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AKTUÁLNĚ
● Během ledna začne rekonstrukce prodejny COOP v Úsobrně. Stará
budova bude nahrazena novou, proto bude prodej v omezené míře
probíhat v náhradním prostoru – v přízemí obecního domu. Provizorium
bude trvat zhruba 6 – 8 měsíců.
● Divadelní soubor Teatrum Velké Opatovice zve občany Úsobrna
24.12.2019 v 10:30 hod. do Kostela sv. Jiří ve Velkých Opatovicích na
„Setkání s poezií.“
Jedná se o půlhodinové pásmo veršů a hudby, po kterém se podává
polévka a punč.

Jedná se o akci s několikaletou tradicí a dobrovolné příspěvky účastníků
putují vždy k někomu, kdo v danou chvíli potřebuje finanční výpomoc.
Letos půjde výtěžek akce opět panu Zdeňku Mikulovi z Úsobrna, jehož
zdravotní stav se sice zlepšuje, ale léčba i kompenzační pomůcky jsou
velmi nákladné.
Za DS TEATRUM Mgr. Martina Ondrová

● Povinné čipování psů
Dne 16. srpna 2017 schválil Senát novelu veterinárního zákona, která
počítá s povinným čipováním psů v ČR od roku 2020. Otázka povinného
čipování byla otevřena hlavně v souvislosti s takzvanými množírnami,
které vydělávají na němých tvorech a dopouštějí se tak takzvaného týraní
chovem. Povinné čipování může množitelům výrazně ztížit situaci.
Novela může pomoci i majitelům psů ochránit je od stresu spojeného
s případným odchytem a obcím ulevit od zbytečných obecních výdajů
spojených se zaběhnutím zvířat.
Neočipovaným psům nebude očkování proti vzteklině uznáváno jako
platné, tudíž může být majiteli uložena pokuta až 20 000,-Kč.
Mikročip má velikost zrnka rýže a aplikuje se pejskovi sterilně pomoci
speciální jehly pod kůži, většinou v oblasti krku. Obsahuje jedinečný
kód, který patří jen Vašemu pejskovi a pomáhá při identifikaci. Štěňata
dostanou čip s prvním očkováním proti vzteklině, tedy mezi třetím až
šestým měsícem.
Čipovaného psa je potřeba zaregistrovat v některém z aktuálních
registrů psů. Pokud psa načipujete, ale do registru nezadáte, pokutu
sice při případné kontrole platit nebudete, ale čip ztrácí svůj význam.
Nejpoužívanější je u nás Národní registr majitelů zvířat.
Životnost čipů se odhaduje na 25 let.
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ÚVODNÍ SLOVO
AUTOR: Petr Komárek, starosta obce

Vážení spoluobčané,

máme tady prosinec a mezi Vás se dostává další číslo zpravodaje Obce
Úsobrno. Prosinec je měsícem vánočních příprav, klidu, pohody, ale také
zimního počasí, které nám aktuálně ukazuje svoje proměny. V prosinci
se zároveň nabízí také bilancování téměř uplynulého roku 2019 a sice
co se podařilo a také samozřejmě co se nepodařilo.
Od počátku roku 2019 byla
realizována spousta investičních akcí,
mezi které patří výstavba vodovodu
do Vrchních domů včetně přepojení
všech odběratelů a přilehlých chat
nad sklárnami. Dále se podařilo
osazení celé obce chytrými SMART
vodoměry pro dálkové odečty vody
a monitoring průtoku z hlediska
zajištění
spolehlivého
chodu
vodovodní sítě. V neposlední řadě
byla hasičská zásahová jednotka
vybavena přenosným automatickým
defibrilátorem včetně školení k
provedení první pomoci tímto
zařízením. Jako již každoročně byla
provedena údržba nevyhovující
zeleně – tentokrát bylo provedeno
pokácení ohrožujících stromů nad
chatami u skláren. Část stromů byla
pokácena v rámci výcviku HZS Boskovice a druhá část byla pokácena
v rámci výjezdu JSDH Úsobrno. Do investic patří i úprava finálního
povrchu nad čistírnou odpadních vod pro objekt obecního úřadu a
obecního domu, kterou provedl zaměstnanec obce. Za další zmínku stojí
projekt - Úsobrno – revitalizace veřejných prostranství, v rámci kterého
se podařilo zbudovat parkoviště u hřbitova, včetně ošetření přilehlých
stromů. Proběhlo i ošetření všech stromů u obecního úřadu a úpravy
svahu kolem cesty pod Témankami, s následnou výsadbou stromů a
keřů. Dále se podařilo získat dotaci na výstavbu odpočinkového místa
pod hřbitovem, kde nyní akce probíhá. Poslední zmíněnou investicí roku
2019 je rekonstrukce stávajícího záložního vrtu pro vodovodní systém
obce Úsobrno.

