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Jak naše obec „žila“ v roce 1946:
V Ráječku fungovaly politické strany a to KSČ, Sociální demokraté, Národní socialisté a Strana
lidová. Žádné spory mezi nimi však nebyly zaznamenány. 1.máj byl byl slaven všemi stranami , ale
každá měla svůj tábor. Ráno byl budíček a potom šli členové stran na tábor. Tak strana KSČ šla v
průvodu s hudbou v počtu kolem 350 do Rájce. Strany ostatní šly do Blanska.
Měsíc květen byl bohatý na oslavy. Tak 5.5. divadlo u Procházků. Sehráno : Národ pod křížkem.
8. května lampionový průvod od obecní kanceláře k pomníku. Místo krásně vyzdobeno a osvětleno.
Položen věnec. Domy ozdobeny vlajkami. Večer 9.5. divadlo u Procházků. Sehráno: Národ pod
křížkem divadelním spolkem J.K.Tyl.
28. května osvětová rada oslavila narozeniny prezidenta E. Beneše u Musilů.
10.2. osvěta z Horní Lhoty sehrála Madlenka z kovárny. 23.2. oslaveno 28. výročí Rudé armády
osvětovou radou. 6.3. pálení vatry hasičským sborem. 10.3. J.K.Tyl sehrál „Písně dcery ducha
mého“. 9.6. Okrskové cvičení hasičské. 5.7. Husova oslava, průvod vesnicí. 29.8. oslava Slovenského národního povstání osvětovou radou.14.9. vzpomínka na úmrtí T.G.M. 29.9. Junák a SČM
besídka Červená karkulka. 28. říjen v tento den byla vyhlášena vládou dvouletka. Lampionový průvod přišel k pomníku padlých. V průvodu nesena hesla : „ Kdo národ miluje – tvoří a buduje“,
„Všichni svorně v jednom šiku do práce za republiku“, „ Svorni v boji, svorni v práci“, „ Splníme
plán dvouletý, pro sebe a pro děti“, „Chceme míti do dvou let republiku jako květ“, „ Ruce nepatří
do kapes, ale do práce“ a mnohá další.U pomníku pronesl řeč předseda MNV a řídící učitel Bohumil Musil přednesl slavnostní slib:
„ My lid český a slovenský z celého svého srdce a v nerozlučné jednotě slibujeme v této dějinné chvíli
poctivou práci, věrně, ukázněně a ze všech mravních a fyzických sil splnit s láskou a každý na svém
místě vznešený příkaz velikého budovatelského plánu, daného nám milovanou otčinou. Věrni obětem
boje za svobodu, hodni odkazu těch, kteří se nedočkali, zavázáni všem, kteří prošli bolestí a krví naplněni láskou k přicházejícímu pokolení a nemilosrdni k rušitelům díla slibujeme na svou čest a před
světem, který se na nás dívá, vybojované zajistit vítězstvím příkladné práce. Nechť klenby historického
říjnového výročí zvučí v budoucnu ještě slavněji dokonalým úsilím, ke kterému se hrdě a slavnostně
zavazujeme. My proměníme plán v čin. Slibujeme!!
Předneseny básně a zapěny hymny.
● Z kroniky vybral Vít Rajtšlégr - starosta

Vážení občané.
Zastupitelstvo obce se zabývalo otázkou, zda vydat vyhlášku o omezení
pálení na zahradách. Zatím se zastupitelstvo obce shodlo v názoru vyhlášku nevydávat a pálení neomezovat .
Žádáme Vás, abyste k pálení materiálu na zahradách přistupovali zodpovědně a ohleduplně. Abyste pokud možno neobtěžovali své sousedy.
Abyste pálili vždy jen materiál suchý a jen ten, jehož pálení nezakazuje
zákon. Řiďte se prosím zdravým rozumem , povětrnostní situací a následnými doporučeními a omezeními:
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Pálení odpadu na zahradě
Dle zákona lze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních
spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Na zahradě nespalujte obaly od
nápojů (plastové, papírové s pestrým potiskem), sáčky z umělé hmoty, časopisy a noviny s pestře
potištěným papírem, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotřískové desky, dřevo natřené
barvou), vlhké zahradní odpady a také materiál, u kterého při spalování vzniká velké množství
škodlivých látek - například plast, gumy, chemické přípravky, apod. Polovina škodlivých látek
vzniklých spalováním zůstává ve vzduchu v okruhu 10 metrů, poté klesá směrem k zemi.

