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Oznámení obecního úřadu

 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 20.
června 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov.
V budově samoobsluhy byla v květnu firmou Wilmar s.r.o. provedena výměna 2 ks
původních starých dřevěných venkovních dveří za plastové. Náklady na tuto akci činily
65.000 Kč.
V měsíci květnu bylo na žádost obce provedeno uložení nadzemní elektrické domovní
přípojky od Fojtových č. 6 k Zerákovým protlakem pod silnicí. Následně dojde k likvidaci
betonového sloupu v parku a úpravě trávníku.
V měsíci červnu proběhne na cestičce kolem Lysického potoka směrem k fotbalovému hřišti
instalace 9 ks solárních pouličních lamp. Jedná se o orientační osvětlení, takže lampy budou
ve větších vzdálenostech než u běžného pouličního osvětlení. Svítit budou v úsporném
režimu a naplno se rozsvítí pouze při průchodu chodců. Náklady na tuto akci dosáhnou
částky 367.000 Kč.
Ve středu 4.5. 2022 proběhlo jednání na ŘSD v Brně, kterého se účastnil starosta obce.
Předmětem jednání byla situace a plán oprav a investic na silnici 1/43 v letech 2022-2027.
Jedná se celkem asi o 12 akcí, které zkomplikují provoz na této silnici. V roce 2022 by mělo
být realizováno sanační opatření a průtah v obci Sebranice, sanační opatření Závist
a oprava povrchu v Lažanech. V roce 2023 oprava OK Černá Hora, oprava povrchu silnice
v úseku Zboněk-Letovice a výstavba OK Svitávka. V roce 2024 stoupací pruh v Závisti
a přeložka Lom Černá Hora (až do 10/2025), které budou realizovány společně. V letech
2024-2025 obchvat Podlesí a MÚK Kuřim-východ. V roce 2025-2026 nové silniční těleso
Perná-Krhov a MÚK Lipůvka. V roce 2026-2027 pak stavba Krhov-Voděrady (v případě
zahájení výstavby rychlostní silnice 1/73 úseku Bořitov-Svitávka realizováno nebude).
Některé akce si vyžádají objízdnou trasu pro osobní auta i přes Bořitov kolem sokolovny.

Odpadové hospodářství – rekapitulace:
V roce 2021 v měsíci červnu byly označeny nádoby na směsný komunální odpad QR kódy.
Pokud se na popelnici QR kód poškodí nebo si občan zakoupí novou nádobu, může si nové
QR kódy vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě. Do konce roku 2021 si občané
vyzvedli na obecním úřadě evidenční kartičky. Od 1.1. 2022 se eviduje odevzdané množství
odpadů na SSO v Černé Hoře. Upozorňujeme občany, že ještě hodně kartiček nebylo
vyzvednuto. Těmito kroky jsme získali možnost evidovat množství odpadu
vyprodukovaného občany.
V únoru 2022 na zasedání zastupitelstva byla odsouhlasena smlouva na zavedení
motivačního systému (MESOH). V dubnu se do domácností roznesl manuál k motivačnímu
a evidenčnímu systému. Součástí manuálu byly etikety s QR kódy a deset igelitových
průhledných pytlů na plast a papír. Pytel musí být řádně naplněn, pevně zavázán a označen
QR kódem (s popiskem Plast, pytel), QR kód nalepte na vystřižený kousek kartonu. Nelepte
QR kódy přímo na pytle.
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Další možnost je odevzdat ke svozu např. plastovou bednu, ta se označí QR kódem (Plast,
volný). U papíru do pytle ukládáme drobný papír. Po naplnění pytle postupujeme stejně jako
u plastu a označíme QR kódem (s popiskem Papír, pytel). U samostatně svázaných balíků
označíme QR kódem (s popiskem, Papír, balík). V případě, že vám pytle a QR kódy dojdou,
lze si je vyzvednout v úřední hodiny na obecním úřadě. Pytle s plasty nebo papírem se
odváží při každém druhém svozu směsného odpadu, termíny odvozu najdete v manuále.
Pozor:
Počet odevzdaných pytlů musí být shodný s počtem nalepených QR kódů.
Vše je evidováno v systému. Dole na etiketě s QR kódy jsou přihlašovací údaje
do odpadového účtu. Nahoře je uvedeno: Název stanoviště a jméno.
Jméno kohokoliv z domácnosti vygeneroval systém. Není tedy podstatné, zda se tato
osoba v domácnosti trvale zdržuje, ale v systému má uveden tento trvalý pobyt.
Přihlásit se do odpadového účtu proto může kdokoliv z domácnosti, vyplní odpadový
dotazník, kterým aktivuje bonusy za kompostování a za snižování produkce odpadů. Dále
doporučujeme věnovat se inventuře stanoviště.
Vše podstatné si přečtete v manuále. V případě dotazů kontaktujte telefonicky,
emailem nebo osobně po předchozí domluvě místostarostu obce.

Klub důchodců
Klub důchodců Bořitov pořádá 15. a 16. června 2022 jednodenní zájezd. Zámek Hradec
nad Moravicí, prohlídka Opavy, osobní volno a oběd. Odpoledne zámek Kravaře a odjezd
domů. Cena zájezdu je 300,- Kč. Odjezd autobusu je v 6 hodin od Manga.
Na 16. června zbývá několik volných míst. V případě zájmu kontaktujte pana Josefa
Konečného 602 786 024, příp. paní Helenu Filipovou 723 181 238.
Ve spolupráci s tělesně postiženými v Rájci Jestřebí pořádáme týdenní pobyt ve dnech
19. června - 25. června 2022 na Šumavě - Srní, hotel Vydra.
Odjezd autobusu je 19. června v 6,45 hod od Manga.

