
1 

 

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

21. června 2021 v 18 hodin v sále hasičské zbrojnice. 

 VAS, a.s. oznamuje, že od pondělí 31.5.2021 se budou provádět v naší obci odečty 
vodoměrů. Stav vodoměru je možné zanechat na lístku na viditelném místě. 

 
Vážení spoluobčané, 
v minulých číslech zpravodaje jsme Vás informovali o problematice odpadového 
hospodářství v naší obci. V tomto čísle Vás chceme seznámit s ekonomikou odpadového 
hospodářství naší obce v roce 2020. V roce 2020 jsme měli celkové náklady na likvidaci 
odpadů 1.101.029,- Kč. Z toho od občanů bylo vybráno na poplatcích 580.000,- Kč 
a od společnosti EKO-KOM jsme obdrželi za vytříděný odpad bonus 106.455,- Kč. 
To znamená, že obec se na nákladech na likvidaci odpadů produkovaných občany podílí 
částkou 414.574,- Kč, což je při počtu 1265 obyvatel přibližně 328 Kč za každého z nás 
ročně. Občan se tedy podílí na nákladech na likvidaci odpadů 62 % a obec doplácí ze svého 
rozpočtu zbývajících 38 %. V roce 2020 jsme vyprodukovali celkem 246 t směsného 
komunálního odpadu, 17 t objemného odpadu a 76 tun odpadu tříděného (sklo, plast, papír, 
železo, oleje, kompozitní obaly). V tomto objemu není započítaný sběrný dvůr, za který nám 
Černá Hora v loňském roce přefakturovala celkem 390.000,- Kč. Tyto náklady na sběrném 
dvoře se přepočítávají podle počtu obyvatel. Právě proto chceme od sběrného dvora začít 
nastavovat nový systém kontroly a evidence produkce odpadů v naší obci, včetně kontroly 
a evidence množství směsného odpadu sváženého od jednotlivých nemovitostí. 
 

 Od roku 2001 nám smluvně zabezpečuje svoz odpadu společnost SUEZ CZ a.s. Tato 
společnost sváží směsný komunální odpad (popelnice) v pravidelných čtrnáctidenních 
svozech přímo od nemovitostí. Ve stejném intervalu je svážen i plast. Sklo je sváženo 1x 
za 28 dnů. Jedlé tuky 1x za 3 měsíce. Na vyžádání jsou sváženy kontejnery za hřbitovem. 
 

Pro uložení bioodpadu využívají občané kompostéry. Papír je možno odevzdat ve sběrně 
za budovou obecního úřadu, případně 2x do roka pořádá sběr papíru naše škola. V případě, 
že jsou tyto kapacity vyčerpány, je možné využít sběrný dvůr v Černé Hoře. 
 

V minulém čísle zpravodaje jsme doručili do domácností anketní lístky, které byly zaměřeny 
na odpadové hospodářství. Celkově bylo rozesláno 449 anketních lístků, vyplněných 
odevzdali občané celkem 166, což je pouze 36 %. Je to moc, nebo málo? Vyvstává proto 
otázka, jaký názor na tuto problematiku má oněch zbývajících 64 % občanů. Mají tito občané 
zájem o tuto problematiku nebo je to nezajímá? Nebo se o odpady začnou zajímat až 
v momentě, kdy dojde k navýšení poplatku? Musíme občany důrazně upozornit, že 
i při zavedení jakéhokoliv systému likvidace odpadů nás bohužel navýšení poplatku 
za likvidaci těchto odpadů v budoucnu nemine. Výsledky ankety jsou uvedeny v níže 
uvedené tabulce. 
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VÝSLEDKY ANKETY K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ 
 

1. Máte zájem zapojit se do motivačního systému třídění a sběru odpadů v naší obci 
spočívající v zavedení popelnic na papír, plast a bioodpad přímo do domácnosti 
s možností slevy na poplatku při splnění stanovených podmínek? 

a) ano   93 (56 %) 
b) ne  46 (28 %) 
c) ještě nevím  27 (16 %) 
 

2. Jakou preferujete variantu pro třídění odpadů v naší obci? 
a) variantu zavedení popelnic na papír, plast a bioodpad přímo do domácnosti  65 (39 %) 
b) variantu zachování současného systému sběrných „hnízd“ s kontejnery po obci 

s případným doplněním kontejnerů na papír 101 (61 %) 
c) je mi to jedno, třídit stejně nehodlá   0 (0 %) 
 

