
1 

 

 
 
Oznámení obecního úřadu 
 Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu 

plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci v pondělí 13.3.2023: 
od 07,00 do 10,00 hod bude vypnutá část obce napájená z TS  Špitálka (areál Špitálka, 
autobazar, Trávníky).  
od 10,00 do 13,00 hodin bude vypnutá část obce napájená TS Fara.  
Přesný seznam domů je uveden na www.boritov.cz nebo na vývěsce před OÚ. 

 Oznamujeme, že v termínu 22.2.2023 bylo předáno staveniště stavby „Lysický potok v ř. 
km 0,650–1,000 v k.ú. Bořitov – nánosy“ zhotoviteli údržbových prací, kterým je Jiří 
Poslušný, se sídlem Vítězslava Nováka 83, 539 73 Skuteč a od tohoto termínu mohou 
být zahájeny údržbové práce na čištění Lysického potoka. Předpokládaným termínem 

dokončení je 28.4.2023. V průběhu realizace stavby v pracovní dny bude zvýšený provoz 

těžké mechanizace po cestičce z ulice Chlumská kolem Lysického potoka. V závislosti 
na počasí může dojít na rozježdění této cesty, takže pohyb po této cestě může být 
pro občany ztížený. Po dokončení prací bude tato cesta opravena a položen nový 
asfaltový povrch až po konec hasičské zahrady. Prosíme občany o pochopení. 

 V průběhu měsíce února byl kolem zahrady MŠ firmou APLEG s.r.o. vybudován nový 
plot z Nyloforových panelů včetně podhrabových betonových desek a nové branky 
a brány nákladem 332.000,- Kč. 

 

Další plánované investiční akce v naší obci v letošním roce 

Dokončení přístavby pro zásahovou jednotku na hasičce, rekonstrukce podlahy v garážích 
a realizace rekonstrukce a rozšíření WC ve 2. NP tamtéž. V průběhu roku bude potom 
realizováno zateplení a nová fasáda dvorního traktu hasičky.                 

Realizace bezdrátového obecního rozhlasu včetně nové digitální ústředny. Na tuto akci jsme 
obdrželi dotaci ve výši 1.352.155,- Kč. Termín dokončení je předpokládán do 30.6. 2023. 

Zasíťování 5 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Čížovky.  

V jarních měsících by měly být započaty práce na pozemkových úpravách v naší obci, které 
bude realizovat Státní pozemkový úřad. Jedná se o investici v objemu cca 50 mil Kč, které 
jsou hrazeny ze státního rozpočtu.  
 
 
 
 

Klub důchodců 
Klub důchodců Bořitov zve všechny své členy na JARNÍ POSEZENÍ SPOJENÉ 
S OSLAVOU MDŽ, které se koná v sobotu 11. března v 16 hodin na sále hasičky. 

Čeká vás malé pohoštění a kulturní program, vystoupí bořitovské děti a taneční soubor 
z Drásova.                Srdečně zvou pořadatelé. 
 

BOŘITOVSKÝ   ZPRAVODAJ 
Ročník 2023/číslo 3 
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ZŠ a MŠ Bořitov 
Měsíc únor ve škole: 

 V pátek 17. 2. navštívili žáci 1. - 3. ročníku školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání Lipka v Brně. Pro 1. ročník byl připraven program s názvem „Za dveřmi roste 
poklad“, v rámci kterého se děti seznámily s bylinkovými skřítky. Ti je provedli svým 
královstvím a naučili, co lze z místních rostlin vykouzlit za poklady. Žáci si odvezli nejen 
skvělé zážitky a nové poznatky, ale také vlastnoručně vyrobené korálky z bezu, 
bylinkovou sůl a léčivý čaj. 
Žáci 2.-3. ročníku provoněli pracoviště Lipky vůní chleba. Během jejich programu „Jak 
roste chléb“ poznali cestu chleba z pole až na stůl, vyzkoušeli si mlácení obilí cepem, 
mletí mouky, přípravu těsta i pečení chlebánků. 

