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Oznámení obecního úřadu 
 Starosta svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 25. 

dubna 2022 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 
 
Samoobsluha 
V pátek 1.4. 2022 zahájila firma COOP HB, družstvo v samoobsluze na náměstí U Václava 
provoz prodejny. Nabízí široký sortiment potravin, drogerie a dalšího smíšeného zboží. 
Prodejna přijímá platební karty, stravenky, v prodejně je možnost zaplacení složenek 
a k dispozici je služba cash back (výběr hotovosti z platební karty) a nabízí rovněž dárkové 
karty. Jsou připraveny týdenní a víkendové akční slevy, atd. Vedoucí prodejny i prodavačky 
přivítají od zákazníků připomínky k sortimentu prodejny, jaké zboží jim v prodejně chybí 
a budou se snažit maximálně vyjít vstříc k jejich spokojenosti. Na vaši návštěvu se těší 
kolektiv prodavaček bořitovské prodejny COOP HB. 
Prodejní doba v samoobsluze: 
Po – Pá 7:00 – 16:30 hodin 
So  7:00 – 10:30 hodin  
 
Uzavírka komunikace 
Oznamujeme občanům, že uzavírka komunikace části ulice Pod Kostelem a nám. U Václava 
při konání místní pouti dne 24.4.2022 bude od soboty 23.4.2022 od 12:00 hodin do neděle 
24.4.2022 do 19:00 hodin. 
 
Kolumbárium 
Vedení obce zvažuje na základě podnětu od občanů instalaci kolumbária (urnového háje) 
na místním hřbitově. Prosíme občany, kteří by měli předběžný zájem o pronájem místa 
v kolumbáriu, aby se přihlásili na OÚ. Tento předběžný zájem je jen orientační a nezávazný, 
chceme pouze zjistit zájem občanů a podle něho se rozhodnout o případné instalaci 
kolumbária. 
 
Upozornění občanům 
V poslední době se rozmáhá v obci svévolný, nenahlášený a neschválený zábor obecních 
pozemků občany, např. stavebním materiálem, palivovým dřívím, složenými kontejnery, 
výkopky apod. Upozorňujeme občany, že o jakýkoliv zábor obecního pozemku je třeba 
žádat a toto dopředu nahlásit na OÚ. Nezbytné je to zejména u komunikací a chodníků. 
 

Obecní úřad rovněž obdržel několik připomínek k pálení trávy a vegetačních zbytků 
na zahradách, které kouřem obtěžuje sousedy. Přestože obec nemá vyhlášku zakazující 
pálení, apelujeme na občany, aby nepálili mokrý materiál, nerozdělávali oheň při větru 
a nízkém tlaku, kdy se dým drží při zemi. Buďte ohleduplní ke svým sousedům 
a spoluobčanům. 
 

Obecní úřad také obdržel stížnost občanů bydlících v blízkosti kontejnerů na sklo 
u samoobsluhy, že jsou rušeni vhazováním lahví do kontejnerů zejména ve večerních, 
nočních a brzkých ranních hodinách, kdy se zvuk rozbitého skla silně rozléhá.  Žádáme 
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občany, aby v tuto dobu nevhazovali skleněný odpad do těchto kontejnerů a brali ohled 
na své spící spoluobčany a zejména děti. 
 

V lokalitě k Vodárně probíhá výstavba zasíťování stavebních parcel III. etapa. Vzhledem 
k vyšší prašnosti a hlučnosti při těchto pracích prosíme občany bydlící v této lokalitě 
o shovívavost a trpělivost. Firma PORČ provedla zametení těchto komunikací, abychom 
maximálně eliminovali zejména prašnost, která je způsobena i nezvykle suchým počasím 
v tomto období. Za pochopení děkujeme. 
 