Oznámení ZŠ a MŠ Bořitov
Měsíc květen v ZŠ a MŠ Bořitov
Škola:
 Na pondělí 2. 5. připravila paní Helena Jalová z boskovické knihovny ve spolupráci s naší
knihovnicí paní Olgou Odehnalovou besedu s ilustrátorem dětských knížek panem
Adolfem Dudkem pro všechny žáky naší školy. S panem Dudkem se děti ze školy
i školky setkávají v pravidelných intervalech, vždy se dozví něco zajímavého ohledně
ilustrování knížek a zároveň si užijí spoustu legrace.
 Ve středu 4. 5. se na naší škole poprvé uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče.
Během prvních dvou vyučovacích hodin měli možnost se přijít podívat, jak probíhá výuka.

 Žáci 1. – 3. ročníku absolvovali 5. května výukový program environmentálního
střediska Lipka v Kohoutovické oboře v Brně pod názvem „Do obory za zvířátky“.
 V pátek 6. 5. se žáci 5. ročníku zúčastnili pietního aktu položení věnců k památníkům
obětí 1. a 2. světové války v Bořitově organizovaného Kulturní komisí obce Bořitov.
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 Pondělní dopoledne (16. 5.) patřilo pohybu. Žáci všech ročníků si v místní sokolovně užili
pohybový program s tanečními prvky různých stylů (Happy dance, Tabaty,
výrazového tance, balance workout), který pro základní školy připravuje společnost
„Dětský muzikál“. Hodina intenzivního pohybu byla sice pro děti fyzicky náročná, ale
zároveň jim přinesla hodně radosti a legrace. Všichni odcházeli spokojení a nabití energií.
 Výborně si vedli reprezentanti naší školy na atletických závodech, které tradičně pořádá
Základní škola Rájec-Jestřebí pro své žáky a žáky z Bořitova, Doubravice a Ráječka.
Letos naši úspěšní sportovci přivezli 9 medailí. Všem děkujeme za reprezentaci školy
a gratulujeme těm, kteří se umístili na stupních vítězů. Byli to:
- Natálie Sklenářová (1. roč.) - 3. místo v běhu na 50 m,
- Šimon Sehnal (1. roč.) - 2. místo v běhu na 50 m,
- Sofie Odehnalová (3. roč.) – 3. místo v běhu na 50 m,
- Václav Holík (3. roč.) – 1. místo ve vytrvalostním běhu, 1. místo ve skoku do dálky a
2. místo v běhu na 50 m,
- Eliáš Svoboda (3. roč.) – 2. místo ve skoku do dálky,
- Šimon Včelař (4. roč.) – 3. místo ve skoku do dálky,
- Michaela Musilová (5. roč.) – 2. místo ve skoku do dálky.
Školka:
 Děti si v Centru Eden v Bystřici nad Perštejnem 12. května poprvé vyzkoušely
projektový den. Ve dvou skupinách pod vedením odborných průvodců zkoumaly, jak žili
jejich prarodiče, čemu se věnovali, čím se zabývali. Mohly si pohladit mnoho domácích
zvířat, pojmenovávat je i jejich mláďata, pozorovat, čím se živí. Vyzkoušely si pročesat
vlnu, prosívaly v mlýně mouku na určitou hrubost, přivoněly k sušeným bylinkám,
prozkoumaly včelí plástev i její společenství, v truhlářské dílně řezaly dřevo pilkou,
dlabaly dlátkem. V panském domě si zkusily psát pravým brkem. Radost si užily
v dětském koutku, kterému dominovala stylizovaná krtčí hromádka se skluzavkou.
Hromádka byla uvnitř vyplněná tajuplnými cestičkami i s potravou, kterou se pravý krtek
živí.
 Naposledy v letošním školním roce navštívily předškolní děti 17. května knihovnu
s programem připraveným paní Šamonilovou.
 K svátku maminek si děti obou tříd připravily pro své nejbližší krásné besídky. Třída
Broučků 17. května vystoupení pod názvem: „Probudil se malý brouček" a třída Sluníček
20. května besídku s názvem: „Myšičko, myš…"
Další informace:
Jarní sběr papíru - poděkování
V termínu od 11. - 13. dubna jsme organizovali sběr odpadového papíru a hliníku. Nasbíralo
se 4.050 kg papíru a 97 kg hliníku a škola tak získala částku 11 061,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. Finanční částku použijeme jako příspěvek
na výlety, odměny při sportovních soutěžích a dalších akcích. Příští sběr bychom chtěli
uskutečnit během října.
Pozvánka na ŠKOLNÍ AKADEMII ZŠ A MŠ
Děti ze Základní a Mateřské školy Bořitov zvou všechny na svou „Školní akademii“, která
se koná v neděli 19. června 2022 v 16:00 v sále sokolovny. Svými vystoupeními se
rozloučí se školním rokem 2021/2022. Loučit se budeme také se žáky 5. ročníku a přivítáme
budoucí prvňáčky mezi školáky.
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Bořitovští obyvatelé v roce 1756: 3. část, rybárna
Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D.
Na seznamu bořitovských domů a obyvatel, který v roce 1756 vypracoval bořitovský farář
František Antonín Nepomuk Klenovský, je i dům, který dostal v roce 1771 číslo popisné 81.1
Kdysi to byl kromě mlýna jediný dům, který stál na dnešní ulici Trávníky. V seznamu se píše,
že se jedná o dům vrchnostenského rybáře (latinsky dominicali piscatori). Vrchnostenští
rybáři (někdy se jim říkalo porybní) se starali o panské rybníky. Tyto rybníky byly zřejmě
čtyři, i když dodnes zůstal zachovaný jen jeden – Oborský rybník v Černé Hoře. Druhý
černohorský rybník je už zrušený a stával u kostela v místech, kde je dnes v Černé Hoře
ulice Na Rybníčku. Třetí rybník byl za Černou Horou u Selkova a čtvrtý rybník býval
v Bořitově u mlýna poblíž dnešního fotbalového hřiště. I tento bořitovský rybník je už bohužel
vysušený, i když je pořád poznat, kde býval.1,5
V těchto rybnících měla vrchnost celkem výnosný chov kaprů. V roce 1750 se
z černohorského Oborského rybníka a rybníka u kostela vylovilo 30 kop kaprů
a z bořitovského rybníka také 30 kop kaprů, celkem tedy 60 kop. Jedna kopa kaprů tehdy
stála 1 zlatý a 30 krejcarů, což z rybníkářství dělalo velice zajímavý zdroj příjmů. 5
O tento druh hospodářství se staral právě panský rybář, který žil v Bořitově v č. p. 81.
Protože byl zaměstnancem vrchnosti, nevztahovaly se na něj některé poddanské
povinnosti. Např. nemusel chodit na robotu. Z tohoto důvodu se dům č. p. 81 nenachází
v dokumentu zvaném Urbariální fase z roku 1775, kam se zaznamenaly povinnosti
poddaných k vrchnosti.2,6
Díky seznamu bořitovského faráře dnes víme, že v roce 1756 bydlel v domě č. 81 panský
rybář Bartoloměj Stejskal se svou manželkou Kateřinou a se dvěma syny. Tři osoby
na seznamu mají tři jména: Jedná se o křestní jméno, jméno biřmovací a příjmení.
Nejmladší syn má jen křestní jméno, takže u biřmování ještě nebyl.
Označení Č. p. Popis budovy
N4
81 Dům vrchnostenského rybáře
Bartoloměj Václav Stejskal, syn Pavla Stejskala, rybář
Manželka: Kateřina Rozálie, dcera Bernarda Hetka
Synové:
František Damil
Jan

