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Vážení občané  

přestože současné počasí Vánoce moc nepřipomíná, že starostí a problémů taky neubývá, 
dovolím si Vám popřát, abyste se dokázali nad tyto povznést a alespoň na chvíli na ně 
zapomenout. Přeji Vám krásné prožití Vánoc v kruhu svých blízkých, radost z dárků, ale 
především hodně zdraví nejen v tuto chvíli. Přeji radostného a veselého Silvestra, a všechno 
nejlepší do nového roku, ať se Vám splní Vaše přání ve zdraví Vás i Vašich nejbližších. 

             Ing. Břetislav Tesař, starosta obce 

BOŘITOVSKÝ   ZPRAVODAJ 
Ročník 2018/číslo 1 

http://www.obrazkyanimace.cz/img-120.html


2 

 

Oznámení obecního úřadu 
 V době od 21.12.2017 do 31.12.2017 bude Obecní úřad Bořitov uzavřen z důvodu 

čerpání řádné dovolené. 
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 

29. ledna 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 
 Žádáme občany, kteří  v příštích letech oslaví 50, 60 a více let společného života a chtějí 

být zveřejněni v Bořitovském zpravodaji, popřípadě navštíveni zástupci obce s přáním a 
věcným darem, aby nahlásili na Obecní úřad Bořitov datum sňatku. Na Obecním úřadě 
Bořitov chybějí z určitých let záznamy o uzavřených manželstvích. 

 

Poplatky na rok 2018, splatné do 31. 3. 2018 na OÚ Bořitov: 
odpady   500,- Kč fyzická osoba 
     330,- Kč osoby, které v roce splatnosti poplatku nedovrší 21 
     let života 
     500,- Kč  volný rodinný dům, rekreační nemovitost 
podnikatelé   2.400,- Kč/1 popelnice (14ti denní svoz) 
za psy    100,- Kč za 1. psa, za každého dalšího psa 150,- Kč 
nájem sálu hasičky  165,- Kč/hod léto, 240,- Kč/hod zima 
zahrádky   1,- Kč/1 m2 

tálky    0,20 Kč/1 m2 

TKR    4.500,- Kč připojení nového účastníka 
 
 Poplatek za  odpady  uhradí  všichni  občané,  kteří  mají  trvalý  pobyt  v Bořitově.  
 Odvoz odpadů  je opět 1x za14 dní, pro rok 2018 každý sudý týden ve středu. 
 Sběrna papíru a barevných kovů (budova za OÚ Bořitov) je otevřena v roce 2018 každý 

sudý týden v pondělí, v době od 16,00 do 17,00 hodin. 
 Plasty mohou občané odevzdávat do vaků na dvoře obecního úřadu nebo do kontejnerů 

na plasty umístěných u samoobsluhy, sokolovny, v ulici Polní, Horní Zádvoří a Nová čtvrť. 
Plasty musí být čisté. 

 Čisté a sešlápnuté kartony od mléka a džusů se odevzdávají na OÚ Bořitov ve zvlášť 
tomu určených pytlích. Tyto pytle obdržíte zdarma na OÚ.  

 Kontejnery na bílé a barevné sklo jsou umístěny u samoobsluhy a u sokolovny. 
 Kontejner na použitý textil a obuv je umístěn u samoobsluhy. 
 Červené popelnice u samoobsluhy a u sokolovny jsou určeny pro sběr použitých jedlých 

olejů a tuků, které se odevzdávají v PET lahvích. 
 Díky firmě Rema Systém je možné zdarma odevzdat na obecním úřadě  vysloužilé 

elektrospotřebiče do sběrné krabice, která je umístěná na chodbě OÚ. Můžete zde 
odevzdat  všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou (např. fény, 
toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, 
mobilní telefony,  baterie, tlakoměry, teploměry, el. kartáčky na zuby). Nepatří sem: větší 
a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky, žárovky, zářivky, 
autobaterie). Tyto se odevzdávají ve sběrném dvoře v Černé Hoře. 