 

Nový systém třídění a snižování produkce odpadů 
Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový odpadový zákon, který bude v následujících letech 
zvyšovat dílčí základ poplatku za skládkování využitelných odpadů z 500 Kč/tuna až 
na 1850 Kč/tuna. Spousta občanů si ale zdražování odpadů nezaslouží, protože dobře třídí, 
kompostují a v důsledku produkují minimum netříděných odpadů. Proto jsme se rozhodli 
rozšířit již zavedený evidenční systém o motivační systém pro odpadové hospodářství (tzv. 
MESOH), v rámci kterého se budou nově evidovat také pytle s tříděným odpadem (plast, 
papír) a nadále také nádoby (tyto byly označeny QR kódy v roce 2021) s netříděným 
odpadem jednotlivých domácností. Princip je prostý – stanoví se reálný poplatek za provoz 
systému nakládání s odpady v obci a domácnostem, které prokazatelně produkují méně 
odpadů, bude značná část poplatku vrácena formou slevy na poplatku. Kdo bude ke svozu 
přistavovat hodně popelnic s netříděným odpadem, bude muset sáhnout hlouběji do kapsy. 
Každá domácnost bude mít možnost volby – chovat se uvědoměle a šetřit peníze 
nebo nic neřešit a za svoji pohodlnost si připlatit. 
 
Co se změní? 
Každá domácnost obdrží manuál k motivačnímu systému a také pytle na třídění odpadů – 
na plast a papír. Dále každá domácnost obdrží QR kódy, kterými označí vytříděný odpad, 
aby zaměstnanci obce mohli prostřednictvím čtečky odpad přiřadit ke konkrétní domácnosti. 
Na základě této evidence bude mít obec přesné informace o tom, kdo se zapojil do třídění 
odpadů a na základě toho bude moci zapojeným občanům ulevit z poplatku za odpady 
(zpravidla až 70 % z celkového poplatku).  

Sledovat budeme nadále také směsný odpad z popelnic, 
protože odpadový systém není jen o třídění odpadů, ale 
především o snižování jejich produkce. Kdo bude mít málo 
odpadů ke třídění a zároveň bude mít i malý obsloužený objem 
popelnic, získá bonus za snižování produkce odpadů.  
 

Na webu www.mojeodpadky.cz/boritov bude každé 
domácnosti vytvořený odpadový účet, kde bude moci každý 
sledovat své výsledky ve třídění a snižování produkce 
odpadů. Přihlašovací údaje do svého odpadového účtu obdrží 

každá domácnost společně s manuálem k motivačnímu systému.  
 

Start systému je naplánovaný od 1.5. 2022. V následujícím článku máte manuál 
k motivačnímu a evidenčnímu systému odpadového hospodářství (MESOH).  

Tento manuál, QR kódy a deset kusů pytlů roznesou pracovníci obce do každé 
domácnosti, a to v termínu do poloviny dubna 2022.  

Po spuštění systému bude pravděpodobně v měsíci květnu setkání s občany. Zde 
budou zodpovězeny pracovníky společnosti ISNO IT  případné dotazy týkající se 
zavedení systému MESOH. Další informace v květnovém Bořitovském zpravodaji.  
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Bořitovští obyvatelé v roce 1756: 1. část, mlýny 

Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 

V roce 1756 provedl bořitovský farář František Antonín Nepomuk Klenovský soupis duší 

(tedy obyvatel) ve své farnosti. Do té patřilo kromě Bořitova ještě devět dalších obcí: Brťov, 

Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Jeneč, Jestřebí, Krhov, Spešov a Žernovník.  

Farář Klenovský postupně obcházel jednotlivé domy a zaznamenával, kdo v nich bydlí. 
U lidí zjišťoval rok narození a u většiny také jména rodičů. Dále zapsal, jestli dotyční patřili 
k nejbližší rodině hospodáře, jestli byli jeho vzdálenějšími příbuznými, sloužícími na statku, 
nebo třeba jenom nájemníky. Tento unikátní seznam bořitovských obyvatel se dochoval do 
současnosti a nachází se v Moravském zemském archivu v Brně.1 Kvůli jeho významu 
bych se mu chtěl věnovat v sérii článků a postupně představit všechny obyvatele, kteří žili 
v roce 1756 v Bořitově. Nejdřív bych se rád věnoval obyvatelům dvou bořitovských mlýnů 
a krátce zmínil i mlýny v Černé Hoře. 

První z bořitovských mlýnů stojí dodnes na ulici Trávníky u silnice do Jestřebí a má č. p. 82. 