3. Využíváte sběrný dvůr v Černé Hoře? 
a) ano  119 (72 %) 
b) ne 9 (5 %) 
c) jen ojediněle  38 (23 %) 
 

4. Využíváte sběrnu papíru za OÚ? 
a) ano  64 (39 %) 
b) ano, ale bylo by vhodné rozšířit její provozní dobu 16 (10 %) 
c) ne  86 (51 %) 
 

5. Využíváte kompostér na vyprodukovaný bioodpad ze své domácnosti? 
a) ano  152 (92 %) 
b) ne, nemám kompostér  6 (4 %) 
c) ne, bioodpad netřídím  8 (4 %) 
  
6. Chtěli byste, aby obec zřídila sběrné místo na bioodpad přímo v obci? 
a) ano   77 (46 %) 
b) ne   21 (13 %) 
c) ne, stačí mi kompostér   68 (41 %) 
 

7. Vyhovoval by vám systém svozu plastu 1x14 dnů v pytlích přímo od domu? 
a) ano  104 (63 %) 
b) ne   57 (34 %) 
c) plast netřídím   5 (3 %) 
 

8. Jaká je podle vás současná výše ročního poplatku za odpady v naší obci? 
a) vysoká   20 (12 %) 
b) nízká   4 (2 %)  
c) přiměřená  142 (86 %) 
 
9. Kdo si myslíte, že by měl převzít na svoje bedra zvýšené náklady na likvidaci a svoz 

odpadu, které nás v budoucnu čekají? 
a) obec   40 (24 %) 
b) občan   5 (3 %) 
c) občan společně s obcí  121 (73 %) 
 
Celkem rozneseno 449 anketních lístků, vráceno vyplněných pouze 166, tj. 36 %. 
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Staré bořitovské rody a rodiny – 2. část, sedláci 

Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 

V první části tohoto článku byla krátká zmínka o nejstarším dochovaném moravském 
katastru, který známe pod názvem lánový rejstřík. Můžeme v něm najít jména všech 
poddaných, kteří v 17. století v Bořitově obhospodařovali nějaké nemovitosti, a také řadu 
dalších informací. Díky nim můžeme zjistit některé zajímavosti o životě našich předků v té 
době. Pojďme se společně podívat na to, jaké informace rejstřík obsahuje a jak tehdy vznikl. 

21. října 1674 přijela na černohorské panství předem ohlášená osmičlenná vizitační komise 
tvořená zástupci moravských stavů. Jejími členy byli za duchovenský stav Norbert Pleyer, 
opat kláštera Louka u Znojma, Augustin Karásek, probošt kláštera Všech svatých 
v Olomouci; za panský stav Markvart Jiří z Věžník a Jan Fridrich z Minkvic; za rytíře pak 
J. Wilczikowský a Vilém Karel Woderborn z Dundy; a nakonec za městský stav Jan Rudolf 
Pech a Matyáš Jan Aichinger. Nebyli ale sami, doprovázelo je okolo 40 až 50 členů 
pomocného personálu s odpovídajícím počtem kočárů, vozů a koní. Ti všichni se ubytovali 
v sídle panství, tedy v Černé Hoře. 

Po formálním jednání s úředníky na černohorském zámku a se zástupci jednotlivých obcí 
začala komise postupně navštěvovat okolní vesnice a někdy mezi 21. a 30. říjnem přišla 
i do Bořitova. Komisaři se na místě rozdělili na dvě skupiny a ty začaly pracovat na různých 
úkolech. 

První část komise procházela Bořitovem, sepisovala jména usedlíků a porovnávala je se 
jmény, která byla uvedená na starším přiznání z roku 1656. Selské usedlosti seřadila podle 
jejich velikosti a u pustých stavení zjišťovala jména posledních hospodářů a důvody, proč je 
opustili.  

Druhá část komise si vybrala jednoho z bořitovských sedláků a vydala se s ním na pole. 
Komisaři cestou zjišťovali, na kolika kusech polí sedlák hospodaří a kolik na ně vyseje obilí. 
Na místě potom jeho pole přeměřili a zjistili bonitu půdy, tedy vlastně její úrodnost. 

Půda se tehdy dělila do tří bonitních tříd: 1. třída byla nejkvalitnější a zahrnovala 

nejúrodnější půdu, na které se velmi dobře dařilo pšenici. 2. třída zahrnovala středně 

úrodnou půdu, na které se pěstovalo žito, a 3. třída zahrnovala nejméně kvalitní půdu, která 

se hodila jen na pěstování ovsa. Určení bonity bylo tehdy velice jednoduché – prostě podle 

toho, co se na pole selo a jakým plodinám se na něm dařilo. 