 Ve stejný den se žáci 5. ročníku vypravili do ZŠ Rájec-Jestřebí, kde se konalo sportovní 
dopoledne pro páté ročníky okolních škol. Místní deváťáci připravili v tělocvičně 17 
stanovišť (střelba na koš, šplh, překážková dráha, skok přes švihadlo, slalom 
na koloběžce…), která důkladně prověřila fyzičku všech zúčastněných. V konkurenci 
čtyř škol vybojovali naši páťáci následující umístění: Lukáš Sedláček 1. místo ve skoku 
přes švihadlo, Šimon Včelař 1. místo v překážkové dráze, Anna Horáčková 2. místo 
v překážkové dráze a Nela Sklenářová a Šimon Včelař 3. místa v celkovém 
vyhodnocení všech disciplín.  

 Ve dnech 20.–22. února jsme organizovali oblíbený lyžařský kurz, na který se přihlásily 
dvě třetiny dětí naší školy. I přes poměrně teplé počasí byly ve ski areálu Hodonín 
u Kunštátu připraveny dobré sněhové podmínky. Dětem rozděleným do 6ti družstev se 
věnovali certifikovaní instruktoři a obětaví rodiče, takže si všichni kurz nejen užili, ale 
také se něco naučili. Velký pokrok udělali malí lyžaři, kteří stáli na lyžích poprvé, ale 
přesto nakonec všichni zvládli úspěšně zdolat celou sjezdovku.  V závěru kurzu děti 
závodily v malém slalomu, ti nejrychlejší obdrželi medaile a všichni pak diplomy 
za úspěšné absolvování kurzu.  

Děkuji za pomoc rodičům - paní Silvii Filipové, Janě Havířové, Lence Marečkové, 
Marcele Kopecké, Kateřině Hřebíčkové, panu Jiřímu Sehnalovi, Přemyslu Horáčkovi, 
Tomáši Židovi, Danielu Smutnému a Ladislavu Svobodovi, dále Anetě a Renatě 
Nejezchlebovým, za učitelky Silvii Sehnalové, Ivaně Vašíčkové a Adéle Bláhové. 
Báječná atmosféra, která provázela celý lyžařský kurz, dýchá i z fotografií, na které se 
můžete podívat na webu zs.boritov.cz v části Základní škola – fotoreportáže z našich 
akcí. Poděkování patří také panu Filipu Sklenářovi za sponzorský dar – uhrazení 
dopravy autobusem na lyžování. 

 V pátek 24. 2. navštívil naši školu hudebník Radim Zenkl, který patří mezi nejlepší hráče 
na mandolínu na světě. Narodil se v Čechách, ale velkou část života strávil v Americe, 
kde patří dodnes k uznávaným muzikantům. Se svým hudebním pořadem „Hudba šesti 
kontinentů“ představil dětem různé netradiční hudební nástroje, všichni jsme si také 
společně zazpívali a zahráli na rytmické nástroje.  

 
Úspěch našich žáků na Matematické olympiádě pátých ročníků 
V lednu se v Blansku konalo okresní kolo Matematické olympiády, na kterou z našeho 
školního kola postoupili Beáta Ostrá, Patrik Dvořáček a Marek Žid.  Patriku Dvořáčkovi se 
v okresním kole podařilo vybojovat 1. místo a Marku Židovi 2. místo. Gratulujeme 
a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. 
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Měsíc únor ve školce: 

 Začátkem měsíce se děti vypravily do divadla Radost v Brně. Zhlédly tradiční pohádku 
„O kůzlátkách a vlkovi" v netradičním" kabátku. Představení plné interaktivních prvků 
vtáhlo děti do děje a ty pak ze všech sil bránily malá kůzlátka před mazaným vlkem. 

 V úterý 14. února proběhla oblíbená akce dětí - karneval. Ten se celý nesl v duchu 
dětského šprýmování, mlsání a tancování v krásných maskách.  

 V pátek 24.února prošel obcí Školičkový masopustní průvod v maskách s písničkami dětí. 
Na harmoniku všechny masky doprovodila paní učitelka Soňa Sehnalová. 

 
Oznámení: 
Jarní prázdniny ZŠ 
V týdnu 13. – 17. března budou mít žáci jarní prázdniny. Školka bude pro přihlášené děti 
v provozu bez omezení. 
 
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 
2023 v budově školy. Veškeré informace a formuláře k zápisu budou uvedeny 
na www.zs.boritov.cz od pondělí 6. března. 
 
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve čtvrtek 11. května 2023. 
Podrobnosti k zápisu budou uvedeny na www.zs.boritov.cz od pátku 10. března. 
 