V dalším odstavci bych Vás chtěl seznámit s výsledky třídění odpadů z
hlediska svozu DOOR-TO-DOOR.

Před zavedením nového sběru odpadů bylo v obcí Úsobrno svezeno za
měsíc - 6,2 tuny SKO (směsný komunální odpad), po zavedení systému –
(např. říjen 2019) bylo svezeno - 3,5 tuny SKO, dále potom 1,1 tuny plastu
(hnízda = 0,3, D2D = 0,8) a 4,8 tuny BIO-odpadu. Z mého pohledu Vás
tímto mohu pochválit za skvělé výsledky, ale zároveň Vás informovat, že
situace s odpady je velmi složitá z hlediska výkupu surovin a koncových
cen.
Ceny u odpadů jsem zmínil záměrně, jelikož usilovně připravujeme
rozpočet obce na rok 2020, který máme velmi těsný z hlediska investic –
dokončení vodovodu do Vrchních domů, dokončení probíhající výstavby
sociálních bytů a rekonstrukce budovy obecního úřadu.

Svá další slova k Vám nechám na pokračování do dalšího zpravodaje.
V tomto adventním čase bych Vám, i jménem svých kolegů z obecního
úřadu, chtěl popřát jen to dobré, všem spolkům poděkovat za akce a
činnosti, které pro obec Úsobrno vykonávají.
Krásné a klidné prožití Vánoc a hodně zdraví do nového roku přeje
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Petr Komárek, starosta obce Úsobrno

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
AUTOR: Marie Komárková

Vážení spoluobčané!
V prvním čísle Zpravodaje jsem ukončila zápis k 3. 8. 2019, ráda Vás
nyní seznámím s akcemi, které následovaly.

31. 8. 2019 - XIII.ročník cyklovýletu Okolo Malé Hané. Trasa je dlouhá přibližně 35 km a vede přes všechny obce mikroregionu Malá Haná. Start a cíl je vždy v obci, která daný ročník pořádá – letos to byly Vanovice. Zaregistrováno bylo
1 121 účastníků, mezi nejvzácnější hosty bezesporu patřil hejtman Jihomoravského kraje Dr. Šimek, senátorka
p. Vítková a všichni starostové mikroregionu.
V Úsobrně, při průjezdu obcí, čekalo na cyklisty občerstvení – gulášová polévka a voda nebo limonáda. Občerstvovací zastávka byla připravena na ploše před Obecním
úřadem. Velké poděkování za zajištění této akce patří
Šipkařům a zástupcům Hospůdky u Hoteliérů.

9. 11. 2019 - Vítání občánků – slavnostně jsme přivítali a zapsali do Pamětní knihy nových občánků Obce Úsobrno dva kluky Tomáška a Matyáška. Zde dovolte, prosím, abych poděkovala
žákyním a žákům ze Základní a mateřské školy v Úsobrně za
zajištění kulturního vystoupení, díky patří i paní učitelce.
V listopadu se narodilo jedno miminko – Amálka. Přeji hodně
zdraví holčičce i celé rodině!
18. 11. 2019 - Beseda o stravování – přednášel p. Jiří Navrátil, přítomno bylo 20 posluchačů.