 Sběrné středisko odpadů Černá Hora – Bořitov je v průmyslové zóně městyse Černá 
Hora. Provozní doba: středa 14,00 – 17,00 hod, sobota 9,00 – 12,00 hod. 

 Obecní úřad Bořitov děkuje všem občanům, kteří třídí domovní odpad, který je 
vykazován v systému EKO-KOM. Firma EKO-KOM  finančně podporuje třídění odpadů 
v obci. 

 Poslední letošní svoz odpadů proběhne v pravidelném termínu ve středu 27.12.2017. 

 Otevírací doba sběrny papíru a barevných kovů v době vánočních svátků: 
V pondělí 25.12.2017 bude sběrna papíru uzavřena, mimořádně bude otevřeno  v sobotu 
23.12.2017 v době od 9 - 10 hodin. 
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 Rada obce vyhlásila anketu „Sportovec roku 2017 obce Bořitov“. Organizace i 
jednotlivci mohou podávat návrhy na nejlepší sportovce obce do 31.1.2018. Podmínkou 
jsou dosažené výsledky v roce 2017 a trvalé bydliště v obci Bořitov. Rada schválila 
ocenění tří nejlepších sportovců. Vyhodnocení ankety bude provedeno v měsíci únoru. 

 
OZNÁMENÍ  O DOBĚ A KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 
Starosta obce Bořitov podle zákona   č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

o z n a m u j e : 
 

1. Volba prezidenta republiky se bude konat 
 

v pátek 12. ledna 2018   od 14,00 hodin do 22,00 hodin 
a v sobotu 13. ledna 2018   od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 
 

Případné II. kolo volby prezidenta republiky se bude konat 
 

v pátek 26. ledna 2018   od 14,00 hodin do 22,00 hodin 
a v sobotu 27. ledna 2018    od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 

 

2. INFORMACE  O  POČTU A  SÍDLE  VOLEBNÍCH  OKRSKŮ 
v Obci Bořitov je 1 volební okrsek se sídlem: 
budova  Obecního  úřadu Bořitov, nám. U Václava 11, Bořitov,  679 21  Černá Hora. 

 

3. STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 
 Starosta obce Bořitov  stanovuje: 

v obci Bořitov minimálně pětičlennou okrskovou  volební komisi. 
 

4. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 
 

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnosti a státní 
občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. 

 

6. Každý  volič   se  musí   před   hlasováním   odebrat   do   prostoru   určeného  pro úpravu 
hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to 
ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek 
pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise a 
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. 

 

7. Ve volbě prezidenta republiky lze volit na voličský průkaz. 
 

8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodu obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

 

9. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 

10. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky, 
ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti. V případě 
druhého kola volby prezidenta republiky obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební 
místnosti. 
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Oznámení školy 
Měsíc prosinec 
…v MŠ: 

 11. 12. byly děti pozvány na již tradiční studentské představení do Letovic. Letos pro ně 
byla připravena pohádka „O kráse a štěstí“.  

 15. 12. přijelo do školky maňáskové divadélko „Šikulka“ se třemi pohádkami, tematicky 
zaměřenými  na to, jak se mají děti starat o své hračky a věci.  

 Děti obou tříd si v prosinci připravily pro rodiče vystoupení, kde předvedly, co se ve školce 
naučily. Na závěr si v tvořivé dílně společně vytvořily malá překvapení. Děkujeme všem, 
kteří připravili voňavé vánoční pohoštění. 

 

…v ZŠ: 

 2. 12. vystoupili žáci 2. a 3. ročníku na Výroční schůzi Klubu důchodců Bořitov 

 5. 12. navštívil děti ve škole i ve školce Mikuláš se svou družinou. Odměnou za 
předvedené básničky a  písničky byly dětem balíčky s ovocem a mlsáním  (více na 
www.zs.boritov.cz). 