Osob
4
*1716 (40 let)
(věk neznámý)
*1745 (11 let)
*1747 (9 let)

Bořitovský dům č. p. 81 se jako vrchnostenská rybárna uvádí ještě v katastru z roku 1820,
v tzv. Matrice výnosu pozemkového.3 A ještě v roce 1921 je jako vlastník domu zapsaný
majitel černohorského zámku Moritz Fries. Rodina, které v něm tehdy bydlela, měla dům
jenom v nájmu.4
Použité prameny a literatura
1. Moravský zemský archiv v Brně (MZA), fond E 67 Sbírka matrik, sig. 139, farnost Bořitov.
2. MZA, fond D 5 Urbariální fase, sig. 32/B (panství Černá Hora), svazek B (obec Bořitov).
3. MZA, fond D 7 Matrika výnosu pozemkového, karton 131 B (obec Bořitov)
4. Státní okresní archiv Blansko, fond Okresní úřad Boskovice, Inv. č. 1243, karton č. 981, sada BK0543
– sčítací operáty obce Bořitov, rok sčítání 1921.
5. PILNÁČEK, Josef. Paměti městyse Černé Hory. Černá Hora: nákladem vlastním, 1926.
6. 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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Průjezd pana presidenta T.G. Masaryka Černou Horou dne 16. června 1929
Letním sídlem presidenta T.G. Masaryka bylo město Židlochovice, který je využíval mj. také
k výjezdům po Moravě a do Slezska. Během pobytu v r. 1929 v Židlochovicích uskutečnil
pan president šest takových výjezdů do různých míst a konkrétně v období od 3. do 21.
června 1929 při své druhé cestě po Moravě podnikl i výjezd do našeho regionu na sever
od Brna.
Tato cesta se uskutečnila v neděli dne 16. června 1929 a politická správa okresu Boskovice
vydala nařízení, že projíždějící pan president nesmí býti nikým obtěžován.
Byla také určena místa, kde budou zastávky i s doprovodem. První taková zastávka byla
v Řečkovicích a druhá se měla uskutečnit až v Boskovicích.
Došlo však k neplánované zastávce v obci Milonice, kde pana presidenta zastavilo místní
obecní zastupitelstvo. V Pamětní knize Milonic se dočítáme, že po uvítacím proslovu
řídícího učitele zdejší školy Jana Brychty se pan president T. G. Masaryk podepsal jak
do pamětní knihy obce Milonice, tak také do kroniky školy. Potom pan president pokračoval
i s doprovodem ve své cestě přes Závist do Černé Hory.

