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Oznámení obecního úřadu 
 

 Z důvodů výstavby nových autobusových zastávek  bude omezen provoz na silnici 
I/43 - průjezd pouze 1 jízdní pruh. Směr Brno – Svitavy bude po nezbytně nutnou 
dobu  přesměrován na objízdnou trasu přes Bořitov na silnici III/37722, a to od 
17.5.2016 max. do 30.5.2016. Pokud bude doba uzavírky zkrácena, bude tato 
skutečnost oznámena občanům obecním rozhlasem.  Autobusová zastávka Bořitov, ZD 
bude pro  uzavřený směr (Brno – Lysice – Boskovice) přesunuta na ulici Rolínkovu 
(zastávka s názvem Bořitov). Prosíme občany, aby na silnici 3. třídy po dobu uzavírky 
neparkovali. Bude kontrolovat Policie ČR. 

 Žádáme občany, kteří si doposud nevyzvedli kompostéry na likvidaci bioodpadů, aby tak 
učinili v co nejkratší době. Nejprve je potřeba na OÚ podepsat smlouvu a teprve potom 
bude kompostér bezplatně vydán. Od ledna 2015 je zákonná povinnost každého občana 
prokázat likvidaci bioodpadů. Z toho důvodu obec zakoupila pro každou domácnost 
kompostér na likvidaci bioodpadu. Kompostéry si můžete vyzvednout během pracovní 
doby na Obecním úřadě Bořitov. 

 Na zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2016 byl schválen plán společných zařízení, 
který je zpracován v rámci komplexních pozemkových úprav území Bořitov s rozšířením 
do části katastrálního území Býkovice. Občané, kterých se budou pozemkové úpravy 
týkat, budou kontaktováni přímo Pozemkovým úřadem. 

 
 
Kdo zajistí správnou kontrolu technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva 
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, o tepelném příkonu od 10 
do 300 kW včetně, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na 
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly.  
Provozovatelem zdroje se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zdroj skutečně 
provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele 
vlastník spalovacího stacionárního zdroje. 
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly 
technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31. prosince 2016. 
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí odborně 
způsobilá osoba na základě živnostenského oprávnění pro řemeslné živnosti 
„Vodoinstalatérství, Topenářství“, „Kamnářství“, „Kominictví“, případně i na základě 
živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 65 
„Testování, měření, analýzy a kontroly“, a za předpokladu, že bude mít podnikatel 
k vlastnímu výkonu činnosti vydané oprávnění od výrobce kotle k jeho instalaci, provozu 
a údržbě. 
Vzhledem k tomu, že mezi poskytovateli těchto služeb se mohou vyskytovat i osoby bez 
živnostenského oprávnění a bez odborné způsobilosti, je vhodné si předem tuto skutečnosti 
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ověřit náhledem do veřejně přístupných rejstříků. Živnostenský rejstřík je dostupný na 
stránkách Ministerstva průmyslu ČR na adrese www.rzp.cz. 
Seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolované 
osoby výrobci kotlů, najdete na stránkách Hospodářské komory www.komora.cz, případně 
na stránkách jednotlivých výrobců kotlů. 
V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl, nebo není zjistitelný, 
může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba 
proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, 
stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje). 
 
 

Oznámení školy 
Měsíc duben ve škole a ve školce:  

 St 6.4., MŠ – děti se opět vypravily do svého oblíbeného Bonga v Brně, kde měly 
nesčetnou spoustu příležitostí pro rozvoj své fyzické zdatnosti, obratnosti i odvahy. 

 So 9.4. – děti ze školky zpříjemnily svým vystoupením Výroční schůzi jubilantů na 
Obecním úřadě Bořitov. 

 Pá 15.4. – starší děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili projektu „Nemocnice 
zvířátek“, který pořádala VOŠZ v Brně. Jeho cílem bylo poučit děti o tom, co mají dělat, 
pokud se stane nehoda či úraz a jak je důležité chránit si své zdraví. 
Žáci 3.- 5. ročníku si v tento den udělali výlet do Muzea Blansko, kde se zúčastnili 
interaktivního programu a prohlédli si výstavu loutek z brněnského Divadla Radost.  

 St 20.4., MŠ – za dětmi přijelo „Divadélko u dvou sluncí" s veselou pohádkou plnou 
poučení s názvem „Příběhy kočky Micky". 