 17. 12. měly děti ze ZŠ společně s muzikanty Ludíkovské schóly svůj již tradiční „Vánoční 
koncert“ v kostele sv. Jiří.   Svým vystoupením připravily všem přítomným krásnou vánoční 
atmosféru. 

 

Upozornění: 
Od soboty 23.12.2017 do úterý 2.1.2018 mají děti ZŠ i MŠ  vánoční prázdniny. Do školky a 
školy přijdou v novém roce ve středu 3. ledna 2018. 
 

Poděkování  
Děkujeme firmám Exprover, spol. s r. o., Nábytek Havlík a  všem rodičům, kteří v průběhu 
roku věnovali škole a školce sponzorské dary ve formě materiálního vybavení nebo 
finančního příspěvku.  
 

Jménem všech zaměstnanců školy přeji dětem, rodičům a všem občanům Bořitova klidné 
vánoční svátky, hodně zdraví a splněných přání v novém roce 2018. 

Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 

TJ Sokol Bořitov 
P.F.2018 
Výbor TJ Sokol přeje  svým členům, příznivcům a všem bořitovským občanům hezké prožití 
vánočních svátků.  Do nového roku  2018 přejeme štěstí, zdraví a také osobní, pracovní a 
sportovní úspěchy. 
 
Pro období začátku roku 2018 zveme bořitovskou veřejnost na akce: 
 

SOKOLSKÝ  PLES,                               
který se koná v sobotu 3. února 2018 ve 20 hod v sokolovně.    
K tanci bude hrát kapela ABC rock Boskovice a dále pro příjemnou zábavu připravujeme 
hodnotný program s vystoupením tanečníků, módní přehlídku, bohatou tombolu, 
občerstvení.  Srdečně zveme a těšíme se na vaši účast. 
 

Výroční veřejnou členskou schůzi, 
která se bude konat v pátek 23. února 2018 v 18 hod v sále sokolovny. 
 

Bořitovský košt 
9. ročník soutěže „O nejlepší pálenku“ se bude konat v sobotu 24. února 2018 v 17 hod. 
Bližší program k výše uvedeným akcím uvedeme v příštím Bořitovském zpravodaji a na 
webových stránkách TJ Sokol Bořitov. 

http://www.zs.boritov.cz/
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Zprávy z oddílu kopané 
Oddíl kopané TJ Sokol Bořitov hodnotí rok 2017. 
Družstvo mužů se účastní okresní soutěže II. třídy. Po podzimní části jim patří deváté místo 
se ziskem 16 bodů a skóre 27-35. Za současných podmínek je tato soutěž dostačující. Za 
odvedenou práci všem děkujeme.  Víc jak rok pracujeme z mladými adepty. Na začátku se 
scházelo na pravidelných trénincích kolem 10 dětí, dnes jich chodí přes 20. Od nového 
soutěžního ročníku chceme tyto mladé hráče přihlásit do soutěží (mladší, starší přípravka). 
Ve čtvrtek 14.12. jsme s dětmi měli závěrečný trénink. Po něm následovalo v místní 
hospůdce na Sokolovně rozloučení  s rokem 2017. Na posezení byli i někteří rodiče. Všichni 
dostali večeři a kluci mikulášsko-ježíškovskou nadílku. I zde děkujeme za celý rok docházky 
a předvedené výkony všem hráčům. Dále děkujeme také rodičům za poskytnutou součinnost 
a v neposlední řadě trenérům -  Tomáš Žid, Michal Ostrejš, Roman Chovan, Karel Tihon a 
Alois Ťoupek, kteří odvádějí dobrou práci.  
V roce 2018 zahajují děti tréninky ve čtvrtek 11.1.2018 v 16,30 v sále Sokolovny. Rodiče, 
kteří mají zájem přihlásit své dítě do fotbalu, kontaktujte p. Ťoupka, telefon 602 576 538. 
 

Dne 25.12. pořádá oddíl kopané tradiční Štěpánskou zábavu. Začátek je ve 21,00 hod. 
K tanci a poslech hraje skupina AKCENT. Srdečně zvou pořadatelé. 
 