Podpis presidenta T.G. Masaryka
v Pamětní knize Milonic ze dne
16. června 1929.
Městečko Černá Hora se na průjezd pana presidenta T. G. Masaryka připravovalo velice
důkladně, jak také vyplývá ze zápisů v Pamětní knize obce č. I, v níž kronikář Otakar Souček
popisuje průběh příprav na uvítání pana presidenta velice pečlivě. Už týden před příjezdem
této vzácné návštěvy do Černé Hory připravilo žactvo zdejší školy výzdobu. Děti pletly věnce
a lepily praporky. Telegrafní tyče v obci byly ozdobeny věnci z chvojí a byly na ně
připevněny prapory. Domy v městečku byly nově olíčeny a okna vyzdobena a opatřena
prapory. Silnice i její okolí byly zameteny, aby všude bylo čisto, ale večer přišla velká bouře
s lijákem, která v několika okamžicích zničila týdenní práci na výzdobě obce. Strhla i nápisy
na vítajících slavobránách tak, že skončily v blátě.
Tato situace však černohorské občany neodradila a hned po uklidnění bouří způsobené
škody byly odstraněny a vše znovu připraveno k slavnostnímu uvítání pana presidenta.
K tomuto uvítání byly v městečku Černá Hora postaveny tři slavnostní brány. Jedna byla
na kopci při vjezdu do Černé Hory u domu č.139, druhá byla umístěna u domu pana Plhoně,
což je nyní dům č.p. 54 a třetí uvítací brána byla na konci obce u tehdejšího dvora.
Na první bráně byl nápis: „Buď vítán náš osvoboditeli“, na hlavní bráně u č. 54 byl nápis:
„Tatíčku, buď dlouho zdráv“ a na bráně třetí, která byla zhotovena z hasičských žebříků
u hospodářského dvora (dnes VF) při výjezdu z obce nápis: „Buď zdráv vůdce“.
Před příjezdem do Černé Hory projížděl pan president i s doprovodem sousední obcí Závist
směrem od Lipůvky a Milonic. Kronika obce Závist vedená od r. 1899 k tomu doslova uvádí:
„Dne 16. června 1929 projel zdejší obcí od Brna k Černé Hoře president republiky T. G.
Masaryk v osobním autě. Zdejší občané ho uvítali tím, že před vesnicí se zřídila přes silnice
slavobrána a občané se u této brány po obou stranách seřadili a při příjezdu pana presidenta
ho všichni pozdravili“.
Do Černé Hory přišlo přivítat pana presidenta z celého okolí nesmírné množství lidu. Přišli
sem lidé z Bořitova, Žernovníka, z Malé Lhoty, z Býkovic a z dalších obcí. Školní mládež
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lemovala okolí cest spolu se Sokoly a legionáři. Pan president si velmi pěkně výzdoby všiml
a pochvalně ji ohodnotil.
Ve školní kronice Bořitova je zapsáno: „Nebylo v našem kraji snad nikdy tolik radosti a slávy
jako v den 16/6.1929, kdy nás navštívil jeden z největších synů čs. Národa, zakladatel
republiky československé a její první president T.G. Masaryk. Žactvo a občanstvo
bořitovské dostavilo se k uvítání do Černé Hory, ježto jel p. president po státní silnici z Brna
k Boskovicům, 3 slavobrány vítaly vzácného hostě. Žel, že se v Č.H. nezastavil, nýbrž jenom
jí projel. Učitel zdejší školy Josef Zejda napsal k této události báseň „K zájezdu pana
presidenta na Horácko, v boskovském krajinském listě „Zájmy kraje“ otištěnou, která zní
takto:
K zájezdu pana presidenta na Horácko.
Prapory rudobílé stožáry bičují.

Čekají zde jako za letních večerů

Obilí klasy se kloní a vztyčují,

doma ve svých vískách, ve měsičním šeru,

vlní se větrem, jako řady horáků

na hvězdu, již prolítne nebeskou bání,

s tvrdýma rukama a světlem ve zraku.

v chvějících se srdcích mají tolik přání.

Rvou se denně s drsnou zemí o kameny,

Už se mihla kolem jeho hlava bílá,

Dnes osud přenes radost v život znavený.

naše hvězda jasná, nám všem tolik milá.

Srdce prudce bije, v šlehané tváři,

Jedno přání blesklo řadou tisíc hlav:

oči horečně a nedočkavě září.

Nechť ještě dlouho žije a je hodně zdráv!

