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Oznámení obecního úřadu 
 
Kácení stromů 
 

V době vegetačního klidu by mělo proběhnout kácení některých stromů u cesty 

k fotbalovému hřišti kolem Lysického potoka. Jedná se především o stromy, které jsou 

částečně suché, některé špatného vzrůstu nebo vysázené v nevhodné vzdálenosti mezi 

sebou. Kácení bylo projednáno a odsouhlaseno dotčenými orgány, především odborem 

životního prostředí MěÚ Blansko. 

 

Samoobsluha 
 

Podle vyjádření zástupců firmy COOP družstvo HB by měla být prodejna samoobsluhy 

otevřena v druhé polovině měsíce března. V současné době má firma již zajištěný personál, 

který musí projít čtrnáctidenním zaškolením na prodejnách. Prodejna byla vymalována 

do firemního designu a začalo postupné navážení vybavení prodejny a budování zázemí 

pro personál. O přesném termínu otevření vás budeme včas informovat. Firma COOP 

před otevřením doručí do domácností nabídkové letáky se sortimentem a cenami zboží. 

 

Kontrola v obecních lesích 
 

Na základě anonymního podnětu proběhla v naší obci v pátek 28.1. 2022 kontrola z České 

inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno. Kontrole byli přítomni starosta 

a místostarosta obce, odborný lesní hospodář p. Urbánek a zástupci ČIŽP Ing. Lenka 

Sehnalová a Ing. Stanislav Carbol. Předmětem anonymního oznámení byla stížnost 

na kácení stromů v lokalitě Mezichlumí. Po kontrole veškeré dokumentace na OÚ proběhlo 

následně místní šetření přímo v udávané lokalitě. Podle oficiálního zápisu z kontroly, který 

jsme obdrželi 23.2.2022, nebylo dle tohoto zápisu prokázáno pochybení v oblasti 

ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Ohrožení nebo poškození životního prostředí, ani významné 

omezení plnění celospolečenských funkcí lesa, nebylo během kontroly zjištěno. 

 

Rozšíření Z-BOXu 
 

Vzhledem k četným požadavkům občanů na zvýšení kapacity Z-BOXu u samoobsluhy 

požádal starosta obce firmu Zásilkovna s.r.o. o rozšíření Z-BOXu o další modul. Toto bylo 

firmou přislíbeno, v případě potřeby může být přidán ještě i další modul. Zastupitelstvo obce 

proto schválilo rozšíření pronajaté plochy firmě Zásilkovna s.r.o. na rozšíření Z-BOXu. 

Vzhledem ke své kapacitní přetíženosti montážníků prozatím firma Zásilkovna s.r.o. není 

schopna sdělit termín rozšíření. 
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Nový systém třídění a snižování produkce odpadů 

Milí spoluobčané, 

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/t  až  na  

1850 Kč/t. 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. 

Domácnostem, které prokazatelně produkují méně odpadů, bude značná část poplatku 

vrácena formou slevy na poplatku. Kdo bude ke svozu přistavovat přehršle 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 do domácnosti 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 v následujících měsících, všechny potřebné informace 

obdrží každá domácnost s dostatečným předstihem v listinné podobě nebo také 

ústně na besedě, která se bude konat před spuštěním systému. 
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ZŠ a MŠ Bořitov 
Měsíc leden a únor ve škole a ve školce: 

 ZŠ: Během ledna absolvovaly děti 2. - 5. ročníku 10 lekcí povinného plaveckého 
výcviku v Plavecké škole Boskovice. Instruktoři plavecké školy zaznamenali u dětí 
(nejen naší školy) zhoršenou fyzickou zdatnost způsobenou omezením sportování 
v posledních dvou covidových letech.  Museli pro ně připravit program s lehčími úkoly 
než obvykle. I když si děti v závěru kurzu vyslechly pochvalu vedoucí plavecké školy 
za snahu, je důležité, aby sportovaly a nevyhýbaly se pohybu a jakékoli fyzické aktivitě. 
Budeme se o to nadále snažit i my ve škole. 
 

