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Oznámení obecního úřadu
 Začala stavba I/43 Bořitov, odbočovací pruh - výstavba nových autobusových zastávek.
Po dobu stavby bude uzavřen nájezd na silnici I/43 v ulici Úvoz. Přístup na stávající
zastávky bude zachován. O přesunu zastávek, který je plánován na 4.7.2016 a o
případných dalších nutných změnách dopravy, budeme informovat.
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
25. dubna 2016 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov.
 Oznamujeme občanům, že uzavírka místní komunikace části ulice Pod Kostelem a nám.
U Václava při konání místní pouti dne 24.4.2016, bude od soboty 23.4.2016 od 12,00
hodin do neděle 24.4.2016 do 19,00 hodin.

Sportovec roku 2015 obce Bořitov
V jednací síni OÚ proběhlo v pondělí 7.3.2016 v 17,30 hodin slavnostní
vyhodnocení a ocenění tří nejlepších sportovců obce Bořitov za rok 2015 poháry a
věcnými dary. Do ankety bylo nominováno 10 sportovců. Na předávání se dostavila vítězka
ankety Michaela Hrubá s tatínkem. Druhého v pořadí Matěje Kotoučka, který byl v té době
s oddílem Favorit Brno na soustředění mimo republiku, nahradil bratr Jakub. Dále se dostavil
třetí v pořadí David Pospíšil.
Vítězka Michaela Hrubá závodí v současné době za klub JAC Brno. Trenérkou Míši
je paní Alena Nezdařilová. Míša v roce 2015 obsadila na MS dorostu v Cali ve skoku
vysokém 1. místo výkonem 190 cm, 8. místo na HMČR v Praze výkonem 185 cm, v
kvalifikaci skočila 191 cm, což byl nový český dorostenecký rekord. Dále obsadila 1. místo
na halovém mistrovství ČR dospělých ve skoku vysokém výkonem 188 cm. O Míšině
univerzálnosti dále svědčí i 1. místo na MČR do 22 let v trojskoku výkonem 12,89 m.
V současné době má Míša zajištěnou účast na Olympiádě v Rio de Janeiro.
Druhý v pořadí Matěj Kotouček závodí za oddíl TJ Favorit Brno v cyklistice. Umístil
se na 12. místě v Českém poháru Mistrovství ČR na silnici. Obsadil 12. místo na
Mezinárodním závodě Region Orlicka. Na Mistrovství ČR na dráze obsadil v soutěži
družstev 4. místo. Na 3 km s pevným startem obsadil 1. místo, v bodovacím závodě obsadil
2. místo.
Třetí v pořadí David Pospíšil nominovaný SDH Bořitov se umístil na MČR v Praze na
3. místě v závodě 100 metrů s překážkami, 3. místo v dvojboji v kategorii mladšího dorostu.
X-flame hasičské moravské stovky, seriál závodů na 100 metrů s překážkami celkově 1.
místo a 1. místo okresní i krajské kolo.
Po předání pohárů a věcných darů proběhla diskuse členů rady obce a oceněných
sportovců o jejich výsledcích v roce 2015 a jejich plánech na rok 2016. Celé vyhodnocení
probíhalo v poklidné a v přátelské atmosféře. Závěrem starosta popřál všem hodně zdraví
Novela silničního zákona přinesla několik změn
Nošení reflexních prvků u chodců za snížené viditelnosti, právo policie nepustit na silnici
auto se závažnou technickou závadou nebo nová pravidla pro pohyb vozítek segway. To
jsou některé změny novely silničního zákona, které vešly v platnost dne 20. února 2016.
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Zavedení povinnosti nosit reflexní prvky
Novela zavádí pro chodce povinnost užít reflexní prvek mimo území obce při snížené
viditelnosti, tedy například za tmy, soumraku či v mlze. Toto opatření přispěje ke snížení
počtu nehod mezi vozidly a chodci na místech bez veřejného osvětlení. Lidé zkrátka budou
s reflexními prvky lépe vidět.
Pro chodce to znamená pořízení jakéhokoliv reflexního oděvního doplňku. Může jít také
o reflexní pásek či klíčenku. Nejde tedy o povinnost nosit reflexní vestu. Cenové náklady na
pořízení těchto prvků se pohybují v řádu desítek korun. Řada výrobců sportovního
a pracovního oblečení již dnes užívá reflexní prvky automaticky.
Za porušení povinnosti nosit reflexní prvek není stanovena žádná speciální sankce. Stejně
jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista na
místě vyměřit pokutu v rozmezí 0–2.000 Kč, ve správním řízení pak je sankce 1.500–
2.500 Kč. Policista nicméně má možnost řešit přestupek na místě domluvou. Hlavním
smyslem nového pravidla je prevence, nikoliv represe.
Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu a být viděn na dostatečnou
vzdálenost je z hlediska jejich bezpečnosti zásadní požadavek. Povinnost nosit reflexní
prvky zakotvila ve své legislativě řada evropských zemí a výsledkem bylo snížení počtu
smrtelných nehod chodců. Například sousední Slovensko až do roku 2010 zaznamenávalo
ročně výrazně vyšší počet usmrcených chodců v přepočtu na 1 milion obyvatel než Česká
republika. Po zavedení zákonné povinnosti chodců používat za snížené viditelnosti reflexní
prvky dosahuje Slovensko v této statistice nižší počet úmrtí chodců než ČR.
Zadržení osvědčení o registraci vozidla
Pokud policista při silniční kontrole zjistí, že vozidlo vykazuje velmi závažné technické
závady, může zadržet osvědčení o registraci vozidla. To musí mít řidič ze zákona u sebe.
Zadržení tohoto dokumentu může zabránit dopravní nehodě způsobené takovým
nebezpečným vozidlem. Řidič požádá o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném
úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile se řidič prokáže protokolem o provedení
technické kontroly, že závady byly odstraněny. Při posouzení technického stavu vozidla se
policista musí řídit přesně stanoveným seznamem závad, který je uveden ve vyhlášce.
Povinnost očistit vozidlo před jízdou
Řidiči budou mít zákonem konkrétně stanovenou povinnost očistit před jízdou čelní sklo
a přední boční skla od námrazy, sněhu a dalších nečistot. Stejně tak budou muset před
jízdou odstranit z vozidla a nákladu kusy ledu a sněhu, které by se mohly během jízdy
uvolnit. Jde o základní věc, kterou ale řidiči někdy zanedbávají. Pokud na vás přitom spadne
například velký kus ledu z nákladního auta, jde o velmi nebezpečnou situaci, která může
skončit dopravní nehodou.