Fotbalový oddíl Vám přeje vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018. 
 
 

Oddíl stolního tenisu 
V sobotu 6.1.2018 se uskuteční v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise 
„GRANÁT CUP 2018“. Prezentace účastníků je od 8,00 do 8,30 hodin. Zahájení turnaje 
bude v 9,00 hodin. Startovné činí 100,- Kč. Zveme příznivce stolního tenisu k aktivní účasti, 
popřípadě ke zhlédnutí zajímavých zápasů. Občerstvení je zajištěno v ceně startovného. 
Hlavním sponzorem turnaje je Pivovar Černá Hora. 

 

Výsledky oddílů stolního tenisu v měsíci listopadu a prosinci.  
A mužstvo je po 9 kolech na 3. místě regionálního přeboru II. třídy s 27 body. Výsledky: 
Velké Opatovice : Bořitov A 10 : 8  Bořitov A : Šošůvka C  14 :   4 
Bořitov A : Okrouhlá A  12 : 6  Vysočany B : Bořitov A     5 : 13 
Rohozec B : Bořitov A     4 : 14 
 

B mužstvo je po 9 kolech na 3. místě Regionálního přeboru III. třídy s  28 body. Výsledky: 
Bořitov B : Kunštát C  12 : 6  Křetín C  : Bořitov B    2 : 16 
OREL Blansko  : Bořitov B    5 : 13 Bořitov B : Velenov A          10 :   8 
Bořitov B : Adamov B    7 : 11 
 

C mužstvo je po 11 kolech na 6. místě Regionální soutěže II se 32 body. Výsledky: 
Bořitov C  : Šošůvka B     5 : 13 Bořitov C   : Suchý A   12 : 6 
Štěchov A  : Bořitov C     11 :   7 Okrouhlá C : Bořitov C     11 : 7 
Bořitov C   : Žďárná D   17 :   1 
 
 

Kulturní komise 
Opět jsou tu Vánoce   Od Ježíška velký ranec 
nejkrásnější svátky v roce.   na Silvestra pěkný tanec. 
Krásné svátky vánoční   Od muziky lehký krok 
pěknou cestu z půlnoční.   a pak šťastný nový rok. 
 

Kulturní komise přeje všem občanům krásné a klidné prožití svátků vánočních a do nového 
roku 2018 pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU1piZlJbYAhXO-qQKHQTGCnoQjRwIBw&url=http://clipart374.rssing.com/chan-34367880/all_p46.html&psig=AOvVaw2QTsy7A2Wc5nm52vuNz3AY&ust=1513775727161116
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Orel Bořitov 
 Jako každoročně uskuteční se i letos na Štědrý den ve 14,00 hod, na dvoře 

ORLOVNY  „ŽIVÝ BETLÉM“, který sehrají naše děti. Přijďte se příjemně naladit na 
vánoční svátky, jste všichni srdečně zváni a můžete si odnést betlémské světlo. 

 

 V pátek 29.12. pořádáme na Orlovně VÁNOČNÍ TURNAJ V ELEKTRONICKÝCH 
ŠIPKÁCH. Začátek v 17,00 hodin, startovné 50,- Kč. Kategorie: muži, ženy, děti. 

 

 Na SILVESTRA tradičně vyrazíme v 10,00 hod od mostu u Podloučkových zdolat vrchol 
Malého chlumu a NOVÝ rok přivítáme večer s hudbou na ORLOVNĚ.  

 

 Sobota 6. ledna 2018 - Tříkrálová sbírka od 13,00 hod 
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými 
lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má 
charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným 
skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu 
sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 
 

 Orelský ples se bude konat 10.2.2018. 
 

Jednota Orel Bořitov přeje všem požehnané vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového 
roku. 

