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Oznámení obecního úřadu 
 Upozorňujeme všechny vlastníky psů na účinnost ustanovení § 4 odst. 4 v novele zákona 

č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon) ve znění pozdějších předpisů zveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2017 
Sb. S účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem. 
Majitel psa bude muset zvíře označit při očkování proti vzteklině, bez čipu nebude 
vakcinace platná. 

Štěňata dostanou čip při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem, starším psům 
se pod kůži vpíchne při pravidelném přeočkování u veterináře. Výjimku mají psi, kteří jsou 
označeni tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Pokud majitel psa neočipuje, 
bude mu od příštího roku hrozit správní řízení s možným uložením pokuty až 20 tis. korun. 

Bližší informace a odpovědi na časté dotazy k této problematice je možné zjistit také 
na webových stránkách Státní veterinární správy. Po označení psa mikročipem 
doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat 
na webových stránkách www.narodniregistr.cz. Teprve po zaregistrování se a vyplnění 
všech údajů plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa 
v případě zaběhnutí. 

 V současné době probíhá rekonstrukce plynového vedení v ulici Chlumská, Úvoz, Nová 
čtvrt, Družstevní a Krátká. Dle informací stavbyvedoucího p. Cibulky bude rekonstrukce 
těchto úseků dokončena včetně asfaltování a vydláždění chodníků do 31.10. 2019, vyjma 
ulice Nová čtvrt, kde je termín dokončení 11.11. 2019. V letošním roce budou zahájeny 
práce ještě v ulici Nepomucká a v ulici Krajní, která bude z tohoto důvodu uzavřena. 
Rekonstrukce plynu bude probíhat i na ulici Loužky v úseku od Tihelkových až 
po křižovatku s ulicí Krajní. Práce budou probíhat zejména v zelených plochách, přesto 
bude v tomto úseku komunikace částečně omezen provoz. 

 Zahájení stavby technické budovy za samoobsluhou je stále zpožděno neobdrženým 
stavebním povolením. Práce na IS pro 12RD v lokalitě K Vodárně probíhají dle 
harmonogramu. Byly také zahájeny práce na rekonstrukci budovy prodejny Mango. Byla 
rovněž zahájena rekonstrukce ulice Nivka, kde budou zbudovány chodníky a nový 
asfaltový povrch.  

 Práce na výstavbě chodníku od kruhového objezdu do Černé Hory bude podle informací 
OÚ Černá Hora zahájen až v příštím roce. Důvodem je podání žádosti o dotaci na tuto 
investici. 

 Vedení obce děkuje všem občanům, kteří provádí údržbu a sečení obecních pozemků 
v sousedství svých rodinných domů. Děkujeme za Vaši pomoc při údržbě vzhledu obce. 

 Upozorňujeme občany, pokud  pálí na svých zahradách větve, klest, případně další 
zbytky ze zahrady, aby neobtěžovali svoje sousedy pálením mokrých a zelených 
zahradních zbytků a případné pálení neprováděli při nevhodných klimatických 
podmínkách (sucho, mlha, déšť, nízký tlak apod.). Každé pálení je třeba nahlásit 
na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Jmk www.firebrno.cz. 

 Sběrný dvůr v Černé Hoře bude v sobotu 28. 9. 2019 uzavřen. 
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Oznámení školy 
 V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/2020.  Přítomní hosté – 

starosta obce Antonín Fojt, paní Maria Filoušová za SPOZ a pan farář Bohumil Němeček 
popřáli především prvňáčkům hodně sil a úspěchů a předali jim praktické dárky, které 
obec tradičně pro nové školáky připravuje. 

 23. září navštívilo naši MŠ maňáskové divadlo ze Šternberka s pásmem pohádek 
pro děti. 

 25. září se žáci 2. ročníku zúčastnili besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 
v Obecní knihovně.  

 27. září se děti všech ročníků ZŠ zúčastnily „Sportovního dopoledne“ v tělocvičně 
a na hřištích sokolovny, kde plnily  disciplíny programu „Olympijského víceboje“, 
do kterého je škola již čtvrtým rokem zapojena. 