 ZŠ: Ve středu 26. ledna se konalo okresní kolo Matematické olympiády 5. ročníků. 
Letos do okresního kola postoupilo méně žáků než obvykle, celkem 13 účastníků z 5 
škol. Naši školu reprezentovala Vendula Zemánková, která obsadila krásné 3. místo. 
Děkuji Vendulce za vzornou reprezentaci školy a gratuluji k úspěchu. 

 

 ZŠ: Ve dnech 9. – 11. února jsme organizovali lyžařský kurz, na který se přihlásilo 42 
ze 73 dětí naší školy. Po tři dopoledne jsme jezdili do skiareálu Hodonín u Kunštátu. 
Pod vedením instruktorů lyžařské školy a za vydatné pomoci obětavých rodičů a kolegyň 
si začátečníci osvojili základy lyžování, ti pokročilejší pilovali techniku.  Za rodiče děkuji 
především paní Silvii Filipové, Daně Svobodové, panu Jiřímu Sehnalovi, Miroslavu 
Zemánkovi, Přemyslu Horáčkovi, Tomáši Židovi a Danielu Smutnému, za učitelky 
Michaele Dvořáčkové, Silvii Sehnalové a Ivaně Vašíčkové. Společně jsme strávili 
krásné sportovní chvíle na čerstvém vzduchu a zažili spoustu legrace (fotogalerie ZŠ 
na webu zs.boritov.cz). Poděkování patří také panu Filipu Sklenářovi za sponzorský dar 
– uhrazení dopravy autobusem na lyžování. 
Děti, které zůstaly ve škole, se věnovaly opakování učiva a zúčastnily se projektu 
„Pískování obrázků“ s paní Bernasovou. 
 

 ZŠ: Na čtvrtek 17. 2. jsme měli naplánováno sportování na „Olympijském festivalu“ 
v Brně. Po našem příjezdu se na sportovištích strhla vichřice, která poničila venkovní 
sportoviště a organizátoři se z důvodu bezpečnosti rozhodli areál uzavřít. 
  

 MŠ: Začátkem února navštívil děti pan Hruška se svým divadélkem O Červené karkulce, 
kde se i malí diváci stali herci. 
 

 MŠ: V pátek 11. 2. proběhl ve školce již tradiční, „Školičkový karneval“ plný krásných 
masek, her a tance. 

 
Oznámení: 
Jarní prázdniny ZŠ 
V týdnu 7. – 11. března budou mít žáci jarní prázdniny. Školka bude pro přihlášené děti 
v provozu bez omezení. 
 

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 

2022 v budově školy. Veškeré informace a formuláře k zápisu budou uvedeny 
na www.zs.boritov.cz od pátku 4. března. 
 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve čtvrtek 12. května 2022.           

Podrobnosti k zápisu budou uvedeny na www.zs.boritov.cz od pátku 11. března. 
 

Š. Hlavatá, ředitelka školy 
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Klub důchodců 
Výbor Klubu důchodců srdečně zve všechny své členy na 

JARNÍ POSEZENÍ SPOJENÉ S OSLAVOU MDŽ, 
které se koná v sobotu 5. března v 15 hodin v sále hasičky. 

 

Na programu bude vystoupení dětí z místní školy, také se 
můžete těšit na taneční soubor z Drásova, k tanci i poslechu na 
cimbál zahraje pan Varmuža. Také pro Vás bude přichystané 
malé občerstvení. 
 

Na Vaši účast se těší výbor klubu důchodců. 
 
 

Ordinace MDDr. Veroniky Paulíčkové je od 3.2.2022 z důvodu mateřské 
dovolené mimo provoz 
Akutní případy ošetří spolupracující zastupující lékaři dle aktuální dostupné kapacity 
jednotlivých pracovišť. MUDr. Paulíčková Jarmila v dopoledních hodinách od pondělí 
do středy po kontaktu na tel. č. 725 415 615. Ve všední dny po 18. hodině Úrazová 
nemocnice Brno a víkendy a státní svátky ošetří zubní pohotovost na okrese Blansko dle 
rozpisu na https://www.nemobk.cz/ zubni/.  
Dentino Clinic - www.dentino.cz - tel. 773 003 573, Cejl 40/107, Brno  
Stomatologické centrum Campus Brno - www.stomatologie-implantaty.cz - tel. 778 075 100, 
Kamenice 32, Brno u OC Campus. 
Předpokládaný začátek provozu zubní ordinace MDDr. Paulíčkové Veroniky je říjen 2022, 
k preventivním prohlídkám a následnému ošetření je možno se objednávat od září 2022. 
 
