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Oznámení obecního úřadu
Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
19. září 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov.
Dne 08.09.2022 od 07,30 do 10,00 hod bude vypnutá část obce Bořitov napájená
z trafostanice Zádvoří (Pešovi) – část ulice Chlumská a nám. U Václava, Příční, Dolní
Zádvoří, Horní Zádvoří, Úzká, Nivka, Arch. Pavlů a trafostanice Bořitov - Suška 1,
BPE Zepo, Suška 2.
Upozorňujeme občany, že na webových stránkách obce je umístěna virtuální
prohlídka naší obce, která je pořízena z dronu, včetně detailních záběrů významných
objektů a míst v naší obci.
Obec Bořitov vypsala výběrové řízení na realizaci opravy komunikace na Oboru.
Opravena bude „rovinka“ od křižovatky k fotbalovému hřišti směrem na Oboru v délce cca
580 m, která je nejvíce poškozená. Realizace se předpokládá cca v říjnu nebo listopadu
2022 tak, aby na zimní měsíce byla komunikace opravena a nedocházelo k rozsáhlejší
destrukci vozovky.
Naše obec obdržela dotaci z MŽP v rámci operačního programu životní prostředí
2014-2020, 149. výzvy ve výši 1.370.245 Kč na realizaci zakázky „Protipovodňová
opatření obce Bořitov“ jejíž součástí je i náhrada současného veřejného drátového
rozhlasu za bezdrátový, včetně digitální ústředny a poplašných systémů. V polovině
září proběhne výběr dodavatele na tuto zakázku s termínem dokončení nejpozději
30.6.2023.
Dne 30.6.2022 bylo dokončeno zasíťování stavebních parcel v lokalitě K Vodárně III.
V současné době je zkolaudováno plynové vedení, kanalizace, vodovod a komunikace,
1.9. 2022 proběhla kolaudace veřejného osvětlení. Po obdržení všech kolaudačních
rozhodnutí můžeme zažádat SÚ Černá Hora o souhlas s dělením pozemků, na které
máme již vypracován geometrický plán. Prodej těchto stavebních pozemků
předpokládáme začátkem roku 2023.
V letních měsících proběhla rekonstrukce chodníků v ulici Chlumská, spojovacího
chodníku mezi ulicemi Krátká a Příční a instalace přístřešku na autobusové zastávce
u Staňkových.
Na hasičce probíhá od 19.7.2022 výstavba zázemí pro JSDH a garážová stání
pro historická vozidla a techniku. V současnosti jsou hotovy základy budovy, kanalizace
a je vybetonovaná základová deska. Práce probíhají dle schváleného harmonogramu.
V pondělí 29.8. 2022 byly firmou Tomáš Blažek, zemní a výkopové práce, s.r.o. zahájeny
práce na stavbě odlehčovací komory proti přívalovým dešťům v ulici Krajní.
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Na Obecním úřadě v Bořitově proběhlo 26.7.2022, po několika předchozích jednáních,
další jednání kolem znečišťování Lysického potoka. Za obec se jednání zúčastnil
starosta Antonín Fojt a místostarosta Alois Ťoupek, za ZEPO Bořitov, družstvo
Ing. Šejnohová a Ing. Kolínek, za ATOMO projekt s.r.o. Ing. Kašparec, za Lesy ČR s.p.
Ing. Hájek, za Povodí Moravy Ing. Antonín a za MěÚ Blansko vedoucí odboru životního
prostředí Ing. Pozděnová. Na jednání předložilo ZEPO Bořitov požadovaný záznam
kamerové zkoušky kanalizačního potrubí z kravina, které vyúsťuje do Lysického potoka.
Na jednání bylo projednáno i anonymní oznámení na znečišťování Lysického potoka
firmou ATOMO Projekt s.r.o. Výstupem z tohoto jednání je to, že ZEPO Bořitov, družstvo
by mělo do 30.6.2023 provést opravu kanalizace z kravína, aby se zabránilo průsakům
do této kanalizace z oblasti kravína a ATOMO Projekt s.r.o. opravu zpevněných ploch
ve svém areálu, kdy při větších deštích dochází ke splachu technologického prachu
z těchto ploch do Žerůtského potoka, který je přítokem Lysického potoka. Vedení obce
se bude nadále intenzivně snažit situaci kolem Lysického potoka, ve spolupráci se všemi
výše zmíněnými a zainteresovanými stranami řešit.