Druhá oficiální zastávka pana presidenta T. G. Masaryka po projetí Černou Horou se
uskutečnila v Boskovicích. Zdejší prameny podrobněji také uvádějí, kdo byl součástí
doprovodu pana presidenta na této cestě. Z dobového tisku se dovídáme, že to byl tehdejší
ministerský předseda Udržala, ministr vnitra Černý, své dcery pana presidenta Alice a její
tajemnice slečny Udržalové.
V Boskovicích byla návštěva pana presidenta přivítána tehdejším Okresním hejtmanem
Aloisem Fendrychem a starostou města Boskovic Pavlem Šlahúnkem. Se svými projevy
tehdy i v Boskovicích vystoupilo několik řečníků. Např. v projevu starosty Boskovic byla již
tehdy zmínka o důležitém záměru, před kterým stojí Boskovice, a to o nutnosti zřízení
skupinového vodovodu z Velkých Opatovic, aby se zabránilo vzniku tyfových epidemií a aby
byl dostatek zdravé pitné vody pro Boskovice a okolí.
Po projevech a předání darů se T. G. Masaryk zapsal do Pamětní knihy města a sokolské
obce a pokračoval ve své cestě do Jevíčka, Litovle, Brodku, Prostějova a zpět
do Židlochovic.
Prameny:
1) Pamětní kniha městyse Černé Hory okres Boskovice župa Brno str.245-248.
2) Pamětní kniha obce Milonice od r. 1924.
3) Kronika školy v Milonicích, (není t.č. k dohledání).
4) Opis kroniky obce Závist do roku 1972, (zapůjčila Blažena Poncová).
5) Školní kronika školy v Bořitově roky 1911-1957, str. 78-79
6) Fotografie poskytla ze svého archivu paní Vlasta Štěpánková, roz. Poděbradská.
7) Noviny „ZRCADLO BLANENSKA A BOSKOVICKA“, ze dne 16.6.2014, článek
President Masaryk v Boskovicích slíbil podporu novému vodovodu.
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Autorská poznámka: autor článku děkuje paní starostce obce Milonice Marcele
Nešetřilové, ředitelce školy v Bořitově paní Šárce Hlavaté, paní Blaženě Poncové,
za fotografie Vlastě Štěpánkové.

Slavobrána u domu čp. 54.
Ant. Odehnal, Černá Hora

TJ Sokol Bořitov
Výsledky silničního cyklistického závodu „O mistra Bořitova 2022“
Letošní 52. ročník tradičního silničního cyklistického závodu „O mistra Bořitova“ se
uskutečnil v neděli 29. května za příznivého slunečného počasí, takže zvláště malým
závodníkům se příjemně závodilo. Při povzbuzování početných diváků a příznivců sportu
soutěžilo 60 závodníků v 17 kategoriích. Všichni závodníci se zasloužili svým výkonem
a sportovním nasazením o pěkný závod a sportovní zážitek, za což jim patří dík.
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Na medailová místa se probojovali:
odrážedla, chlapci, roč. 2020:
1. Martin Majer a Radek Michálek, 2.Dominik Vladík,
3. Teodor Kučera
odrážedla, dívky, ročník 2019: 1. Sára Kobylarzová, 2. Nela Kupčíková
odrážedla, chlapci, ročník 2018: 1. Jakub Prchal, 2. Marek Burger, 3. Vítek Kakáč
odrážedla, dívky, ročník 2018: 1. Hana Kováčová, 2. Nina Marečková
odrážedla, chlapci ročník 2017: 1. Jan Dobiášek, 2. Dominik Tesař, 3. David Crhák
kola 50 m, dívky, ročník 2018: 1. Sára Kyánková, 2. Nina Marečková, 3.Hana Kováčová
kola 100 m, dívky, ročník 2017: 1. Ella Koláčková
kola 100 m, chlapci, ročník 2017: 1. Jan Dobiášek, 2. Viktor Všianský, 3. Daniel Tuchveťjev
kola 200 m, dívky, ročník 2016: 1. Leona Kolínková, 2.Karin Kobylarzová, 3.Lilien Fojtová
kola 200 m, chlapci ročník 2016: 1. Marek Jakubec, 2. Viktor Geciu, 3. Jan Kováč
kola 400 m, dívky, ročník 2015: 1. Natálie Sklenářová, 2. Abigail Crháková
kola 400 m, chlapci, ročník 2015: 1.Jakub Mareček, 2. Vojtěch Lanča, 3. David Burger
kola 500 m, dívky, ročník 2014-13:1. Elizabeta Sehnalová a 1. Sabina Svobodová
kola 500 m, chlapci roč..2014-13:1. Matouš Jakubec, 2. Tadeáš Svoboda a 1. Matyáš Foit
kola 1okruh, dívky, roč.2012/11: 1. Kristýna Zouharová, 2.Beáta Ostrá, 3.Nela Sklenářová
kola 1 okruh, chlapci roč.2012/11: 1. Alex Kučera, 2. Matyáš Macháček, 3. David Včelař
kola 2 okruhy roč. 2010-08:
1. Nicolas Kučera a 1. Julie Sehnalová
Foto ze závodů si můžete prohlédnout na webových stránkách TJ Sokol Bořitov.

Oddíl nohejbalu
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu pořádá v sobotu 25.6.2022 na hřišti u sokolovny
tradiční turnaj v nohejbale dvojic o „Pohár starosty TJ“. Zveme všechny hráče
a příznivce tohoto sportu. Občerstvení zajištěno.

