné odpolední posezení. 
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Pomazání nemocných 
Pokud máte doma někoho starého nebo nemocného, nebojte se ozvat knězi a pozvěte ho 
na návštěvu, aby se s tímto člověkem mohl setkat a povzbudit ho. Pokud je ten člověk věřící 
(byl pokřtěn), může tuto svátost přijmout, jinak věřím, že pomůže i jen rozhovor s tímto 
člověkem. 
 
Kdo jste byli pokřtěni a chtěli byste tuto svátost přijmout hromadně, aby to nebylo opravdu 
až jednou to „poslední“ pomazání nebo „pozdě“ pomazání, pak nabízíme letos možnost 
v sobotu 11. února 2023 při mši svaté v kostele v Bořitově v 16:00 hod. 
 
Postní doba 
Už 22. února nám křesťanům začne Popeleční středou postní doba. Trvá 40 dní a 
připravujeme se jí na Velikonoce (podobně jako v adventu na Vánoce). V postní době se 
snažíme o nějaký sebezápor, umět si něco odříct ve prospěch druhých, pěstovat štědrost, 
cvičit pevnou vůli, snažit se změnit negativní věci ve svém životě. Chodíváme se modlit 
křížové cesty v kostele nebo venku, abychom si připomněli, co pro nás Pán Ježíš udělal, 
když zemřel na kříži za naše hříchy. To je tajemství Velikonoc, kterým postní doba vrcholí. 
Protože o Velikonocích si nebudeme připomínat jenom smrt Pána Ježíše, ale hlavně jeho 
slavné vzkříšení, prožíváme sebezápory postní doby právě s nadějí, že i nás tento vzácný 
čas může v mnohém proměnit k lepšímu. 
 
 
Tříkrálová sbírka 2022 – Poděkování občanům 
Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří podpořili tříkrálovou sbírku svým darem 
a přijali malé koledníky ve svých domovech. Váš letošní příspěvek činil  52 926,- Kč. 
Poděkování patří samozřejmě všem dětem, které se jako každoročně 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, jednotě Orel 
Bořitov, paní Fojtové za občerstvení a vedení obce za podporu. 

Farnost Bořitov ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko 
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Bořitovští obyvatelé v roce 1756: 7. část, celolány 2 

Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 

V soupisu duší, který v roce 1756 vypracoval bořitovský farář Klenovský,1 samozřejmě 
nechyběli ani obyvatelé bořitovských celolánních gruntů, což byly největší selské usedlosti 
v obci. Ty se v Bořitově nacházely na několika místech. V minulém článku jsme se věnovali 
celolánům na dnešní ulici Sokolská, zatímco dnes si ukážeme ty, které stávaly na dnešní 
ulici Chlumská. Tam některé z nich tam stojí dodnes. 
Farář označoval domy v seznamu písmenem N a číslem podle toho, jak Bořitovem 
procházel. Čísla popisná tehdy ještě neexistovala. Podařilo se je ale zjistit podle 
posloupnosti dalších hospodářů na usedlostech a jejich srovnáním s novějšími záznamy.3 
Kromě držitelů gruntů jsou v seznamech také členové jejich rodin, čeleď a podruzi 
(podnájemníci). Farář uváděl jejich křestní jméno, biřmovací jméno a příjmení. Hlavně 
biřmovací jména bývala často neobvyklá, zvolená po různých méně známých světcích. 
 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N32 29 Celolán 13 

Sedlák: Josef Sarkander Konečný, syn Pavla   *1724 (32 let) 

Manželka:  Marie Nepomucena, dc. Blažeje Hemzala   *1728 (28 let) 

 Synové:  Tomáš   *1751 (5 let) 

   Jan    *1752 (4 roky) 

   Jiří    *1755 (1 rok) 

Sestra:  Veronika Magdalena Stejskalová, vdova po Janu Stejskalovi, dcera Pavla 

  Konečného    *1711 (45 let) 

 Dcera:  Marie Magdalena  *1739 (17 let) 

Sestra:  Alžběta Konečná, n. v.  *1721 (35 let) 

 Syn:   František   *1746 (10 let) 

Čeleď:  Veronika Anna Hemzalová, vdova po Vítu Hemzalovi, dc. Vavřince Frantejla 

          (věk neznámý) 