 

Charitní poradna nabízí od nového roku svoje služby více lidem 
Charitní poradna poskytuje bezplatně pomoc, podporu a rady lidem v nepříznivé sociální 
situaci v okrese Blansko. Protože stoupal počet lidí v regionu, kteří služby poradny Charity 
Blansko využívali, podařilo se navýšit kapacitu z dvou na čtyři pracovnice. 

Do pracovišť Charitní poradny v Blansku a v Boskovicích tak můžou lidé přijít kromě 
dřívějšího pondělí odpoledne nově také v úterý, ve středu a ve čtvrtek dopoledne. Do Letovic 
pak ve středu odpoledne.  

Služby Charitní poradny jsou tu pro lidi ve špatné sociální situaci, kteří nemají dostatek 
financí nebo nevědí, jak svoje potíže řešit. „Nejčastěji se na nás obrací klienti kvůli dluhům, 
exekucím, s problémy v pracovně právních vztazích, v rodinném právu. Pomáháme také 
s vyřizováním sociálních dávek,“ informuje vedoucí poradny Kateřina Korbelová. 

Složité právní případy, zejména majetkové, Charitní poradna nevyřizuje. „Můžeme však 
s vámi probrat základní postupy a odkázat na další odbornou pomoc,“ dodává vedoucí 
poradny. 

Podrobnější informace včetně aktuální provozní doby Charitní poradny najdete 
na webových stránkách www.blansko.charita.cz, na čísle 516 411 583 nebo e-mailu 
poradna.boskovice@blansko.charita.cz. 

 
 

Charita Blansko vyhlašuje potravinovou sbírku pro lidi v nouzi  
Balíčky se základními potravinami pracovníci Charity rozdávají lidem v nouzi od února každé 
pondělí od 8:00 do 11:00 a pátek od 13:00 do 15:00 na Charitě – Komenského 19 v Blansku 
(naproti kostelu sv. Martina) a podle potřeby dalším lidem po celém regionu. 
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Bořitovští hospodáři v letech 1754 a 1775 

Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 

V tomto článku se podíváme na to, kdo v Bořitově hospodařil ve 2. polovině 18. století, tedy 
přibližně v době udělování čísel popisných. Záměrně nebudu mluvit o majitelích domů, ale 
o hospodářích, protože v minulosti byla většina bořitovských domů v majetku vrchnosti. 
Sedláci nebo domkaři byli jenom jejich držitelé, takže měli podobné postavení jako dnešní 
nájemníci. Teprve v roce 1770 si začali bořitovští usedlosti postupně kupovat a stávali se 
jejich skutečnými vlastníky.1 V době číslování domů už sice byla většina bořitovských domů 
zakoupená, ale stále to neplatilo pro všechna stavení.3 

Ke zjištění jmen hospodářů nám pomůže německy psaný dokument, který najdeme 
v Moravském zemském archivu pod názvem Urbariální fase.3 Ten obsahuje soupis 
poddaných z Bořitova, seznam jejich povinností k vrchnosti a různé další informace 
o bořitovských usedlostech. Fase vznikla v roce 1775, tedy jenom čtyři roky po očíslování 
bořitovských domů. Kromě informací z tohoto roku ale obsahuje i jména osob, které daná 
hospodářství držely v roce 1754. Díky tomu můžeme spolehlivě přiřadit hospodáře k domům 
i v době, kdy ještě čísla popisná neexistovala.  

V následující tabulce je seznam bořitovských celolánních usedlostí. Nejdřív je uvedené 
pořadí záznamu ve fasi, pak číslo popisné domu, jména hospodářů na usedlosti v letech 
1754, 1775 a nakonec výměra polí.  