Určení plochy pole ale bylo mnohem složitější. Komisaři měřili pole provazcem v zemských 

sázích, ale tyto jednotky pak přepočítávali na jiné, na tzv. měřice a achtly. O složitosti 

postupu si můžeme udělat obrázek sami, když si přečteme následující instrukci 

pro přepočet: 

Jedna měřice odpovídala ploše pole, na kterou se sela jedna staromoravská výsevková 

měřice obilí (ta měla 53,55 litru). Přitom na 1. a na 2. bonitní třídě se sela jedna měřice 

na 600 čtverečních sáhů (v dnešních jednotkách asi 0,19 ha). Na třetí bonitní třídě se ale 

pěstoval oves, který se sel řidčeji. Takže jedna měřice na 3. bonitní třídě měla 700 

čtverečních sáhů (asi 0,22 ha). Menší jednotka achtl pak byla osminou měřice. 

K tomuto přepočtu docházelo asi proto, aby sedláci nemuseli platit z méně úrodné půdy moc 

vysoké daně. Proč tehdy zvolili takový složitý způsob sice není úplně jasné, ale na druhou 

stranu to není nic překvapivého. Daně se nepočítají tím nejjednodušším způsobem ani dnes 

a na tomto příkladu vidíme, že to stejné platilo i před necelými čtyřmi stoletími.  
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Přes komplikovanost přepočtu ale komisaři přeměřili pole jenom jednoho vybraného 

sedláka, zřejmě jednoho bořitovského celoláníka. Stejnou výměru polí pak zapsali všem 

ostatním celolánním statkům a výměry polí u drobnějších hospodářství určili jenom jako 

zlomek lánu (např. pololán měl výměru polí přesně poloviční). 

Zjištění vizitační komise jsou uvedená v následující tabulce. Čísla na začátku řádků nejsou 
čísla popisná, ale pořadí záznamů v lánovém rejstříku. Čísla popisná tehdy ještě 
neexistovala a sedláci byli v rejstříku seřazení podle velikosti. V tabulce jsou uvedená jména 
hospodářů z let 1656 a 1674, počty kusů polí a jejich výměry, které jsou rozdělené do dvou 
bonitních tříd. Nekvalitní půda 3. třídy tehdy v Bořitově vůbec nebyla. Bořitov má velmi 
úrodnou půdu i dnes a bylo tomu tak už tehdy. 
 