25. 11. - 6. 12. 2019 - Charitativní sbírka 2019 Naše obec se už
tradičně zapojuje do charitativních akcí, letos je výtěžek
ze sbírky opět určen pro Charitu, dnes tj. 3. 12. 2019, kdy
píši příspěvek, sbírka stále běží, po ukončení vše nafotím
a zdokumentuji i předání Charitě a fotky Vám přidám do
dalšího čísla Zpravodaje. Děkuji, že pomáháte!
Ráda bych Vás touto cestou pozvala na Vánoční koncert, který se koná
v pátek 27. 12. 2019, v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Úsobrně, začátek
v 18:00. Vystoupí pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka. Budeme se na Vás
těšit a doufám, že tento kulturní zážitek důstojně završí vánoční svátky.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
AUTOR: Petr Komárek

Co jsme hasiči obce dělali
Blíží se konec roku 2019 a s ním i další 5leté období činnosti SDH Úsobrno. U nás hasičů je 5leté období spojeno s Výroční volební valnou hromadou a také bilancováním, co se nám podařilo, co nikoli a co je ještě
potřeba udělat.
Naše činnosti v letošním roce

Každý rok tradičně začínáme plesem. V měsíci květnu pořádá Okrsek
Šebetov cvičení okrsku, kterého se účastníme. V červenci pořádáme
vždy pouťovou zábavu a hasičskou soutěž s Kýblcupem, která je pro
pobavení a rozveselení. Pro děti za pomoci obce organizujeme Mikulášskou nadílku. Na Štědrý den se setkáváme s občany u vánočního
stromečku, kde zaznějí koledy a lidé si navzájem přejí krásné svátky.
K tomu samozřejmě patří jednotlivé schůze sboru a také výjezdy naší
zásahové jednotky na pokyn operačního důstojníka. V letošním roce
jich bylo opravdu v mnoho – požáry lesa, popadané stromy na silnicích.
V roce 2020 nás čekají oslavy k výročí 130let sboru a určitě spoustu
dalších akcí, o kterých budete informováni.

Na závěr bychom Vám za SDH Úsobrno chtěli popřát šťastné a veselé
svátky a mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2020.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
AUTOR: Martina Ondrová

Naše škola
Od září 2019 jsme se zúčastnili těchto
akcí: přehlídky dravců Seiferos, Mrkvobraní, Projektu 72 hodin, Drakiády, divadla P. Nováka, anglicko-českého divadla,
vánočního tvoření, Ježíškových dílen a
vánočních trhů v Boskovicích.
V letošním školním roce jsme se s našimi dětmi začali věnovat šití na šicích
strojích, které nám věnovala Místní
akční skupina (MAS) Boskovicko Plus v
rámci podpory manuální zručnosti dětí.
Na obrázku je ukázka šití jednotažek,
kdy děti šijí na papír podle předlohy.

Také jsme se zapojili do soutěže „Tvůrčí školka - škola,“
jejímž pořadatelem je stavebnice Pony, s.r.o. Úkolem
dětí bylo postavit originální
a funkční hračku, na které se
dá jezdit. Vzájemná spolupráce děti vedla k vytvoření plně
pojízdné tříkolky „Babykolky“. Soutěž jsme sice nevyhráli, ale umístili jsme se na krásném 5. místě s počtem hlasů
238. Tímto děkujeme všem, kteří pro naši „Babykolku“ hlasovali.
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Projekt 72 hodin, kterého jsme se s dětmi ze ZŠ zúčastnili, a který
má nabádat nejen děti, ale i veřejnost k ochotě pomáhat, sklidil velký úspěch jak u dětí, tak i u zástupců psí záchytné stanice v Boskovicích. 21.10.2019 došlo v naší škole k předání vybraných materiálních
i finančních darů. Do projektu se nám podařilo zapojit také děti z MŠ
a jejich rodiče, naše spoluobčany a velikou měrou nám pomohly firmy
Termetal Moravia s.r.o., Sklárny Moravia Úsobrno a.s. a JK Animals s.r.o.
Všem, kteří náš projekt podpořili, velice děkujeme a vážíme si jejich pomoci.					
			

