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SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ

Vážení spoluobčané,
čas rychle běží a už se zase budeme loučit se 
starým rokem a vítat Nový rok 2009.
Dovolte mi, abych Vás pozval na již tradiční 
silvestrovské setkání na náměstí Krále Jiřího 
ve 23.00 hodin. Letos nebudeme mít zabíjač-
ku, ale domácí čerstvé uzené z udírny, které 
již kunštátští hasiči mají naložené. Zahraje 
nám Kunštátská dechovka a podíváme se na 
ohňostroj, který bude letos vystřelen z náměs-
tí K. Bochořáka. Hodně zdraví a štěstí v No-
vém roce přeje
                                            Váš Pavel Göpfert

www.kunstat.eu

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé města vyhlásili při listopadovém 
zasedání novou cenu vodného a stočného pro 
rok 2009. Vodné bude v kunštátských domác-
nostech i firmách činit 35,15 Kč/1m3, stočné 
36,18 Kč/1m3, tj. celkem 71,33 Kč/1m3.
Cena vody se ve srovnání s letošním rokem 
zvýší o více než deset procent a bude stejná 
jako v obcích, které patří do okresního Svaz-
ku vodovodů a kanalizací. 
Vodohospodářská zařízení v Kunštátě provo-
zuje boskovická divize Vodárenské akciové 
společnosti, jež také odběratelům vystavuje 
faktury. Peníze, které za pronájem zařízení 
získá město, budou použity – v případě, že 
Kunštát dostane dotaci na rozšíření kanali-
zace a přestavbu čistírny odpadních vod – na 
splácení vlastního finančního podílu při této 
rozsáhlé akci. 

Záměr na výstavbu turistického penzionu na 
náměstí Klementa Bochořáka neprošel zastu-
pitelstvem. Většina zástupců města neschvá-
lila prodej pozemku, který pro svůj objekt 

požadoval investor Luděk Řehoř. Zda se po-
vedou další jednání, nebo se záležitost uzavře, 
není zatím rozhodnuto.

Z podnětu několika rudeckých občanů vzešel 
návrh na vytvoření nové obecně závazné vy-
hlášky. Ta by měla v Kunštátě a místních čás-
tech stanovit podmínky, za kterých bude možné 
spalovat na zahradách rostlinný odpad (zejména 
listí) a časově omezit používání hlučných strojů 
(sekačky, křovinořezy, motorové pily, cirkulár-
ky apod.) v neděli. 
O přesném znění vyhlášky se bude hlasovat na 
některém z příštích zasedání zastupitelstva a 
občané s ním budou včas seznámeni.

Už tři roky existují při školách takzvané škol-
ské rady, kde zástupci žáků, města i samotných 
učitelů spolupracují při správě školy. Školská 
rada v Kunštátě má šest členů, a protože jim 
na podzim skončilo první fukční období, byli 
voleni či jmenováni noví zástupci. Za zřizova-
tele (Město Kunštát) se jimi stali Petr Bednář 
a Vladimír Bravenec. Předsedkyní školské 
rady je Hana Rotroeklová.

Město Kunštát prodalo své jediné, inženýr-
skými sítěmi vybavené stavební místo (v 
ulici Mezi Plůtky) přímému zájemci, a to za 
nejnižší nabízenou cenu 500 Kč/1m2. Přesto-
že žádost o odkup poslali na radnici původně 
čtyři uchazeči, na jednání zastupitelstva, kde 
se o prodejích rozhoduje, přišel pouze jeden.

Podle informací, které starosta přinesl z jed-
nání s brněnskými silničáři, se Kunštátsko  
během příštího roku dočká důležitých oprav 
silnic II. a III. třídy. V rozpočtu krajského 
správce se počítá s prostředky na zásadní 
rekonstrukci úseku mezi Kunštátem a Zbra-
slavcem a na spojnici mezi Kunštátem, Hlu-
bokým a Touboří. Realizace prací se plánuje 
na květen až srpen příštího roku.