Oznámení školy
Akce školy v průběhu měsíce března:
 V sobotu 12.3. potěšily děti svým vystoupením všechny, kteří přišli na „Jarní posezení“
spojené s oslavou MDŽ, které pořádal Klub důchodců Bořitov. Představily se v pásmu
říkanek, básniček a písniček, tanečních vystoupeních i ve hře na sólové nástroje. Více
na www.zs.boritov.cz.
 Letos se naše škola poprvé zapojila do soutěžní recitační přehlídky „O lysické
sluníčko“, která se konala ve čtvrtek 17.3. Ze školního kola, do kterého se přihlásilo 21
statečných recitátorů, postoupili dva vítězové z každé kategorie. V 1. kategorii (1. ročník)
nás reprezentovali Mia Nečasová a Pavel Dvořáček, ve 2. kategorii (2.-3. ročník) Markéta
Pařízková a Jiří Kakáč a ve 3. kategorii (4.-5. ročník) Monika Odehnalová a Aneta
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Nejezchlebová. V konkurenci dětí z dalších 12 škol obstáli se ctí a všem patří poděkování,
gratulace pak Pavlu Dvořáčkovi, který ve své kategorii obsadil 2. místo. Podrobnosti ke
školnímu i lysickému kolu najdete na www.zs.boritov.cz
 Již podruhé v tomto školním roce navštívily děti Obecní knihovnu, kde pro ně paní
Odehnalová a Městská knihovna Rájec - Jestřebí připravily tradiční besedy. V pondělí
14. 3. se žáci 5. ročníku dověděli zajímavosti o životě a vládě Karla IV., jehož 700. výročí
narození si letos připomínáme. Pro děti 1. ročníku byla připravena beseda o B. Němcové.
Ve středu 16. 3. se žáci 2. ročníku seznámili s pohádkovými postavami Václava Čtvrtka
a pro 3. a 4. třídu byla připravena beseda pod názvem „Pachatelé dobrých skutků“.
 Velikonoce ve škole - ve středu 23.3., poslední den před Velikonočními prázdninami,
proběhla část vyučování ve znamení nadcházejících svátků jara. Formou projektové
výuky si děti připomněly podstatu Velikonoc s jejich tradicemi a zvyky a pak se všichni
zapojili do tvoření. Domů si odnášeli proutěná hnízda s malovanými vajíčky nebo
upletené pomlázky. Překvapení, o které se postaral kolektiv naší školní kuchyně, čekalo
na děti i u oběda. Nejprve jim vedoucí stravování paní Eva Kučerová připomněla, že
bychom se na sebe na Škaredou středu neměli mračit, zmínila tradici pečení jidášů a
hlavně představila dětem rukolu, ze které paní kuchařky připravily výborný salát. Všichni
si pochutnali u velikonočně prostřeného stolu a jako malou odměnu dostali velikonoční
perník a letáček s velikonočním menu. Více informací a fotografie na www.z.boritov.cz.
Akce školky v průběhu měsíce března:
 16.3. děti vyjely do brněnského divadla Radost na pohádku „Tři čuníci nezbedníci“.
Společně s prasátky prožily jejich cestu za dobrodružstvím a poznaly cenu přátelství v
boji proti mazanému vlkovi.
 18.3. přijeli za dětmi manželé Jasanští s muzikoterapeutickým pořadem „Bubnování ve
školce“. Děti se seznámily se základy hry na africké bubny – djembe a s dalšími etnickými
hudebními nástroji, na které si mohly zabubnovat. Vyzkoušely si také hru na vlastní tělo
a na závěr hudební relaxaci.
 22.3. se děti vydaly s „létečky“ a Moranou průvodem obcí ke splavu, aby se symbolicky
rozloučily se zimou a přivítaly jaro.
Další informace:
Jarní sběr papíru