Oddíl kopané
Letní kemp pro děti
Stejně jako v loňském roce bude i letos oddíl kopané pořádat letní
fotbalový kemp, který se uskuteční ve sportovním areálu
fotbalového oddílu. Kemp proběhne ve dnech od 11.7.2022 od 8,00
hod. do 15.7.2022 do 16,00 hod.
Stravování (snídaně, oběd, večeře) zajištěno. Ubytování ve fotbalových
kabinách. Sportovní program.
Přihlásit se mohou i děti, které nenavštěvují fotbalový oddíl. Bližší
informace u p. Aloise Ťoupka – tel. 602 576 538. Kapacita je omezená.
Letní taneční zábava
Fotbalový oddíl pořádá taneční zábavu, která se bude konat ve sportovním areálu v sobotu
16.7. 2022, začátek ve 21,00 hod, hraje skupina „AKCENT“.
Na třetí ročník zvou pořadatelé.
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Výsledky mistrovských utkání v kopané - muži
Okresní přebor 2021-2022
20. kolo Ne 1.5. 2022, 16:30 hod.
21. kolo Ne 8.5. 2022, 16:30 hod.
Bořitov – Adamov 2:1 (0:0)
Olešnice – Bořitov 3:1 (0:0)
Branky: Petrák L., Modrák K. (PK)
Branka: Modrák K. (PK)
22. kolo Ne 15.5. 2022, 16:30 hod.
23. kolo Ne 22.5. 2022, 17:00 hod.
Bořitov – Drnovice 3:1 (2:0)
Bořitov – Olomučany 4:1 (2:0)
Branky: Si Len Thang Bawi Hung, Bodeček Branky: Nguntual Thum Thang, Vorlický J.
V., Vorlický J.
2x, Málek M.
24. kolo So 28.5. 2022, 14:45 hod.
Letovice – Bořitov 1:2 (0:1)
Branky: Vorlický J., Nesvadba R.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabulka Okresní přebor muži
Rudice
24 18
1
5
Kunštát B
24 17
2
5
Jedovnice
24 16
4
4
Drnovice
24 16
1
7
Černá Hora
24 12
3
9
Olešnice
24 12
3
9
Doubravice
24 10
4
10
Bořitov
24 10
2
12
Skalice
24
8
6
10
Adamov
24
7
4
13
Letovice
24
8
0
16
Velké Opatovice
24
6
4
14
Knínice
24
5
6
13
Olomučany
24
2
2
20

49:24
69:29
68:32
86:43
58:46
54:43
62:56
60:51
47:59
25:47
54:75
38:82
41:60
20:84

55
53
52
49
39
39
34
32
30
25
24
22
21
8

Zbývající utkání - Okresní přebor mužů 2021-2022
25. kolo Ne 5.6. 2022, 17:00 hod.
26. kolo So 11.6. 2022, 10:00 hod.
Bořitov - Knínice
Rudice - Bořitov
Výsledky mistrovských utkání v kopané – Starší přípravka
Okresní přebor 2021-2022
14. kolo
03.05.2022 16:30 Lipovec A
Bořitov
4:5
Branky: Holík Václav 2x, Macháček Matyáš 3x
15. kolo
07.05.2022 10:00 Bořitov
Žijeme hrou/Kunštát B
7:7
Branky: Krajger Ricjhard, Svoboda Eliáš, Tihon Tomáš, Ostrejš Samuel, Žid Marek, Včelař
Šimon, Holík Václav
07.05.2022 11:00 Bořitov
Žijeme hrou/Kunštát A
3:3
Branky: Fojt Matyáš, Kovář Jakub, Hernandez Cristian
16. kolo
14.05.2022 10:00 Blansko A
Bořitov
7:9
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Branky: Ostrejš Samuel 3x, Žid marek 3x, Kovář Jakub 2x, Hernandez Cristian
14.05.2022 11:15 Blansko B
Bořitov
Branky: Žid Marek
17. kolo
21.05.2022 10:00 Bořitov
Letovice B
Branky: Holík Václav 3x, Tihon Tomáš
21.05.2022 10:00 Bořitov
Letovice A
Branky: Holík Václav, Ostrejš Samuel
18. kolo
28.05.2022 10:00 Bořitov
Jedovnice/Kotvrdovice
Branky: Ostrejš Samuel 6x, Holík Václav 2x
28.05.2022 11:00 Bořitov
Vilémovice/Ostrov
Branky: Holík Václav 3x, Kovář Jakub, Svoboda Eliáš

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tabulka - OP starší přípravka
Blansko B
33 32
0
1
RDR Akademie R
34 26
3
5
RDR Akademie D
33 23
1
9
Lipovec A
31 22
2
7
Letovice B
31 21
3
7
Boskovice A
29 21
2
6
Žijeme hrou/Kunštát A
33 18
5
10
Blansko A
33 18
0
15
Letovice A
31 17
2
12
Boskovice B
30 16
3
11
Bořitov
34 14
3
17
Olomučany
34 12
6
16
Šošůvka-Vysočany/Sloup
32 10
4
18
Knínice
33
8
5
20
Žijeme hrou/Kunštát B
33
7
5
21
RDR Akademie RJ
33
8
1
24
Jedovnice/Kotvrdovice
34
7
2
25
Černá Hora
34
3
1
30
Vilémovice/Ostrov
33
2
0
31

456:105
354:168
357:232
246:165
261:139
364:152
250:198
345:279
250:197
233:199
183:253
176:210
195:294
159:242
165:227
164:339
148:348
129:419
105:374

21 : 1

4:9
5:3

8:4
5:3

96
81
70
68
66
65
59
54
53
51
45
42
34
29
26
25
23
10
6

Zbývající utkání - Starší přípravka, Jaro 2022
19. kolo Ne 5.6. 2022, 10:00 hod.,
20. kolo So 11.6. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Boskovice
hřiště Bořitov
Boskovice B - Bořitov
Bořitov - Černá Hora
Boskovice A - Bořitov
Výsledky mistrovských utkání v kopané žáků
Okresní přebor 2020-2021
20. kolo
29.04.2022 17:30 Vavřinec
Branky: Becha Jan, Feifer Ondřej, Pavlů Lukáš