Dnes se mu říká Porčův mlýn podle mlynáře Františka Porče, kterému patřil na počátku 

20. století.3 Porčův mlýn je velice starý a v průběhu staletí vystřídal několik názvů: Uvádí se 

už roku 1432, kdy se zmiňuje jako mlýn pod vsí Bořitovem.4 V roce 1599 se o něm psalo 

jako o mlýnu nad Jestřebím,2,6 ale v minulosti se mu nejčastěji říkalo Dolní mlýn.4 Dolní 

proto, že nad ním, proti proudu potoka Býkovky, stály ještě další dva mlýny v Černé Hoře: 

Prostřední a Horní. Všechny tři zmíněné mlýny patřily černohorské vrchnosti, takže i mlýnu 

v Bořitově se někdy říkalo Dolní černohorský mlýn.4 

Horní mlýn stojí dodnes v Černé Hoře na ulici Na Škrku při cestě z Černé Hory 

na Žernovník, u odbočky na Býkovice, a má č. p. 22. Spolu s Dolním mlýnem v Bořitově 

a černohorským Prostředním mlýnem se zmiňuje v listině z 30. dubna 1432, kdy pan Beneš 

Černohorský z Boskovic zdědil po svém otci uvedené mlýny společně s městečkem Černou 

Horou, černohorským hradem a dalším majetkem.4 Dnešní pamětníci nejspíš znají Horní 

mlýn pod jménem Joklův podle posledního mlynáře Gustava Jokla. Ten ve mlýně naposledy 

mlel roku 1951 a poté tam ještě řadu let šrotoval obilí pro zemědělské družstvo.5 

Prostřední mlýn můžeme najít v Černé Hoře na ulici Svitavská pod č. p. 109. Dříve se mu 

také říkalo mlýn Pod Pasekou, protože stojí pod černohorským kopcem Paseka.4 Kousek 

pod ním je dnes firma ELKOSI. Ve mlýně se naposledy mlelo okolo roku 1900 a ještě asi 

do roku 1918 se v něm šrotovalo. Stavbě se pak ještě dlouho říkalo Mlýnek.5 Budova mlýna 

byla opravena a dnes slouží jako rekreační objekt. Pokud by se v něm chtěl někdo ubytovat, 

může ho najít pod názvem Chalupa Černohorka. 

Možná je vhodné zmínit, že v Černé Hoře mezi Prostředním a Horním mlýnem stál ještě 

další mlýn. Ten byl ale o několik staletí mladší, takže ostatní mlýny (Horní, Prostřední 

a Dolní) se kvůli němu samozřejmě nepřejmenovaly. Jeho budova stojí dodnes pod hrází 

Oborského rybníka na ulici U Lihovaru a má č. p. 21. Tento čtvrtý mlýn vznikl až mezi lety 

1750 a 1760 a začalo se mu říkat podle blízkého rybníku Oborský mlýn.4 Naposledy se 

v něm mlelo někdy mezi lety 1820 a 1862, pak se v něm zřídila pila.5  

Pro pořádek ještě zmíním tzv. Šlesingerův mlýn, který stával v Černé Hoře nad Horním 

mlýnem a míval č. p. 111. Později ale přešel do katastru obce Žernovník, kde dostal č. p. 37, 

zatímco jeho původní č. p. 111 bylo přiděleno jinému domu v Černé Hoře.5 
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Druhý bořitovský mlýn stojí dodnes na ulici U Mlýna a má č. p. 32. Dones se mu říká Váňův 

mlýn podle mlynáře Bohumila Váni, kterému patřil na začátku 20. století.3 Mlýn stojí u dnes 

už bohužel vypuštěného Váňova rybníka poblíž fotbalového hřiště. Zatímco prvnímu 

bořitovskému mlýnu se říkalo Dolní (černohorský) mlýn, tomuto druhému mlýnu se 

v minulosti nejčastěji říkalo jednoduše Bořitovský mlýn,4 někdy také mlýn U Rybníka.1 

V roce 1921 je o něm sice zmínka jako o Horním mlýnu,3 ale jinak se jako Horní mlýn 

nazýval jen ten v Černé Hoře.4 

Teď už se ale podívejme na to, kdo v bořitovských mlýnech bydlel v roce 1756.1 Protože 
v té době ještě nebyla čísla popisná, farář všechny stavby označil podle svého uvážení 
písmenem N a číslem. V tabulkách je tedy nejdřív označení uvedené v jeho seznamu 
a teprve potom číslo popisné, které dům dostal v roce 1771. Následuje popis budovy, počet 
osob v domě a údaje o jeho obyvatelích. V původním seznamu je uvedený jejich rok 
narození, věk v závorce jsem dopočítal přibližně podle něj. Většina osob má tři jména: Jedná 
se o křestní jméno, jméno biřmovací a příjmení. V první tabulce jsou informace o obyvatelích 
Dolního mlýna č. p. 82: 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N5 82 Dolní mlýn 6 