 Pá 22.4. – děti ze školky se připojily k celorepublikově konaným akcím ku příležitosti 
„Dne Země“ a vydaly se na každoroční výpravu do lesa, aby vyčistily zvířátkům les od 
odpadků. 
Školáci odjeli za kulturou do Brna a navštívili divadelní představení Divadla Radost, 
„Strakonický dudák“. 

 Pá 29.4., MŠ  –  děti i paní učitelky se s velkou chutí zapojily do tradičního „Rojení 
čarodějnic“  
 

Podrobnosti k jednotlivým akcím i fotografie najdete na www.zs.boritov.cz  
 
Jarní sběr papíru - poděkování 
V termínu od 13. – 15. dubna probíhal  školou organizovaný sběr odpadového papíru. Bylo 
odvezeno celkem 2 890 kg papíru a škola tak získala částku 3 757,- Kč. 
Děkuji všem, kteří se do sběru zapojili a přispěli k této finanční částce, kterou rozdělíme 
rovným dílem mezi školku a školu a použijeme jako příspěvek na výlety pro děti koncem 
školního roku. Další sběr bychom chtěli uskutečnit začátkem října. 
 
 
Atletická olympiáda 2016 

ZŠ a MŠ Bořitov ve spolupráci s  TJ Sokol Bořitov zvou na Atletickou olympiádu, 

která se uskuteční v pátek 13. května 2016 v 16,30 hod. na hřišti u sokolovny. 
 
Program: 1/  16,30 – 17,00 hod. prezentace závodníků 

2/  od 17,00 hod. vlastní závod a vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií 
3/  táborák (zajistí pořadatelé, dobroty na opékání prosíme přineste s sebou) 

 
 

http://www.rzp.cz/
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx
http://www.zs.boritov.cz/
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Kategorie a disciplíny: 
MŠ: 

1. kategorie: rok narození  2009 – 2010 
2. kategorie: rok narození  2011 – 2012 

Disciplíny pro obě kategorie:      
skok snožmo z místa – sprint - překážková dráha.   
 
ZŠ:  

1. kategorie: 1. třída 
2. kategorie: 2. a 3. třída 
3. kategorie: 4. a 5. třída 

Disciplíny pro všechny kategorie:   
skok snožmo z místa - hod míčkem – sprint - vytrvalostní běh. 
 
Závěrečná disciplína pro děti a rodiče: 
Pro každou výše uvedenou kategorii MŠ i ZŠ bude závěrečnou disciplínou krátký 
slalomový běh pro dítě + jeden rodič (prarodič). Tato disciplína bude vyhodnocena zvlášť. 
 
Všichni závodníci obdrží účastnický list s uvedenými dosaženými výsledky a první tři v každé 
kategorii  diplomy a medaile. 
Pro žáky ZŠ  bude naše olympiáda současně generálkou a nominací pro účast na 
atletických závodech škol blanenského okresu. 
Zveme všechny děti i jejich rodiče, aby si přišli zasportovat  a společně strávit příjemné 
odpoledne. 
                                                                              za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bořitov 
                                                                                       PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 
 

Prodejní výstava šperků z korálků 
Vedoucí knihovny zve bořitovské občany na prodejní 
výstavu šperků z korálků výtvarnice paní Počuchové 
z Drásova.  
 
Výstava se uskuteční od  pondělí 16. 5. 2016 do 
pátku 27. 5. 2016 v Klubu důchodců a v knihovně.  
Otevřeno bude během pracovní doby na Obecním 
úřadě Bořitov a během provozní doby knihovny. 
 
V pondělí 16. 5. od 14,00 hodin se výstavy osobně 
zúčastní paní Počuchová a je připravena podělit se se 
svými zkušenostmi s výrobou šperků. 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
Informace k provozu tenisového hřiště: 
Tenisové hřiště v areálu sokolovny je po zimním období opět v provozu, zájemci o hraní 
tenisu si mohou zapsat zvolenou hodinu v provozním kalendáři na nástěnce u tenisového 
hřiště. 
Vyzvednutí klíče od kurtu a dojednání dalších podrobností je možné u p. Libora Nesrsty 
bydlícího naproti sokolovny, tel. 737 825 564  
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TJ Sokol Bořitov zve na 

Silniční cyklistické závody „O mistra Bořitova“. 

48. ročník silničního cyklistického závodu, který se uskuteční 

v neděli 15. května 2016. 

Závody jsou zařazeny do republikové akce  České unie sportu 

                                             „Sportuj s námi“ 
     

 

Program závodů: prezentace závodníků je od 9,30 hod u 
Obecního  úřadu  Bořitov, zahájení  závodů je v 10 hod a 
závodit se začíná od nejmladší  kategorie. 
 