Oheň se ve volném prostoru snadno vymkne kontrole
Vypalování porostů je ve volné přírodě zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu (udávaného
zákonem o požární ochraně, č.133/1985 Sb.), hrozí fyzické osobě pokuta až 25.000 korun, právnické osobě pokuta až 500.000 korun.

Pálení listí a trávy na zahradě má svá pravidla
Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno (na rozdíl od vypalování
porostů, dané zákonem 133/1985 Sb., které je zakázáno). Jedinou výjimkou je listí napadené
chorobami, jejichž zárodky nelze bezpečně zlikvidovat ani povápněním a zkompostováním (antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků
ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS v kraji. Při ohlašování musí uvést datum a místo
pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení pro řádové občany není zákonem stanovena, důrazně se ovšem doporučuje.
Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích!!! Novinový papír lze při topení pevnými palivy používat jen k podpálení.

Pravidla pro spalování odpadů na zahradě
 Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18-ti let.
 Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
 Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě
přítomen dozor.
 Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa, mělo by se zakládat nejlépe na
hliněném podkladu.
 Vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte - kbelík s vodou, lopatu a písek, apod.).
 Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
 Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze a nebo
silný vítr.
 Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů - domů
s ploty, aut, apod.
 V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba provádějící
pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár na místě příslušnému operačnímu středisku hasičského zachráného sboru v kraji.
● Vít Rajtšlégr - starosta

www.rajecko.cz
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Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 20.4.2015
 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2015 ve schváleném rozpočtu obce na rok
2015.
 Rada obce bere na vědomí oznámení o výkonu topograﬁckých prací Zeměměřičského
úřadu v obci Ráječko.

 Rada obce bere na vědomí oznámení společnosti LL Holding o konání kulturních akcí
– tanečních zábav s živou hudbou na výletišti
pohostinství Černý orel v roce 2015.

ze dne 25.5.2015
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č.6/2015 ve schváleném rozpočtu
obce Ráječko.
 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
udělit radě obce pravomoc schvalovat rozpočtová opatřená týkající se přijetí účelových
dotací transferů, jak v příjmové, tak ve výdajové části rozpočtu obce v neomezené výši.
 Rada obce schvaluje přijmutí dotací z Jihomoravského kraje :
200 000,- Kč – přístavba ZŠ a MŠ Ráječko
600 000,- Kč – výstavba cyklostezky Ráječko
- Blansko
500 000,- Kč – výstavba hasičské zbrojnice I.
etapa
20 000,- Kč – oprava dětského hřiště
 Rada obce schvaluje poskytnutí ﬁnančního
daru ve výši 3 000,- Kč pro Dětskou akademii
o.s. – na konání mistrovství České republiky v
aerobicu v Mostě, kterého se zúčastní dvě dívky z obce Ráječko.
 Rada obce schvaluje žádost kynologického
klubu o změnu účelu dotace v roce 2015- z důvodu havarijního stavu střechy bude upravena
příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce - z dotace nebude provedena
výstavba přípojky elektrické energie, ale oprava střechy.
 Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit Zprávu o uplatňování územního plánu Ráječko za období 7/2010- 7/2014.
 Rada obce souhlasí s podáním návrhu změny Územního plánu – změna lokality u sběrného dvora a pověřuje starostu obce podáním
návrhu na pořízení změny územního plánu
obce Ráječko na Městský úřad Blansko, spo-