Celolány Výměra polí 

pořadí č. p. 1754 1775 měřic achtlů 

1 29 Josef Konečný tentýž 52 7 2/4 

2 27 Matouš Novotný Jindřich Odehnal 52 7 2/4 

3 25 Blažej Krejčí František Krejčí 55 7 2/4 

4 69 Karel Odehnal vdova Odehnalová 52 7 2/4 

5 77 Jan Kříž Tomáš Šmerda 52 7 2/4 

6 26 Jan Šmerda tentýž 52 7 2/4 

7 72 Antonín Foit Antonín Ocetek 52 7 2/4 

8 71 Václav Hemzal Šimon Komárek 52 7 2/4 

9 70 Josef Odehnal tentýž 52 7 2/4 

10 34 František Blašků tentýž 52 7 2/4 

11 21 Ferdinand Hlavička Jiří Hlavička 52 7 2/4 

12 10 František Zachoval Bartoloměj Zachoval 52 7 2/4 

13 9 Jakub Koblížek tentýž 52 7 2/4 

14 7 Vávra Hemzal Matěj Hemzal 52 7 2/4 

15 6 Jiří Plhoň Martin Plhoň 52 7 2/4 

16 5 Jan Foit tentýž 52 7 2/4 

17 46 Karel Blašků tentýž 52 7 2/4 

18 48 Jan Odehnal František Odehnal 52 7 2/4 

19 4 Tomáš Odehnal Antonín Odehnal 52 7 2/4 

20 8 Tomáš Bartoněk Jakub Bartoněk 52 7 2/4 

21 74 Michael Odehnal Jan Odehnal 52 7 2/4 

22 33 Jan Řihánek Martin Řihánek 52 7 2/4 

23 24 Josef Plhoň Sebastian Odehnal 52 7 2/4 

24 75 Josef Kalvoda Jan Kalvoda 52 7 2/4 

25 51 Tomáš Ocetek Tomáš Konečný 52 7 2/4 

26 28 Pavel Odehnal tentýž 52 7 2/4 
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Přestože na Moravě došlo v roce 1758 k zavedení dolnorakouských (vídeňských) měr 

a vah, ve fasi se výměra polí uvádí ve staromoravských měřicích a achtlech, kdy achtl je 

osmina měřice. To nám bohužel komplikuje přepočet, protože velikost měřice závisela 

na bonitě (úrodnosti) půdy. Jedna měřice totiž odpovídala ploše pole, na kterou se sela 

jedna výsevková měřice obilí (ta měla 53,55 litru). A na úrodnější půdu se obilí selo hustěji 

než na půdu méně úrodnou. Staromoravské měřice se používaly i v prvním moravském 

katastru, tzv. lánovém rejstříku, z roku 1674. Tam byl ale přepočet celkem jednoduchý, 

protože v roce 1674 se půda dělila jenom do 3 bonitních tříd. V roce 1754 byl ale zavedený 

mnohem přesnější tereziánský katastr, který měl bonitních tříd 8.5 Pro zjištění přesné 

rozlohy polí bychom tedy museli tereziánský katastr detailně prozkoumat.2 Proto si zatím 

vystačíme s přibližným přepočtem, kdy budeme uvažovat, že jedna měřice měla 700 

čtverečních moravských sáhů, tedy asi 0,22 ha. 

Podle fase měla většina bořitovských celolánních gruntů pole o výměře 52 měřic, 7 2/4 
achtlu (necelých 12 ha). Jedinou výjimkou byl grunt č. p. 25, který měl o 3 měřice více, což 
z něj dělalo největší selskou usedlost v Bořitově. K tomu patřily ke každé celolánní usedlosti 
ovocné sady o výměře 1 měřice (přes 2000 m2) a louky, na kterých každý celoláník sklidil 
asi 3 3/4 dvojspřežní fůry sena a otavy (trávy narostlé na loukách po prvním sečení). 

V další tabulce je seznam bořitovských čtvrtlánních usedlostí. Většina čtvrtláníků 
hospodařila na polích o výměře 13 měřic, 5 1/4 achtlu (asi 3 ha). 