Závodí se v kategoriích:   Délka závodu:             Rok narození: 
 

  1. odrážedla    50 m       2014 

  2.      „              „           chlapci 50 m       2013 

  3.      „              „           dívky  50 m       2013  

  4 .     „              „           chlapci 50 m    2011-2012 

  5 .     „              „               dívky  50 m    2011-2012 

  6. kola dívky    100 m    2011-2012 

  7. kola chlapci    100 m    2011-2012 

  8. kola dívky    200 m    2009-2010 

  9. kola chlapci    200 m    2009-2010 

 10. kola dívky    300 m    2007-2008 

11. kola chlapci    300 m    2007-2008 

12. kola dívky    500 m    2005-2006 

13. kola chlapci    500 m    2005-2006 

14. kola 1 okruh chlapci       1300 m   2001-2004 

15. kola 1 okruh dívky   1300 m   2001-2004  

16. kola dorost    3 okruhy - 3900 m  1998-2000 

17. kola ženy     3 okruhy - 3900 m  od r. 1997 

18. kola muži     6 okruhů - 7800 m  od r. 1997 

19. kola veteráni nad 40 let  4 okruhy - 5200 m  od r. 1976 
 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny v jednotlivých kategoriích dle počtu přihlášených 
závodníků. Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven 
sportovní přilbou. 
 
Pro závodníky je připraveno občerstvení - nápoje a dárky, vítězové na  
1. až 3. místě obdrží diplomy, medaile a věcné ceny. 
 
Zveme všechny sportovce a zvláště děti a mládež, přijďte si zazávodit .  
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Oddíl badmintonu 
 
Čtvrtfinále 
TJ Slavoj Podivín  -  TJ Sokol Bořitov     5   :   3 
V základní skupině nás tento soupeř porazil také pět tři. Odveta nám tedy nevyšla. Body 
získali Tonda Hráček v singlu, Martin Zatloukal s Michalem  Kafoňkem ve čtyřhře a Ivana 
Čermáková s Ondrou Sehnalem v mixu 
 
O umístění   5.  -  6. místo  
TJ Sokol Bořitov   -   TJ Židlochovice „B“     5   :   3 
Vítězné  závěrečné  utkání   se smutnějším koncem. Body získali Tonda Hráček, Michal 
Hejč   ve dvouhře, Tonda Hráček s Michalem Hejčem a Tereza a Ivana Čermákovy ve 
čtyřhře. Ivana Čermáková s Ondrou Sehnalem v mixu.  Tady vzájemná utkání  dopadla 
nerozhodně, proto rozhodoval vzájemný poměr setů. Ten jsme prohráli 18 : 16.  
Sezonu jsme ukončili na velmi dobrém  šestém místě z deseti družstev. Poděkování patří 
nejen hráčům, kteří reprezentují náš oddíl Čápů v Brněnském městském přeboru - VI. ligy, 
ale i Ondrovi Sehnalovi za organizování soutěže.  
 
Zprávy z oddílu kopané 

 
Výsledky mistrovských utkání v kopané: 

 

II. třída muži (Sportika OP)  

16. kolo Ne 3.4. 2016 
Doubravice – Bořitov 0:2 (0:1) 
Branky: Petrák P., Fojt L. 

18. kolo Ne 17.4. 2016 
Letovice - Bořitov 3:0 (2:0) 

19. kolo So 23.4. 2016 
Bořitov – Šošůvka 2:0 (1:0) 
Branky: Fojt L. (PK), Majer L. 

 

 
 

 

           I N F O R M A C E 
 

V sobotu 21. května 2016 od 8,00 hod 
provede oddíl kopané Tělovýchovné 
jednoty Sokol Bořitov, o.s. 

S b ě r   ž e l e z n é h o   š r o t u. 

 
Doufáme, že naši spoluobčané opět 
provedou „jarní domácí úklid”, při kterém se 
zbaví pro ně nepotřebného odpadu a 
podpoří tím provozování sportu v naší obci. 
 