Rada města Kunštát

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO

ŠKOLSKÁ RADA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBJEKT NA NÁMĚSTÍ 
KLEMENTA BOCHOŘÁKA

STAVEBNÍ POZEMEK

OPRAVY SILNIC V ROCE 2009

Rada města Kunštát srdečně zve občany na
PŘEDVÁNOČNÍ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 
ve velké zasedací síni Městského úřadu

v pondělí 15. prosince v 18 hodin
(pro občany je připravena ochutnávka 

borůvkového piva)

Zima na zámku v roce 1968
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KUNŠTÁTSKÝ
SLOUPEK

Krámky III (pokračování)

Jan Halas

Minule jsme skončili své konzumní puto-
vání Kunštátem v Liďáku a nyní tedy 

přejděme silnici k Řehůřkům. Mé dětství se 
kryje s prvními léty budování socialismu. 
tedy době, kdy si vítězný pracující lid musel 
v zájmu obrany revolučních vymožeností od-
pouštět podružné věci, jako například jídlo. 
Lidé ostatně neměli ani peníze, tak za co by 
ho kupovali? Přesto se na maso stály fronty, 
srovnatelné snad dneska jen s čerstvým vy-
dáním Harryho Pottera. U Řehůřků tedy bylo 
řeznictví, které celé dlouhé dny sloužilo jen 
potřebám vegetariánů, ale i těm jen platonic-
ky. Vládl však pořádek a tak se vědělo, kdy 
maso pravděpodobně bude. Vzpomínám, jak 
vždy v předvečer takového vzácného dne si 
lidé před Řehůřkovými sedali na sesličky, pů-
vodně určené pro dojení krav a čekali do rána, 
až se otevře krám. Kdo z mladých čtenářů si 
myslí, že šlo o mlsouny, těšící se na voňavou 
pečínku, musím je vyvést z omylu. V té době 
existovaly tak zvané povinné dodávky. Kaž-
dý, kdo měl nějaký pozemek, musel podle 
zcela iracionálních výpočtů odevzdat tolik 
a tolik masa, vajec atd. Konkrétně Růžence 
Březinové započítali jako ornou půdu kopec 
za chalupou, kde se nedalo pěstovat vůbec 
nic, jen jabloně. Prase by z těch jablek určitě 
nevykrmila. A tak aby nešla do basy, musela 
maso koupit a odevzdat. Tenhle horor nezpů-
soboval samozřejmě pan Řehůřek. Ten právě 
v té base seděl. Abych byl ale spravedlivý, 
stávalo se občas, že visel v řeznictví i nějaký 
salám, alespoň právě u Řehůřků.

     Holičství pana Šimurdy vynechávám, proto-
že o tom jsem už psal. Ale o kousek výš, tam 
kde má dnes Staňa Halas pneuservis, bylo 
ještě jedno řeznictví. Tento podnik byl pro 
mne nevysvětlitelnou  záhadou. Tam nemě-
li opravdu nikdy nic, co by se jen vzdáleně 
masu podobalo. Snad jen sádrovou vepřovou 
hlavu v okně a prázdné skleničky od hořčice. 
I háky tam pravděpodobně měli odmaštěné. 
Něco podobného jsem později viděl už jen v 
Polsku a v Bulharsku (v SSSR jsem řeznictví 
nikdy nespatřil), ale to bylo už v dobách, kdy 
u nás se pod pultem sehnalo úplně všechno, 
včetně jater, ledvinek a jiných delikates.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Advent

KULTURA

Kruh přátel umění o. s. a Město Kunštát zve:

■  Kunštátská kronika na DVD.
Historie města od roku 1924-1990 je zpra-
covaná elektronicky. DVD nosiče si můžete 
zakoupit na městském úřadě nebo v městské 
knihovně za 33,- Kč vč. DPH.

■ Město Kunštát - SPOZ srdečně zve  na 
tradiční předvánoční besedu s občany, která 
se uskuteční v pondělí 15. prosince 2008 v 
15.00 hodin na radnici. Těšíme se na setká-
ní s Vámi.