  Juta Viktorie Blažková, dc. Jiřího a Veroniky  *1741 (15 let) 

  Tomáš Antonín Dvořák, syn Martina z Jabloňan (věk neznámý) 

  Rozálie Helena, manželka (asi Tomáše Dvořáka), n.v. dc. Jakuba Špačka 

          *1728 (28 let) 

 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N33 28 Celolán 9 

Sedlák: Pavel Josef Odehnal, syn Šimona, staršího    *1725 (31 let) 

Manželka:  Marie Anna, dc. Blažeje Krejčího      *1724 (32 let) 

Dcery:  Františka      *1754 (2 roky) 

  Agnes      *1756 (0 let) 

Matka:  Alžběta Kateřina Odehnalová, vdova po Šimonu Odehnalovi, dc. Kašpara 

  Hemzala         *1678 (78 let) 

Čeleď: Josef Jiří Sedláček, syn Josefa    *1724 (32 let) 

  František Florián Dvořák, syn Vavřince   *1738 (18 let) 

  Marie Františka Skolodová, dc. Josefa   *1738 (18 let) 

  Marie Anna Minářová, dc. Vavřince   *1739 (17 let) 
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Za jménem otce Pavla Odehnala Šimona z usedlosti č. p. 28 následuje latinské slovo 
Senioris (staršího). Slovo je v místech, kam farář obvykle psal povolání obyvatel gruntů, ale 
v tomto případě se zdá, že se slovo vztahuje k Pavlovu otci Šimonovi. Šimon Odehnal býval 
zřejmě obecním starším, tedy jedním z bořitovských konšelů.  

Je možné, že Pavel pak šel ve stopách svého otce Šimona a byl aktivní v obecní správě. 
Roku 1788 byl totiž jistý Pavel Odehnal bořitovským rychtářem. V té době ale byli v Bořitově 
sedláci toho jména dva: Jeden žil v usedlosti č. p. 28 a druhý v č. p. 59.2 

 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N34 27 Celolán 11 

Sedlák: Matouš Václav Novotný, syn Jana   *1716 (40 let) 

Manželka:  Kateřina Magdalena, vdova po Kristiánu Piskakovi, dc. Tomáše Bartoně 

          *1714 (42 let) 

 Děti Kateřiny a Kristiána Piskakových: Marie Antonie *1742 (14 let) 

       Kateřina Františka *1745 (11 let) 

       Bartoloměj  *1747 (9 let) 

Čeleď:  Antonín Mikuláš Macháč, syn Mikuláše   *1731 (25 let) 

  František Peregrin Svoboda, ado(ptovaný)  (věk neznámý) 

Podruh:  Jan Pavel Svobodník, ado(ptovaný)   (věk neznámý) 

Manželka:  Juliana Otýlie, dc. Josefa Tesaře    *1723 (33 let) 

 Dcera:  Juliana     *1753 (3 roky) 

 Matka:  Anna Barbora, vdova po Josefu Tesařovi, dc. Jana Komárka  

         *1697 (59 let) 

 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N35 26 Celolán 8 

Sedlák: Jan Florián Šmerda, syn Šimona Šmerdy  *1717 (39 let) 

Manželka:  Marie Anna, dc. Tomáše Bartoňka   *1713 (43 let) 

 Děti: Josef Dluhoš   *1742 (14 let) 

  Jan Augustin   *1744 (12 let) 

  Kateřina Helena   *1747 (9 let) 

  Cecilie Klára    *1750 (6 let) 

  Antonín   *1753 (3 roky) 

  Viktorie    *1755 (1 rok) 

 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N36 25 Celolán 9 

Sedlák, kostelník: Blažej Jan Krejčí, syn Matěje Krejčího  *1794 (62 let) 

Manželka:   Rozina Barbora, dc. Jana Piskaka *1700 (59 let) 

 Děti: František Josef    *1735 (21 let) 

  Magdalena Anna    *1740 (16 let) 

Syn:   Antonín František Krejčí   *1730 (26 let) 

Manželka:  Ludmila Antonie, dc. Havla Novotného *1736 (20 let) 

Čeleď:  Václav Libor Bohdal, ado(ptovaný)  (věk neznámý) 