Odpadové hospodářství
Vážení občané,
znovu Vám připomínáme třídění odpadů. Dnes se zaměříme na plast a papír. Důležité
je si přečíst „Manuál k motivačnímu a evidenčnímu systému odpadového hospodářství
(MESOH). Tento byl doručen do každé domácnosti, výhledově bude zveřejněn
i na obecních stránkách. První svoz plastů a papíru provedli zaměstnanci OÚ 11.5. 2022.
Od tohoto data proběhly další tři sběry. Několikrát jsme popisovali a vysvětlovali jak pytle
nebo balíky připravit ke svozu. I přesto stále mnoho občanů nepostupuje dle manuálu.
Proto znovu popíšeme jak pytle a balíky připravit ke svozu.
1. Řádně si zkontrolujte, který den se plast a papír sváží (kalendář svozů máte v manuálu
a ve svém odpadovém účtu)
2. Do každé domácnosti bylo rozneseno 10 ks pytlů a QR kódy. Důležité je, aby počet
vydaných pytlů byl shodný s počtem odevzdaných pytlů a počtem QR kódů. Pytla a QR
kódy dostanete v době úředních hodin na obecním úřadě.
3. Vystavený pytel před nemovitost musí být průhledný o objemu 120 l. Musí být řádně
naplněn, zavázán a opatřen visačkou s QR kódem. Pytle nesmí být poloprázdné!!
Pokud nebude toto dodrženo, nebudou pytle svezeny.
4. U balíků musí být výška balíku minimálně 30 cm. Balík musí být řádně svázaný
a opatřený QR kódem.
Informace o zapojenosti do systému MESOH. Do konce srpna byla zapojenost
stanovišť do systému 80 %. Zapojenost znamená, že z daného stanoviště proběhl svoz
tříděného odpadu. Počet přihlášených stanovišť do odpadového účtu činí 59 %.
To znamená procento aktivních stanovišť, u kterých se přihlásila do odpadového účtu
alespoň jedna osoba z daného stanoviště. Vyplněný odpadový dotazník má 44 %,
potvrzenou inventuru stanoviště má 31 %.
Znovu Vás žádáme o dodržení postupu vyplnění a kontroly vašich odpadových účtů
dle manuálu.
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Termíny svozů odpadů do konce roku 2022
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad + pytlový sběr plastu a papíru

Přistavení kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový odpad:
čtvrtek 29.9.2022 od 16,45 do 17,15 hod - náměstí U Václava – za
samoobsluhou
Nebezpečný odpad
Lze odevzdat baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny
a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla,
desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry,
nádoby se zbytky chemikálií apod.
Velkoobjemový odpad
Zde můžete do kontejneru odevzdat veškerý nábytek, sanitu (vany, toaletní mísy,
umyvadla), koberce, linoleum, textilie, matrace, molitan, vědra, nádoby, rámy oken a dveří,
ostatní – lyže, peřiny, zrcadla, kufry, plastové stoly a židle).
Nepatří sem:
Tabulové sklo, elektroodpady, chemikálie, odpady, který je možno vhodit do standardních
kontejnerů na tříděný odpad, stavební odpad, odpady s obsahem azbestu, zářivky,
výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky.