Upozorňujeme, že ledničky, mrazničky a 
podobný odpad klasifikovaný jako 
nebezpečný nebude odvážen. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPr6ud7LDMAhWDXBQKHXMHDAQQjRwIBw&url=http://www.dolany-na.cz/index.php?right%3Dkalendarium%26rok_list%3D2010&bvm=bv.120853415,d.d24&psig=AFQjCNF-8CdVAguU5OGTraUFGWMM4CCp3A&ust=1461916152252842
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Orel Bořitov 
V pátek 8. dubna se ve Vískách odehrálo poslední 6. kolo Orelské bowlingové ligy. 
Výsledky: 1. Boskovice  4. Lysice 

2. Bořitov  5. Letovice  
3. Vísky  6. Velké Opatovice 

 

Jako každoročně, tak i letos připravují mladí divadelníci k SVÁTKU MATEK pohádkové 
představení. Přesné datum jeho uvedení bude během měsíce května upřesněn. 
 
FBK ORLI BOŘITOV 
Dne 9.4. jsme  pořádali v Letovicích další turnaj v rámci Jihomoravské soutěže. 
Bořitov -  Hovorany  5 : 0  
Bořitov – Břeclav  2 : 3  
Nakonec  jsme  v této soutěži obsadili krásné 8. místo,  které nás v této soutěži  udrží i pro 
příští rok. 
 

V sobotu  23.4. jsme  se  zúčastnili  posledního kola  Orelské Florbalové ligy. Před tímto 
turnajem jsme  již věděli, že  půjde o velice  těžké zápasy  a že odehrajeme přímý zápas o 
3. místo v celé soutěži.  
Bořitov - Žďár nad Sázavou 5 : 0  
Bořitov – Boskovice   6 : 4  
Tento poslední turnaj v rámci  Orelské  ligy  se  nám  vydařil a  tak  jsme  si udrželi krásné 
3. místo  v celorepublikové Orelské Florbalové lize. Nyní  nás čeká  několik  turnajů  a pak 
zasloužený odpočinek. Děkujeme všem fanouškům a  příznivcům  za jejich podporu.  
 
 

Společenství Živého růžence v Lysicích pořádá  
další humanitární sbírku pro Občanské sdružení   Diakonie Broumov 

Na pomoc lidem v nouzi můžete přinést: 
Letní a zimní oblečení – dámské, pánské, dětské lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, látky, domácí potřeby – bílé i černé nádobí, skleničky, peří, péřové a vatované 
přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou  obuv a hračky, sportovní potřeby, menší funkční 
elektrospotřebiče (do 20 kg), sportovní potřeby, sběrný papír a textil, knihy. 
 

Věci, které Sběrné a třídící středisko z ekologických  důvodů  nepřijímá: 
ledničky, pračky, počítače, televizory, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, silně znečištěný 
a vlhký textil, matrace a koberce. 
 

Sbírka se letos uskuteční ve  dnech  11. -  14. května 2016 
a to:  ve středu, čtvrtek a pátek  od  17 – 18 hod, v sobotu od 9 – 11 hod 
opět v  severním  traktu  lysického  kostela. 
 

Diakonie Broumov naléhavě prosí, abychom jí zůstali věrni a nedávali nepotřebné věci do 
kontejnerů konkurenčních firem, které jsou rozmístěny i v naší obci. Je to sice pohodlnější, 
ale ne všechno tyto firmy využívají sbírky na charitativní účely. 
 

Proto nabízí možnost přinášet jednotlivé krabice nebo pytle s darovanými věcmi i během 
celého roku před mší svatou ve všední dny – a to 45 minut před jejím začátkem, který lze 
zjistit  na nástěnce u kostela  nebo na rkf.lysice.cz. Pokud by šlo o dovoz většího množství, 
je třeba se předem domluvit telefonicky na čísle 728 720 302, kde lze  získat i další 
informace. 
 

Prosíme o peněžní příspěvek na odvoz sbírky  – cca 1 Kč na kilogram  darovaného 
materiálu. Předem děkujeme za ty, kterým pomůžete.          
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SDH Bořitov 
Dne 9. 4. se v Jablonci nad Nisou konala soutěž mužů a žen v běhu na 100 metrů 

překážek. Ve velké konkurenci téměř stopadesáti soutěžících se náš  závodník Filip Páral 
umístil s časem 17,91 na výborném 31. místě. 
 

V sobotu 16. 4. patřilo boskovické náměstí hasičům, kde se konal Den hasičů. Na 
náměstí byla celé dopoledne vystavena i naše historická technika. Konkrétně parní stříkačka 
a automobilová stříkačka Praga Grand. V deset hodin se vydal na náměstí průvod hasičů s 
prapory. Po zahájení se průvod přesunul k muzeu, kde byla zahájena výstava: Historie 
hasičstva. 
 