Čtvrtlány Výměra polí 

pořadí č. p. 1754 1775 měřic achtlů 

1 78 Tomáš Novotný Matyáš Novotný 13 5 1/4 

2 37 František Svoboda Jan Svoboda 13 5 1/4 

3 38 Jiří Brichta Kašpar Brichta 13 5 1/4 

4 39 vdova Kalvodová František Kupka 13 5 1/4 

5 68 Valentin Hamák tentýž 13 5 1/4 

6 54 Vdova Piknová Jan Pikna 13 5 1/4 

7 2 Jan Komárek Karel Fojt 13 5 1/4 

8 55 Jiří Kolínek František Kolínek 13 5 1/4 

9 56 Petr Fegel Havel Babik 13 5 1/4 

10 57 Matouš Blašků vdova Piknová 13 5 1/4 

11 58 vdova Sirková Václav Sirka 13 5 1/4 

12 59 Vavřinec Odehnal Pavel Odehnal 13 5 1/4 

13 63 Šimon Odehnal František Zerák 13 5 1/4 

14 65 Václav Blašků Vavřinec Blažek 13 5 1/4 

15 67 Josef Pavlů Jan Pavlů 13 5 1/4 

16 31 vdova Hlavičková Ondřej Hlavička 13 5 1/4 

17 43 Jan Hemzal tentýž 13 5 1/4 

18 40 Bartoň Frantejl Jan Frantejl 13 5 1/4 

19 36 Matouš Doležel tentýž 13 5 1/4 

20 20 Matouš Martinků František Martinek 13 5 1/4 

21 47 Václav Konečný Jan Konečný 13 5 1/4 

22 49 Josef Tesař tentýž 13 5 1/4 

23 50 Matěj Hemzal tentýž 13 5 1/4 

24 52 Havel Jurů František Blažek 13 5 1/4 

25 60 neuvedeno Antonín Krejčí 15 4 

26 62 Tomáš Trčka vdova Trčková 20 5 
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K polím měli čtvrtláníci ovocné sady o výměře 3/8 měřice (asi 800 m2) a louky, na kterých 
sklidili 1 dvojspřežní fůru sena a otavy. Výjimkou byly grunty č. p. 60 a 62 v Podsedkách. 
Čtvrtlán č. 60 byl zároveň panský hostinec. Výměra jeho polí byla o něco větší než 
u ostatních čtvrtlánů, ale na druhou stranu k němu nepatřily sady a asi ani louky. 

Grunt č. p. 62 nebyl původně selskou usedlostí, ale ještě v roce 1754 patřil vrchnosti 
a jednalo se o jednu z budov, ve které se v Bořitově vyráběl kamenec.2 Později vrchnost 
budovu i s polnostmi prodala a stal se z ní čtvrtlánní grunt, který se výměrou polí blížil 
pololánní usedlosti. (Žádné skutečné pololány ale v té době v Bořitově nebyly.) Ke čtvrtlánu 
č. 62 patřilo přes 20 měřic polí (necelých 5 ha) a velké louky, na kterých se sklidily 3 
dvojspřežní fůry sena a otavy. K usedlosti ale nepatřily žádné sady. 

Všechny celolánní i čtvrtlánní usedlosti byly v roce 1775 zakoupené. To znamená, že 
hospodáři byli jejich skuteční majitelé. Po selských usedlostech byly ve fasi zapsané domky, 
které ale zakoupené nebyly. To znamená, že jejich obyvatelé je nevlastnili. Všechny domky 
stály na obecních pozemcích a nepatřila k nim pole ani zahrady. Nejdříve jsou ve fasi 
uvedené nové domy, které v roce 1754 ještě nestály, ale v roce 1775 už ano. 

Nové domky 

pořadí č. p. 1754 1775 

1 12 domek ještě nestál Jiří Macháček 

2 15 domek ještě nestál vdova Frantejlová 

3 16 domek ještě nestál Vávra Stejskal 

4 17 domek ještě nestál Jiří Butula 

5 14 domek ještě nestál Jan Šmerda 

Nakonec jsou ve fasi zapsané starší domky, které byly postavené už před rokem 1754. 