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE BOŘITOV A SENÁTU PARLAMENTU ČR
Starosta obce Bořitov v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
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1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE BOŘITOV A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
se uskuteční
v pátek 23. září 2022
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
V případě, že žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky nezíská počet
hlasů potřebných ke zvolení proběhne 2. kolo voleb
v pátek 30. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 1. října 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
v Obci Bořitov je 1 volební okrsek se sídlem:
budova Obecního úřadu Bořitov, nám. U Václava 11, 679 21 Bořitov, v místnosti
klubu důchodců.
3. STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Starosta obce Bořitov stanovuje v obci Bořitov minimálně sedmičlennou
okrskovou volební komisi.
4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku.
6. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování.
7. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
8. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Voliče, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít
s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoliv však
člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední
obálky.
9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodu obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
10. U voleb do Senátu Parlamentu ČR pak volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi
nebo zvláštní okrskové volební komisi. Ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.
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Bořitovští obyvatelé v roce 1756: 5. část, dům osvobozený od robot
Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D.
V soupisu duší, které vypracoval roku 1756 bořitovský farář Klenovský, můžeme najít
i dům, který stojí v dnešní ulici Podsedky a má č. p. 62. Ten se od všech ostatních domů
v Bořitově liší tím, že ho farář nadepsal poměrně dlouhou poznámkou, která v latinském
originále zní: „Gaza isthal i robotis dominis est libera ast: Clerus decimat.“ Mohli bychom ji
přeložit takto: „Tento dům je osvobozený od panské roboty, ale desátek duchovenstvu
odvádí.“1
Desátek a robota patřily mezi povinnosti poddaných. Desátek můžeme chápat jako jakýsi
poplatek farářům za jejich duchovní službu. A vzhledem k tomu, že faráři nedostávali
žádnou mzdu, desátek byl jedním z jejich hlavních příjmů. Traduje se, že jako desátek
se odváděla desetina úrody, ale není to tak úplně pravda. V první řadě je potřeba
si uvědomit, že desátek neplatili všichni farníci, ale většinou jen sedláci. A ani ti neodváděli
desetinu z celé své úrody, ale jenom z nějaké její části.
Pokud jde o robotu, tak i na ni chodili jen někteří obyvatelé Bořitova. Robota se netýkala
např. kněžích, mlynářů, rychtáře nebo osob zaměstnaných u vrchnosti. Mezi ně patřili
zřejmě také lidé, kteří bydleli v domě č. p. 62 v Podsedkách. Ten totiž původně nebyl
selskou usedlostí, ale patřil k hutím na výrobu kamence.4 Později vrchnost budovu
i s polnostmi prodala a stal se z ní grunt, ke kterému patřilo přes 20 měřic polí (asi 5 ha)
a velké louky, na kterých se ročně sklidily 3 dvojspřežní fůry sena a otavy. 2,4
V seznamu obyvatel z roku 1756 vidíme, že v domě žila Veronika Trčková, vdova
po Tomáši Trčkovi, hutním z kamencových hutí. U ní bydlela její o dvacet let mladší sestra
Marie se třemi dětmi. Ta byla vdovou po Jindřichu Sauerovi. Ten má u svého jména
uvedenou latinskou zkratku Corpor. Cata. Snad se mohlo jednat o zkrácená slova corporal
cataphractus, což by znamenalo, že Sauer býval vojákem, desátníkem u tzv. kyrysníků,
což byly jednotky těžkého jezdectva. V usedlosti bydlel ještě jeden čeledín a dvě děvečky,
kteří pomáhali při hospodářství. Jejich křestní a biřmovací jména a příjmení jsou s dalšími
údaji v následující tabulce.1
Označení Č. p. Popis budovy
Osob
N22
62 Dům osvobozený od robot
8
Veronika Anna Trčková, vd. po Tomáši Trčkovi, hutním, dc. Tomáše Kalvody*1690 (66 let)
Sestra: Marie Anna, vdova po Jindřichu Sauerovi, dc. Tomáše Kalvody
*1710 (46 let)
Děti Sauerovy:
Antonín Dominik
(věk neznámý)
František Vincenc
*1745 (11 let)
Jan Jindřich
(věk neznámý)
Čeleď:
Josef Pokoj, syn Mikuláše z Brťova
*1732 (24 let)
Rozálie Veronika Kristeková, dc. Barbory Kristekové
*1726 (30 let)
Marie Františka Meduňková, ado(ptovaná)
(věk neznámý)
Pro zajímavost můžeme uvést, že některé příslušníky rodiny Trčků zmiňuje historik Josef
Pilnáček ve svých Pamětech městyse Černé Hory. Podle Pilnáčka přecházel úřad
správce kamencových (ledkových) hutí u Chlumů (č. p. 83) v rodině Trčků z generace