 30. září navštíví žáci 3. - 5. ročníku středisko environmentálního vzdělávání Jezírko 
u Soběšic. V programech „Barvy země“ a „Po stopách šelmy“ si během praktických 
činností v přírodní zahradě osvojí poznatky, které využijí nejen v hodinách Prvouky 
a Přírodovědy. 

 
Další informace: 
Zájmové kroužky pro děti – od října již začínají pracovat všechny zájmové kroužky v rámci 
ZŠ a MŠ. Podrobné informace najdete na webu školy v části Zájmové kroužky. 
 
Podzimní sběr papíru a hliníku pro bořitovskou školu 
Ve dnech 2. - 4. října (středa – pátek) organizujeme již 
tradiční sběr odpadového papíru, který bude možné uložit 
do uzamykatelného kontejneru vedle budovy školy 
v termínech: 
středa  2. 10.  7:30 – 19:00 
čtvrtek 3. 10.  6:30 – 19:00  
pátek 4. 10.  6:30 – 14:00 
 

Hliník bude možné uložit do označeného pytle u vstupu do kontejneru. 
 

Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní. Výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí ZŠ 
a MŠ Bořitov.         Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 
 

SDH Bořitov 
 Dne 29.8. byla jednotka vyslána operačním střediskem HZS k požáru chaty do obce 

Lysice. Dále hasiči likvidovali nebezpečný hmyz na ulici Čížovky. 
 

 Poslední srpnový víkend proběhlo v Ústí nad Labem Mistrovství ČR v požárním sportu, 
kde jsme měli čtyři naše členy. Nejlepšího výsledku dosáhl v dresu SDH Mistřín Filip 
Páral. V běhu na 100 m překážek získal stříbrnou medaili za famózní čas 16,31; 
ze štafety si odvezl bronz a v celkovém hodnocení pomohl obhájit loňské zlaté medaile. 
Dalším zástupcem byl Martin Kučera, který v běhu na 100 m překážek obsadil 56. místo 
za čas 18,20. Holkám z nedalekého Žernovníku pomohla k celkovému 9. místu Simona 
Páralová. Kvarteto bořitovské stopy na MČR uzavírá Petr Kolínek, který s týmem HZS 
JmK obsadil 13. místo. 
 

 V sobotu 14.9. proběhla na dráze v Bořitově soutěž dorostenců v běhu na 100 m 
překážek. Své síly přijelo poměřit téměř 50 dorostenek a dorostenců. Mezi těmito 
závodníky zanechali stopu i domácí závodníci: 
- ml. dorostenka Klára Beranová: 3. místo 
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- stř. dorostenka Simona Páralová: 1. místo 
- stř. dorostenec Patrik Fojt:  1. místo 
- st. dorostenec Martin Kučera: 1. místo 
Dále naši dráhu otestovali ve čtvrtek 26. 9. denní zaměstnanci HZS ČR. 
 

 Do samotného finále se dostala i Velká cena Blanenska, kde naši závodníci obsadili 
následující celkové pořadí: Ženy ve své premiérové sezóně nasbíraly 60 bodů 
a obsadily krásné 8. místo. B tým kromě cenných zkušeností získal 31 bodů a umístil 
se na 26. místě. Nejlépe z našich týmů si vedlo Áčko, které vybojovalo 167 bodů 
a nepopulární 4. místo.  
 

 V sobotu 5. října proběhne v areálu hasičské zbrojnice a blízkého okolí okresní kolo 
závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostenců. Tímto bychom Vás 
nejen rádi pozvali na soutěž, ale také Vás požádali o ohleduplnost k závodníkům, kteří 
se budou pohybovat po cestách, loukách a polích kolem hasičské zbrojnice 
a fotbalového hřiště. Děkujeme   

 
 

TJ Sokol Bořitov 
Pravidelné cvičení  po prázdninovém volnu opět začíná, a to všech 

složek,  od pondělí 30. září 2019.  Kompletní rozvrh cvičení v tělocvičně sokolovny je 
uveden na webových stránkách TJ Sokol Bořitov a také v minulém zářijovém 
čísle Bořitovského zpravodaje obce Bořitov. Zájemci o cvičení jsou srdečně zváni.  