  Dorota Terezie Čebinská     (věk neznámý) 

  Kateřina Rozina, dc. Jiřího Blažka a Veroniky  (věk neznámý) 
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V předchozím záznamu jsme mohli vidět, že Blažej Krejčí, celoláník z č. p. 25, byl 
kostelníkem. V roce 1756 ale byli v Bořitově kostelníci tři. První dva byli čtvrtláníci: Matouš 
Doležel z č. p. 36 a Bartoloměj Frantejl z č. p. 40. Funkce těchto dvou byla v seznamu faráře 
Klenovského označená latinským slovem Aedituus (kostelník). Celoláník Blažej Krejčí byl 
ale zapsaný jako Oeconomus Ecclesiae, což by se dalo přeložit také jako kostelní správce. 
Z toho můžeme usoudit, že byl nejspíš hlavním správcem kostela a snad i správcem 
kostelní pokladny, kterému zbývající dva kostelníci pomáhali. 

 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N37 24 Celolán 8 

Sedlák:  Josef Jiří Plhoň, syn Antonína Plhoně   *1708 (48 let) 

Manželka:  Marie Anna, dc. Václava Hemzala    *1710 (46 let) 

 Děti: Anna Cecílie    *1739 (17 let) 

  Jakub Klement    *1742 (14 let) 

  Františka Zuzana    *1748 (8 let) 

Čeleď:  Matouš Antonius Koláč, syn Matyáše    (věk neznámý) 

  Tomáš Valentin Tesař, syn Josefa    *1730 (26 let) 

  Anna Valburga Hlavičková, dc. Františka Hlavičky  (věk neznámý) 

 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N38 21 Celolán 17 

Sedlák: Ferdinand Jan Hlavička, syn Jana   *1698 (58 let) 

Manželka:  Kateřina Barbora, dc. Bartoloměje Špačka  *1695 (61 let) 

 Děti: Terezie Anna   *1734 (22 let) 

  Zuzana Eleonora   *1738 (18 let) 

1. Syn:  Josef Antonín Hlavička  *1719 (37 let) 

Manželka:  Judita Veronika, dc. Jiřího Konečného   *1717 (39 let) 

 Děti:  Kateřina Josefa   *1748 (8 let) 

  Antonín    *1751 (5 let) 

  Anna     *1753 (3 roky) 

2. syn:  Jiří Bartoloměj Hlavička     *1728 (28 let) 

Manželka:  Barbora Antonie, dc. Tomáše Bartoňka   *1731 (25 let) 

 Děti: Magdalena    *1754 (2 roky) 

  Eleonora    *1756 (0 let) 

Podruh: Matyáš Florian Hemzal, syn Víta Neskory  *1797 (59 let) 

Manželka: Marie Emerenciána, dc. Mikuláše Tesaře  *1699 (57 let) 

 Dcera: Anna Františka   *1740 (16 let) 

Čeledín: Martin Bernard Fiala, ado(ptovaný)  (věk neznámý) 

Na předchozích řádcích jsme mohli vidět obyvatele celolánních usedlostí, které stály 
na dnešní ulici Chlumská. V příštím článku budeme pokračovat celolány, které byly 
v dalších částech Bořitova. 

Použité prameny a literatura 

1. Moravský zemský archiv v Brně (MZA), fond E 67 Sbírka matrik, sig. 139, farnost Bořitov. 

2. MZA fond D 6 Josefinský katastr, kniha č. 3002 (obec Bořitov), sumář katastru. 

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 
 Děkujeme všem občanům, kteří přišli podpořit náš sbor na hasičský ples. Poděkování 

patří také všem sponzorům. Vaší podpory si moc vážíme a zároveň Vás můžeme ujistit, 
že se na tradiční hasičský ples můžete těšit i v příštím roce, kdy Vám 20. ledna 2024 
zahraje k tanci hudební skupina Velvet. 
 

 V pátek 20. ledna proběhla na hasičské zbrojnici valná hromada sboru. 
 

 V zimních měsících probíhá příprava sportovních týmů mládeže i dospělých 
na nadcházející sezónu. 