Mlynář:  František Antonín Dvořák, syn Tomáše z Jabloňan  (věk neznámý) 

Manželka:  Anna Barbora, dcera Joachyma Veselého   (věk neznámý) 

Děti:   Františka Antonie  *1734 (22 let) 

          Jakub Antonín  *1736 (20 let) 

          Karel František  *1741 (15 let) 

Služka:  Kateřina Zuzana Blažková, dcera Jiřího Blažka a Barbory, * 1730 (26 let) 

Vidíme, že zatímco v Dolním mlýně č. 82 (dnešním Porčově) hospodařil roku 1756 František 

Dvořák, ve Váňově mlýně č. 32 byl tehdy mlynářem jeden ze členů mlynářské rodiny Porčů: 

Označení Č. p. Popis budovy Osob 

N60 32 Mlýn u rybníka 8 

Mlynář:  Mikuláš František Porč, syn Jiřího Porče z Býkovic *1702 (54 let) 

Manželka:  Magdalena Pavlína, dcera Urbana Mináře   *1723 (33 let) 

Děti s 1. manželkou Annou:  Anna Josefa   *1739 (17 let) 

     Magdalena Cecílie  *1743 (13 let) 

     Jan Konstantin  *1745 (11 let) 

     Marie Anna   *1749 (7 let) 

Děti s 2. manželkou:   Kristýna   *1751 (5 let) 

     Petronela   *1753 (3 roky) 
 

V dalším pokračování článku se budeme věnovat jiným bořitovským stavbám, např. 
Špitálce, hospodě nebo bořitovské rybárně. 

Použité prameny a literatura 

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

2. MZA, fond G 10 Sbírka rukopisů MZA, Kniha č. 811 Kopiář Jana Jiřího Skřivánka, úředníka v Blansku, 

z let 1594–1614. 

3. Státní okresní archiv Blansko, fond Okresní úřad Boskovice, Inv. č. 1243, karton č. 981, sada BK0543 

– sčítací operáty obce Bořitov, rok sčítání 1921. 

4. PILNÁČEK, Josef. Paměti městyse Černé Hory. Černá Hora: nákladem vlastním, 1926. 

5. SOUČEK, Otakar. Domy a obyvatelé Černé Hory od třicetileté války do roku 1970. Černá Hora, 1974. 

6. VAŠEK, Leoš. Kopiář Jiříka Skřivánka úředníka na Blansku 1594–1612 (1614). Blansko: Muzeum 

Blansko, 2000. 
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ZŠ a MŠ Bořitov 
Jaký byl měsíc březen ve škole: 

 V měsíci březnu tradičně navštěvují děti všech ročníků Obecní knihovnu, kde pro ně 
paní Olga Odehnalová ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rájci-Jestřebí připravuje 
besedy. Mladší děti se seznámily s pověstmi Moravského krasu nebo s pohádkami 
z Večerníčků, starší pak se životem a knížkami spisovatele Roalda Dahla. Pro žáky 4. 
ročníku navíc připravila naše paní knihovnice s paní Helenou Jalovou z boskovické 
knihovny besedu se spisovatelem J. W. Procházkou, autorem dětských detektivek. 
Děti z naší školní družiny pak na oplátku pomohly s jarní výzdobou v prostorách 
knihovny. 
 

 16. března se v kině Blansko konalo další ze zajímavých cestopisně - vzdělávacích 
multimediálních představení manželů Motani, která pravidelně navštěvujeme. Tentokráte 
nám poutavý dokument doprovázený zajímavým vyprávěním přiblížil indonéský ostrov 
Borneo. 
 