 
Zprávy z oddílu kopané 
 

PENALTY Okresní přebor II. třídy mužů  
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané: 

5. kolo Ne 1.9. 2019 
Bořitov – Rudice 4:1 (1:0) 
branky: Šustr P.,Vágner A.,Modrák K.,Majer L. 

6. kolo So 7.9. 2019 
Jedovnice – Bořitov 3:2 (1:2) 
branky: Šustr P. 2x 

7. kolo Ne 15.9. 2019 
Bořitov – Doubravice 0:2 (0:0) 

8. kolo Ne 22.9. 2019 
Letovice – Bořitov 2:2 (2:1) 
branky: Majer L., Šustr P. 

 
Tabulka PENALTY Okresního přeboru II. třídy mužů 

 

1. Olomučany 7 5 2 0 22:6 17 0 0 

2. Jedovnice 7 5 1 1 25:12 16 0 0 

3. Doubravice 7 5 0 2 21:10 15 0 0 

4. Kunštát B 6 4 1 1 15:11 13 0 0 

5. Olešnice 7 4 0 3 20:10 12 0 0 

6. Velké Opatovice 6 3 1 2 16:7 10 0 0 

7. Ráječko B 7 3 1 3 15:13 10 0 0 

8. Rudice 7 3 0 4 16:15 9 0 0 

9. Skalice 7 2 2 3 13:17 8 0 0 

10. Bořitov 7 2 2 3 11:17 8 0 0 

11. Letovice 7 2 1 4 14:19 7 0 0 

12. Drnovice 7 0 3 4 6:15 3 0 0 

13. Vysočany - Šošůvka B 6 1 0 5 6:40 3 0 0 

14. Adamov 6 0 2 4 7:15 2 0 0 
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Zbývající utkání PENALTY Okresní přebor II. třídy mužů 

9. kolo Ne 29.9. 2019, 15:30 hod. 
Bořitov – Kunštát B 

10. kolo Ne 6.10. 2019, 14:00 hod. 
Vysočany/Šošůvka - Bořitov 

11. kolo Ne 13.10. 2019, 15:00 hod. 
Bořitov – Adamov 

12. kolo Ne 20.10. 2019, 14:30 hod. 
Bořitov – Ráječko B 

13. kolo Ne 27.10. 2019, 14:00 hod. 
Velké Opatovice - Bořitov 

1. kolo Ne 3.11. 2019, 14:00 hod. 
Bořitov – Skalice 

14. kolo Ne 10.11. 2019, 13:30 hod. 
Skalice - Bořitov 

 

 
Rozlosování - OP mladší přípravka, podzim 2019 

 

Výsledky mistrovských utkání v kopané 

1. kolo sobota 31.8. 2019, 13:00 hod., hřiště Kotvrdovice 

Jedovnice – Bořitov 2:4 (2:0) 
branky: Macháček Matyáš 3x, Ostrejš 
Samuel 

Bukovinka – Bořitov 11:3 (6:1) 
branky: Žid Marek, Ostrý Adam, Ostrejš 
Samuel 

2. kolo sobota 7.9. 2019, 10:00 hod., hřiště Černá Hora/úterý 17.9. 2019 17:00 hod. 

Bořitov – Olomučany 6:7 (3:2) 
branky: Macháček Matyáš, Holík Václav 
3x, Tihon Tomáš, Žid Marek  

Bořitov – Lipůvka 3:15 (3:8) 
branky: Macháček Matyáš, Tihon Tomáš 
2x 

3. kolo sobota 14.9. 2019, 9:00 hod., hřiště Ráječko 

Doubravice – Bořitov 15:6 (7:2) 
branky: Macháček Matyáš 3x, Tihon 
Tomáš, Mec Matyáš, Ostrejš Samuel  

Ráječko – Bořitov 22:2 (12:2) 
branky: Ostrejš Samuel, Macháček Matyáš 

4. kolo neděle 22.9. 2019, 9:30 hod., hřiště Lipovec 

Černá Hora – Bořitov 18:1 (10:1) 
branka: Macháček Matyáš 

 

 
Neoficiální Tabulka OP mladší přípravka 

 