 
 

Orel Bořitov 
 Děkujeme všem účastníkům Orelského plesu za podporu naší jednoty v doslova nabité 

plesové sezóně. Rovněž děkujeme všem sponzorům a dárcům naší bohaté tomboly.  

 Přijměte prosím naše pozvání na novou webovou prezentaci našeho spolku, která se 
nachází na adrese www.orelboritov.cz Naleznete zde seznam plánovaných akcí, 
pozvánky na aktuální události, novinky, fotografie z akcí a spoustu dalších zajímavostí. 

 
Srdečně zveme všechny spoluobčany na tradiční MASOPUST, který se uskuteční v sobotu 
dne 18.2.2023  
- 12:00 Příprava masek na Orlovně  
- 13:00 Masopustní průvod masek obcí 
- 19:00 Večerní posezení s diskotékou 
Vstupné na večerní akci 50,- Kč / Masky a děti ZDARMA. Občerstvení zajištěno.  
 
Florbal 
Mladší žáci 
Jako první se do zápasu v roce 2023 pustili mladší žáci. V sobotu 7.1. se vydali do Svitávky, 
kde poměřili svoje síly s týmy: Blanska, Boskovic a Rájce. 

S Blanenským týmem se nám podařilo hned na začátku odskočit do pohodlného vedení 
a zápas jsme s klidem dohráli za stavu 7 : 1. 

Boskovický tým ovšem ukázal své zkušenosti a kvalitu. Bohužel nám Boskovice nedaly 
jedinou šanci ke skórování, tudíž jsme podlehli jasně 0 : 12. 

V posledním zápase s Rájcí jsme již v 7. minutě vedli o čtyři branky. Ke konci zápasu nám 
začaly docházet síly a rájeckému týmu se podařilo necelé 4 minuty před koncem vyrovnat 
na 6 : 6. Naši hráči ovšem našli poslední zbytky sil a 2 minuty do konce základní hrací doby 
vstřelili gól. Zápas tak skončil 7 : 6 v náš prospěch.  

 
Starší žáci 
V neděli 15.1. měli starší žáci na svém programu dvě utkání s Kunštátem a Velkými 
Opatovicemi. Bohužel náš tým zasáhla rozsáhlá marodka, tudíž jsme na turnaj odjeli 
v oslabené sestavě.  

Zápas s Kunštátem od začátku nebyl dle našich představ. Naše oslabená sestava však 
předvedla pohledný výkon, ale na body to nestačilo. Kunštátu jsme podlehli smolně 3 : 4. 

Stejný scénář se opakoval i v zápase s Velkými Opatovicemi. Po několika neproměněných 
šancích jsme opět prohráli 2 : 4. 
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TJ Sokol Bořitov 
Valná hromada TJ Sokol Bořitov, z.s. 
Zveme všechny aktivní cvičence, sportovce, členy naší TJ Sokol Bořitov, a také bořitovskou 
veřejnost na Valnou hromadu - výroční členskou schůzi, která se koná poslední únorový 
pátek 24.2.2023 v 18 hodin v sále sokolovny. Na programu schůze je zhodnocení činnosti 
a hospodaření TJ Sokol v roce 2022 a příprava roku 2023. V úvodu schůze vystoupí žáci 
a žačky naší TJ Sokol s ukázkami svých cvičení. Srdečně zveme. 
 
 
 

Oddíl kopané 

Fotbalisté Sokola Bořitov zahajují zimní přípravu 
   Po skončení fotbalového podzimu naši fotbalisté nezahálejí a celou dosavadní zimu se 
scházejí na umělém povrchu vedle Sokolovny při fotbálcích. To je takové označení 
pro menší fotbal, kde nikdo nikoho netrénuje a jen se prostě hraje. Krom toho se naši hráči 
zúčastnili dvou zimních halových turnajů – prvním byl Memoriál Dana Němce, kde naši hráči 
obsadili konečné 5.místo a předvedli se v konkurenci týmů jako FK Blansko, Olympia 
Ráječko nebo FK Kunštát v dobrém světle. Dalším turnajem, kam jsme zavítali, byl VII. 
ročník dobročinného turnaje Žijeme Hrou, kde se nehrálo o umístění, ale pro potěšení ze hry 
a dobrého skutku. Vybíraly se peníze na podporu rodině zesnulého trenéra ze Svitávky, 
Martina Husnaje. Bořitovští fotbalisté tak přispěli ke konečné částce, která se vyšplhala 
na bezmála 91 tisíc korun. 
 