Š. Hlavatá, ředitelka školy   
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Bořitovští obyvatelé v roce 1756: 8. část, celolány 3 

Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 

V soupisu duší, který vypracoval roku 1756 bořitovský farář Klenovský,1 byli uvedení také 
obyvatelé dvou bořitovských celolánních gruntů, které stály na dnešní ulici Úvoz. Jednalo 
se o č. p. 33 a 34. Zajímavé je především stavení č. p. 33, ve kterém bydlelo nejvíce lidí 
z celého Bořitova, celkem 22. Jednalo se o značný počet i na tehdejší dobu. 
Na pomyslném druhém místě bylo č. p. 21 na dnešní ulici Chlumská, kde žilo o pět lidí 
méně – 17 osob. 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N28 34 Celolán 7 

Sedlák: František Antonín Blažek, syn Jiřího a Justýny  *1715 (41 let) 

Manželka: Marie Valburga, dc. Matyáše Hlavičky z Brlohu  (věk neznámý)  

 Děti:  František Kašpar   *1749 (7 let) 

   Ignác     *1752 (4 let) 

   Františka    *1755 (1 rok) 

Čeleď: Martin Jiří Kubík, syn Jakuba    (věk neznámý) 

  Alžběta Nepomucena, dc. Matěje Tesaře  *1731 (25 let) 
 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N29 33 Celolán 22 

Sedlák: Martin Jiří Řihánek, syn Jana Jílka   *1725 (31 let) 

Manželka: Alžběta Anna, dc. Jiřího Blažka a Justýny  *1724 (32 let) 

 Děti:  Jakub     *1752 (4 roky) 

   Františka    *1754 (2 roky) 

Matka: Zuzana Rozálie, vdova po Janu Jílkovi, dc. Jana Komárka *1693 (63 let) 

 Děti Zuzany: Kateřina Jana   *1722 (34 let) 

   František Stanislav   *1735 (21 let) 

Syn Zuzany:  Matyáš Václav Řihánek  *1718 (38 let) 

Manželka: Rozina Františka, dc. Víta Hlavičky *1720 (36 let) 

 Děti:  Kateřina     *1749 (7 let) 

   Polyxena    *1751 (5 let) 

   Jakub     *1754 (2 roky) 

Sestra Roziny: Kateřina Benigna, dc. Víta Hlavičky   (věk neznámý)  

Čeledín: Ondřej Mikuláš, syn Matěje Komárka z Čer.   *1735 (21 let) 

Podruh: Matouš Mořic Tesař, syn Mikuláše ze Spešova  *1702 (54 let) 

2. manželka: Anna Judita, dc. Jiřího Blažka a Justýny   *1721 (35 let) 

 Syn s 1. manželkou:  Melichar Kašpar   *1747 (9 let) 

Podruh: Vavřinec Gabriel Minář, syn Kristýny Vaškové  *1700 (56 let) 

Manželka: Rozina Tekla, dc. Havla Chrástka  *1705 (51 let) 

 Děti:  Anna Eleonora   *1735 (21 let) 

   Barbora Tekla   *1741 (15 let) 

Podruhyně: Justýna Kristýna, vdova po Jakubu Vlkovi, dc. Jiřího Komárka  

          (věk neznámý) 

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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Kulturní komise 

Kulturní komise srdečně zve na divadelní komedii KDYŽ SE ZHASNE v sobotu 

1. dubna 2023 v 19 hodin v Sokolovně. Zahraje Ochotnické divadlo Boskovice, 
vstupné 80,- Kč. 

 
Kulturní komise pořádá v sobotu 6. května 2023 zájezd do termálních lázní Velký 

Meder na Slovensku. Odjezd autobusu je v 5,30 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Cena 
zájezdu je 500,- Kč. V ceně je zahrnuto celodenní vstupné a doprava. Přihlásit se a zaplatit 
je možné na Obecním úřadě Bořitov do 20.4.2023. 
 
 
 

Orel Bořitov 
V sobotu 18.2.2023 se v naší obci uskutečnil MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Mockrát děkujeme 
téměř 40 maskám, které na tuto akci dorazily. Také moc děkujeme všem spoluobčanům, 
kteří se nebáli, otevřeli své dveře a nabídli malé občerstvení a třeba i něco na zahřátí. 
Společně se nám tak podařilo udržet tuto tradici v naší obci! Po skončení průvodu jsme 
úspěšnou akci oslavili posezením i tancem na Orlovně.  
 