Jméno držitele usedlosti Pole 

Zápis V roce 1656 V roce 1674 Kusů 
1. třída 2. třída 

Měřic Achtlů Měřic Achtlů 

 Celolány  

1. Matěj Jašek tentýž 10 46 5 1/3 23 2 2/3 

2. Ondřej Palat tentýž 8 46 5 1/3 23 2 2/3 

3. Blašek Jebáček Pavel Blašků 11 46 5 1/3 23 2 2/3 

4. Václav Wolff Tomáš Vlk 6 46 5 1/3 23 2 2/3 

5. Matouš Souš tentýž 9 46 5 1/3 23 2 2/3 

6. Jakub Hamak Matouš Kamba 17 46 5 1/3 23 2 2/3 

 Třičtvrtělán  

7. Pavel Blašek Jakub Blažek 7 35 . 17 4 

 Pololány  

8. Jakub Holej Matěj Holej 11 23 2 2/3 11 5 1/3 

9. Jan Sedlák tentýž 12 23 2 2/3 11 5 1/3 

10. Beneš Filip Jakub Vodehnal 10 23 2 2/3 11 5 1/3 

11. Jakub Konečný tentýž 12 23 2 2/3 11 5 1/3 

12. Jakub Špaček Vávra Špaček 15 23 2 2/3 11 5 1/3 

13. Klement Zachoval Václav Zachoval 11 23 2 2/3 11 5 1/3 

14. Bartoš Podal Petr Podal 10 23 2 2/3 11 5 1/3 

15. Matouš Molenda Matěj Hemža 10 23 2 2/3 11 5 1/3 

16. Štefan Perout Pavel Perout 10 23 2 2/3 11 5 1/3 

17. Matouš Badal Michal Badal 12 23 2 2/3 11 5 1/3 

18. Jakub Wolff Pavel Vlk 8 23 2 2/3 11 5 1/3 

19. Matouš Doležel Jindřich Pajšl 10 23 2 2/3 11 5 1/3 

20. Jakub Rok Matouš Sas 8 23 2 2/3 11 5 1/3 

21. Jan Mucha Jíra Kromarek 6 23 2 2/3 11 5 1/3 

22. Jiří Opluštil Matěj Vogl (Vojt) 17 23 2 2/3 11 5 1/3 

23. Vít Machdů tentýž 9 23 2 2/3 11 5 1/3 

24. Havel Špaček tentýž 14 23 2 2/3 11 5 1/3 

25. Havel Konečnej tentýž 9 23 2 2/3 11 5 1/3 

26. Jiří Jašek tentýž 11 23 2 2/3 11 5 1/3 

27. Jakub Sedlák Havel Bořílek 10 23 2 2/3 11 5 1/3 

28. Jiří Opluštil Petr Opluštil 10 23 2 2/3 11 5 1/3 

29.  činžovní pole . 229 2 2/3 114 5 1/3 

50. Jan Prášil grunt byl pustý . 23 2 2/3 11 5 1/3 
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Pololánní grunt Jana Prášila je uvedený odděleně od ostatních sedláků až za oddílem 

věnovaným domkařům. Jan Prášil totiž v roce 1669 zemřel a jeho grunt zpustl. Pustý byl 

ještě roku 1674, kdy ho navštívila a zkontrolovala vizitační komise. 

Po převedení údajů z tabulky na současné jednotky můžeme říct, že každý z bořitovských 

celoláníků hospodařil na 13,30 hektarech polí, třičtvrtěláník na výměře 8,08 ha a pololáníci 

na 6,65 hektarech. Čtvrtláníci tehdy ještě v Bořitově nebyli. Označování sedláků podle 

podílu lánů ale bylo věcí zvyklosti a v každé obci tomu bylo jinak. Např. v Jestřebí se jako 

celoláníci označovali sedláci, kteří hospodařili na 9,5 ha polí, v Černé Hoře na 7,6 ha 

a v Jabloňanech měli celoláníci dokonce jen 6,8 ha. 

Je možné, že kromě uvedených výměr měli hospodáři i zahrady u svých domů, louky 

a případně lesy, ale s jistotou se to dneska už nedozvíme. Tehdy se totiž v katastru evidovala 

jenom orná půda. Určitě ale víme, že aspoň někteří sedláci hospodařili i na tzv. činžovních 

polích. Činžovní pole vznikla vyklučením a přeměněním lesa na ornou půdu a v lánovém 

rejstříku jsou uvedená jako samostatná položka. Nepatřila tedy přímo k jednotlivým 

gruntům, ale hospodáři si ji dlouhodobě pronajímali od vrchnosti a platili za ni činži (nájem). 

Podle činže se také činžovní pole nazývala. Takových polí bylo v Bořitově neobvykle velké 

množství – celých 344 měřic (asi 65,4 ha). Pro srovnání, v Černé Hoře bylo činžovních 

pozemků jenom 121 měřic (asi 23 ha). 

V tabulce také vidíme, že půda byla mezi sedláky stejné velikosti rozdělená celkem 

rovnoměrně i s ohledem na bonitu. Vždycky asi 2/3 půdy připadaly na nejkvalitnější první 

bonitní třídu a 1/3 potom na druhou bonitní třídu. Počty polí ale byly různé. Např. celoláník 

Tomáš Vlk hospodařící na gruntu po Václavu Wolffovi měl 6 kusů polí. Naopak celoláník 

Matouš Kamba měl sice úplně stejnou výměru, ale pole měl na 17 různých místech okolo 

Bořitova, takže se při jejich obhospodařování nachodil mnohem víc. 

Závěrem bychom mohli říct, že tyto staré výměry polí jsou dnes už jenom historickou 

zajímavostí. Všechna uvedená hospodářství totiž byla v majetku vrchnosti. Sedláci nebyli 

jejich skuteční vlastníci, ale byli jenom jejich držitelé, měli tedy podobné postavení jako 

dnešní nájemníci. Vrchnost se tedy mohla kdykoliv rozhodnout, že pole rozdělí jinak. Větší 

kusy polí mohla rozdělit na několik menších a rozdělit je mezi grunty spravedlivěji, nebo 

naopak sebrat část polí jednomu gruntu a přidělit je jinému, větší grunty také mohla rozdělit 

na několik menších a podobně. A z pozdější doby máme zprávy, že k takovému 

přerozdělování docházelo. Tedy až do roku 1770, kdy si bořitovští začínali usedlosti 

postupně kupovat a stávali se jejich skutečnými vlastníky. Pak už samozřejmě takové 

zásahy vrchnosti možné nebyly. 