na generaci.3
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. PILNÁČEK, Josef. Paměti městyse Černé Hory. Černá Hora: nákladem vlastním, 1926, s. 210, 221.
4. 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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Oznámení ZŠ a MŠ
Letní prázdniny rychle uběhly a nový školní rok 2022/2023 již zaklepal na dveře.
Ve školce i ve škole začínáme ve čtvrtek 1. září.
Mateřská škola
Je v provozu již prvního září od 6:00 – 16:30 hodin.
Školku bude letos navštěvovat celkem 46 dětí ve dvou třídách, z toho 18 nově přijatých.
Vzhledem k menšímu počtu dětí narozených v Bořitově v posledních letech, chodí do naší
školky nejen děti z Bořitova, ale také z okolních obcí, převážně ze Žernovníku a Černé
Hory.
V úterý 6. září v 15:00 zveme rodiče všech dětí na tradiční společnou informativní
schůzku, která bude v případě příznivého počasí spojena se „Zábavným odpolednem“
na zahradě školky.
Základní škola
Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 8:00 - 9:00 hodin v tělocvičně
a jednotlivých třídách. Těšíme se již na všechny děti a rodiče prvňáčků.
V nové školním roce bude mít škola celkem 73 žáků, z toho 19 žáků v 1. ročníku. Učit se
budeme v pěti samostatných třídách. Těší nás, že o naši školu mají zájem také rodiče
z okolních obcí, například ze Žernovníku nebo Krhova.
O podrobnostech k organizaci začátku školního roku jsou rodiče žáků informováni
prostřednictvím školního informačního systému EduPage.
Školní družina bude tento den v provozu od 9:00 – 16:00 pro žáky 1.- 4. ročníku, obědy
budou vydávány až od pátku 2. září.
Přihlášky do družiny, ke stravování a do kroužků dostanou děti spolu s učebnicemi 1. září.
Další informace k začátku školního roku a k provozu školky, školy i družiny najdete
na www.zs.boritov.cz, rodiče žáků jsou navíc informováni prostřednictvím školního
informačního systému EduPage.
Prázdninové práce v budově školky a školy
Ještě před prázdninami byla realizována rekonstrukce vstupní terasy školky – položena
nová dlažba s čistícími zónami. O prázdninách pak byly vymalovány některé prostory
budovy školky, natřeny dveře a vyměněna stará nefunkční kování dveří.
Na základní škole proběhlo kromě malování částí tříd, tělocvičny a hlavní chodby
přebroušení a lakování parket ve čtyřech učebnách.
Podzimní sběr papíru a hliníku
Během měsíce října budeme organizovat tradiční sběr. O přesném termínu budeme
informovat v příštím zpravodaji, na webu školy a plakátech na nástěnkách obce.
Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy šťastné vykročení do nového školního
roku. Těšíme se na společné, chvíle, které s dětmi ve škole a na společných akcích
strávíme.
Za kolektiv školy Šárka Hlavatá, ředitelka školy
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SDH Bořitov
 Dne 26.7. vyjela jednotka sboru v odpoledních hodinách k požáru nákladního
automobilu k obci Krhov.
 V pátek 29.7. byl jednotce vyhlášen poplach v 9:46 hodin. Dle oznamovatele se mělo
jednat o požár lesa na Velkém chlumu. Ve skutečnosti se však jednalo o požár u obce
Újezd u Boskovic.
 V sobotu 20 8. jednotka vyjela s oběma vozy bojovat s požárem lesa u Kuniček, kde byl
vyhlášen II. stupeň požárního poplachu.
 V neděli 7.8. se v Brně na stadionu VUT v Brně uskutečnilo krajské kolo v běhu
na 60 metrů překážek. Z okresního kola si účast vybojovali: Kateřina Podmelová,
Matyáš Macháček a Adam Včelař. Matyáš v kategorii mladších chlapců obsadil
21. místo, Adam po napínavém souboji skončil na 11. místě a bohužel mu unikl postup
na MČR. Nejlépe se dařilo Kateřině Podmelové, která si za 9. místo vybojovala i postup
na Mistrovství ČR, které proběhne v neděli 25.9 v Benešově.
 Ve dnech 10.-12.8. uspořádali vedoucí mladeže pro své svěřence tradiční Hasičský
tábor. V letošním roce jsme navštívili papouščí ZOO v Bošovicích, zámek ve Slavkově
a zahráli si spoustu her.
 Ve zbytku sezóny nás čekají soutěže v Šošůvce, Těchově, Sebranicích a Senetářově.
 Tréninky mladých hasičů od měsíce srpna probíhají v obvyklých časech:
přípravka a žáci - pondělí a pátek 16:30-18:00, dorost pondělí, středa, pátek od 18:00h
 První prázdninovou sobotu se družstva mužů i žen zúčastnila okresního kola
v požárním sportu. Muži v ani jedné disciplíně nenašli konkurenci a suverénně
postoupili do krajského kola. Ženy po vítězství ve stovkách a druhém místě v útoku
musely zvítězit v závěrečné štafetě. To se bohužel velice těsně nepovedlo a z Blanska
si odvezli druhé místo.
 Krajské kolo proběhlo měsíc po okrese na stadionu VUT v Brně. Po velmi vyrovnaném
souboji muži nakonec obsadili krásné druhé místo.
Během prázdnin všechna naše sportovní družstva absolvovala velkou část seriálu soutěží
Velká cena Blanenska. Výsledky byly následující:
soutěž