Staré domky 

pořadí č. p. 1754 1775 

1 79 vdova Kateřina Otavková Blažej Kříž 

2 18 Jakub Stejskal Tomáš Tesař 

3 13 Šimon Odehnal tentýž 

4 19 Antonín Basler Jan Kolínek 

5 11 neuvedeno neuvedeno 

V roce 1771 bylo v Bořitově uděleno 84 čísel popisných, ale v Urbariální fasi je zmíněno jen 
62 gruntů a domků. 22 čísel popisných tedy chybí. Jednalo se totiž o stavby, jejichž 
obyvatelé neměli některé povinnosti k vrchnosti, např. nemuseli chodit na robotu. V první 
řadě se jednalo o malé výměnkářské domky, které měly stejné majitele jako selská stavení. 
Ty se ve fasi neuváděly, protože povinnosti k vrchnosti byly zapsané společně 
s povinnostmi jejich majitelů u jednotlivých gruntů. Kromě nich nejsou uvedeny domy, které 
vrchnosti přímo patřily, dále fara a oba mlýny. 

Urbariální fase obsahuje i řadu dalších informací jako popis robotních povinností zvlášť 
pro jednotlivé domy, velikost různých poplatků, odváděných naturálních dávek apod. Na ty 
se podíváme v některém z příštích článků. 

Použité prameny a literatura 

1. Moravský zemský archiv v Brně (MZA), fond C 17 Pozemkové knihy, kniha č. 14807 (Bořitov). 

2. MZA, fond D 4 Tereziánský katastr, kniha č. 316 (panství Černá Hora) 

3. MZA, fond D 5 Urbariální fase, sig. 32/B (panství Černá Hora), svazek B (obec Bořitov). 

4. KOCMAN, Alois a kol. Průvodce po Státním archivu v Brně. Brno: Krajské nakladatelství, 1954.  

5. RADIMSKÝ, Jiří a Miroslav TRANTÍREK. Tereziánský katastr moravský: Prameny z 2. poloviny 

18. století k hospodářským dějinám Moravy. Praha: Ministerstvo vnitra, 1962. 
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Inzerce: 
Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 20. března 2022 
ve 13,00 hodin na Hasičku.  

 

 
 
SDH Bořitov 
V sobotu 29.1 vyrazili mladí hasiči na halovou štafetovou soutěž do Svitávky. Výsledky 
našich družstev jsou tyto: 
Přípravka      5. místo  Mladší žáci B     16. místo     
Dorostenci      7. místo  Junioři        1. místo 
Mladší žáci A     4. místo  Starší žáci        6. místo  
Dorostenky      9. místo 
   

Jako náhradu za tradiční lednový ples potvrzujeme pořádání Hasičského bálu, který se 

bude konat 26. března 2022 od 20 hodin v sále Hasičské zbrojnice. K tanci zahraje 
kapela K-Band. Občerstvení i bohatá tombola zajištěny. 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
V pátek 25.2. 2022 proběhla v sokolovně Valná hromada TJ Sokol Bořitov. Na programu 
byla projednána zpráva o činnosti za rok 2021, zpráva o hospodaření TJ, plány na rok 2022 
a proběhly volby výkonného výboru a revizní komise. V průběhu Valné hromady vystoupily 
i žačky naší TJ se svým programem. 
 
 

Oddíl kopané 
Dne 4.2 2022, po dlouhé covidové přestávce vyhlásil výbor okresního fotbalového svazu 
Blansko anketu „FOTBALISTA ROKU 2021“. Hodnoceny byly tyto kategorie - hráč 
přípravky, žáků a dorostu. V těchto kategoriích byl vyhodnocen jeden hráč. V kategorii mužů 
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se jako tradičně nevyhlašovala jedenáctka nejlepších. Pro rok 2021 se vyhlašovaly dvě 
kategorie. První byla složena ze šesti hráčů klubů působících na okrese Blansko v krajských 
soutěžích. Druhá šestice byla složena z hráčů startujících v soutěžích okresního přeboru, 
III. třídy a IV. třidy. V této šestici hodnocené bez určení pořadí byl vyhlášen hráč Bořitova 
Jiří Vorlický ml. Cenu mu předal místostarosta obce Bořitov p. Alois Ťoupek.  Jirka 
ve fotbalovém klubu působí jako hrající trenér mužů a koordinátor sportovního úseku 
mládeže fotbalového oddílu Bořitov a spolku Žijeme Hrou.  
Dále byl v kategorii nejlepší rozhodčí okresu vyhodnocen Jakub Machorek. Cenu mu předal 
starosta obce p. Antonín Fojt. V současné době Jakub jako hráč nastupuje do utkání 
za mužstvo mužů jen když není delegován na pískání. Dnes píská pravidelně divizní zápasy 
a jako pomezní rozhodčí je nominován do utkání třetí nejvyšší soutěže III. ligy pro Moravu.  
 