INFORMAČNÍ CENTRUM

Vážení občané!
Dovolujeme si Vás pozvat na návštěvu kun-
štátského  INFOCENTRA, které od 1. listo-
padu změnilo provozovatele.
Rádi bychom z tohoto zařízení vybudovali 
opravdový informační uzel, který bude slou-
žit k Vaší plné spokojenosti a bude Vám po-
skytovat zázemí potřebných služeb.
Kromě obecných informací o regionu, při-
pravovaných akcích, ale také třeba o jízdních 
spojích Vám v současné době nabízíme :

- INTERNET
- kopírování

- laminování
- prodej turistických map a průvodců
Nadstavbou je činnost CESTOVNÍ AGEN-
TURY – byl již zahájen prodej zimních lyžař-
ských zájezdů do Rakouska a Itálie.
Dále chceme zavést faxovou službu.
V nejbližších měsících také připravujeme  na-
příklad  besedy s lékaři a dalšími zajímavými 
lidmi. O všem Vás budeme včas informovat 
prostřednictvím desky před IC a  městského 
zpravodaje.

Provozovatelé INFOCENTRA

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
6. prosince, kostel sv. Stanislava, 16.00 
O šípkové Růžence     

- hraje mládež kunštátské farnosti
- soutěž o nejhezčí lucernu na betlémské světlo
nám. Krále Jiřího v 17.00 

- příjezd sv. Mikuláše 
- rozdávání dárků 
- zpívání dětí z mateřské školky
- rozsvícení vánočního stromu  
- prodej vánočního zboží, občerstvení

7. prosince, kulturní dům, 14.00 
Zázračný pramínek - vánoční pohádka pro 
děti, zájezdové divadelní představení z Prahy, 
vstupné 30,- Kč

9. prosince, nám. Krále Jiřího, 15.00 
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdar-
ma před akcí. Děti mohou nakreslit nebo na-
psat vlastní přání a vhodit ho do „Ježíškovy 
schránky“, která bude umístěna na náměstí.
Tato akce je součástí soutěže České vánoce 

s Ježíškem a zároveň pokus o rekord ve vy-
pouštění balónků v celé ČR.

11. prosince, kulturní dům, 19.00
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Komedie o čtyřech dějstvích. 
V hlavních rolích: Pavlína Filipovská, Jan 
Kačer, Jana Brejchová, Dana Morávková alt. 
Adéla Kačerová, Jiří Ptáčník, Jan Révai alt. 
Martin Kubačák.
Režie: Jan Kačer
Předprodej vstupenek v Městské knihovně 
Kunštát, tel. 516 462 456, cena vstupenky 
150,- Kč.

17. prosince, kostel sv. Stanislava, 19.00 
Houslový koncert Václava Hudečka.
Účinkuje Dětský houslový soubor při ZUŠ 
Letovice. Vstupné 100,- Kč

Mateřská škola Kunštát zve na výstavu 
KRESLÍME ZIMU A VÁNOCE. Výtvarné 
práce dětí si můžete prohlédnout od 26. 11. – 
30.12. 2008 v IC.

ZÁMECKÉ OKÉNKO

V prosincovém nahlédnutí na zámecké dění 
bychom chtěli čtenářům přiblížit události, 
jenž nás na zámku čekají v nastávajícím ob-
dobí.
Prioritou je pro nás rehabilitace zámeckého 

areálu, tudíž se přes zimu nezastaví ani sta-
vební práce. Dokončuje se statické zajištění 
vlastního zámeckého objektu, které vyvr-
cholí závěrečnou úpravou zámeckého kvelbu 
DŘEVNÍK, tak aby tento prostor od příští

KUNŠTÁTSKý ZPRAVODAJ
Vydává a zdarma rozšiřuje 
MěÚ Kunštát, tel.: 516 462 456, 
www.kunstat.eu, e-mail: 
podatelna@kunstat-mesto.cz, 
Uzávěrka příspěvků je vždy 
do 23. dne v měsíci. 
Tisk: KB Tisk Letovice, 
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331