Výroční členská schůze 
Všechny členy naší jednoty, ale také bořitovskou veřejnost na výroční členskou schůzi, která 
proběhne v pátek dne 17.3.2023 od 19 hodin na horním sále Orlovny.  
 
Jarní tvořivé dílničky 
Všechny rodiče, prarodiče a hlavně děti bychom chtěli s předstihem informovat a pozvat 
na tradiční JARNÍ DÍLNIČKY. Akce proběhne v sobotu 15.4.2023 od 14 hodin v areálu 
Orlovny. Pro děti bude připraveno opět několik stanovišť, kde si budou moci vyrobit spoustu 
zajímavých předmětů a dekorací. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.  
 
Florbal 
Starší žáci 
V neděli 12.2. vyrazili starší žáci na turnaj Orelské florbalové ligy do Kunštátu, kde měli 
naplánována dvě utkání, a to s týmy Orel Nové Město na Moravě a Orel Velké Opatovice. 
Jako první se náš tým postavil Novému Městu. Zápas se odehrával v rychlém tempu 
s množstvím šancí na obou stranách. Po uplynutí základní hrací doby měly oba týmy 
po dvou gólech a o tom, kdo si odnese bod navíc, rozhodovaly nájezdy. Naši hráči ukázali 
klidnější a přesnější zakončení a bod navíc si ze zápasu odnesli.  
S Opatovicemi jsme odehráli kvalitní zápas, který jsme měli od úvodu pod kontrolou. 
Vyvarovali jsme se chyb a zápas jsme vyhráli 4:0.  
 
Muži  
O týden později 19.2. čekal muže turnaj Orelské florbalové ligy v Blansku. Ti měli na pořadu 
dne hned tři utkání. Prvním soupeřem byl TJ Sokol Adamov, kde jsme byli od začátku až 
do konce zápasu lepším týmem a soupeře jsme dokázali porazit 10:1. V druhém zápase 
jsme se utkali s týmem Orel Kotvrdovice. V úvodu jsme si vytvořili náskok, který se nám 
bohužel nepodařilo udržet a soupeř pár vteřin před koncem vyrovnal. Takže podobně jako 
mladší žáci, tak i muži  hráli o bod navíc v nájezdech.  I muži ukázali, že  nájezdy  umí 
a vyhráli po nájezdech 8:7. Třetí zápas jsme hráli proti zkušenějšímu týmu z Boskovic. Ten 
v zápase předvedl svoje kvality a muži si tak na závěr turnaje v Blansku připsali prohru 3:6. 
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Farnost Bořitov 

Nový farní zpravodaj pro postní dobu a Velikonoce 2023 
Už před Vánoci náš tradiční farní zpravodaj nabyl na obsahu. Kromě plánovaných 
bohoslužeb o svátcích jsme k němu přidali i několik článků tzv. ze života farnosti. Zpravodaj 
měl mezi farníky dobrý ohlas, protože i třeba starým a nemohoucím členům domácnosti 
umožnil opět nahlédnout do života farního dění a být jeho součástí. Články jsou různého 
druhu – vysvětlují sváteční dobu, připomínají, co jsme ve farnosti prožili nebo co se podařilo 
opravit, najdeme zde i články k pobavení, recepty aj. A to vše je průběžně doplněno 
fotografiemi a obrázky. Tento zpravodaj chceme vydávat 3x během roku jako vánoční, 
velikonoční a letní. Zveme i vás, pokud se chcete seznámit s tím, jak naše farnost žije, 
vyzvedněte si teď aktuální „velikonoční“ zdarma v kostele nebo poproste někoho 
ze známých, aby vám jej donesl. Je také k dispozici v pdf na stránkách farnosti. 
 
Připojení farnosti Černá Hora 
Od 1.3.2023 k našim dvěma farnostem Bořitov a Dlouhá Lhota přibyla i farnost Černá Hora. 
Jedná se o logický krok, neboť s Černou Horou jsme sousedy a leží mezi Bořitovem 
a Dlouhou Lhotou. Dosavadní správce farnosti tam dojížděl z Lipůvky. Na tamější faře, která 
je ve špatném stavu, prozatím stále bydlí kněz-senior, který bude ve službě vypomáhat. 
Otec Tomáš tedy bude nyní zajišťovat duchovní správu i v této farnosti včetně křtů, pohřbů, 
svateb, péče o klienty na zámku a vyučování náboženství na škole. Kostel v Černé Hoře je 
zasvěcen svatému Vavřinci, je pěkně opraven a z našich tří nynějších kostelů je největší. 
Zveme vás určitě k návštěvě a prohlídce při nějaké vhodné příležitosti nebo na požádání. 
 