Ve dnech 13.-15. dubna 2016 proběhne sběr odpadového papíru (nemusí být tříděný ani
svázaný), jehož výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí Mateřské a Základní školy Bořitov.
Sběrový papír bude možné složit do uzamykatelného kontejneru vedle budovy ZŠ v těchto
termínech:
Středa 13.4. 9.00 – 18.00 hod
Čtvrtek 14.4. 7.00 – 18.00 hod
Pátek 15.4. 7.00 – 14.00 hod
Děkujeme předem všem, kteří sběrem pomohou podpořit aktivity školy určené dětem.
Zápis do MŠ pro školní rok 2016/2017 se bude konat 3. května 2016. Tiskopisy je možné
vyzvednout osobně v kanceláři MŠ ve dnech 5. a 12. dubna nebo vytisknout z webových
stránek. Bližší informace najdete na webu školy (www.zs.boritov.cz), přímo ve školce nebo
ve škole a na vývěsce Obecního úřadu Bořitov.
za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bořitov
PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy
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TJ Sokol Bořitov
Poslední únorovou sobotu se uskutečnil 7. ročník „Koštu o nejlepší pálenku“
Soutěžilo rekordních 51 pálenek, z toho polovina byla ze švestek a druhá polovina pak
kalvádosy, meruňky, směsky a po jedné hruška, mandlovice, vínovice. Dle vyjádření mnoha
degustátorů byla kvalita letošních pálenek velmi dobrá, zřejmě v důsledku dobře vyzrálého
ovoce v mimořádně teplém létě. Degustátoři měli proto těžký úkol objektivně vybrat 10
„nejlepších“ pálenek, ochutnat co největší množství vzorků a oznámkovat je.
Na prvních 10 místech se umístili:
1. švestka 2015
Ing. Matoušková Ludmila, Bořitov
2. kalvados 2015 Ostrý František, Bořitov
3. meruňka 2014 Pachlopník Aleš, Bořitov
4. meruňka 2015 Pospíšil, Poříčí
5. švestka 2015
Blažek Jaroslav, Bořitov
6. směska
Bartek Viliam, Bořitov
7. švestka 2015
Řídký Tomáš, Bořitov
8. švestka 2009
Blažek Miloš, Bořitov
9. vínovice 2014
Novák Miloš, Třebíč
10. směska 2015 Zoufalý Mir., Svitávka
Pořadatelé děkují všem soutěžícím za jejich kvalitní pálenky a také sponzorům, kteří přispěli
k dobré úrovni soutěžní společenské akce, a to: Pivovar Černá Hora, Uzenářství Havlíček,
Pštrosí prodejna, Potraviny Křenková Jana, manželé Řídcí, Obec Bořitov, TJ Sokol Bořitov
a dále členkám turistického oddílu, které připravily bohaté občerstvení.
Tradiční silniční cyklistický závod „O Mistra Bořitova“
se uskuteční v neděli 15. května 2016. Bližší údaje k průběhu a organizaci závodu uvedeme
v příštím květnovém Bořitovském zpravodaji a na internetových stránkách TJ Sokol Bořitov.
Oddíl stolního tenisu
Konečné výsledky bořitovských oddílů:
A mužstvo se umístilo na 4. místě regionálního přeboru II. třídy s 44 body a skóre 152 : 136.
Výsledky:
Boskovice B : Bořitov A
7 : 11
Bořitov A : Olešnice A
12 : 6
Bořitov A : Šošůvka B
8 : 10.
B mužstvo se umístilo na 2. místě regionálního přeboru IV. třídy s 53 body se skóre
189 : 99 a postoupilo do III. třídy regionálního přeboru.
Výsledky:
Šošůvka C : Bořitov B
13 : 5
Bořitov B : Velenov A
12 : 6
OREL Blansko A : Bořitov B 7 : 11
C se umístilo na 7. místě Regionální soutěže II s 36 body.
Výsledky:
Olešnice C : Bořitov C
3 : 15
Bořitov C : Olešnice C
Bořitov C : Žďárná C
12 : 6
Žďárná C : Bořitov C