lečně s návrhy změn, které byly radou doporučeny podat na dřívějších zasedáních rady.
 Rada obce schvaluje aktualizované znění
směrnice obce Ráječko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 Rada obce pověřuje starostu obce zasláním
výzev k úhradě smluvní pokuty vyplývající z
uzavřených smluv na prodej stavebního pozemku v lokalitě Padělky, kde bylo mimo jiné
uvedeno, že kupující se zavazují do 6 let od kolaudace inženýrských sítí předložit pravomocné kolaudační rozhodnutí stavby domu.
 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit prodej části pozemku p.č. 1791/10
o výměře 54 m2 v katastrálním území i obci
Ráječko manželům K. a J. L., trvale bytem Ráječko, za cenu 200,- Kč /m2 s tím, že veškeré
náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
 Rada obce schvaluje podané žádosti o povolení k vjezdu na ulici Okružní, rada pověřuje
starostu vydáním povolení.
 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Ráječko a Moravskou zemskou knihovnou v Brně , jejímž předmětem je
výpůjčka prostor v obecní knihovně pro Knihovnické středisko MZK v Brně v rámci regionálních funkcí..
 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Obcí Ráječko a O2, Czech Republic. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti ve prospěch
O2 Czech Republic k části pozemku p.č. 1341
ve vlastnictví obce Ráječko pro podzemní vedení veřejné komunikační sítě za jednorázovou
úhradu 1 000,- Kč.
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 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
právu provedení stavby mezi panem L. H. a
Obcí Ráječko. Pan L.H. je vlastníkem pozemku p.č. 306 v k.ú. Ráječko v lokalitě Klínky, kde
plánuje postavit rodinný dům. K domu musí
být příjezd po veřejné komunikaci, žádá tedy
o uzavření smlouvy o právu provedení stavby
– provizorní zpevnění polní cesty na pozemku
p.č. 401/9 ve vlastnictví obce Ráječko.

Ráječkovský zpravodaj
 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
prodeji dříví v drobném, v lokalitě žleb, v porostu 320 B8 v množství 2 prm s panem P. H.,
Ráječko, za cenu 200,- Kč / prm.
 Rada obce schvaluje rozdělení kladného
hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko za rok 2014 ve výši 7
704,58 Kč. Kladný hospodářský výsledek bude
rozdělen do fondu odměn: 100,- Kč; do rezervního fondu : 7 604,58 Kč.

ze dne 4.6.2015
 Rada obce nedoporučuje zastupitelstvu
obce přijmout obecně závaznou vyhlášku regulující časovou možnost pálení odpadu ze
zahrad na území obce.
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 7/2015 ve schváleném rozpočtu
na rok 2015.
 Rada obce souhlasí s projektovou dokumentací pro stavbu – připojení rodinného
domu čp. 200 na ulici Krátká k distribuční
soustavě E.ON.
 Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 1455/34 a 1455/7 ve vlastnictví obce Ráječko pro vedení kabelového vedení
NN pro dům čp. 200 na ulici Krátká za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč.

 Rada obce schvaluje opravu dětského hřiště od společnosti Kulant Pardubice ve výši 87
967,- Kč.
 Rada obce bere na vědomí informaci společnosti SITA o možnosti umístit na stanoviště
kontejnerů v obci nádobu na sběr jedlých olejů
a tuků.
 Rada obce schvaluje přemístění kontejnerů na tříděný odpad z místní komunikace na
nám.9 května na plochu před soutokem potoků. Dosud travnatá plocha bude upravena na
plochu zpevněnou.
● Kateřina Sehnalová Bc. - místostarostka

Vítání občánků
V sobotu 6.června byli na Obecním úřadě v Ráječku přivítáni do života noví občánci:
Nikol Kůrková
Nela Zelinková
Ema Šmídová
Nina Prokopová
Šarlota Sehnalová

ulice Boženy Němcové
ulice Dlouhá
ulice Na Výsluní
nám.1. máje
ulice Na Výsluní

Novým občánkům přejeme hodně zdraví
a spokojený život v naší obci.