V dalším článku se budeme věnovat bořitovským domkařům. Tedy těm, kteří měli domek, 

ale neměli žádná pole. 

Použité prameny a literatura 

1. Moravský zemský archiv v Brně, fond D 1 Lánové rejstříky, sig. 259 (Panství Černá 

Hora). 

2. KOCMAN, Alois a kol. Průvodce po Státním archivu v Brně. Brno: Krajské 

nakladatelství, 1954. 

3. MATĚJEK, František. Lánové rejstříky Brněnského kraje z let 1673–1675. Praha: 

TEPS MH, 1981. Knižnice Jižní Moravy. 
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SDH Bořitov 
 Dne 1.5. byla naše jednotka operačním střediskem vyslána k požáru travního porostu 

do obce Milonice. Vzhledem k malému rozsahu požáru jsme nemuseli zasahovat 
a mohli jsme se vrátit zpět na základnu. 
 

 Další náročný den pro jednotku byl 11.5., kdy musela na zásah hned dvakrát, a to 
do obce Hluboké Dvory a do Černovic. V obou případech se jednalo o rozsáhlý požár 
lesa v těžkém terénu.   

 

 I v letošním roce je možné zajistit likvidaci nebezpečného hmyzu ze strany JSDH. 
V případě ohrožení tímto hmyzem můžete likvidaci domluvit na obecním úřadě tel. 
516 437 189 nebo přímo s velitelem jednotky Radimem Křížem, mob. 721 024 127. 
Samotná likvidace probíhá zpravidla v podvečerních hodinách, kdy je hmyz nejméně 
aktivní. 

 

 Po nucené přestávce se opět rozběhly tréninky mladých hasičů. Tréninky probíhají 
každé pondělí a pátek vždy od 16:30 do 18:00 a dorost od 18:00 do 19:30. Rádi 
v kolektivu mladých hasičů přivítáme nové zájemce o hasičský sport (věk 4 - 18 
let). Stačí přijít v pondělí nebo v pátek na trénink.  

 

 SDH Bořitov plánuje o prázdninách uspořádat v sobotu 31. července Letní posezení 
a 21. srpna Celostátní sraz parních stříkaček. Více informací v příštím vydání 
Bořitovského zpravodaje. 

 
 

TJ Sokol Bořitov 
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu pořádá v sobotu 26.6.2021 na hřišti u Sokolovny tradiční 
Turnaj v nohejbale dvojic. Srdečně zveme všechny aktivní hráče i příznivce tohoto sportu. 
 
 

Oddíl kopané 
Turnaje přípravek Lysice, Bořitov ročník  2015 a mladší, 2013-2014, 2011-2012: 
 Spolek Žijeme Hrou pořádá fotbalové turnaje v Lysicích v termínu 5.6.a 26.6.2021, tento 

turnaj je o pohár starosty městyse Lysice, začátek obou turnajů je v 9,00 hod. 
 

 TJ Sokol Bořitov uspořádá fotbalový turnaj 19.6.2021 na hřišti ve sportovním 
areálu v Bořitově, zahájení v 9,00 hod. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení 
zajištěno. 

 

Letní fotbalový kemp pro děti 
Stejně jako v loňském roce bude i letos oddíl kopané společně se spolkem Žijeme Hrou 
pořádat letní fotbalový kemp pro naše nejmenší sportovce. Tábor se uskuteční 
ve sportovním areálu fotbalového hřiště a kabin, a to ve dnech 7.7.2021 od 15,00 hod 
- 11.7.2021 do 10,00 hod. Ve stejném termínu a na stejném místě pořádá spolek Žijeme 
Hrou příměstský kemp. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek 
www.zijemehrou.cz v sekci kempy. 

Pro uchazeče je zajištěna strava (snídaně, obědy, večeře) a pitný 
režim. Tentokrát budeme ubytovaní pod stany. Fotbalové kabiny 
budou sloužit pro stravování a osobní hygienu a v případě 
nepříznivého počasí. Pro děti je připraven moderní fotbalový 
program přizpůsobený jejich výkonnostním možnostem a věku. 