muži A

muži B

ženy

dorost

Ostrov v M.

5. místo (17,69)

17. místo (22,72)

1. místo (18,01)

4. místo (21,57)

Žďár

15. místo (27,11)

11. místo (19,66)

4. místo (19,47)

5. místo (37,47)

Pamětice

3. místo (18,59)

11. místo (20,61)

8. místo (26,68)

-

Černovice

2. místo (16,83)

NP

6. místo (22,18)

-

Němčice

5. místo (18,54)

12. místo (20,08)

8. místo (32,86)

NP

Rudice

2. místo (17,07)

NP

3. místo (18,42)

2. místo (18,07)
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V průběžné tabulce VCB to vypadá takhle:
- muži A:
3. místo
- muži B:
- ženy:
4. místo
- dorost:

19. místo
5. místo

Do konce letošní sezóny zbývají závody v Sychotíně (28.8), Lysicích (3.9) a v Sudicích
(24.9)
 V červenci a srpnu se dorostenci vydali na 3 závody v běhu na 100 m zařazené
do Českého poháru, a to do Moravského Berouna, Bludova a Kamence. Poslední
závod Českého poháru se uskuteční v sobotu 3. 9. v Ostravě.

TJ Sokol Bořitov
Začíná cvičební rok 2022-2023 v tělocvičně sokolovny.
Léto s užíváním prázdninových a dovolenkových radostí i lenošení končí a nastal čas vrátit
se k povinnostem školním i pracovním. Ale také k pravidelnému sportu a pohybu, zejména
sofistikovanému, zaměřenému na správné dýchání, které silně ovlivňuje správné držení
těla, páteře i stav vnitřních orgánů a tím zdravý metabolismus, produkující potřebné
hormony pro zdravý růst a vývoj dětí, mládeže i zdraví dospělých.
Pravidelné cvičení v tělocvičně pod vedením cvičitelů či vedoucích cvičení bude zahájeno
v druhé polovině září a měsíci říjnu, přesný kompletní rozvrh cvičení v tělocvičně i hřištích
TJ Sokol Bořitov bude uvedeno na webu koncem září 2022 a v říjnovém Bořitovském
zpravodaji.
Cvičební rok zahájíme sportovním zájezdem - celodenním výletem na Pálavu,
a to v sobotu 1. října, pro cvičící děti a mládež. Pro děti mladší 10let je třeba doprovod
rodiče či dospělé osoby. Seznámení s podrobným programem zájezdu, včetně přihlášení
zájemců bude ve středu 21. září v 17,45 hod na sokolské zahradě (v případě deštivého
počasí v klubovně).
Ve středu 21. září začíná první cvičení:
- žačky od 6-14 let, od 16,30 - 17,45 hod
- kondiční cvičení žen od 18,00 -19,30 hod

Oddíl kopané
Výsledky mistrovských utkání v kopané - muži
Okresní přebor 2022-2023
2. kolo Ne 14.8. 2022, 17:30 hod.
Boskovice B - Bořitov 3:2 (0:1)
Branky: Alexa Š. (PK), Vorlický J.

3. kolo Ne 21.8. 2022, 17:00 hod.
Bořitov – Drnovice 8:2 (4:0)
Branky: Alexa Š., Nguntual Thum Thang,
Vorlický J. 3x, Nesvadba R. 3x

4. kolo So 27.8. 2022, 17:00 hod.
Černá Hora – Bořitov 1:5 (0:2)
Branky: Vorlický J. ml. 2x, Alexa Š (PK),
Vorlický J. 2x (1x PK)
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Tabulka Okresní přebor muži
1 Cetkovice
2 Bořitov
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Doubravice
Lipovec
Boskovice B
Knínice
Drnovice
Jedovnice
Černá Hora
Svitávka
Vysočany/Šošůvka
Skalice
Adamov
Olešnice