1 Černá Hora  7 7 0 0 106:22 21 

2 Doubravice  8 7 0 1 98:49 21 

3 Lipůvka  8 6 0 2 93:48 18 

4 Letovice A  8 6 0 2 83:46 18 

5 Boskovice A  8 5 1 2 58:45 16 

6 Blansko A  7 5 0 2 89:43 15 

7 Bukovinka  6 5 0 1 64:28 15 

8 Olomučany  8 4 1 3 53:82 13 

9 sdružené družstvo Lipovec/Vilémovice  6 4 0 2 57:48 12 

10 Knínice  8 3 1 4 46:67 10 

11 sdružené družstvo Kunštát/Žijeme hrou  6 3 0 3 57:47 9 

12 sdružené družstvo Vysočany/Šošůvka  8 3 0 5 54:85 9 

13 Svitávka  6 2 1 3 44:48 7 

14 Ráječko  8 2 0 6 71:90 6 
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15 Letovice B  8 2 0 6 37:72 6 

16 Blansko B  7 2 0 5 27:68 6 

17 Bořitov  7 1 0 6 25:90 3 

18 Boskovice B  8 0 0 8 35:76 0 

19 Jedovnice  6 0 0 6 22:65 0 

 

Zbývající utkání OP mladší přípravky 

5. kolo čtvrtek 26.9. 2019, 17:00 hod., hřiště Bořitov 

Bořitov – Kunštát/Žijeme hrou 
Černá Hora - Svitávka 

Bořitov – Svitávka 
Černá Hora – Kunštát/Žijeme hrou 

6. kolo neděle 6.10. 2019, 10:00 hod., hřiště Knínice 

Knínice - Černá Hora 
Šošůvka - Bořitov 

Knínice - Bořitov 
Šošůvka - Černá Hora 

7. kolo pátek 11.10. 2019, 16:00 hod., hřiště Černá Hora 

Černá Hora – Blansko A 
Bořitov – Blansko B 

Černá Hora – Blansko B 
Bořitov – Blansko A 

8. kolo neděle 20.10. 2019, 14:00 hod., hřiště Boskovice 

Boskovice A - Černá Hora 
Boskovice B - Bořitov 

Boskovice A – Bořitov 
Boskovice B – Černá Hora 

9. kolo sobota 26.10. 2019, 10:00 hod., hřiště Bořitov 

Bořitov – Letovice B 
Černá Hora – Letovice A 

Bořitov – Letovice A 
Černá Hora – Letovice B 

 
Pozvánka na fotbalový turnaj přípravek v Bořitově 
V sobotu 12.10. pořádá fotbalový oddíl TJ Sokol Bořitov ve spolupráci s projektem 
Žijeme Hrou turnaj přípravek. 
Ve fotbalovém areálu v Bořitově se od 9:00 do 12:00 představí v kategoriích předpřípravek, 
mladších a starších přípravek týmy z našeho regionu.  
Fotbalové turnaje Žijeme Hrou jsou určeny pro všechny děti, které mají chuť a elán si 
zasportovat. 
Na akci srdečně zveme všechny fanoušky mládežnického fotbalu.   

 
Farnost svatého Jiří  
připravuje dobročinný jarmark – Misijní neděli.  
Jak? 
Tradiční koláče, kváskový chleba a jiné sladké či slané dobroty, které připraví dobrovolníci 
– místní šikovné pekařky, Vám formou pohoštění nebo připravených balíčků nabídneme 
za dobrovolný finanční dar s prosbou o pomoc misiím. Můžete přijít na pozdější nedělní 
snídani (nebude chybět teplý čaj a dobrá káva) či si odnést balíček dobrot pro nedělní 
odpoledne do svých rodin.  
Proč? 
Papežské misijní dílo na celosvětové úrovni podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci 
nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní 
zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících 
podvýživou, vážnými nemocemi atd. Veškeré finanční prostředky získané na dobročinném 
jarmarku budou zaslány ve PMD. Více o činnosti a využití na webu missio.cz 
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Kdy? 
V neděli 20. října od 9,30 do 12 hod (případně vyčerpání dobrot) 
Kde? 
Na prostranství před kostelem. V případě nepříznivého počasí proběhne akce s laskavým 
přispěním Jednoty Orel v sále Orlovny. 
Celý výtěžek odešleme na konto Papežských misijních děl, která akci koordinují a zajistí, 
aby se pomoc dostala k těm nejpotřebnějším v chudých oblastech světa. 
Děkujeme všem, kteří pomáháte. 
                                                                                  Farnost Bořitov a Jednota Orel Bořitov 
Krátké zamyšlení 
Chléb je základní potravinou snad ve všech kulturách. Jeden anglický novinář  kdysi provedl 
poučný test. Koupil bochník chleba a na nejrušnějších křižovatkách světových měst ho 
nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém Hamburku se mu 
vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných 
pracovat tři hodiny a v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat 
za chleba celý den. 