Podávat závazné přihlášky a vyžádat si případné další informace 
je možné od 17.5.2021 u p. Aloise Ťoupka – tel. 602 576 538 a p. 
Tomáše Žida - tel. 724 772 334. 
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TJ Sokol Bořitov zve na 
silniční cyklistické závody „O mistra Bořitova“. 

51. ročník silničního cyklistického závodu se uskuteční 
v neděli 27. června 2021. 

 
Program závodů: prezentace všech závodníků je od 10.00 hod. na nám. U Václava. 
  

Zahájení závodů je v 10.20 hod., závodit se začíná od nejmladší kategorie. 
  

Po odjetí 1. - 7. kategorie bude následovat vyhodnocení s předáním medailí a cen před OÚ 
Bořitov. 
 

V 11.30 hod. budou startovat 8. – 17. kategorie. Předpoklad odjetí  druhé části  závodu  je 
ve 12.30 hod. s následným vyhodnocením u cíle závodu před OÚ Bořitov.   

Časové rozdělení závodu na dvě části i rozdělení umístění prezence na náměstí (kde je 
dostatečný prostor pro trénování závodníků před startem) a vyhodnocení u cíle před OÚ 
umožní dodržení podmínek pro pořádání sportovních akcí, zejména potřebných rozestupů 
všech účastníků včetně diváků. 
 
Závodí se v kategoriích: Délka závodu: Rok narození: 

  1. odrážedla  50 m 2019 

  2. odrážedla              50 m 2018 

  3. odrážedla   50 m 2017  

  4. odrážedla          50 m 2016   

  5. kola              100 m 2016 

  6. kola dívky 200 m 2015 

  7. kola chlapci 200 m 2015 

  8. kola           300 m 2014 

  9. kola dívky 400 m 2013 

10. kola chlapci 400 m 2013 

11. kola dívky      400 m 2012   

12. kola chlapci 400 m 2012  

13. kola dívky 500 m  2011  

14. kola chlapci 500 m 2011 

15. kola dívky 500 m 2010-2009 

16. kola chlapci 500 m 2010-2009 

17. koloběžky 500 m 2011-2009 

 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny v jednotlivých kategoriích dle počtu přihlášených 
závodníků. Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven sportovní přilbou.  
 
V případě mimořádně nepříznivého počasí, případně vyhlášení zákazu pořádání 
sportovních akcí, se závody ruší, tato změna by byla včas oznámena obecním 
rozhlasem a uvedena na webu TJ Sokol Bořitov. 
 
Pro závodníky je připraveno občerstvení - nápoje a dárky,  
vítězové na 1. až 3. místě obdrží diplomy, medaile a věcné ceny.  
 
Zveme všechny děti, přijďte si zasportovat a zazávodit.  
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci červnu 2021 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Narození 
Sokol Jakub 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – červen 2021 (8 – 13 hod) 
 

  5.6. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8 734 231 261 

  6.6. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182 

12.6. MDDr. Hájková Barbora Blansko, Gellhornova 9 725 332 967 

13.6. MUDr. Hanáková Jitka Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

19.6. MUDr. Havlová Petra Blansko, Pražská 1b 721 425 074 

20.6. MUDr. Hosová Eva Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 

26.6. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4  516 446 428 

27.6. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
 

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. 
 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise srdečně zve všechny děti spolu s rodiči a prarodiči na Den dětí, který se 

uskuteční v sobotu 3. července 2021 ve 14,00 hod na Hasičské zahradě. Pro děti jsou 
připraveny soutěže, občerstvení zajištěno. 
 
 

Orel Bořitov 
Zveme všechny děti, které se chtějí věnovat sportu, v němž je Česká republika čtvrtá 
nejlepší na světě, na první informativní schůzku, která se uskuteční v úterý 1. června 
2021 v 15,00 hod na Orlovně.  
 
 

Inzerce: 
 Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 13. června 2021 

ve 13,00 hodin na Hasičku.  
 

 

Společnost ATOMO PROJEKT s.r.o. Bořitov  
přijme zaměstnance na pozice: 
 

 Operátor výroby 
 Směnový mistr.  

 

Bližší informace na webových stránkách www.atomo.cz.  Kontakt: Šárka Neustupová, tel. 
775 564 997, e-mail neustupova@atomo.cz, adresa: Bořitov 326 (bývalý areál ZD). 
Nástup možný ihned nebo dle dohody.  

www.tiskfiala.cz 