OZNÁMENÍ

SOchOR Filip, Hliníky 434 
*2. 10. 2008
PALME Prokop, Touboř 34

*18.10.2008
PODSEDNÍKOVÁ Kateřina, nám. Krále Jiřího 
26, *23.10.2008

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci prosinci:
Ing. PEROUTKA Jiří, Nová 294
KONEČNÁ Vlasta, Hliníky 225
HOLÍKOVÁ Maria, Nová 387
KRÁLÍK Bohuslav, Hliníky 384
MICHELOVÁ Božena, Rudka 58
ČÁSLAVSKý Adolf, Radnická 472
TRUHLÁŘOVÁ Marie, Mezi Plůtky 141
PUKL Zdeněk, Újezd 21
DObeŠ Alois, Hliníky 155
hORtOVÁ Ludmila, Újezd 73
SVObODOVÁ Františka, Hluboké 45
hORt Jiří, Újezd 73
ŠEVČÍKOVÁ Ludmila, Sychotín 11
PhMr. StRAKOVÁ eva, Sokolská 228
LNĚNIČKOVÁ Růžena, Újezd 44
BEDNÁŘ Miroslav, Újezd 30

ŠAFÁŘ Jaroslav, Hluboké 41, 
+1.11.2008, *1920 
PELÍŠKOVÁ Emilie, Radnická 178, 
+26.11.2008, *1915 

Vážení občané, oznamte nám prosím, zda si 
nepřejete, aby Vaše jméno bylo uváděno v se-
znamu jubilantů. 

-mat-

MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

OZNAMUJEME ÚMRTÍ

■  Oznamujeme všem členům „Kruhu přátel 
umění města Kunštát“, že členské příspěv-
ky na rok 2009 budou vybírány od ledna v 
knihovně. Pro rok 2009 byl příspěvek stano-
ven na 100,- Kč za člena.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám všem v čase klidu a 
rozjímání, v čase Adventu, mohli popřát po-
kojné a šťastné Vánoce v kruhu svých nejbliž-
ších a pevné zdraví v roce 2009.
Zvláště srdečně chceme pozdravit občany 
mezi námi nejstarší, občany 4. generace, ob-
čany žijící v tichu svých domácností. Nejen 
naše děti, ale i tito lidé si zaslouží péči, po-
zornost a lásku.
Proto prosíme, Vy, občané starší 84 let, přijmě-
te nás v čase Adventu jako posly dobré vůle 
s osobním přáním od nás a od Vašeho vrs-
tevníka, možná spolužáka, kamaráda, přítele, 
nebo jen známého z mládí, rodáka z Kunštátu 
žijícího tč. ve Francii, p. Jaroslava Řehůřka. 
Dovolte, abychom Vám jeho jménem mohli 
předat malý dáreček.
Šťastný a požehnaný nový rok. Pokoj lidem 
dobré vůle.   

Sociální komise města Kunštát

sezóny skýtal důstojné zázemí pro pořádání 
kulturních akcí a výstav. Na rok 2009 chys-
táme ve spolupráci s Cyrilometodějským 
gymnáziem v Brně a Přírodovědeckou fa-
kultou UP v Olomouci výstavu u příležitosti 
400. výročí vydání stěžejního díla Johannese 
Keplera, knihy Astronomia nova. Výstava 
přiblíží návštěvníkům osobnost významného 
rudolfínského matematika, astrologa a astro-
noma, který mimo jiné počátkem 17. století 
několikrát navštívil kunštátský zámek.
V průběhu zimních měsíců nás čeká další svá-
žení původního zámeckého vybavení – obra-
zů, nábytku a loveckých trofejí tak, abychom 
mohli v příštím roce představit návštěvníkům 
interiéry kunštátského zámku v podobě co 

nejvěrněji zachycující život a kulturu bydlení 
posledních šlechtických majitelů.
Na rok 2009 chystáme řadu překvapení a 
novinek, s kterými Vás budeme průběžně 
seznamovat v jarních vydáních Kunštátského 
zpravodaje.
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás 
touto cestou pozvali k návštěvě kunštát-
ského zámku a to o třetí adventní neděli 
14. prosince 2008, kdy v Pilastrovém sále 
od 17.00 hodin zazní první tóny zámeckého 
adventního koncertu.
Příjemné a klidné prožití svátků vánočních a 
v roce 2009 jen to dobré Vám přeje za správu 
státního zámku Kunštát Radim Štěpán.   