www.rajecko.cz
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Otevření NAUČNÉ BYLINKOVÉ ZAHRADY.
Před Starou školou v Ráječku vyrostla během posledních dvou let bylinková zahrada. Dílo
Karla Klímy z Ráječka , na zahradě jsou k vidění záhony s nejznámějšími bylinkami, včelí
úly, samorosty nebo stará zemědělská technika.
Karel Klíma začal s budováním zahrady na
popud starosty obce, který chtěl nějakým způsobem upravit prostor před Starou školou.
Cílem bylo vybudovat naučnou bylinkovou zahradu. Navázal jsem na tradici našich předků,
kteří měli úctu k práci a všemu, co nám příroda dává. U školních zahrad se děti učily o přírodě názorně. Je nutné pro další generaci, aby
se naše vnoučata a pravnoučata naučila, jak
se dříve pracovalo, obdělávala půda a aby děti
poznaly vůni květů jabloní, lip a mateřídoušky“, celou zahradu budoval ve svém volném
čase a zadarmo. Padesát let sbírá samorosty,
které na zahradu umístil a návštěvníci na ní uvidí kromě celé řady bylinek také staré zemědělské
stroje, a tabule vysvětlující mimo jiné úlohu včel a hmyzu v přírodě. Ve vzdáleném konci pak na
příchozí čeká zajímavý hotel pro hmyz, hady a ještěrky.
Slavnostní otevření zahrady se odehrálo v sobotu 13. června od devíti hodin, kdy na místě vyhrávala dechová hudba z Blanska. V deset hodin pak přišlo na řadu samotné otevření spojené s
kulturním vystoupením, projevy hostů a požehnáním.
Následovala prohlídka zahrady a přednáška v podání bylinkářky Jany Bochníčkové. Na místě se
prodávaly bylinky, nářadí pro zahrádkáře a včelí produkty. Občerstvení zajistili členové Sboru
dobrovolných hasičů Ráječko.

Dětský den 2015
v neděli 7. června se uskutečnil tradiční dětský den.
Konal se v příjemném prostředí Hasičské louky. Program byl bohatý , kdo přišel, jistě nelitoval.
Počasí se nám také podařilo zajistit krásné a pár stupňů navíc byl bonus, který někdo dokonce
odnesl prvním letošním spálením. Na zajištění této akce pro děti se podílely spolky a společenské
organizace naší obce, kterým bych chtěl poděkovat: Sboru dobrovolných hasičů, na kterých leželo hlavní břemeno organizace akce, ale byly také účinkujícími, protože ukázka zásahu a tradiční
pěna završila hezké odpoledne. Členům SK Olympie, kteří kromě jiného měli na starosti také
tradiční střelnici, dámám z Českého svazu žen, které se staraly o soutěže pro nejmenší, členkám
Českého červeného kříže, které měly na starosti občerstvení, paní Janě, která se ujala našeho
„tetovacího salonu“, slečnám Daniele a Báře, které ukázaly své umění a fantazii při malování na
obličej. Dík patří také „ Holkám z naší staré školky“, které předvedly svůj um a odvahu vystoupit
před náročným publikem, paní Mirce za povedený tanec se psem a v neposlední řadě skupině
Štvanci, jejich vystoupení jistě uchvátilo všechny diváky. Děkuji také Pekařství u Blažků, které
jako každý rok, podpořilo dětský den sponzorským darem.
Zkrátka děkuji všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli. Dělali to hlavně pro děti a myslím, že dobrá věc se podařila.
● Vít Rajtšlégr - starosta
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Zprávičky ze školy

Atletika Rájec
V pátek 29. 5. se vybraní reprezentanti jednotlivých ročníků zúčastnili atletických závodů v Rájci.
Soutěžilo se ve třech kategoriích - 1. ročník, 2.+3. ročník a 4.+5. ročník. Soutěžní disciplíny byly
běh na 50 m (60m), skok z místa a vytrvalostní běh. V konkurenci ostatních škol (Rájec, Bořitov,
Doubravice) se nám letos podařilo získat pouhá dvě medailová umístění.
Daniel Šindelář - běh na 60m - 2. místo
Elen Hoffmannová - běh na 50m - 3. míst