Dne 19.2. 2022 v 18,00 hod sehráli muži přátelské fotbalové utkání proti Brodku u Konice. 
Tento tým hraje okresní soutěž okresu Prostějov.  Za chladného počasí naši hráči odehráli 
první poločas v tréninkovém tempu. Po několika šancích na začátku utkání se hráčům hostů 
podařilo převzít iniciativu a tu proměnit v poločasové vedení 2:0. Do druhého poločasu jsme 
po krátké přestávce nastoupili jako vyměnění a šest vstřelených branek bylo odměnou 
za zlepšený výkon. Hosté v závěru už jen korigovali konečný výsledek jednou brankou 
na konečných 6:3. 
Sestava: Holík, Petrák L, Málek, Svoboda, Žouželka, Vorlický ml., Šmerda, Modrák, 
Formánek, Petrák P., Nesvadba. Náhradníci: Klimeš, Učeň, Žid, Smolík.  
 
Naši nejmenší hráči začali hned od začátku roku 2022 poctivě trénovat. Tréninky a veškerou 
organizaci zajišťují Tomáš Žid, Jiří Vorlický ml. a Michal Ostrejš. Tréninky probíhají v sále 
Sokolovny každé úterý a čtvrtek vždy od 16,30 hod. Hráči se pod vedením trenérů zúčastnili 
ve sportovní hale ve Svitávce třech turnajů pořádaných spolkem Žijeme Hrou. Zde odehráli 
spoustu zápasů a do všech nastupovali s nadšením a radostí ze hry. Za předvedené výkony 
děkuje vedení fotbalového oddílu všem hráčům, za organizaci trenérům.  
 
 

Oddíl stolního tenisu 
Výsledky týmů oddílů stolního tenisu odehrané v termínu do 20. 2. 2022. 
 
A tým je v současné době na 10. místě s 34 body a skóre 115:139 a v soutěži Regionální 
přebor I. dosáhl tyto výsledky: 
Zbraslavec C - Bořitov A  10 : 2  Bořitov A - Veselice  10 : 6 
Velké Opatovice B - Bořitov A 10 : 4  Bořitov A - Šošůvka B   9 : 9 
 
B tým je v současné době na 10. místě s 21 body a skóre 87:129 a v soutěži Regionální 
přebor II. dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov B - Adamov   11 : 7  Bořitov B - Kunštát C   7 : 11 
 
C tým je v současné době na 6. místě s 27 body a skóre 100:116 a v soutěži Regionální 
soutěž I, dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov C - Letovice C  4 : 14  Bořitov C - Velké Opatovice D 1 : 17 
 
D tým je v současné době na 3. místě s 39 body a skóre 129:105 a v soutěži Regionální 
soutěž II. dosáhl tyto výsledky: 
Svitávka B - Bořitov D   9 : 9  Velké Opatovice E - Bořitov D 7 : 11 
Bořitov D - Voděrady C  9 : 9 
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Společnost   ATOMO  PROJEKT  s.r.o. 
s provozovnou v Bořitově u Černé Hory 
působí ve svém oboru již více než třináct 
let.  Provádíme kvalitní předpovrchové 
a tepelné úpravy kovů, termické a chemické 
odlakování, tryskání, odrezování a žíhání, a to 
převážně pro průmysl, ale i drobné zákazníky. 
Nyní vybíráme do týmu kolegy na tyto pozice:   

 

Pracovník-asistent/ka logistiky - 21-25.000 Kč nástup 
Vaše náplň práce bude pestrá, složená z několika činností: 

 Administrativa, práce na počítači. Zadávání zakázek do plánu, tvorba průvodek 
 Komunikace se zákazníky a řidiči 
 Spolupráce s kolegy logistiky, vzájemné zastupování 
 Fyzické převzetí zakázek, označení zakázek průvodkami 
 Výpomoc při skládání/nakládce aut – práce na VZV 
 Dle potřeby záskok za řidiče (Iveco do 3,5t, ŘP sk. B) 