 Naše škola se zapojila do programu České spořitelny „Abeceda peněz“, jehož cílem 
je zlepšit finanční gramotnost dětí a pomoci jim orientovat se v běžných životních 
situacích.  Program absolvovali žáci 2. a 4. ročníku v týdnu 21. - 25. března.  
Na počítačích vyplnili úvodní kvíz a následující den je čekal hodinový program s paní 
Pomazalovou z České spořitelny. 
Čtvrtý ročník se svými imaginárními kamarády - Alenkou a Tomem - začali plánovat 
závod zvířátek. Formou hry se dozvěděli, co jsou to příjmy a výdaje, rozpočet a jeho 
druhy. Na tuto úvodní hodinu navážeme dále ve škole a budeme pokračovat v realizaci 
fiktivního závodu i jeho vyhodnocení. Úplným závěrem je vyplnění závěrečného kvízu. 

 

… a ve školce: 

 V soboru 5. března vystoupily děti ze třídy Sluníček na „Jarním posezení“ spojeném 
s oslavou MDŽ, pořádaném Klubem důchodců Bořitov. Pod vedením paní učitelky 
Martiny Gulové a Soni Sehnalové předvedly dětskou hru s lidovými písničkami 
„Na Žalmana“. 
  

 Zimo, zimo, jdi už pryč - tímto pokřikem se děti 21. března rozloučily se zimou, vynesly 
Morenu ze vsi a přivítaly zpěvem a básničkami jaro. Před školou na ně čekaly školní děti, 
společně si zazpívaly, aby přivolaly teplejší dny, na které se už moc těší. 

 

 Ve středu 23. března se předškoláčci vypravili do školy, aby se před školním zápisem, 
který  je zanedlouho čeká, seznámili se školním prostředím. 

 
 

Jarní sběr papíru a hliníku 
Ve dnech 11. - 13. dubna (PO-ST) organizujeme sběr odpadového papíru (včetně 
kartonového), nemusí být tříděný ani svázaný. Sběrový materiál bude možné uložit 
do kontejneru vedle budovy školy v termínech: 
 

Pondělí 11. 4.  7:00 – 19:00 hod 
Úterý  12. 4.  6:30 – 19:00 hod 
Středa 13. 4.  6:30 – 15:00 hod 
 

Na hliník bude u vstupu do kontejneru připravený 
označený pytel. 
 

Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní. 
Výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí ZŠ a MŠ Bořitov. 
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Oznámení: 
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 2022 
v budově Základní školy Bořitov. Podrobnosti k zápisu najdete na www.zs.boritov.cz v části 
Základní škola - AKTUALITY a DOKUMENTY ZŠ. 
 
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve čtvrtek 12. května 2022 
v budově Mateřské školy Bořitov v době od 15:00 – 17:00. Podrobnosti k zápisu najdete 
na www.zs.boritov.cz v části Mateřská škola – AKTUALITY a DOKUMENTY MŠ. 
 
 
 

Zveme všechny na 
 

 
Výrobky dětí si budete moci prohlédnout  
od pondělí 11. 4. – do pátku 22. 4. 2022 
ve venkovní odpočinkové zóně vedle budovy školy, 
na plotě školky a v době provozu MŠ také v altánku 
na zahradě.    
                                      Š. Hlavatá, ředitelka školy 

 
 
TJ Sokol Bořitov 
informace o připravovaných akcích na 2.čtvrtletí 2022: 

 tradiční cyklistický závod  „O mistra Bořitova“ je připravován na neděli 29. května, 
v případě nepříznivého počasí  na 5. června 2022. Bližší informace k organizaci závodu 
budou zveřejněny v květnovém Bořitovském zpravodaji a na webových stránkách TJ 
Sokol Bořitov 
 

 setkání členů TJ Sokol Bořitov při příležitosti jejich životního jubilea 80 roků v pátek 10. 
června  

 

 turistický - sportovní zájezd pro cvičící žactvo v měsíci červnu    
 
 
 

Oddíl kopané 
Zprávy z oddílu kopané 

 

Okresní pohár mužů, Agris Cup, Semifinále, So 19.3. 2022, 11:00 hod. 
Rudice – Bořitov 2:0 (1:0) 

 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané - muži 
Okresní přebor 2021-2022 

15. kolo Ne 27.3. 2022, 11:30 hod. 
Kunštát B – Bořitov 4:0 (0:0) 
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Tabulka Okresní přebor muži 