OMŠ Rudice
Ve středu 3. 6. 2015 jsme se zúčastnili atletické Olympiády málotřídních škol v Rudici. V konkurenci osmi škol okresu jsme získali celkové 1. - 2. místo (společně se ZŠ Bukovina), kdy jsme měli
naprosto shodný počet bodů (332). V kategorii jednotlivců obsadil dále Tomáš Maša 3. místo ve
skoku z místa, 3. místo v hodu míčkem a byl vyhlášen nejlepším sportovcem olympiády.

OMŠ Ráječko
V pátek 12. 6. jsme pořádali již 21. ročník Olympiády málotřídních škol ve vybíjené a kopané.
Zúčastnila se družstva z Ráječka, Rudice, Doubravice, Bořitova a Vysočan. Pořadí ve vybíjené i
kopané bylo naprosto shodné:
1. Rudice
2. Ráječko A
3. Bořitov
4. Vysočany
5. - 6. Ráječko B, Doubravice
Nejlepším hráčem vybíjené byl dle rozhodčích Josef Krátký (Rudice), nejlepším hráčem kopané
Dominik Zouhar (Rudice).

Akademie
V úterý 16. 6. a pátek 19. 6. 2015 vystoupili ve Staré škole žáci ZŠ Ráječko se svými nacvičenými
programy. A bylo opravdu na co se dívat - hudební čísla (pěvecká i hra na nástroj), recitace, taneční vystoupení i divadlo. Věříme, že se dětská vystoupení líbila nejen rodičům, ale i veřejnosti,
která se na děti přišla podívat.

Výlet
Ve středu 17. 6. 2015 jsme se vydali na výlet do Kunštátu a Lysic. Čekal nás divadelní historický
pořad o Karlu IV., prohlídka zámeckých prostor, interaktivní výstava o středověku a zájemci si
mohli vyzkoušet praní na valše nebo výrobu niti ze lnu či ovčího rouna.

Loučení se školou - setkání se starostou obce
Ve středu 23. 6. 2015 přijal žáky pátého ročníku starosta obce pan Vít Rajtšlégr. Nechybělo tradiční podepisování do kroniky, předání upomínkové knihy ani občerstvení. Přejeme, ať se našim
absolventům na nových školách líbí!

Poděkování

Základní škola Ráječko děkuje Mysliveckému sdružení Rájec-Ráječko a Lenčov
za krásné a poučné dopoledne strávené na myslivecké chatě v Ráječku.
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Zprávičky z knihovny

Pasování na čtenáře
Stalo se již tradicí, že naše malé školáky každoročně pasujeme v knihovně na čtenáře. Jedná se
o žáky první třídy. Jsem ráda, že naši malí školáci spolu se svou třídní učitelkou PaeDr. Libuší
Filipiovou knihovnu navštěvují a této akce se zúčastňují. Je milé vidět rozzářené tváře dětí, které
se těší až se stanou malými čtenáři. Pan ředitel školy PaeDr.Pavel Vaverka, coby pasující zástupce
v dobovém kostým krále s mečem v ruce, pasuje děti čtenáři. Po přečtení „Slibu čtenáře“a jeho
podepsání , si každé dítě odnáší šerpu s nápisem MALÝ ČTENÁŘ 2015 a knihu od spisovatelky
Zuzany Pospíšilové - Malý detektivové s věnováním od starosty obce Ráječko Víta Rajtšlégra.
Doufám, že dětem nadšení z tohoto dne zůstane co nejdéle a že se v jejich řadách najdou noví
a pravidelní návštěvníci naší knihovny. Snad alespoň někteří z nich dají přednost krásné knize
před počítačem či televizí. Kéž by tomu tak bylo a já se můžu jen těšit a doufat, že se zase brzy s
některými z nich u nás potkám.
● Ivana Zapletalová