2
3

2
2

0
0

0
1

12 : 2
15 : 6

6
6

2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

10
9
8
8
7
6
7
7
9
2
1
2

6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0

: 1
: 4
7
: 8
: 9
: 4
: 8
: 12
: 15
: 11
: 6
: 10

Zbývající utkání - Okresní přebor mužů 2022-2023
5. kolo Ne 4.9. 2022, 16:30 hod.
6. kolo Ne 11.9. 2022, 16:30 hod.
Bořitov - Cetkovice
Svitávka - Bořitov
7. kolo Ne 18.9. 2022, 16:00 hod.
8. kolo So 24.9. 2022, 16:00 hod.
Bořitov - Skalice
Jedovnice - Bořitov
14. kolo St 28.9. 2022, 16:00 hod.
9. kolo Ne 2.10. 2022, 15:30 hod.
Adamov - Bořitov
Bořitov – Lipovec
10. kolo Ne 9.10. 2022, 15:30 hod.
11. kolo Ne 16.10. 2022, 15:00 hod.
Doubravice - Bořitov
Bořitov – Vysočany/Šošůvka
12. kolo Ne 23.10. 2022, 15:00 hod.
13. kolo Ne 30.10. 2022, 14:00 hod.
Olešnice - Bořitov
Bořitov - Knínice
1. kolo Ne 6.11. 2022, 14:00 hod.
Bořitov - Adamov
Rozlosování mistrovských utkání v kopané
Starší přípravka, Podzim 2022
1. kolo Čt 8.9. 2022, 17:00 hod.,
hřiště Bořitov
Bořitov/Žijeme hrou – Olomučany B
Bořitov/Žijeme hrou – Olomučany A
3. kolo So 10.9. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Kunštát
Bořitov/Žijeme hrou – Bukovinka C
Bořitov/Žijeme hrou – Blansko

2. kolo So 3.9. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Cetkovice
Cetkovice - Bořitov/Žijeme hrou
Knínice - Bořitov/Žijeme hrou
4. kolo St 14.9. 2022, 17:00 hod.,
hřiště Lysice
Bořitov/Žijeme hrou – Žijeme
hrou/Kunštát
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5. kolo So 17.9. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Doubravice
RDR Akademie D - Bořitov/Žijeme hrou
RDR Akademie RJ - Bořitov/Žijeme hrou
7. kolo Čt 29.9. 2022, 16:30 hod.,
hřiště Šošůvka
Vysočany/šošůvka/Sloup A –
Bořitov/Žijeme hrou
Vysočany/šošůvka/Sloup B –
Bořitov/Žijeme hrou
9. kolo So 8.10. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Lysice
Bořitov/Žijeme hrou – Boskovice A
Bořitov/Žijeme hrou – Boskovice B
11. kolo So 22.10. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Bořitov
Bořitov/Žijeme hrou – Letovice A
Bořitov/Žijeme hrou – Letovice B

6. kolo Ne 25.9. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Bořitov
Bořitov/Žijeme hrou - RDR Akademie RX
Bořitov/Žijeme hrou - RDR Akademie RY
8. kolo So 1.10. 2022, 9:00 hod.,
hřiště Bořitov
Bořitov/Žijeme hrou – Vavřinec
Bořitov/Žijeme hrou – Černá Hora
10. kolo So 15.10. 2022, 9:00 hod.,
hřiště Kotvrdovice
FSA Kras A - Bořitov/Žijeme hrou
FSA Kras B - Bořitov/Žijeme hrou
12. kolo Pá 28.10. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Ostrov
Ostrov B/Lipovec - Bořitov/Žijeme hrou
Ostrov A/Vilémovice - Bořitov/Žijeme
hrou

Rozlosování mistrovských utkání v kopané
Mladší žáci, Podzim 2022
3. kolo St 24.8. 2022, 17:00 hod.,
hřiště Bořitov
Bořitov/Žijeme hrou – Černá Hora
5 kolo Čt 1.9. 2022, 14:15 hod.,
hřiště Bořitov
Bořitov/Žijeme hrou – Svitávka/Žijeme
hrou
2. kolo St 14.9. 2022, 18:00 hod.,
hřiště Doubravice
RDR Akademie B - Bořitov/Žijeme hrou
15. kolo Út 20.9. 2022, 17:00 hod.,
hřiště Olomučany
Olomučany – Bořitov/Žijeme hrou
1. kolo St 28.9. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Bořitov
Bořitov/Žijeme hrou – FSA Kras B
10. kolo So 8.10. 2022, 9:00 hod.,
hřiště Kotvrdovice/Jedovnice
FSA Kras A – Bořitov/Žijeme hrou
12. kolo So 22.10. 2022, 13:00 hod.,
hřiště Blansko Mlýnská (1. UT/2. Tráva)
Blansko B - Bořitov/Žijeme hrou
14. kolo St 19.10. 2022, 16:30 hod.,
hřiště Svitávka
Bořitov/Žijeme hrou – Bukovinka B