7 : 11
6 : 12

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bořitov uspořádal v sobotu 26.3.2016 tradiční turnaj ve
stolním tenise o pohár starosty obce Bořitov. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů. Vítězem
turnaje se stal Marek Stejskal, druhý byl Jiří Kovář starší a na třetím místě se umístil Pavel
Schiffneder. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a byla ukončena úspěšná sezóna stolního
tenisu 2015/2016. Poděkování za účast patří všem zúčastněným hráčům.
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Zprávy z oddílu kopané
II. třída muži (Sportika OP) – Rozlosování jaro 2016
16. kolo Ne 3.4. 2016, 15:30 hod.
Doubravice - Bořitov

17. kolo Ne 10.4. 2016, 15:30 hod.
Bořitov - Sloup

18. kolo Ne 17.4. 2016, 16:00 hod.
Letovice - Bořitov

19. kolo So 23.4. 2016, 16:00 hod.
Bořitov - Šošůvka

20. kolo Ne 1.5. 2016, 16:30 hod.
Olomučany - Bořitov

21. kolo Ne 8.5. 2016, 16:30 hod.
Bořitov - Olešnice

22. kolo So 14.5. 2016, 16:30 hod.
Rudice - Bořitov

23. kolo Ne 22.5. 2016, 16:30 hod.
Bořitov - Vysočany

24. kolo Ne 29.5. 2016, 16:30 hod.
Kunštát B - Bořitov

25. kolo Ne 5.6. 2016, 16:30 hod.
Bořitov - Adamov

26. kolo Ne. 12.6. 2016, 16:30 hod.
Vavřinec - Bořitov

15. kolo So 18.6. 2016, 16:30 hod.
Bořitov - Ráječko B

V Bořitově bude opět mládežnický fotbal.
Tento rok je tomu přesně deset let co se naposledy přihlásilo žákovské družstvo
fotbalového oddílu TJ Sokol Bořitov do okresní soutěže. V letošním roce se vedení
fotbalového oddílu rozhodlo, že je pro další chod oddílu a vůbec zachování a udržení
kopané v Bořitově nutné na tuto tradici navázat.
Po zvážení všech plusů a mínusů se náš oddíl aktivně zapojuje do projektu Žijeme
hrou. O tomto projektu najdete veškeré informace na webových stránkách:
www.zijemehrou.cz <http://www.zijemehrou.cz/> .
Stručná informace o tom jakým způsobem bude v prvopočátku naše spolupůsobení v tomto
projektu probíhat:
Jednou až dvakrát týdně budou fotbalisté a trenéři zapojení v tomto projektu realizovat
tréninkové jednotky u nás v Bořitově na fotbalovém hřišti U Váňových. O tom, jaké ročníky
mladých hráčů to budou a v jaký čas budou tréninkové jednotky probíhat, budeme dále
informovat. Rodiče, kteří projeví zájem do tohoto projektu zapojit své dítě, se takového
tréninku mohou zúčastnit a dostanou zde veškeré informace. Do budoucna se předběžně
počítá s tím, že u nás budou odehrána i některá mistrovská utkání.
Věříme, že touto cestou fotbalový oddíl přispěje k rozšíření mládežnické základny
nejen na našem okrese, ale i přímo v naší obci a přispěje tím i ke zviditelnění obce Bořitov
v našem regionu.
Další informace v příštím čísle Bořitovského zpravodaje nebo na nástěnce fotbalového