1 Rudice 15 12 1 2 39:12 37 

2 Drnovice 15 11 1 3 52:24 34 

3 Kunštát B 15 10 2 3 44:20 32 

4 Jedovnice 15 9 3 3 41:20 30 

5 Olešnice 15 8 3 4 37:26 27 

6 Černá Hora 15 7 3 5 38:32 24 

7 Doubravice 15 6 3 6 40:40 21 

8 Letovice 15 6 0 9 40:49 18 

9 Skalice 15 5 3 7 26:36 18 

10 Knínice 15 5 2 8 29:37 17 

11 Bořitov 15 5 1 9 41:35 16 

12 Adamov 15 2 3 10 9:36 9 

13 Velké Opatovice 15 2 3 10 23:56 9 

14 Olomučany 15 2 2 11 14:50 8 

 
 
 

Rozlosování mistrovských utkání v kopané 
Muži, Jaro 2022 

15. kolo Ne 27.3. 2022, 11:30 hod. 
Kunštát B - Bořitov 

16. kolo Ne 3.4. 2022, 15:30 hod. 
Bořitov - Skalice 

17. kolo Ne 10.4. 2022, 15:30 hod. 
Velké Opatovice - Bořitov 

18. kolo Ne 17.4. 2022, 16:00 hod. 
Bořitov - Jedovnice 

19. kolo So 23.4. 2022, 16:00 hod. 
Černá Hora - Bořitov 

20. kolo Ne 1.5. 2022, 16:30 hod. 
Bořitov - Adamov 

21. kolo Ne 8.5. 2022, 16:30 hod. 
Olešnice - Bořitov 

22. kolo Ne 15.5. 2022, 16:30 hod. 
Bořitov - Drnovice 

23. kolo Ne 22.5. 2022, 17:00 hod. 
Bořitov - Olomučany 

24. kolo So 28.5. 2022, 14:45 hod. 
Letovice - Bořitov 

25. kolo Ne 5.6. 2022, 17:00 hod. 
Bořitov - Knínice 

26. kolo So 11.6. 2022, 10:00 hod. 
Rudice - Bořitov 

 
 
 

Rozlosování mistrovských utkání v kopané 
Starší přípravka, Jaro 2022 

11. kolo So 9.4. 2022, 10:00 hod., 
hřiště Černá Hora 
Bořitov - RDR Akademie RJ 
Bořitov - RDR Akademie D 

12. kolo So 16.4. 2022, 9:00 hod., 
hřiště Ráječko 
RDR Akademie R – Bořitov R 
Olomučany - Bořitov 

13. kolo So 23.4. 2022, 10:00 hod., 
hřiště Bořitov 
Bořitov - Knínice 
Bořitov - Vysočany/Šošůvka/Sloup 

14. kolo So 30.4. 2022, 10:45 hod., 
hřiště Lipovec 
Lipovec A - Bořitov 

15. kolo So 7.5. 2022, 10:00 hod., 
hřiště Černá Hora 
Bořitov - Žijemehrou/Kunštát B 
Bořitov - Žijemehrou/Kunštát A 

16. kolo So 14.5. 2022, 10:00 hod., 
hřiště Blansko, Údolní 
Blansko B - Bořitov 
Blansko A - Bořitov 
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17. kolo So 21.5. 2022, 10:00 hod., 
hřiště Bořitov 
Bořitov - Letovice A 
Bořitov - Letovice B 

18. kolo So 28.5. 2022, 10:00 hod., 
hřiště Černá Hora 
Bořitov - Jedovnice/Kotvrdovice 
Bořitov - Vilémovice /Ostrov 

19. kolo Ne 5.6. 2022, 10:00 hod., 
hřiště Boskovice 
Boskovice B - Bořitov 
Boskovice A - Bořitov 

20. kolo So 11.6. 2022, 10:00 hod., 
hřiště Bořitov 
Bořitov - Černá Hora 
 

 
 

Rozlosování mistrovských utkání v kopané 
Mladší žáci, Jaro 2022 

17. kolo Út 29.3. 2022, 17:00 hod., hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov - Boskovice B 

18. kolo Čt 31.3. 2022, 17:30 hod., hřiště Kořenec 
Kořenec - Černá Hora/Bořitov 

19. kolo So 9.4. 2022. 
Volný los 

20. kolo Ne 17.4. 2022, 13:30 hod., hřiště Vavřinec 
Vavřinec - Černá Hora/Bořitov 