   Co se týče zimní přípravy, ta začala 24.1. v Bořitově a dále budou fotbalisté trénovat 
i na umělé trávě v Blansku, aby byl tréninkový proces co nejkvalitnější a připravil nás 
na jarní část sezony. V plánu jsou čtyři přátelská utkání, a to v termínech 11.2. s FK Blansko 
U19, 19.2. s FK Kunštát „B“, 26.2. s SK Řečkovice a 4.3. proti Černíkovicím, kam se jede 
na víkendové soustředění. V posledních dvou týdnech před začátkem jarní části sezony se 
ještě hrají pohárová utkání, 12.3. budeme hrát ve Svitavách na umělé trávě proti Velkým 
Opatovicím a v případě výhry bychom nejspíše hráli semifinále okresního poháru hned 
o týden později. Sezona pokračuje od 26.3. 2023, kdy na domácím hřišti přivítáme mužstvo 
FC Boskovice „B“. 
 

   Celou přípravu chceme pojmout velmi zodpovědně a zároveň si ji maximálně užít 
a  vstoupit dobře do jarní části sezony. Pokud někoho z fanoušků uvidíme i dříve na nějakém 
přátelském utkání, budeme jen a jen rádi.  

trenér TJ Sokola Bořitov Jiří Vorlický ml.  
 
 

Oddíl stolního tenisu 
V pátek 23.12.2022 se uskutečnil tradiční turnaj členů tenisového oddílu ve čtyřhře. 
Z vylosovaných dvojic se na prvním místě umístili Radek Bubeník a Jiří Odehnal, 2. místo 
Ladislav Odehnal st. a Ladislav Odehnal ml., 3. místo Ladislav Kabát a Milan Mareček, 
4. místo Jan Ostrý a Jiří Kovář st., 5. místo Jiří Kovář ml. a Zdeněk Habrovanský. Na 6. až 
8. místě se shodným počtem bodů i skóre se umístili Josef Polák a Petr Mareček, Mirek 
Pavlů a Antonín Fojt a Rudolf Blažek s Romanem Pavlíčkem. 
 

Výsledky týmů oddílů stolního tenisu odehrané v termínu do 22. 1. 2023: 
 

A tým je v současné době na 6. místě s 23 body a skóre 110 : 88 a v soutěži Regionální 
přebor II. dosáhl tyto výsledky: 
 

Kunštát C : Bořitov A  8 : 10  Velké Opatovice C : Bořitov A  3 : 15 
Bořitov A : Křetín B   9 : 9 
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B tým je v současné době na 11. místě s 15 body a skóre 67:131 a v soutěži Regionální 
přebor III. dosáhl tyto výsledky: 
 

Bořitov B : Šošůvka C  15 : 3  Bořitov B : Boskovice B   6 : 12 
Žďárná C : Bořitov B    9 : 9 
 
C tým je v současné době na 10. místě s 21 body a skóre 96:120 a v soutěži Regionální 
soutěž I, dosáhl tyto výsledky: 
 

Bořitov C : Štěchov    7 : 11  Bořitov C : Svitávka B  11: 7 
Suchý A : Bořitov C   16 : 2 
 
D tým je v současné době na 6. místě s 25 body a skóre 103:113 a v soutěži Regionální 
soutěž I. dosáhl tyto výsledky: 
 

Svitávka B : Bořitov D   8 : 10  Bořitov D : Velké Opatovice F 10  : 8 
Bořitov D : Vísky B   12 : 6  Kunštát E : Bořitov   4 : 14 
 
V sobotu 7.1.2023 se uskutečnil v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise 
„GRANÁT CUP 2023“ za účasti 37 hráčů z Bořitova, Brťova, Kunštátu, Velenova, Velkých 
Opatovic, Křetína, Olešnice, Okrouhlé, Suchého, Voděrad, Blanska, Brna, Boskovic, 
Žďárné, Dolních Louček a Adamova. 