 

CESTUJ za KAČKU 
 boží cestovatelský festival plný praktických tipů a inspirace pro každého 
  

Kino Blansko, pondělí 7.10.2019, 16,30 – 21,00 hodin 
Vstupné: 150,- Kč. Předprodej: Informační kancelář Města Blanska 

  
Vyvrátíme mýty, že cestování je drahé, časově náročné, nejde bez parťáků, nejde bez 
znalosti jazyka, nejde s dětmi. Přesvědčíme Vás, že jediný mantinel, který stojí mezi Vámi 
a Vaším cestovatelským snem, je Vaše hlava. Pojďte se s námi přeprogramovat, inspirovat 
a procestovat svět! 
  

Program: 
 
16:30 - CESTUJ za KAČKU -  Kateřina Ostrá 

         ....cestuj za KAČKU - levně, podle vlastních představ, s minimem dní dovolené, 
        bez znalosti jazyka 

     

17:30 - S NEZNÁMÝMI DO NEZNÁMA - Richard Hédl 
             ....nemáš kamaráda na cesty a vyrazit sám nechceš? Spolucestování a travel  
       „seznamka" je řešení! 
 

18:00 - ASIE za KAČKU - FILIPÍNY - Kateřina Ostrá 
             ... originální itineráře, zážitky z cest a detailní rozpočet 
 

19:00 - S DĚTMI NA CESTÁCH PO ČR I DÁL - Nika Lárová + HOST 
             ....inspirace na originální výlety s dětmi po ČR a odbourání mýtu, že s dětmi se do 
        světa cestovat nedá  
 

19:30 - EVROPA za KAČKU -  SANTORINI, UKRAJINA a ČERNOBYL, IZRAEL  -  
        Kateřina Ostrá 
              ... originální itineráře, zážitky z cest a detailní rozpočet 
 

20:30 - DOLCE VITA za KAČKU - Nika, Richard a Katka: SPOLEČNÝ ROAD TRIP 
  ITÁLIÍ 

            .... bohém, flegmatik a perfekcionista na tripu za KAČKU 
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Kulturní komise 
Kulturní komise pořádá v úterý 8. října 2019 zájezd do Polska – Kudowa Zdroj 

na trhy, kde si budete moci zakoupit nejen dušičkovou výzdobu. Odjezd autobusu je v 5,30 
hod od Obecního úřadu Bořitov, cena zájezdu pro bořitovské občany je 250 Kč, ostatní 280 
Kč. Přihlásit a zaplatit je možné na OÚ Bořitov do 4.10.2019. 

 

Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na  STRAŠIDELNÝ VEČERNÍ POCHOD, 
který se bude konat v pátek 18. října 2019. Sraz účastníků je v 18,15 hodin na Hasičce. 
Je nutné si vzít  vhodnou obuv, baterky, čelovky apod. Pro účastníky bude vyznačena trasa, 
na které najdete několik stanovišť s překvapením v podobě pohádkových postav. Pochod 
zakončíme na hasičské zahradě, kde po příchodu děti dostanou párky, které si budou moci 
opéct. Celý pochod bude zakončen laser show.  

 

Ve čtvrtek 31. října 2019 v 17,15 hodin se uskuteční lampionový pochod 
k Halloweenu s vyhodnocením nejkrásnějšího dýňového strašidýlka. 
Pochodu se mohou zúčastnit i ty děti, které nebudou mít vyřezanou dýni. Vyřezané 
dýně můžete přinést od 16 do 17 hod před obecní úřad, kde budou vystaveny.  
Po dobu průvodu bude používán obecní rozhlas, prosíme proto o pochopení.  
Na závěr proběhne vyhodnocení vyřezaných dýní. Nejlepší dýně budou odměněny. 
Děti i rodiče mohou přijít ve strašidelných maskách, které budou také vyhodnoceny. 