Změna času nedělních bohoslužeb 
Z důvodu připojení farnosti Černá Hora, kde bude v neděli bývat mše svatá v 7:45 hod., se 
mění od 5.3.2023 čas nedělních bohoslužeb i v Bořitově. Nedělní mše svatá zde tedy 
bude bývat v 9:00 hod. (o půl hodiny později než dosud). 
 

Sobotní večerní zamyšlení v kostele 
Během postní doby (která trvá 40 dní) a kdy se křesťané připravují na Velikonoce se stalo 
dobrou zkušeností nabídnout v sobotu večer v atmosféře tmavého kostela při svíčkách 
zamyšlení, které může být formou modlitby a ztišení. Každý tento večer bývá jiný, ale dle 
účastníků je krásným zážitkem. Zveme vás všechny nezávisle na tom, jestli věříte v Boha 
nebo ne, k této možnosti zastavit se a dát prostor vnitřním otázkám a úvahám. 
sobota   4.3. kostel Bořitov 19:00 – 20:00 hod. 
sobota 11.3. kostel Bořitov 19:00 – 20:00 hod. 
sobota 25.3. kostel Bořitov 19:00 – 20:00 hod. 
sobota   1.4. kostel Bořitov 19:00 – 20:00 hod. 
 

Křížové cesty 
V postní době se můžete připojit k modlitbě křížových cest. Budou se střídat někdy 
přede mší svatou v kostele, někdy venkovní na vhodném místě. Aktuální informace 
najdete vždy v ohláškách. Součástí našeho farního zpravodaje je i krásná příloha 
bořitovských křížků u cest a na rozcestích, kterých jsme našli stejně jako počet zastavení 
křížové cesty - 14. Najdete tam mapku, kde jsou zakresleny a návrh, jak je všechny obejít 
a zastavit se u nich. Jsou krásnou připomínkou odkazu našich předků a výrazem jejich 
vděčnosti i pevné víry. 
 

Farní pouť do Medjugorje 
Od 14. do 19.3.2023 jede naše farnost na pouť do Medjugorje v Bosně a Hercegovině. Toto 
významné místo je známé už od roku 1981, kdy se tam poprvé zjevila dětem-vizionářům 
Panna Maria. Od toho okamžiku se některým z nich ještě dosud zjevuje a předává poselství 
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modlitby. Na toto neobyčejně obyčejné místo přijíždí každoročně tisíce poutníků. Na dvou 
okolních kopcích prožívají ve ztišení zkušenost hluboké modlitby a Boží blízkosti. Na tomto 
místě se událo i několik zázraků. O naší cestě budeme zpětně referovat v dalším čísle 
obecního zpravodaje a vás, kteří jste tam ještě nebyli, zveme k návštěvě a prožití vlastní 
zkušenosti, až budete někdy třeba na dovolené v Chorvatsku – odtud už je to kousek. 
 

Po stopách zajíčka Ušáčka 2. 
Jako minulý rok i letos v sobotu 1.4.2023 se bude konat předvelikonoční akce Po stopách 
zajíčka Ušáčka 2. I letos si pro nás zajíček připravil opět zajímavý program. Akce je pro děti 
od 3 do 9 let. Vstupné bude 100,- Kč/dítě. Pro velký pozitivní ohlas z minulého roku akci 
přesuneme do větších prostor hasičky v Bořitově. Těšíme se na vás! 
 
 

 