Vítězem turnaje se stal Lukáš Kotol z Adamova, který ve finálovém zápase porazil domácího 
Jiřího Kováře ml. 3 : 1. Třetí místo obsadil Marek Stejskal z Brna, který  porazil Ladislava 
Odehnala st. z Bořitova 3 : 1. Na pátém místě se umístil Zdeněk Smílek z Brna, na šestém 
Lukáš Habrnal z Brna, na sedmém Radim Kovář z Olešnice a na osmém Miloš Pokorný 
ze Svitávky. 

Generální sponzorem turnaje byl Pivovar Černá Hora, který spolu s firmou Haberkorn zajistil 
ocenění prvních osmi nejlepších stolních tenistů. Poděkování za účast a kvalitní výkony patří 
všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili i TJ Sokol Bořitov za zajištění kvalitních podmínek 
pro zdárný průběh turnaje.  
 

Naši mladí hráči Ladislav Odehnal ml., Jan Kovář a Jakub Kovář se zúčastnili okresních 
bodovacích turnajů mládeže (OBTM) 20.11.22 ve Vysočanech a 8.1.23 ve Svitávce.  

Turnaje ve Vysočanech se zúčastnilo 53 hráčů, Ladislav Odehnal ml. i Jan Kovář byli 
zařazení do 1. divize, kde se umístil Ladislav Odehnal ml. na 6. místě, celkově v turnaji 
na 6. místě a Jan Kovář se umístil na 7. místě, celkově v turnaji na 7. místě. Na turnaji hrál 
i bořitovský Štěpán Kuchár, který byl zařazen do 4. divize, kde obsadil 1. místo a celkově 
se umístil na 25. místě. 

Turnaje ve Svitávce se zúčastnilo 63 hráčů, Ladislav Odehnal ml. byl zařazen do 2. divize, 
kde se umístil na 2. místě, celkově v turnaji na 10. místě. Jan Kovář byl zařazen do 3. divize, 
kde se umístil na 5. místě, celkově v turnaji na 21. místě. Štěpán Kuchár byl zařazen 
do 4. divize, kde obsadil 4. místo, celkově v turnaji 28. místo. Poprvé si atmosféru turnaje 
zkusil Jakub Kovář, který byl zařazen do 6. divize, kde obsadil 2. místo a celkově se umístil 
na 42. místě. 

Kluci se v konkurenci celého okresu rozhodně neztratili a získali cenné zkušenosti. Zároveň 
je to i dobrá motivace ke zlepšování.  

Je možnost se zúčastnit i pro neregistrované hráče, zejména pro ty, kteří chodí 
do pondělního kroužku stolního tenisu. Je to dobrá příležitost k porovnání dovedností 
s podobně dobrými hráči z jiných oddílů. 

Další turnaje OBTM se uskuteční 29.1.2023 v Kunštátě a poslední 26.2.2023 ve Velkých 
Opatovicích. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci únoru 2023 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození 
Vyroubalová Adéla 
 

Úmrtí 
Tihelková Jana 
Křížová Květoslava 
Fojtová Věra 
Stejskalová Milada 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – únor 2023 (8 – 13 hod) 

  4.2. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 

  5.2. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

11.2. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 

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

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

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

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

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

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 v Bořitově pořádá besedu pana Kučery DOPRAVNÍ PROVOZ A JEHO 
NOVINKY. Beseda se koná 21.2.2023 v 18 hodin v klubovně důchodců na Obecním 
úřadě Bořitov. Srdečně zve výbor klubu důchodců 
 
 

Inzerce: 
Pojištění rodinných domů, rekreačních objektů a domácností. 
Využijte prosím bezplatnou konzultaci se zaměstnancem pojišťovny. 
Kontakt: Libor Münster, tel.: 777 111 268, e-mail: libor.munster@seznam.cz 
 
 

Baumüller Brno, s.r.o., Skalice nad Svitavou 72, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Nabízí volné pozice: 

 Operativní nákupčí  
 Pracovník montáže elektromotorů -  bez praxe, zaškolíme vás! 
 Obsluha CNC 

Produkujte elektromotory, které pohání svět. 
 

www.pracujveskalici.cz, www.baumueller.cz 
personal@baumueller.cz, tel. 601 159 634. 

http://www.pracujveskalici.cz/
http://www.baumueller.cz/