 

FBK ORLI BOŘITOV 
Jihomoravský přebor       
Přehled  zápasů:       Tabulka:    zápasy    body 
FBK Orli Bořitov  :  FBK Atlas Blansko B 7  :  5  1. Patriots Brno  10 30 
FBK Orli Bořitov  :  Psycho Brno-FbC ZŠ 7  :  4  2. FBK Orli Bořitov  11 22 
FBK Orli Bořitov  :  Patriots Brno  0  :  8  3. VSK MZLU Brno  11 21 
FBK Orli Bořitov  :  VSK MZLU Brno 4  :  2  4. FLOREC BRNO  10 14 
FBK Orli Bořitov  :  FLOREC BRNO 5  :  3  5. Psycho Brno- FbC ZŠ  10 14 

FBK Orli Bořitov  :  FBC Sokol Adamov B 3  :  5  6. FBŠ Hattrick  Brno B 11 13 
FBK Orli Bořitov  :  FBŠ  Hattrick  Brno B 3  :  3  7. FBC Sokol Adamov B 10   6 
FBK Orli Bořitov  :  FBK Atlas Blansko B 7  :  3   8. FBK Atlas Blansko B 11   2 
FBK Orli Bořitov  :  Psycho Brno-FbC ZŠ 5  :  1  
 

Orelská florbalová liga     Tabulka:       zápasy    body 
Přehled zápasů:       1. Boskovice     6 15 
Bořitov  :  Nové Město na Moravě 6  :  1   2. Kunštát     4   9 
Bořitov  :  Boskovice  7  :  8    3. Boskovice B    4   9 
Bořitov  :  Boskovice B  6  :  7   4. Blansko B     6   9 
Bořitov  :  Boskovice  2  :  4   5. Bořitov     6   6 
Bořitov  :  Olešnice                    10  :  9   6. Olešnice     6   6 
Bořitov  :  Kunštát   5  :  6   7. Nové Město na Moravě   4   0 
  

Více informaci na  www.florbalboritov.cz 
 

Děkujeme  všem příznivcům, fanouškům a  hlavně  sponzorům  za  podporu našeho týmu. 
Přejeme všem pěkné  a klidné prožití svátků vánočních. Šťastný nový rok 2018.  

 
Milí rodiče a prarodiče, 
srdečně vás zveme v lednu do naší nově vybavené HERNIČKY na Orlovně určené pro děti 
ve věku 0 - 6 let. Děti si zde mohou pohrát během zimních dní a společně s rodiči se mohou 
něco naučit. V lednu se na vás těšíme každý čtvrtek v době od 16:00 do 18:00 hod (4.1., 
11.1., 18.1. a 25.1.).               bořitovské maminky 
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SDH Bořitov 

 První prosincovou neděli se v sále hasičky konalo zakončení sezóny mladých hasičů. Děti 
a jejich rodiče si poslechli hodnocení uplynulé sezóny od vedoucích a zástupců výboru. 
Na zbytek odpoledne byly připraveny hry s hasičskou tématikou pro děti i rodiče.  

 

 SDH  Bořitov  Vás  srdečně  zve  na tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v sobotu 
13. ledna 2018 od 20,00 hod. K tanci a poslechu zahraje skupina Trio Kent. Nově bude 
jídlo vydáváno přímo v prostoru šenku. Těšit se můžete na již tradiční smažené býčí 
žlázy a také na další chutné menu. 

 

 V pátek 19. ledna 2018 proběhne valná hromada SDH Bořitov v sále hasičské zbrojnice. 
Začátek od 18,00 hod a všichni členové jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.  

 

Sbor dobrovolných hasičů Bořitov přeje všem spoluobčanům veselé Vánoce a úspěšný nový 
rok 2018. 
 
 

Klub důchodců 
Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,  
nastavte tvář, ten dotek má něhu. 
Vyloudí úsměv a ustoupí zlost, 
tak přejeme všem lidem ať vloček je dost.  
 

Krásné Vánoce plné splněných přání a do nového roku hlavně pevné zdraví, Vám všem 
přeje výbor klubu důchodců. 
 