Velikonoce 2023 
Svatý týden je letos od 2.4. do 9.4.2023. 
Na Květnou neděli 2.4. zahájíme bohoslužbu v Bořitově v 9:00 hod. před Orlovnou 
průvodem s kočičkami. Při mši svaté nám zazní pašije – zpráva o umučení Pána Ježíše. 
Na Zelený čtvrtek 6.4. bude v Bořitově mše svatá začínat v 19:00 hod. Připomínáme si při 
ní, jak Pán Ježíš umýval nohy učedníkům a jedl s nimi Poslední večeři předtím, než byl 
zatčen, odsouzen a ukřižován. 
Na Velký pátek 7.4. začnou obřady v kostele v Bořitově v 17:00 hod. Při nich opět zazní 
pašije, modlíme se starobylé přímluvy a klaníme se kříži. 
Na Bílou sobotu 8.4. v noci budeme prožívat naši největší oslavu během celého roku – 
Ježíšovo Zmrtvýchvstání. Velikonoční vigilie začne v Bořitově ve 22:00 hod. před kostelem 
žehnáním ohně. Poté vnášíme světlo svící do tmy kostela, která se postupně naplňuje stále 
větším jasem. Nasloucháme při ní čtením z Bible, obnovujeme křestní závazky a radujeme 
se z Ježíšova Vzkříšení. Po Vigilii začíná naše 50denní oslava Velikonoc. 
Na velikonoční neděli 9.4. bude mše svatá v Bořitově v 9:00 hod., při které budeme 
žehnat velikonoční pokrmy (beránky, mazance apod.) – můžete si je donést s sebou. 
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„Noc svatého Jiří“ pro děti – s přespáním na faře 
I letos před bořitovskou poutí se bude pro děti od 5let konat akce Noc sv. Jiří. Tentokrát 
nám vychází na dny 28.4. – 29.4. Pro děti bude nachystaný bohatý program zpestřený 
lukostřelbou. Více podrobností naleznete na přihláškách, které si můžete vyzvednout 
od 19.3. v sakristii, na hodinách náboženství nebo ve „spolču“, případně i stáhnout 
z internetu. Kapacita je omezená, tak neváhejte s vyplněním přihlášky a odevzdáním co 
nejdříve o. Tomášovi nebo na faru do schránky. 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
V pátek 24.2.2023 se konala v sokolovně, za hojné účasti veřejnosti a členů TJ Valná 
hromada TJ Sokol Bořitov, z.s. Na valné hromadě byla přednesena zpráva o hospodaření 
TJ za rok 2022 a Zpráva o stavu TJ a činnosti VV, kterou přednesl starosta TJ p. Fojt. Do 
VV byli zvoleni dva noví členové Ing. Tomáš Žid a p. Petr Odehnal. V průběhu schůze 
vystoupili se svými sestavami naši žáci a žákyně. 
 
V sobotu 25.3.2023 od 17 hodin se v sále sokolovny bude konat tradiční, již 12. ročník 
„Koštu o nejlepší pálenku“. Můžete zde ochutnat a porovnat kvalitu pálenek a zároveň se 
pobavit v příjemné atmosféře s přáteli a soutěžícími. Soutěžní pálenky se budou přijímat 
v pátek 24.3. 2023 od 17 do 20 hodin v klubovně sokolovny v 0,5 l láhvi. Láhve označte 
svým jménem, druhem ovoce a ročníkem sklizně příslušného ovoce. Přijímají se pouze bílé 
pálenky. Hodnotit může každý účastník koštu, ze všech hodnocení se spočítá výsledná 
známka pálenky a stanoví pořadí. Nejlepší pálenky budou oceněny diplomem, medailí a 
věcnou cenou. Za předaný vzorek obdržíte volnou vstupenku na košt, pro ostatní 
návštěvníky je vstupné 100 Kč. Vstupenka zahrnuje možnost degustace s hodnocením 
vzorků a občerstvení formou volného bufetu. Srdečně zveme širokou bořitovskou veřejnost. 
 

FUNKČNÍ TRÉNINK každou neděli v 9:00–10:00 hodin v sále sokolovny Bořitov, 

cena za lekci 120,- Kč, rezervace na tel. 737 859 358. 
Lekce k posílení a zpevnění celého těla. Využíváme prvky jógy, pilates a cviky ke správné 
mobilitě těla. Vhodné pro začátečníky, muže, maminky i aktivní babičky. Podložku s sebou. 
Těší se na Vás certifikovaný lektor Žaneta Řehůřková. 
 
 

Oddíl kopané 

 
Předběžné rozlosování mistrovských utkání v kopané 

Muži, Jaro 2023 
 

15. kolo Ne 26.3. 2023, 15:00 hod. 
Bořitov - Boskovice B 

16. kolo Ne 2.4. 2023, 16:00 hod. 
Drnovice - Bořitov 

 
 

Předběžné rozlosování mistrovských utkání v kopané 
Mladší žáci, Jaro 2023 

 

17. kolo So 25.3. 2023, 17:00 hod., hřiště Bořitov 
Bořitov/Žijeme hrou – RDR Akademie B 

18. kolo So 1.4. 2023, 14:00 hod., hřiště Černá Hora 
Černá Hora - Bořitov/Žijeme hrou  
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Oddíl stolního tenisu 
Výsledky týmů oddílů stolního tenisu odehrané v termínu do 26. 2. 2023. 
 