4. kolo Ne 28.8. 2022, 10:00 hod.,
hřiště Cetkovice
Cetkovice – Bořitov/Žijeme hrou
6. kolo Ne 11.9. 2022, 13:45 hod.,
hřiště Knínice
Knínice – Bořitov/Žijeme hrou
7. kolo St 7.9. 2022, 17:00 hod.,
hřiště Svitávka
Bořitov/Žijeme hrou - RDR Akademie A
8. kolo Ne 25.9. 2022, 13:00 hod.,
hřiště Boskovice/Letovice
Boskovice C - Bořitov/Žijeme hrou
9. kolo St 5.10. 2022, 16:30 hod.,
hřiště Bořitov
Bořitov/Žijeme hrou – Lipovec/Ostrov
11. kolo St 12.10. 2022, 16:30 hod.,
hřiště Bořitov
Bořitov/Žijeme hrou Vysočany/Šošůvka/Sloup
13. kolo So 29.10. 2022, 11:45 hod. - Volný
los
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Upozornění pro návštěvníky letního kina:
Tentokrát nám promítání letního kina zajistila firma Kino na kolečkách, která nevozí
s sebou židličky. Vezměte si s sebou teplou bundu, deku, popřípadě něco na sednutí
(lavice v omezeném množství budou nachystány.)
Občerstvení zajištěno.

12

Kulturní komise
Kulturní komise připravuje zájezd do Prahy do Divadla na Fidlovačce na komedii Eva tropí
hlouposti v neděli 13. listopadu 2022.
Další akce:
- Strašidelný pochod
- Nákupní zájezd do Polska
- Divadlo pro děti
- Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
- Přednáška Mgr. Karla Kocůrka
- Čerti z Lipůvky

Moštování jablek
Moštárna v Černé Hoře zahajuje od 16. 9. 2022 provoz. Moštovat se bude
v úterý a pátek od 15 do 18 hodin. Při větším množství jablek (od 5 pytlů
výše) je nutné tel. objednání u p. P. Melichara na tel. č. 728 084 947.

Pozvánka na besedu
Ing. Jaromíra Vítková, senátorka PČR, Městys Černá Hora a spolek Naše voda, z.s.
si Vás dovolují pozvat na 7. besedu na téma
AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY SILNICE S73 A ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA I/43
7.9.2022 v 16, hodin
Černá Hora, sál na Zámečku, Budovatelská 282
Besedy se zúčastní zástupci Ministerstva dopravy ČR,
Ředitelství silnic a dálnic ČR,Jihomoravského kraje, Policie
ČR, PK-Ossendorf s.r.o., Kanceláře architekta města Brna,
HBH projekt …

Farnost Bořitov
Přání do nového školního roku 2022/2023
Přejeme všem školákům a školkáčkům, zvláště těm, kteří letos do školy nebo školky
nastupují poprvé, ať se jim daří po celý rok v učení, ať vytvářejí dobré kamarádské vztahy
a ať je i tento rok pro ně dobrou přípravou na budoucí povolání. Všem učitelům přejeme
hodně trpělivosti, dobrých nápadů a laskavého přístupu, rodičům pak radost z jejich dětí
a sílu k doprovázení.
Bohoslužby ve farnosti
V našem kostele v Bořitově budou mše sv. jako obvykle:
úterý 18:00 hod.
pátek 18:00 hod. – mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi
neděle 8:30 hod.
Budeme se snažit, aby alespoň předsíň kostela zůstávala stále otevřená k vašemu
zastavení a modlitbě.
Farní kavárny
Opět zveme všechny na farní kavárnu vždy 1. neděli v měsíci po mši sv., tedy cca od 9:30
do 11:00 hod. Termíny: 11.9., 2.10., 6.11., 4.12. Těšíme se na vás!
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Výuka náboženství
Náboženství se bude učit pro 1. - 5. stupeň opět na škole formou kroužku, pravděpodobně
ve středu. Pro starší žáky bude nabídka setkávání na faře, pro aktuální informace
a upřesnění sledujte prosím naše farní stránky: www.farnostboritov.cz
Akce farnosti
V tomto školním roce chystáme opět různé akce pro rodiny, děti, dospělé i seniory. Můžete
sledovat farní stránky, případně plakátky a informace, které najdete ve vývěsce u kostela.
Povídání o salesiánských misiích v Bulharsku
Zveme vás v neděli 18.9. v 15:00 hod na Orlovnu na povídání o Bulharsku, kde působí
salesiáni na misiích. Dozvíte se, kdo to salesiáni jsou, co je jejich náplní v misiích, a jak
pokračuje velká stavba nového centra, školy a kostela ve Staré Zagoře. Povídat si s námi
bude salesiánský spolupracovník, žijící v Bulharsku, František Jeleček a promítne nám
i fotky. Akce bude spojena s drobným občerstvením.
Svátosti – křest, svatba, aj.
Kdo byste chtěli domluvit křest, svatbu, zpověď, podívat se do kostela či na faru, nebo
byste měli zájem o duchovní rozhovor či jinou službu, neváhejte se ozvat přímo
o. Tomášovi. Kontakt je uveden na farních stránkách, ve vývěsce u kostela a u vstupu
do fary.