 

TANEČNÍ NA OBOŘE 2018 
v šesti lekcích v sále kulturního domu. 
Zahájení v neděli 7. ledna 2018, další vždy v neděli 14.1., 21.1., 28.1. a 12.2.  
Závěrečný večírek v sobotu 24. února 2018. 
Učitelé tance manželé Míšenští. Cena kurzu 1200,- Kč za pár. 
Přihlášky na: haviri.obora@seznam.cz , tel: 731 548 254, 731 548 279. 
 
 

Inzerce 
Nadační fond Josefa Hycla nabízí oční vyšetření v Brně i s dopravou zcela zdarma 
všem seniorům starším 65 let. 
Pokud jste již dlouho nebyli u očního a máte pocit, že špatně vidíte, stačí se objednat na 
telefonním čísle 517 076 800. 
Nadační fond zajistí dopravu i vyšetření zcela zdarma: v dohodnutém termínu vás řidič 
vyzvedne ve vaší obci, odveze vás k očnímu lékaři do Brna a poté vás zase přiveze zpět do 

obce.  Bližší informace o projektu na www.medbus.cz. 
 
 

STUDIO PEDIKÚRA, MANIKÚRA A MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ 
 

ZUZANA SEDLÁČKOVÁ 
 

NÁMĚSTÍ MÍRU 13 (DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU) ČERNÁ HORA 
TEL.: 605 927 701 

 

NABÍDKA SLUŽEB: 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ, P-SHINE, LAKOVÁNÍ NEHTŮ, 

GELOVÁ MODELÁŽ NEHTŮ U NOHOU, PARAFÍNOVÉ ZÁBALY RUKOU, DEPILACE 
NOHOU ROZEHŘÁTÝM VOSKEM, PORADENSTVÍ S REGENERACÍ A VÝŽIVOU 

PŘÍRODNÍCH NEHTŮ 

tel:731%20548%20254
http://www.medbus.cz/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijjO3q8pXYAhWL6xQKHa_yAYsQjRwIBw&url=https://pgcpsmess.wordpress.com/2015/12/21/we-wish-you-a-merry-christmas-2/&psig=AOvVaw05CL9nUrJ2XheYmEKslvYy&ust=1513766756213059
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci lednu 2018 
Štrof Antonín   Horní Zádvoří 267 
Kafoněk Miloslav  Chlumská 44 
Ostrá Eva   Příční 101 
Kolínková Marie  Sokolská 55 
Kučerová Jaroslava  nám. U Václava 8 
Kříž Antonín   Úvoz 214 
Fialová Ludmila  Nová Čtvrť 281 
Odehnal Milan  Podsedky 193 
Sehnal Josef   Podsedky 123 
Křížová Květoslava  Úvoz 214 
 

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

Narození v měsíci prosinci 2017 
Číhalová Zuzana  Sokolská 88 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – leden 2018 (8 – 13 hod) 
 

  1.1. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 

  6.1. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

  7.1. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997 

13.1. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

14.1. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

20.1. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

21.1. 
MUDr. Řehořek 
(MUDr. Řehořková)  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

27.1. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 

28.1. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 
 

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 
20,00 hodin. 
 
 

Knihovna Bořitov 
Vedoucí knihovny přeje bořitovským občanům šťastné a veselé vánoční svátky a do nového 
roku 2018 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Upozornění: 
Ve čtvrtek 21.12.2017 bude knihovna zavřena. 
Ve čtvrtek 28.12.2017 bude knihovna otevřena od 17,00 hod. do 19,00 hodin. 
 
 

Oznámení: 
MUDr Ryzí, dětská ambulance Černá Hora  nebude od  27.12. do 29.12.2017 ordinovat z 
důvodu dovolené.  Zastupovat bude MUDr. Miriam Mokrošová v ordinaci PLDD v Lysicích, 
Komenského 429 od 7,30 do 9,30 hodin. Návštěvu u novorozence domlouvejte prosím na 
tel. č. 516 472 132. 
 
Lékárna Černá Hora bude ve dnech 27.12.2017 – 1.1.2018 uzavřena z důvodu čerpání 
dovolené.  