A tým je v současné době na 5. místě s 29 body a skóre 133:119 a v soutěži Regionální 
přebor II. dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov A : Adamov     9 : 9  Velenov A : Bořitov A   14 : 4 
Bořitov A : Zbraslavec D  10 : 8 
 
B tým je v současné době na 11. místě s 17 body a skóre 81:153 a v soutěži Regionální 
přebor III. dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov B : Žďárná C  8 : 10  Rohozec B : Bořitov B  12 : 6 
 
C tým je v současné době na 8. místě s 30 body a skóre 137:133 a v soutěži Regionální 
soutěž I, dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov C : Velké Opatovice E 15 : 3  Bořitov C Suchý  B  13: 5 
Bořitov C : Kunštát E  13 : 5 
 
D tým je v současné době na 6. místě s 29 body a skóre 113:157 a v soutěži Regionální 
soutěž I. dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov D : Petrovice B    6 : 12 Bořitov D : Suchý A   2  : 16 
Voděrady C : Bořitov D   16 : 2  
 
 
 
 

SDH Bořitov 
 Dne 04.02.2023 byla jednotka sboru vyslána operačním střediskem na silnici mezi 

Bořitovem a Oborou k odstranění spadlého stromu přes silnici. 
 

 Družstva mládeže, jednotlivci a sportovní družstva dospělých se pomalu ale jistě 
připravují na začátek závodní sezony. Nejdříve začne sezona pro mládež, a to 1. dubna 
na závodech v Šošůvce. Dorostence čeká první závod 16. dubna v Jablonci nad Nisou 
a Velká cena Blanenska v požárním útoku započne na Žernovníku 21. května. 

 

 

Keltský telegraf  
sobota 25. března 2023 na Malém Chlumu u Obory 
Zveme všechny příznivce a kostýmované čerty. Příchod nejlépe do 19,00 hod. Uvítáme 
vás rádi dobře namaskované a vybavené bubínky a chřestidly.  
 

Světelný signál z Javoriny očekáváme asi v 19:30 hod a vyšleme jej dál na Kozárov 
a Burianovu rozhlednu u Kunštátu. 
 

Na Chlumu panuje zima a hlad. Doporučujeme vám, nechoďte bez zásob. Místní vědma 
vám přenechá svůj oheň na ohřátí. 
 

My čerti jsme ke své krajině velmi ohleduplní. Proto očekáváme, že v ní nezůstane 
po vašem odchodu ani jeden odpadek!!! 
 

Akce se koná na vlastní zodpovědnost všech účastníků! 
Místní organizátoři s podporou Obecního úřadu Obora, www.keltskytelegraf.cz 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci březnu 2023 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 
 
 

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

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

  5.3. MUDr. Ševčíková Radomíra  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

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

12.3. MUDr. Nečasová Lucie Blansko ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 

18.3. MUDr. Padalík Karel Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

19.3. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117  516 465 452 

25.3. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

26.3. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 
 

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: 
 

 
 

 

pro pracoviště v Boskovicích hledáme zaměstnance na pozici 
 

PRACOVNÍK/CE ÚDRŽBY MĚSTSKÉ ZELENĚ pro město Boskovice 
Náplň práce: práce se zahradní technikou (čistá mzda 32–36 tis. Kč/měs.) 
 

Dále hledáme: 
PRACOVNÍKA/CI NA DROBNÉ ZAHRADNICKÉ PRÁCE (čistá mzda 24–28 tis. Kč/měs.) 
Nabízíme:  

 Práci na HPP 

 Možnost brigády či dohody o provedení práce 

 25 dní dovolené + 3x sick day/rok 

 Měsíční prémie + roční bonus 
 

Požadujeme: 

 Zkušenost práce se zahradní technikou výhodou 
(popř. zaučíme) 

 Manuální zručnost 

 Schopnost samostatné práce 

 Pečlivost a spolehlivost 

 Dobrou fyzickou kondici 

 Řidičský průkaz sk. B, C, T (není nutností) 
 

Kontakt: vedoucí střediska Boskovice Miroslav Pazour, tel. 704 140 196 