11

Černá Hora/Bořitov

6:3

21. kolo
27.04.2022 17:30 Černá Hora/Bořitov
Knínice
Branky: Vaněk Tomáš 5x, Feifer Ondřej
22. kolo
04.05.2022 17:00 Žijeme hrou B
Černá Hora/Bořitov
Branky: Feifer Ondřej
23. kolo
13.05.2022 17:30 Černá Hora/Bořitov
Svitávka/Žijeme hrou
Branky: Dvořáček Petr, Honsnejman Adam, Vaněk Tomáš 3x, Feifer Ondřej
16. kolo
11.05.2022 16:30 Šošůvka-Vysočany/Sloup
Černá Hora/Bořitov
Branky: Dvořáček Petr, Drábek Václav, Honsnejman Adam
24. kolo
14.05.2022 16:30 Černá Hora/Bořitov
VOLNO - VOLNÝ LOS
Branky:
30. kolo
18.05.2022 17:30 Černá Hora/Bořitov
Lipovec/Ostrov
Branky: Kos Šimon, Feifer Ondřej
25. kolo
21.05.2022 10:00 Černá Hora/Bořitov
Bukovinka
Branky: Kos Šimon, Vaněk Tomáš 5x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabulka - OP žáci
Boskovice B
23 21
Jedovnice A
21 18
Šošůvka-Vysočany/Sloup
24 18
Vavřinec
22 17
Lipovec/Ostrov
22 11
Jedovnice B
23 11
Knínice
23
9
Olomučany.
22
9
Černá Hora/Bořitov
22
8
Bukovinka
23
6
Kořenec
21
6
SK Jedovnice C
23
4
Žijeme hrou B
22
3
Svitávka/Žijeme hrou
21
2

0
1
1
1
2
2
4
2
0
2
2
2
3
4

2
2
5
4
9
10
10
11
14
15
13
17
16
15

Zbývající utkání – Okresní přebor žáci 2021-2022
26. kolo Ne 31.5. 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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235:50
148:47
120:80
120:32
72:72
65:75
97:73
85:122
76:143
55:116
63:126
51:101
58:128
58:138

6:2

5:1

6:1

14 : 3

3:7

6:3

63
55
55
52
35
35
31
29
24
20
20
14
12
10

Kulturní komise
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SDH Bořitov
● Zásahová jednotka byla dne 16.5. v poledních hodinách povolána na požár lesa do obce
Žernovník. Jednalo se o požár 10 x 10 metrů, který byl uhašen před příjezdem hasičů.
● Žádáme občany, aby se v případě žádosti o likvidaci nebezpečného hmyzu obraceli
na velitele jednotky SDH pana Radima Kříže na tel.: 721 024 127
● V měsíci květnu se naplno rozběhly soutěže mladých hasičů a dorostenců. Žáci zahájili
sezonu 7.8. ve Vavřinci, kde se nejlépe dařilo mladším žákům, kteří získali bronzové
medaile (starší 6.místo). O týden později se konala soutěž u nás v Bořitově, kde se
pro změnu dařilo starším žákům. Doma totiž zůstal pohár za druhé místo (mladší 4.
místo). V sobotu 21. 5. proběhlo v Ostrově u Macochy okresní kolo hry Plamen. Mladší
žáci obsadili 5.místo. Starším se zadařilo o něco lépe a získali bronzové medaile za třetí
místo. Odpoledne se uskutečnila okresní soutěž v běhu na 60 metrů s překážkami.
Postup na krajské kolo si vybojovali: Kateřina Podmelová, Adam Včelař a Matyáš
Macháček.
● Dorostenci v květnu zvládli dvě kola Okresní ligy dorostu ve Velkých Opatovicích,
v Bořitově a jeden závod Českého poháru v Třebíči. Detailní výsledky najdete
na webových stránkách SDH.
● Sportovní družstva zahájila závodní sezonu v neděli 22. 5. na prvním kole VCB
na Žernovníku. Tým mužů z prvních závodů bral neplatný pokus, ženy se umístily na 4.
místě a stejné umístění brala i naše dorostenecká reprezentace. Další závod nás čeká
v neděli 29. 5. 2022 v Senetářově.
● V měsíci červnu nás čekají další závody. Jedním z nich bude i třetí kolo letošní VCB
v Bořitově, kde oceníme podporu našich fanoušků.