oddílu u prodejny MANGO.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá ve čtvrtek 28. dubna půldenní zájezd do Rajhradu a do
zahradnictví v Modřicích. Odjezd v 11 hodin od Manga. Zájezd zakončíme večeří u pana
Filky v Dolní Lhotě. Cena zájezdu je 50 korun. Večeři si hradí každý sám.
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Orel Bořitov
 Po velkých bojích v župním turnaji začínajících florbalistů skončil náš tým za Blanskem
a Olešnicí na krásném 3. místě.
Děkujeme všem malým hráčům za příkladnou reprezentaci naší jednoty a obce.
 V neděli 20.3. se uskutečnil tradiční závod ve střelbě ze vzduchovek. Výsledky:
Chlapci: 1. Filip Pachlopník
Dívky:
1. Eliška Gulová
2. Tomáš Bartek
2. Michaela Kreslíková
3. Ivo Doležel
3. Ema Kakáčová
Muži:

1. Leoš Svoboda
2. Luděk Holík
3. Ján Gula

Ženy:

1. Kateřina Pachlopníková
2. Helena Sedláčková
3. Eliška Bednářová

Absolutním vítězem se stal Leoš Svoboda, kterému také děkujeme za sponzorské dary
soutěžícím.


V neděli 10.4. se v 17,00 hodin uskuteční v dolním sále Orlovny divadelní představení
spojených farností GEDEÓN. Tento biblický muzikál bude též představen na setkání s
papežem v polském Krakově.

FBK Orli Bořitov
Dne 5.3. jsme sehráli v Morkovicích další utkání krajské soutěže.
Bořitov - Orel Telnice
6:7
Bořitov – Šitbořice 3 : 5
Dne 23.3. jsme opět hráli v Morkovicích další utkání krajské soutěže.
Bořitov – Šlapanice 0 : 4
Bořitov – Rousínov 5 : 4
Velká gratulace členu naší jednoty Leoši Svobodovi k obhájení titulu
republiky v biatlonu muži B.

mistra

Inzerce:
VÝUKA - BOX JU - JITSU, SEBEOBRANA PRO MUŽE A ŽENY
Kombinace bojových umění umožňující účinnou sebeobranu proti všem způsobům
napadení.
pod vedením: Viléma Hrunka, trenéra boxu ČB, bývalého mistra ČR juniorů v boxu.
držitele 4. Dan JU – JITSU, trenéra sebeobrany JU – JITSU, instruktora
fittnes
tréninky:
jsou individuální, dle předchozí domluvy (viz. kontakty)
kde:
v tělocvičně TJ Orel Bořitov
kontakt:
tel. 608 316 426, email: Hrunvill@seznam.cz
Inzerce:
Provádím opravy oděvů v Bořitově, tel. 774 995 584
Poděkování
V sobotu 19.3. mělo místní myslivecké sdružení brigádu na velkém Chlumu, sraz u
„svazácké“ chaty. Přišlo neuvěřitelných 16 členů, zasázeli buky do budoucí oplocenky,
uklidili klest u Rolínkových soch i po cestě k Bořitovu. Děkuji za kvalitně odvedenou práci a
těším se na další spolupráci.
Vít Koudelka, lesní hospodář
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SDH Bořitov
 V sobotu 12.3. se konalo první kolo okresní ligy mládeže. První soutěž pořádali hasiči ze
Sychotína a náš sbor reprezentovala dvě družstva starších a jedno družstvo ml. žáků.
Výsledky družstev:
mladší: 22. místo