Bc. Marcela Holubová, Mgr. Markéta Smejkalová

Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku lásku,
pokoj a naději.
Za kolektiv zaměstnanců školy
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Mgr. Martina Ondrová
ředitelka školy

MÍSTNÍ KNIHOVNA
AUTOR: Jana Toulová

Do roku 2020 vám přeji zdraví, štěstí a pohodu, klid na čtení a spoustu
krásných čtenářských zážitků.
Začněte nový rok příjemně s některou z nových knih z naší knihovny:

A další:
• Pro dospělé
Kanibal z Nine Elms (první díl nové série autora detektivek Roberta
Bryndzy)
Mstitel z Jenštejna (historická krimi českého spisovatele Vlastimila
Vondrušky)
• Pro děti
Atlas vyhubených živočichů (jedna z doporučovaných knih ve výběru
Nejlepší knihy dětem)
Prašina – Černý merkurit (pokračování oceňovaného bestselleru
Vojtěcha Matochy)
Srabáček (vtipné příběhy plyšového prasátka od Marka Epsteina)
Co vyprávěla gorila (Markéta Pilátová vypráví příběh skutečného
gorilího kluka z pražské Zoo)
Neotvírat! Kouše! (Jaká dobrodružství se dají zažít s obřím Yettim?)
Toto je pouze část nových knih, které si můžete v knihovně vybrat. O
svátcích bude zavřeno, ale po novém roce se budu těšit na vaši návštěvu
vždy ve středu odpoledne od 15 do 18:30 hodin.
13
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ÚPLET
AUTOR: Leona Dufková

Mrkvobraní
Podzimní kulinářské klání
bylo letos věnováno mrkvi. Čekali jsme, s jakými
recepty soutěžící přijdou,
a těšili jsme se, že ochutnáme jak sladké, tak slané
pokrmy. Vzorků se sešlo
dvanáct – od sladkých šátečků, taštiček a sušenek
až po polévku. Vynikající
byl mrkvový chléb, pomazánka, francouzské cukroví, salát s ananasem i
mrkev pečená na slano.
Všechny vzorky mohli návštěvníci ochutnat a poté „tajným“ hlasováním zvolit svého favorita.
Nejvíce jim zachutnal mrkvový dort Jany Toulové, na stříbrné příčce
se umístil výborný mrkvový džus Lucie Jakubcové a třetí místo získala
Elen Dufková se svými sušenkami. Pro recepty na soutěžní dobroty se
můžete stavit v knihovně. Také děkujeme p. učitelkám ze školy za připravené dílny pro děti.
Lampionový průvod

Páteční večer 15. listopadu jsme strávili s dětmi a rodiči opékáním párků na školní zahradě a krátkou procházkou s lampiony. Počasí bylo nevlídné a téměř všichni proto rádi odbočili z plánované trasy a skončili u
teplého čaje v hospodě.
Vánoční jarmark

První adventní neděli odpoledne se konal tradiční jarmark. Společně
se základní školou jsme připravili několik dílniček, kde si děti i dospělí
vyráběli vánoční dekorace. Úspěch měly malované baňky se třpytkami,
dřevěné vánoční stromky a rybičky i korálkové hvězdy. Korálky hrály
hlavní roli i ve dvou dílnách, kde se vyráběly svícny. Za spoustu krásného materiálu na jejich vytvoření děkujeme firmě Preciosa a Jiřímu Navrátilovi.
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Hosté si kromě vyrábění mohli užít i nákupy vánočních drobností z „domácích“ dílen. Vlaďka Komárková nabízela působivý patchwork, k Haně
Matouškové si lidé chodili pro oblíbené plněné perníky, šité hračky a
čertovské balíčky. Karla Hrouzková vyrobila dekorativní vánoční svícny, Petra Přichystalová bižuterii a vánoční ozdoby z korálků. Letos jsme
měli i přespolní účast – paní Henzlová prodávala spoustu maličkostí, od
svícnů až po Mimoně.