 

 Kulturní komise pořádá v sobotu 23. listopadu 2019 zájezd do Prahy na komedii 
Zamilovaný sukničkář, divadlo Palace, Václavské náměstí. Cena za vstupenku + 
dopravu je 450 Kč. Odjezd autobusu je v 11 hodin od Obecního úřadu Bořitov, začátek 
představení je v 19 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit na OÚ Bořitov do 31.10.2019. 

 

 

tradiční 25. ročník pořádá Drakiádní klub Černá Hora 

v sobotu 5. října 2019  na letišti v Bořitově  
 

Jedna z mála drakiád na Moravě, potažmo v celé České republice, kam se sjíždí letci z celé 
republiky a i ze zahraničí. Také je to v současné době asi jediná drakiáda, kde můžete vidět 
soutěže v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit. 
 

PROGRAM: 
12,00 - 12,15 hod  zahájení drakiády, létání s draky 
12,15 - 14,00 hod registrace  soutěžících a předvedení draků do všech soutěží, 
 létání s draky, ukázky létání s akrobatickými draky 

14,00 - 16,00 hod Soutěž o nejkrásnějšího létajícího draka – soutěž je určena hlavně 
pro vlastnoručně vyrobené jednolané draky, ale mohou se účastnit 
i draci kupovaní. Lepší hodnocení ale dostanou draci vlastnoručně 
vyrobení. 

 Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích: 
1.  děti do 6 let s rodiči 
2.  děti 1. - 5. ročník školy 
3.  děti 6. - 9. ročník školy 
4.  ostatní od 15 – 99 let 

   
Velká soutěž v ovládání dvoulaných akrobatických draků 
Freestyle létání akrobatických draků 
Zve DK Černá Hora a DRACI.NET   www.draci.net 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci říjnu 2019 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – říjen 2019 (8 – 13 hod) 
 

  5.10. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 

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

12.10. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

13.10. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 

19.10. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 

20.10. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 

26.10. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 

27.10. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

28.10. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. 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 
 Od úterý 1.10. začíná pravidelné cvičení žen na balonech, vždy od 18,30 hod. 

 

 Také v úterý 1.10. začínáme od 15 hod pravidelné trénování malých florbalistů. Zveme 
všechny sportuchtivé děti, které chtějí zkusit sport, ve kterém jsme čtvrtí na světě a jsme 
přihlášeni do dalšího kola Orelské florbalové ligy. Mladší hráči od 15,00 do 16,00 hod 
a starší od 16,00 do 17,00 hod. 
 

 Dále si vás všechny dovolujeme pozvat na již tradiční BURČÁKOVÝ BÁL, který se 
uskuteční v sobotu 12.10. od 20 hod na ORLOVNĚ. K tanci a poslechu hraje „NALITO". 

 

Klub důchodců 
Klub důchodců pořádá v úterý 15. října a ve středu 16. října zájezd:  
STARÉ  BRNO  A  GLOBUS. Odjezd autobusu je vždy v 8,30 hod od Manga. 
Příjezd před klášter asi 9,30 hod, potom následuje prohlídka okolí kláštera a pomníku 
odsunu Němců. V 10 hod se rozdělíme na 2 skupiny: 1. skupina prohlídka zahrad a včelínů. 
2. skupina prohlídka baziliky a knihovny. Pak se skupiny prohodí. Oběd na Mendlově 
náměstí a  prohlídka Muzea v opatství s klenotnicí.  Asi  v 15 hodin odjezd do Globusu. 
 

Inzerce: 
Adriana textil srdečně zve  k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 13. října 2019 
ve 13,00 hodin na Hasičku. 
 
Moštování jablek  

Český zahrádkářský svaz Černá Hora zahájil moštování 24. září 2019. Moštovat se bude 
každé úterý a pátek od 16:00 do 18:00 hodin. Přijímá se pouze čisté ovoce. Při větším 
množství je nutné objednání u p. Stanislava Komárka, tel: 608 222 548. 

http://www.mestyscernahora.cz/mostovani-jablek/d-7189