Farnost Bořitov
Uplynulé akce
V dubnu jsme pro děti uspořádali 2 akce. První byla 16. 4. Po stopách zajíčka Ušáčka,
druhá 22. 4. – 23. 4. Noc sv. Jiří. Obě akce měly u dětí i rodičů velký úspěch, a to nás moc
těší.
Na začátku května nás čekal Týden pro rodinu. V rámci mše jsme si s dětmi povídali o tom,
jak vypadá jejich rodina, kdo rodinu tvoří a děti se pobavily scénkou.
21.5. proběhlo tradiční pečení chleba na orelsko-farním dvoře s dětmi, které se
připravovaly v naší farnosti na 1. svaté přijímání.
Připravované akce
3. 6. máme pro děti připraveno v rámci „Dětské“ mše svaté dodatečné překvapení ke Dni
dětí.
Každou první neděli v měsíci se na faře koná Farní kavárna. Začíná vždy v 9:30 hod.
a všichni jste srdečně zváni posedět a popovídat si se sousedy/kamarády/rodinou u dobré
kávy a lahodného moučníku. Kavárna se koná na faře (za Orlovnou – obejít zprava),
příspěvek je dobrovolný. Rozpis následujících kaváren: 5. 6., (prázdniny – není), 4. 9., 2.
10., 6. 11., 4. 12.
7. 6. se koná tradiční Kněžský fotbal. Je to akce 2x během roku, kdy se setkají kněží z Čech
a Moravy, aby proti sobě sehráli fotbalové utkání. Místa se střídají jednou v Čechách, jednou
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na Moravě. Vzájemné derby je vždy velmi vyhecované, ale přesto přátelské a s humorem.
Tentokrát zápas proběhne v Dýšině u Plzně na fotbalovém hřišti od 15:00 hod.
10. 6. se od 18:00 do 22:00 hod. bude konat již tradiční Noc kostelů. Letošním tématem
jsou pro nás cesty a putování. Inspirací nám je zdejší freska sv. Kryštofa, jehož legendu si
připomeneme. Přijďte se za námi podívat a projděte si kostel a faru tak, jak je neznáte. Bude
pro Vás připraven doprovodný program a menší občerstvení. Bližší informace budou na
samostatném plakátku. Všichni jste srdečně zváni!
24. 6. připravujeme pro děti táborák, jako rozloučení s uplynulým školním rokem
2021/2022. Konat se bude na orelsko-farním dvoře od 19:00 hod. Zveme všechny děti i
rodiče.
Velkou novinkou jsou facebookové stránky naší farnosti. Najde nás jako Farnost Bořitov.
Můžete si zde prohlédnout nejen informace ohledně bohoslužeb v kostele, ale i fotografie
z akcí, které během roku pořádáme.

Orel Bořitov
Florbal
Do ročníku 2021/2022 Orelské Florbalové Ligy jsme nastoupili s pěti týmy ve 4 kategoriích.
V první řadě bychom chtěli poděkovat rodičům za jejich pomoc s odvozem dětí na turnaje.
Mladší žáci
Zde jsme nastoupili s jedním týmem plným nových tváří. Celou sezónu jsme sbírali cenné
zkušenosti a nakonec se nám povedlo získat nepopulární bramborovou medaili.
Starší žáci
V této kategorii jsme měli dva týmy - jeden trénující v Rájci - Jestřebí a druhý, který se
připravoval v Černé Hoře. Druhý ze jmenovaných týmů byl plný začínajících hráčů, kteří
nikdy předtím florbal nehráli. Přesto se mezi ostatními týmy neztratili a skončili na 4. místě.
Tým trénující v Rájci byl plný zkušených hráčů a podařilo se mu v základní části skončit
na 2. místě a tím si zajistit postup na celorepublikové finále. Zde jsme se nezalekli silnějších
týmů a po prohře ve finále obsadili celkové 2. místo. Gratulujeme!
Dorostenci
Tým dorostenců po několika smolných prohrách o jediný gól bohužel nedosáhl na medaile
a musel se spokojit se 4. místem.
Muži
Muži několikrát podcenili slabšího soupeře a na konci sezóny jim ztracené body chyběly,
museli se tak spokojit s 5. pozicí v tabulce.
ORELSKÉ MOTOBURÁCENÍ
Jelikož se pomalu, ale jistě blíží čas dovolených, rádi bychom předčasně zveřejnili pozvánku
na jednu akci, kterou připravujeme začátkem srpna. Zveme tímto všechny příznivce jedné
stopy, ale i milovníky dobré zábavy, skvělé hudby i občerstvení na již

3. ROČNÍK ORELSKÉHO MOTOBURÁCENÍ.
Sraz motocyklů je v sobotu 6.8.2022 ve 14 hodin. Po žehnání motocyklů proběhne krátká
spanilá jízda obcí a společná vyjížďka. V 17 hodin startuje večerní posezení na orelském
dvoře se specialitami z udírny, točeným pivem a hlavně kapelami The Beaters, Momenty
a domácí kapelou NaLiTo!
Srdečně všechny spoluobčany na tuto akci zveme!
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci červnu 2022
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Křenek Filip

Úmrtí
Fiala Jaroslav
Pelikánová Marie
Mareček Josef
Skoupý Stanislav

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – červen 2022 (8 – 13 hod)
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.

MDDr. Vrbová (MUDr. Křížová)
MUDr. Žilka Vlastimil
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Bočková Jana
MUDr. Fenyk Vlastimil
MDDr. Fojtíková Veronika
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Grenarová Marie

Knínice u Boskovic, 330
Benešov, 19
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Vodní 5B

774 844 735
516 467 313
735 056 656
516 462 203
516 474 310
516 432 138
734 231 261
724 081 182

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.

Knihovna
Vedoucí knihovny oznamuje, že ve čtvrtek 16. června 2022 bude knihovna uzavřena.
Místo toho bude otevřena v pátek 17. června 2022 od 17 do 19 hodin.

Inzerce:
 Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 26. června 2022
ve 13,00 hodin na Hasičku.

Dámské a pánské kadeřnictví ERIKA
Bořitov, Loužky 202 zahajuje provoz od 1.6.2022.
Provozní doba dle objednání na tel. čísle: 607 626 877.
www.kadernictvi-erika.cz
Na Vaši návštěvu se těší Erika Tihelková
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