V obecním sále vládla příjemná vánoční atmosféra, lidé si povídali u
kávy i malého občerstvení. Mnoho z nich přineslo věcné dary charitě,
jejichž sbírku pořádá již několikátým rokem Marie Komárková pod hlavičkou SPOZ. V podvečer školní děti zazpívaly koledu a vyprosily si od
„Ježíška“ rozsvícení vánočního stromu.
My všichni ze Spolku Úplet vám, spoluobčanům, děkujeme za přízeň a
obci i sponzorům za podporu. Do nového roku všem přejeme radost,
optimismus a dobrou náladu.
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KOSTELNÍ OKÉNKO
AUTOR: Martina Hlaváčová

Ráda bych Vám v tomto rozhovoru představila
našeho pana faráře p. Pawla Wójcika, který
pochází z Polska a v naší farnosti působí již
5. rokem.
Otče, jak se Vaše rozhodnutí stát se knězem
objevilo a vyvíjelo? Kdy jste poznal, že máte
být knězem?
Každé povolání je tajemství, není to
jednoduché rozhodnout se. Uvnitř jsem cítil
takový hlas, pocit, že svůj život mám dát
Bohu, odpovědět na jeho pozvání.
Kdy jste takto začal přemýšlet?
Před maturitou.

Řekl byste něco o své rodině?
Mám bratra a dvě sestry. Jeden bratr zemřel ještě před mým narozením,
měl 5 roků, když ho srazilo auto. A i když byl tak malý, tak tenkrát
chtěl být právě on knězem. Pocházím z věřící rodiny, babiččin bratr
byl knězem, moji dva bratranci jsou také kněží. I maminka chtěla být
řeholnicí, ale její tatínek to zakázal.

Jaké byly začátky v České republice? Jak Vás napadlo jít právě sem?
Poprvé jsem byl v České republice v roce 2009 jako bohoslovec
(studující na kněze). Už tenkrát se mi tu zalíbilo. V roce 2012 jsem
již sloužil v Úsobrně, Jaroměřicích, Biskupicích primiční mši svatou
(první mše svatá po vysvěcení na kněze). Pozval mě otec Tomász.
Po onemocnění Tomásze v roce 2015 hledal provinciál některého
z kněží, který by tu mohl působit. Přihlásil jsem se, ale musel jsem
nejdříve dokončit školní rok, ve kterém jsem učil náboženství
22 hodin v týdnu. V červenci 2015 jsem přišel na Kalvárii.
Začátky byly těžké, jazyk jsem moc neuměl.
A teď? Rozumíte zde dobře?
Už ano. Byl jsem i na kurzu češtiny v Brně.
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Cestujete rád?
Ano. Byl jsem na Ukrajině, v Itálii, v Rakousku, Slovensku, Německu,
Francii, Španělsku. Byly to většinou výlety, ale v Itálii jsem studoval
italštinu v Perugii, blízko Assisi. V Německu mám sestru. Ve Španělsku
jsem byl na Světových dnech mládeže v roce 2011, ještě před vysvěcením.
Z čeho máte radost?
Spolupracuje se mi tu s farníky dobře, jsou milí, hodní.

A je ještě něco, co byste si přál?
Abychom se všichni setkali v kostele, protože žít a být s Bohem je v
životě velká pomoc. Někdy hledáme všude možně pomoc a neobracíme
se na Pána Boha, který každého z nás má velmi rád. Ukázal nám to tím,
že nám dal svého Syna, který za každého z nás bez výjimky zemřel na
kříži.

A také bych Vám rád popřál k Vánocům hodně Božího požehnání, zdraví,
štěstí, pokoj, klid, i moře lásky, která se pro nás v Betlémě narodila. Boží
dítě nechť Vám žehná na každý nový den v roce 2020.
Děkuji za rozhovor.

I v letošním roce budou naší vesnicí procházet Tříkráloví koledníci,
kteří přinášejí požehnání od narozeného Dítěte a kteří takto prosí o dar
na pomoc lidem v nouzi. Kdo chcete, můžete přispět prostřednictvím
charity na pomoc bližním, kteří si sami pomoci nemohou, a to v neděli
5. 1. 2020 od 13 hodin. Každá koruna pomáhá.
Děkujeme.
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21. 12. 2019
Obecní sál Úsobrno
14.00 hodin