21. kolo St 27.4. 2022, 17:30 hod., hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov - Knínice 

22. kolo St 4.5. 2022, 17:00 hod., hřiště Kunštát 
Žijeme hrou B – Černá Hora/Bořitov 

23. kolo Pá 6.5. 2022, 17:30 hod., hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov - Svitávka/ŽH 

16. kolo St 11.5. 2022, 16:30 hod., hřiště Šošůvka 
Vysočany/Šošůvka/Sloup - Černá Hora/Bořitov 

24. kolo So 14.5 
Volný los 

30. kolo St 18.5. 2022, 17:30 hod., hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – Lipovec/Ostrov 

25. kolo So 21.5. 2022, 10:00 hod., hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov - Bukovinka 

26. kolo Ne 29.5. 2022, 10:00 hod., hřiště Olomučany 
Olomučany - Černá Hora/Bořitov 

27. kolo Ne 5.6. 2022, 10:00 hod., hřiště Jedovnice 
Jedovnice C - Černá Hora/Bořitov 

28. kolo So 11.6. 2022, 10:00 hod., hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov - Jedovnice A 

29. kolo So 18.6. 2022, 11:00 hod., hřiště Jedovnice 
Jedovnice B - Černá Hora/Bořitov 
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Oddíl stolního tenisu 
Poslední výsledky týmů oddílů stolního tenisu v sezóně 2021/2022. 
 
A tým se umístil na 11. místě se ziskem  42 bodů a skóre 147 : 181 a v soutěži Regionální 
přebor I. dosáhl tyto výsledky: 
Žďárná A : Bořitov A  10 : 4  Bořitov A : Olešnice A  10 : 2 
Boskovice A : Bořitov A  10 : 6  Blansko D : Bořitov A   10 : 5 
 
B tým se umístil na 9. místě s 31 body a skóre 123: 165 a v soutěži Regionální přebor II. 
dosáhl tyto výsledky: 
Blansko E : Bořitov B  7 : 11  Křetín B : Bořitov B   11 : 7 
Bořitov B : Velenov A  10 : 8  Žďárná B : Bořitov B  10 : 8 
 
C tým se umístil na 7. místě s 31 body a skóre 120 : 168 a v soutěži Regionální soutěž I, 
dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov C : Letovice B  4 : 14   
Kunštát E : Bořitov C  2 : 16 
Bořitov C : Petrovice B  11 : 7 
 
D tým se umístil na 3. místě s 43 body a skóre 140 : 112 a v soutěži Regionální soutěž II. 
dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov D : Boskovice C  11 : 7 
 
Poděkování za zvládnutí náročné sezóny a dobrou reprezentaci Sokola a obce patří všem 
hráčům oddílu.  
 
Zvláštní poděkování patří panu Jiřímu Kovářovi, který vede kroužek stolního tenisu pro žáky 
ZŠ. Práce s mládeží je cesta, ve které musíme pokračovat, abychom zajistili zachování 
a rozvoj stolního tenisu v Bořitově i do budoucna.  
 
Oddíl stolního tenisu není uzavřenou společností. Kdo z občanů by měl zájem o tento krásný 
sport a chtěl by třeba i reprezentovat Bořitov v okresních soutěžích, je vítán. 
 
 
 
 

SDH Bořitov 
● Po delší odmlce můžeme opět pozvat občany 

na tradiční pouťové posezení, které se bude konat 
na hasičské zahradě 23. 4. 2022 od 15:00 hodin.  
 

● O týden později v sobotu 30. 4. 2022 budeme pořádat 
od 18:00 hodin pálení čarodějnic. 
 
Na obou akcích se můžete těšit na bohaté občerstvení. 
Těšíme se na Vaši účast. 

 
● Jednotka SDH měla v měsíci březnu napilno. Požáry trávy a lesů zaměstnaly naši 

jednotku 9. 3. v Černé Hoře, 11. 3. v Kunčině Vsi, 20. 3. v Černovicích, 21. 3. 
v Doubravici nad Svitavou a 22. 3. v obci Bukovice. 
Apelujeme na občany, že vypalování porostů je zakázáno! 
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Orel Bořitov 
 Orel jednota Bořitov, MO KDU-ČSL Bořitov a farnost Bořitov děkují všem dárcům 

Humanitární sbírky pro Ukrajinu. 
 