SK Olympia Ráječko

Právě nám skončil další fotbalový ročník 2014-15.
Po dvou letech se nám povedl další výkonnostní posun. Všechny družstva se udržela ve svých
soutěžích. Navíc naše B mužstvo mužů po dvou letech opět postupuje.
Muži A
Muži B
Dorost
Žáci
Přípravka
Ženy

KP
III.trída OP
I.třída KP
OP
OP
OP

6.místo 64:54 – 47bodů
1.místo 83:44 – 57bodů
12.místo 44:75 – 28bodů
10.místo 36: 6 - 15bodů
8.místo 273:225 – 62bodů
4.místo 15:68 – 13bodů

Jménem výboru bych chtěl hráčům, trenérům a všem co se pohybovali okolo fotbalu, poděkovat
za krásnou sezonu. Chtěl bych Vám popřát pěkné prázdniny. Dobijte baterky, doléčte zranění a
připravte se na další ročník 2015/16.

Fotbalu zdar
● Marcel Mokrý

Úspěch B mužstva
V právě skončeném ročníku se podařil velký úspěch našemu B mužstvu mužů.
Po 11 letech opět postoupilo do Okresního přeboru mezi elitu našeho okresu.
Naposledy B mužstvo postoupilo do Okresního přeboru v roce 1998. V této soutěži setrvalo 6 let
a následně v roce 2004 sestoupilo do III. třídy a v roce 2012 dokonce do IV. třídy. Z té okamžitě
vybojovalo v r. 2013 postup zpět do III. třídy a nyní pro sezónu 2015/2016 Okresní přebor.

Děkuji všem hráčům , divákům a příznivcům B mužstva.
● Vít Rajtšlégr
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Fotbalisti z předpřípravky měli v neděli 21. června svoji
premiéru na hřišti
Před zápasem „ Béčka“ nastoupili na hřiště v červených a žlutých dresech nejmladší naděje ráječkovského fotbalu – Družstvo předpřípravky SK Olympie. Po poradě v kabině nastoupili na hřiště
jako profíci, pozdravili diváky, podali si ruce a začal fotbalový zápas. Všichni kluci bojovali,
radovali se z každého gólu. Výsledek utkání není až tak důležitý. Hlavní je, že si kluci zahráli před
diváky, kteří tvořili z větší části rodiče.
Trénovat za předpřípravku pravidelně každou středu chodí tito špunti od 3 do 7 roků.
David Sedláček, Ondřej Klimeš, Tadeáš Kuběna, David Czetmayer, Marek Procházka, Jakub
Truhlář, Adrian Šváb, Oliver Hudec, Vojta Blažek, Matouš Bajer, Michal Kavan, Ondra Feilhauer,
Max Havlíček, Adam Jedlička, Kryštof Kopecký, Aleš Martinek, Daniel Kubík, Filip Feilhauer, Filip Bubík, Daniel Ščudlo, Lukáš Sehnal.

Přejeme jim, ať je fotbal baví alespoň tak dlouho jako nás. Velký dík patří rodičům, kteří
kluky podporují.
● Jarda Kopecký a Honza Sehnal - trenéři předpřípravky , SK Olympia Ráječko

Rozpis LSPP – stomatologie – ČERVENEC, SRPEN 2015
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.
4.7.
5.7.
6.7.
11.7.
12.7.
18.7.
19.7.
25.7.
26.7.

MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Nečasová
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Chomátová
MUDr. Jaklová

Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov, Smetanovo nám. 327
Boskovice, Smetanova 24

516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
607 812 963
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046

1.8.
2.8.
8.8.
9.8.
15.8.
16.8.
22.8.
23.8.
29.8.
30.8.

MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Semrádová
MUDr. Kupková

Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Růžové nám. 16
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 410 786
516 488 452
516 474 369
733 644 499
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 435 203
516 488 457

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 111,
ve všední dny od 17:00 h. – 07:00 h, o sobotách, nedělích a svátcích 24.00 hodin.
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