Požadujeme: 
 Dobrou uživatelskou znalost práce na počítači (Excel, Outlook, internet, Word) 
 Praktickou znalost práce s VZV nebo schopnost rychle se naučit, (propadlý průkaz 

nevadí – zajistíme obnovení, ale potřebujeme reálnou schopnost sednout do vozíku 
s dobrou přesností a odhadem) 

 Praxe na podobné pozici vítána (např. skladník se znalostí práce na PC) 
 Příjemné vystupování a komunikaci, pečlivost a spolehlivost 
 ŘP sk. B, zkušenost s řízením dodávky (většího auta) nebo ŘP sk. C výhodou 

 

Operátor ve výrobě – až 26.000,- Kč základní mzda 
 příprava dílů k odlakování – vybalení, navěšení na stojany, čištění dílů před a po 

tryskání 
 kontrola odlakování, počtů a příprava k expedici 
 manipulace s výrobními prostředky (kladkostroj, paleťák, popř. WAP, VZV- školení 

zajistíme) 
 dvousměnný provoz (8hod. směny) 

Co Vám můžeme nabídnout? 
 fajn partu kolegů a dobré zázemí, pracovní oblečení a pomůcky, firemní akce 
 možnost přesčasů včetně příplatků (sobota +35%), docházkový bonus 
 dotované stravování přímo v areálu firmy,  
 zaškolení na každé pozici, doškolení VZV, příp. další průkazy dle pozice,  
 pomoc se zajištěním dopravy z odpolední směny dle potřeby  
 možnost postupu na další pozici a navyšování mzdy dle zkušeností a odvedené 

práce 
 v případě doporučení kolegy náborový příspěvek pro oba 

 

Nástup možný ihned nebo dle dohody. 
 

Bližší info na www.atomo.cz.  
Svůj životopis pošlete na: ATOMO PROJEKT s.r.o.,  

Šárka Neustupová,  Bořitov 326, 679 21 Černá Hora, 

 e-mail:  neustupova@atomo.cz, tel: +420 775 564 997   
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci březnu 2022 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní  
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Narození 
Zavadilová Kristýna 
 
 

Úmrtí 
Ing. Hlavička Josef 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – březen 2022 (8 – 13 hod) 
 

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

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

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

13.3. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdravotní středisko 725 415 615 

19.3. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdravotní středisko 723 184 842 

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

26.3. MDDr. Potůček Jiří Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

27.3. MUDr. Roth Pavel Ostrov, Zdravotní středisko 516 444 326 

 
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. 
 
 
 

Orel Bořitov 
 V sobotu, dne 26.2.2022 proběhl MAŠKARNÍ VEČÍREK s pochováváním basy. Všem 

účastníkům mockrát děkujeme za účast a podporu. 
 

 zveme Vás na STŘELECKOU SOUTĚŽ ZE VZDUCHOVEK na papírové terče. Akce 
proběhne v neděli 13.3.2022 od 14:00 hodin v sále orlovny v Bořitově.  
Otevřené jsou 4 kategorie: Dívky/Chlapci 5-15 let, Ženy / Muži 16-X let. Soutěž se skládá 
z jednoho cvičného „zástřelného" kola a dvou ostrých kol (5 ran/kolo). Začátečníkům vše 
rádi vysvětlíme a při střelbě budeme asistovat.  
Občerstvení během akce a pěkné výhry jsou zajištěny. Startovné 50,- Kč. Těšíme se na 
Vaši účast! 

 

 Zejména fanoušky a příznivce „jedné stopy" si dovolujeme předčasně upozornit 
na sobotní datum 6.8.2022, kdy se uskuteční další ročník ORELSKÉHO 
MOTOBURÁCENÍ.  
Kromě klasické spanilé jízdy obcí a krátké vyjížďky také připravujeme bohatý večerní 
i doprovodný program, při kterém na orelském dvoře vystoupí například kapely The 
Beaters, Marná snaha, NaLiTo!, atd.  
Další podrobnosti připravujeme a včas Vás budeme informovat. 

 

www.tiskfiala.cz 