 V neděli dne 13.3. proběhly na orlovně tradiční Jarní střelby ze vzduchovek.  
Výsledky kategorií: 
Dívky: 1. Aneta Kučerová   Chlapci: 1. Daniel Janíček 

2. Ema Kakáčová     2. Matěj Hájek 
3. Karolína Repková    3. Jiří Kakáč 

 
Ženy: 1. Markéta Lehnertová  Muži:  1. Martin Sedláček 

2. Michaela Havlíková    2. Leoš Svoboda 
3. Michaela Kreslíková    3. Radek Kreslík 

 
Absolutním vítězem se stal Martin Sedláček s celkovým nástřelem 90 bodů. Všem 
soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na tradiční podzimní střelby.  

 
 

Velikonoce na kopci Paseka Černá Hora 
Srdečně Vás zdravím v čase blížících se Velikonočních svátků. S příchodem jara začínají 
pravidelná setkání v kapli sv. Rodiny na kopci Paseka v Černé Hoře. Chtěl bych Vás 
srdečně pozvat, všechny lidi dobré vůle bez rozdílu. Kaple a program uvnitř je otevřený 
všem, každému člověku bez rozdílu. Věřícím kteréhokoliv vyznání, hledajícím i nevěřícím. 
Setkání v kapli zajišťuje farář z Dřevěného kostela v Blansku Martin Kopecký. 
 

VELIKONOČNÍ PROGRAM V KAPLI SV. RODINY NA KOPCI PASEKA V ČERNÉ HOŘE. 
Večerní zcela mimořádnou atmosféru VELKOPÁTEČNÍHO dne prožijeme na Velký pátek 
15.4. 2022 v 19:00 hodin, setkáme se opět na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře a půjdeme 
se svícemi slavením venkovní pobožnosti Křížové cesty.  
 

Na velikonoční pondělí 18.4. 2022 v 17:00 hodin vás zveme na výšlap ze všech cest 
a světových stran. Vyjděte si na příjemnou velikonoční pondělní vycházku zakončenou 
v kapli. Je zde pro vás připravena velikonoční bohoslužba. 
  
Pravidelné bohoslužby se v kapli sv. Rodiny konají každou 2. a 4. neděli v měsíci ve 14:00 
hodin (tzn. v neděli 24.4., 8.5. ve 14:00 hodin atd…) 
 
 

Kulturní komise 
 

Kulturní komise zve všechny děti, rodiče a prarodiče na 

Dětský karneval s Niky, 
který se koná v neděli 3. dubna 2022 od 15 hodin v sále hasičky. 

 Program plný zábavy pro děti i rodiče 

 Tancování na známé i nové písničky 

 Hry a netradiční soutěže s prasátkem Cecilem 

 Veselé kouzlení - zapojí se i děti 

 Soutěže, odměny a občerstvení zajištěno. 
 

   Na Vaši účast se těší kulturní komise a SDH Bořitov. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci dubnu 2022 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní  
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – duben 2022 (8 – 13 hod) 
  2.4. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

  3.4. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

  9.4. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 

10.4. MUDr. Sládek Jiří Velké Opatovice, Mládežnická 492 516 477 319 

15.4. MDDr. Sojková Terezie Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 

16.4. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

17.4. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

18.4. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 

23.4. MDDr- Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

24.4. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 

30.4. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 

 
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. 
 
 
 

Zprávy z matriky za rok 2021 
 

 narodilo se 12 dětí 

 zemřelo 14 občanů 

 přistěhovalo se 20 občanů 

 odstěhovalo se 10 občanů     

 k 31.12.2021  žilo v naší obci 1271 obyvatel  

 počet mužů 633, průměrný věk 41,42 roků  děti do 15 let: 200 

 počet žen 638, průměrný věk 44,85 roků  mládež do 18 let: 228 

 věkový průměr všech obyvatel je 43,14 roků  občané nad 60 let: 355 
 
 
 

Inzerce: 
 Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 10. dubna 2022 

ve 13,00 hodin na Hasičku.  
 
 

 

www.tiskfiala.cz 
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