Ve dnech 22. - 23. 4. proběhlo v zařízení HZS JmK v Tišnově instrukčně metodické 
zaměstnání jednotek s předurčeností pro ochranu obyvatelstva. Toto zaměstnání má za 
úkol prohloubit znalosti dobrovolných hasičů při zdolávání mimořádných událostí. 
 

Sbor dobrovolných hasičů Bořitov by touto cestou rád poděkoval Všem návštěvníkům 
předpouťového posezení, které se konalo v sobotu 23.4. 

 

V neděli 1. 5. v 8:30 se uskuteční v kostele sv. Jiří hasičská mše. Při této příležitosti 
bude vysvěcena socha svatého Floriána. 
 

Předposlední sobota v květnu bude patřit mladým hasičům. Od 9:00 se na hasičské 
zahradě uskuteční 6. kolo okresní ligy mládeže v požárním sportu. Soutěžit se bude v 
disciplínách požární útok  a štafeta 4 x 60 metrů. Přijďte podpořit naše mladé hasiče! 
 

V měsíci květnu se naplno rozběhne soutěžní sezóna ve všech kategoriích. Mladé 
hasiče čekají soutěže ve Vavřinci, Ostrově u Macochy, Bořitově a v Sychotíně, dorostenci 
začnou svou ligu ve Velkých Opatovicích. Oběma mužským týmům se sezóna rozbíhá 22. 
5. na Žernovníku a o týden později v Jabloňanech. 
 

Více informací fotografií a termínů soutěží najdete na webových stránkách: 
www.sdh.boritov.cz a na facebooku SDH Bořitov.  
 
 

Kulturní komise 
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..  

Připravujeme ke Dni dětí letní kino, které bude promítáno na Hasičské zahradě. Pro 
dospělé plánujeme letní kino na některý letní prázdninový měsíc. 
 
 

Klub důchodců 
 Klub důchodců v Bořitově pořádá v úterý 17. května a ve středu 18. května  jednodenní 

zájezd na hrad Hardegg v Dolním Rakousku nedaleko Znojma. Také si prohlédneme 
historické podzemí a významnější památky Znojma. Oběd a osobní volno ve Znojmě. 
Odjezd na oba termíny je v 7 hodin od Manga. Návrat kolem 20 hodiny. 

 

 Ve spolupráci s klubem důchodců v Rájci Jestřebí, se zúčastní někteří  naši 
členové  dvoudenního  zájezdu  do Polska, který se koná v úterý  31. května a ve středu 
1. června. Odjezd je v 7,10 hod od Manga.  1. den - prohlídka solných dolů v Krakově, 
(prohlídka trvá asi 3 hodiny)  a ubytování.  2.  den - snídaně, prohlídka Krakova a osobní 
volno.  Zlotý  si  můžete  vyměnit  v  České  spořitelně v Blansku (kurz 6,40 kč). Návrat 

      kolem 22 hodiny. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci květnu 2016 
Fráňa Jiří   Družstevní 322 
Juříková Marie  Úvoz 303 
Hrdá Zdenka   Školní 302 
Ševčík Antonín  nám. U Václava 49 
Pešová Jaroslava  Chlumská 148 
Kopřivová Růžena  Příční 37 
Černý Arnošt   Horní Zádvoří 224 
Hrazděrová Zdenka  Sokolská 79 
Fleischlingerová Marie Sokolská 78 
Odehnal Vladimír  Loužky 199 
Skácelová Alena  Nová čtvrť 283 
Konečná Marie  Pod Kostelem 274 
Stejskalová Božena  Pod Kostelem 164 
 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Narození v měsíci dubnu 2016 
Svobodová Sandra  Družstevní 322 
 

Úmrtí v měsíci dubnu 2016 
Veselý Jiří  Polní 337 
Fojt Jan  nám. U Václava 6 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - květen 2016 (8 – 13 hod) 
 

  1.5. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 

  7.5. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

  8.5. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605 

14.5. MUDr. Zouharová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 

15.5. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

21.5. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 

22.5. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 

28.5. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

29.5. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

 
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. 
 

Změna ordinační doby – dětské oddělení 
MUDr. Marie Ivánková nebude v měsíci květnu 2016 ordinovat. Od 2.5. do 31.5. zastupuje 
denně MUDr. Podlipná,  v době od 7,45 – 10,45 hodin. 
 
INZERCE: 
Hledám ke koupi RD v Bořitově k trvalému bydlení. Tel. 720 598 284. 