starší A: 3. místo

starší B: 12. místo

Výsledky jednotlivců:
Simona Páralová: 6. místo
David Pospíšil: 7. místo
Pavel Karásek: 11. místo
Martin Kučera: 16. místo
Dubnové soutěže zařazené do okresní ligy mládeže se uskuteční v Šošůvce a
v Jabloňanech.
 V neděli 20.3 se vydali naši dorostenci Simona Páralová a David Pospíšil do Jablonce
nad Nisou na halové závody běhu na 100 m překážek. Pro Simonu to byla v kategorii
dorostu soutěžní premiéra za účelem získání zkušeností. S časem 23,68 obsadila ve
velké konkurenci 28. místo. David si na této soutěži vybral svou chvíli smůly. Díky pádu
z kladiny zastavil časomíru až v čase 20,34 a to stačilo pouze na 34. místo.
 V měsíci březnu začalo vyklízení půdních prostor nad sálem z důvodu nutné opravy
střešní konstrukce.
Srdečně Vás zveme na:
tradiční Předpouťové posezení
Kdy: sobota 23. 4. od 15 hod
Kde: Hasičská zahrada

Pálení čarodějnic
Kdy: sobota 30. 4. od 18 hod
Kde: Hasičská zahrada

Na obě akce připraven široký sortiment pochutin z udírny i z baru!
Další akce pořádané SDH Bořitov:
5. 6. - Soutěž mužů a žen
21. 5. - Soutěž mladých hasičů

18. 9. - Soutěž dorostu
14. 1. 2017 - Ples SDH (změny vyhrazeny)

 V pátek 29.4. proběhne v naší obci taktické cvičení jednotek požární ochrany okrsku
Rájec. Cvičení bude simulovat požár v mateřské školce, jeho cílem bude prověřit
připravenost jednotek a jejich spolupráce.
 Více informací a fotografií najdete na nově aktualizovaných na webových stránkách
www.sdh.boritov.cz a na facebooku SDH Bořitov.

Kulturní komise
Připomínáme účastníkům zájezdu do Bobycentra v Brně na muzikál DĚTI RÁJE,
který se koná v sobotu 2. dubna 2016, že odjezd autobusu je v 17,45 hodin od OÚ Bořitov.
Začátek je v 19,00 hodin, délka představení je 210 min.
Kulturní komise pořádá v sobotu 28. května 2016 zájezd do termálních lázní Györ
v Maďarsku. Odjezd autobusu je v 5,30 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Cena zájezdu je
450,- Kč na dospělou osobu, 350,- Kč za děti a studenty do 16 let. V ceně je zahrnuto
celodenní vstupné a doprava. Pokud si budete chtít koupit občerstvení, musíte mít s sebou
vlastní forinty nebo eura. Přihlásit se je možné na obecním úřadě do 30.4.2016.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci dubnu 2016
Stejskal Jan
Včelařová Dana
Vojtová Anna
Klonová Jiřina
Homolka Jiří

Nepomucká 87
Chlumská 26
Dolní Zádvoří 118
Podsedky 194
Úzká 177

Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození v měsíci březnu 2016
Tomanová Natálie
Svobodová Amálie

nám. U Václava 11
Nová čtvrť 282

Úmrtí v měsíci březnu 2016
Maňoušková Stanislava

Družstevní 298

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - duben 2016 (8 – 13 hod)
2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
30.4.

MDDr. Staňková K.
MUDr. Staňková V.
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková

Boskovice, Lidická 8
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, B. Němcové 1222/15
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b

516 453 998
516 442 726
605 184 479
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800

Mimo výše uvedené je služba zajištěna v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545
538 111 ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 24 hodin.

Zprávy z matriky za rok 2015:










narodilo se 16 dětí
zemřelo 10 občanů
přistěhovalo se 15 občanů
odstěhovalo se 34 občanů
k 31.12.2015 žilo v naší obci 1310 obyvatel
počet mužů 655, průměrný věk 40,06 roků
děti do 15 let :
199
počet žen 655, průměrný věk 42,56 roků
mládež do 18 let: 230
věkový průměr všech obyvatel je 41,31 roků občané nad 60 let: 318

Pozvánka:
Ve čtvrtek 14. 4. 2016 zveme Vás i Vaše děti na Den otevřené branky Lesní mateřské
školy Permoník v Černé Hoře. Můžete strávit dopoledne s našimi průvodci venku v terénu
a zjistit, jak to v lesní školce chodí. Odchod je v 9 hod. z pozemku LMŠ, návrat po 11 hod.
Sportovní obuv, oblečení, svačinu s sebou! Informace ohledně chodu školky Vám rádi
poskytneme tentýž den v našem zázemí v době od 9 do 12 hod a od 15 do 17 hod. Více
info naleznete na www.lmspermonik.cz, tel: 702 866 578

8