Orel Bořitov

 Mockrát děkujeme všem za účast na Orelském MOTOBURÁCENÍ! Na spanilou jízdu
vyrazilo více než 40 strojů a skvělá zábava s kapelami NaLiTo! a The Beaters probíhala
až do nočních hodin. Již nyní se těšíme na další ročník, který proběhne v sobotu
5.8.2023. O podrobnostech budeme včas informovat.
 Také velmi děkujeme všem rodičům, prarodičům, spoluobčanům a zejména dětem,
za účast na akci
„LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI", která proběhla v sobotu
27.8.2022.Děti zde mohly navštívit několik stanovišť a vyzkoušet si např. střelbu z luku,
řešit hlavolamy a rébusy, hledat ztracený poklad, procvičit florbalové dovednosti, střelbu
z airsoftové zbraně, přesnost v hodu míčem a další zajímavé disciplíny.
 Jednota Orel Bořitov srdečně zve všechny na tradiční VIII. PIVNÍ MINIFESTIVAL.
Akce proběhne v sobotu 10.9.2022 od 16 hodin v areálu Orlovny. Těšit se můžete
na více než 7 vzorků lokálních i přespolních pivovarů. Na čep připravujeme např. pivní
speciály z pivovarů: Vísky, Lomnice u Tišnova, Dolní Lhota, Hauskrecht, Sentice, Černá
Hora, Tišnov atd. Občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu zahraje od 18 hodin
kapela NaLiTo!
Vstupné 100,- Kč. Akce se koná za každého počasí. Těšíme se na Vaši účast!
 Ve středu 14.9.2022 od 15 hodin proběhne první florbalový trénink mladších a starších
žáků v tělocvičně ZŠ Černá Hora. Do stabilního osazenstva jednotlivých týmů rádi
přijmeme i nové hráče, narozené v letech 2008-2016.
 Cvičení žen na balonech začne od října. O termínu a čase prvního cvičení budeme
informovat v dalším Bořitovském zpravodaji.
 V sobotu dne 8.10.2022 proběhne od 20 hodin tradiční BURČÁKOVÝ BÁL. Jelikož
se jedná o velmi oblíbenou a navštěvovanou akci, prosíme zájemce a účastníky
o včasnou rezervaci míst. Rezervace míst je možná u Jiřího Sedláčka ml. na telefonním
čísle 776 301 747
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci září 2022
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození
Sedláčková Daniela
Šmerdová Nikola
Hlaváček Jakub
Kupčíková Laura

Úmrtí
Kopřivová Růžena

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – září 2022 (8 – 13 hod)
3.9.
4.9.
10.9.
11.9.
17.9.
18.9.
24.9.
25.9.
28.9.

MUDr. Mikulášková Miroslava
MUDr. Nečasová Lucie
MUDr. Padalík Karel
MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová)
MUDr. Paulíčková Jarmila
MUDr. Paulíčková Veronika
MUDr. Pernicová Libuše
MDDr. Potůček Jiří
MDDr. Prachařová Iva

Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Knínice u Boskovic, 330
Černá Hora, Zdrav. středisko
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 474 488
607 812 963
516 491 263
774 844 735
725 415 615
723 184 842
774 177 804
516 419 538
725 906 610

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 Bořitov informuje o plánovaných zájezdech:
 9. – 10. 9. 2022 – Vysoké Tatry – Tatranská Lomnice – hotel Morava, odjezd
autobusu je v neděli 4. 9. 2022 od Manga v 7:00 hodin.
 13. 9. – 14. 9. 2022 Moravský Krumlov, Ivančice a přehrada Dalešice, odjezd
autobusu je vždy v 7:00 hodin od Manga.
 16. 9. – 22. 9. 2022 Šumava – Srní, hotel Vydra, odjezd autobusu je v pátek 16. 9.
2022 v 6:45 hodin od Manga.
Bližší informace - pan Josef Konečný tel.: 602 786 024.

Inzerce:
 Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 18. září 2022
ve 13,00 hodin na Hasičku.
 Prodejna

COOP HB Bořitov přijme brigádníka/brigádnici. Informace přímo
v prodejně samoobsluhy.
www.TISKFIALA.cz
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