■  Lyžařský oddíl Skiclub Kunštát Vám tou-
to cestou sděluje, že od letošního roku opět 
bude zajišťovat provoz lyžařského areálu v 
obci Hluboké. Veškeré podrobné informace 
naleznete na internetových stránkách www.
skiclub2.wz.cz. V případě dobrých sněho-
vých podmínek se těšíme na Vaši návštěvu v 
Hlubokém.    
                Za Skiclub – výbor oddílu

■  Slavnostní otevření naučné stezky „K Jes-
kyni Blanických rytířů“ se koná v neděli 7. 
prosince v 16.00 před hotelem Rudka.

Poděkování
Jsou tomu sotva dva roky, co se do Kunštátu 
přivdala a přistěhovala paní Jitka Vaněrková 
a záhy se zapojila do zdejšího poměrně málo 
rušného společenského dění.  Převzala vede-
ní mladých dobrovolných hasičů Kunštát a 
přinesla jim své bohaté zkušenosti ze svého 
hasičského působení v Šitbořicích, kde tento 
hasičský potěr také vedla. 
Děti se schází pravidelně každý týden a říkají 
si Čertíci. Kromě tréninku hasičských disci-
plin, se zvlášť přes zimu, věnují výtvarnému 
tvoření, zdokonalování znalostí a hrám. 
Do hasičského kroužku letos přibylo tolik no-
vých zájemců, že je Jitka rozdělila do dvou 
skupin – 1 rok až 6 let a školáci.
S mladšími Čertíky nacvičila malé divadlo s 
hasičskou tematikou a s ním se naše drobo-
tina zúčastnila celonárodního festivalu hasič-
ské přípravky v Petrovicích u Třebíče, o němž 
sama Jitka psala v minulém vydání Zpravo-
daje. Přestože jsme měli nejmladší a nejméně 
zkušený tým, tak naši zapálení hasiči zane-
chali nezapomenutelný dojem. Byl to krásný 

zážitek pro děti i rodiče. Starší děti se letos 
účastnily několika soutěží požárního sportu, 
na nichž předvedly své dovednosti a získaly 
nové zkušenosti. Jitka s Čertíky pořádá i dal-
ší kulturní akce jako byl podzimní „Dýňový 
den“ a právě se chystají obohatit svými vý-
tvory tradiční kunštátské Rozsvícení stromu.
Nesmíme opomenout Jitčinu kolegyni paní 
Milenu Šauerovou, která jí pomáhá krotit 
naše divoké Čertíky a zároveň jí musíme po-
gratulovat ke zdárnému složení „trenérských“ 
zkoušek.

Tyto dvě mladé dámy, díky svému zápalu a 
nadšení, zaujaly mnoho svých malých svě-
řenců a ukázaly jim v našem počítačovém 
a televizním světě, že existují i duchaplné a 
tělu prospěšné činnosti.  
Děti je mají moc rády a my jim za všechno ze 
srdce děkujeme. 

Rodiče Čertíků

Bohoslužby o Vánocích:

                                Kunštát 24.12.    - 15.00 - otvírání jesliček pro nejmenší
                                                            - 22.00 - půlnoční mše
                                Sebranice 24.12. - 17.00 - půlnoční mše

                                Kunštát 25.12.      - 8.00 -  mše
                                                            - 11.00 - mše



INZERCESPORT

Výsledkový servis - listopad

Muži „A“
Tišnov - Kunštát                3 : 4
Kunštát - Dražovice            1 : 0
Kunštát - Olešnice              1 : 1

Muži „B“
Skalice - Kunštát                 6 : 0
Kunštát - Olešnice „B“       0 : 1
Kunštát - Lažany                 2 : 0

Dorost
Tišnov - Kunštát                6 : 4
Kunštát - Vyškov                1 : 4
Kunštát - Olešnice               4 : 1

Žáci
Drnovice - Kunštát                 0 : 5
Kunštát - Voděrady  3 : 2

Přípravka
Blansko - Kunštát                  3 : 0
Kunštát - Rájec                     3 : 3 

Veselice „B“ - Kunštát „A“        9 : 9
 Kunštát „A“ - Rájec                    9 : 9
 Kunštát“ A“ - Němčice „B“      16 : 2 
 Kuničky - Kunštát „A“         4 : 14
 Kunštát „A“ - Letovice             10 : 8
 Kunštát“ B“ - Lhota Rapotina   16 : 2
Olešnice - Kunštát „B“         15 : 3
Rájec „B“ - Kunštát „B“          1 : 17
Kunštát „B“ - Šošůvka „C“         9 : 9
Bořitov „C“ - Kunštát „B“          9 : 9                