13
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07:00 - 09:00

Bez objednání
07:00 - 09:00
07:00 - 09:00

12:00 - 16:00 ORDINACE
09:00 - 12:00
DRUHÝ PÁTEK V MĚSÍCI NEORDINUJEME

12:00 - 16:00 ORDINACE
16:00 - 18:00 pouze objednaní pacienti

Pouze na objednání
09:00 - 14:30
09:00 - 13:00
12:30 - 18:00
09:00 - 13:00
07:00 - 12:00

tel.
461 326 271
mob. 739 669 993
www.ordinaceplint.cz

06:00 - 07:00 odběry krve na objednání
6:30 - 10:00 ORDINACE
10:00 - 12:00 pouze objednaní pacienti
06:00 - 07:00 odběry krve na objednání
06:30 - 12:00 ORDINACE
9:00 - 11:00 pouze objednaní pacienti
07:00 - 09:00
07:00 - 12:00 ORDINACE

Odběry krve provádí sestra v úterý a ve čtvrtek od 6:30 – 7:00 hod. podle předchozího objednání,
dále Po a Pá dle domluvy.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

461 326 540

09:00 - 11:00 pouze objednaní pacienti

ORDINACE PLINT s. r. o.
MUDr. Zuzana Šedrlová
Okružní II/261 Jevíčko

Pátek

Čtvrtek

Středa

Úterý

Pondělí

tel.

07:00 - 09:00
07:00 - 09:00

Pouze na objednání
09:00 - 13:00
09:00 - 15:00
13:00 - 18:00
09:00 - 13:00
09:00 - 12:00

tel.
461 326 272
mob. 725 928 337
ordinacejevicko@seznam.cz

Bez objednání
07:00 - 09:00
07:00 - 09:00

MUDr. Křížová Ivana
Okružní II/261 Jevíčko

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

SALUS-PRAKTIK s. r. o.
MUDr. Jana Trčková
Okružní II/261 Jevíčko

ORDINAČNÍ HODINY

07:00 - 13:00
07:00 - 12:00

Provozní doba
07:00 - 14:00
07:00 - 14:00
12:00 - 18:00

Ordinační doba

tel.
464 620 203
lékařka, internista

Provozní doba
06:00 - 07:30
08:00 - 11:00
11:00 - 12:00
07:00 - 07:30
07:30 - 10:00
10:00 - 12:00
11:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
07:30 - 08:00
08:00 - 11:00
11:00 - 12:00

Čtvrtek

Provozní doba
06:00 - 07:30
08:00 - 10:00
10:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Ordinace Březina:

Pátek

Středa

Úterý

Pondělí

Ordinační doba
Odběry biologického materiálu (dle objednání)
Ordinace pro nemocné
Dětská poradna (dle objednání)
Preventivní prohlídky (dle objednání)

Ordinační doba
Odběry biologického materiálu (dle objednání)
Ordinace pro nemocné
Dětská poradna (dle objednání)
Odběry biologického materiálu (dle objednání)
Ordinace pro nemocné
Dětská poradna (dle objednání)
Odběry biologického materiálu (dle objednání)
Dětská poradna a preventivní prohlídky (dle objednání)
Ordinace pro nemocné
Preventivní prohlídky (dle objednání)
Odběry biologického materiálu (dle objednání)
Ordinace pro nemocné
Preventivní prohlídky (dle objednání)

JN DOKTOR s. r. o. – Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
MUDr. Olga Nádeníčková
mob. 731 589 189

Od 1. 1. 2020 změna ordinační doby.

Na interní vyšetření se objednávejte na telefonu: 464 620 203.

Odběry krve provádí sestra v pondělí, úterý, čtvrtek a v pátek od 6:30 – 7:00 hod dle předchozího
objednání.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

ORDINACE PLINT s. r. o.
MUDr. ALENA BLAHOVÁ
Okružní II/261 Jevíčko

Úsobrnský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku obce Úsobrno. Vychází v Úsobrně 4 x
ročně (září, prosinec, březen, červen). Příspěvky přijímá Jana Toulová, email: toulova.ja@email.cz, osobně v
knihovně a na obecním úřadě vždy do poloviny měsíce vydání. Grafická úprava: Lucie Švagerová.
Náklad 200 ks. Neprodejné, zdarma.