Kunštát - Jevíčko „C                         4,5 : 0,5
Lipovec „E“ - Kunštát                      0,5 : 4,5  

-kod-

FOTBAL - FK KUNŠTÁT

ŠACHY

» PEKÁRNA V KUNŠTÁTĚ NABÍZÍ:
-velký výběr celozrnného a běžného pečiva 
-rychlé občerstvení -ve večerních hodinách 
velké slevy na základní druhy pečiva -čerstvé 
ovocné a zeleninové šťávy bez konzervantů 

-zeleninové saláty za syrova bez konzervantů 
-pizza (objednávky volat 2 hodiny předem) 
-mikulášské chaloupky, perníčky -vánoční 
domácí cukroví. tel: 516 461 033, 603 547 636

» FINANČNÍ SKUPINA ING hledá kan-
didáty na pozici obchodního zástupce.
Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení (fixní 
plat + provize a další bonusy), zajímavou prá-
ci s lidmi, dále kompletní zaškolení a možnost 
profesního růstu.
Požadujeme: SŠ vzdělání,dobré komunikační 
schopnosti a samostatnost. Uvítáme také kan-
didáty bez pracovních zkušeností. V případě 
zájmu nás kontaktujte :
Tatiana Oklešťková, tel.: +420 608 826 197
e-mail: tatiana.oklestkova@poradce.ing.cz

» PŘIJďTE SI POSEDĚT do klidné a 
příjemné nekuřácké restaurace v penzionu 
U sochy v Rudce. Otevřeno po celý rok po 

– čt od 11.00 – 22.00, pá – so 11.00 – 23.00, 
ne 11.00 – 21.00, nabídka jídel až do zavírací 
doby. Tel. 736 666 804. Těšíme se na Vaši 
návštěvu

» PRODÁM RODINNý DůM 15 km od 
Kunštátu. Cena: 1 400 000 Kč.  Tel. 731 184 
504

» PRODÁM BYT 3+1 ( plocha 68 m2 ) s 
balkonem na ulici  Nová v Kunštátě. Byt je 
v dobrém stavu, ihned k nastěhování. Cena 
1 150 000,- Kč. Tel.: 733 121 366
 
» NABÍZÍM K PRODEJI RD 4+1 s 
možností půdní vestavby v Lazinově u 
Křetínské přehrady.  K domu náleží zahrada 
800 m2, dům je ve velice dobrém stavu, ih-
ned k bydlení. Cena 2 400 000,- Kč k jednání. 
Tel.: 605 785 653

» PRODÁM JÁDRA VLAŠSKýCH 
OŘECHů - 150,- Kč/1 kg. Tel. 605 111 045

» VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ZVEME 
VÁS NA PANSKý DůM do nekuřácké re-
staurace TENERITAS, kde Vám nabízíme 
dobrý oběd či večeři v příjemném prostředí 
při svíčkách. Svěží vzduch provoněný aroma-
tickými oleji přispěje k Vaší dobré náladě a 
sváteční atmosféře. V provozu je opět salonek 
v 1. patře. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Provozní doba: říjen – duben/ pá 18.00 – 24.00, 
so 11.00 – 23.00, ne 11.00 – 22.00

STOLNÍ TENIS

Rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci 
(LSPP) - boskovická část, první čtvrtletí 2009. 

Služba je sloužena vždy od 8 do 12 hodin.
Jméno Místo služby Telefon

Leden
1.1. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
3.1. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380
4.1. MUDr. Křížová Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 452 808
10.1. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
11.1. MUDr. Kučerová Lysice, Komenského 429 516 472 460
17.1. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997
18.1. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
24.1. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
25.1. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
31.1. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
Únor
1.2. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
7.2. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní  95 (Minerva) 516 494 138
8.2. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
14.2. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665
15.2. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
21.2. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
22.2. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
28.2. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno,. tel. 548 424 248 a 
to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.


