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Naše dýmky v Národní galerii
V úterý 22. září 2022 byla slavnostně 

zahájena v Národní galerii v Praze 
výstava s názvem „V kroužcích dýmu: 
Portrét moderního umělce“, do které 
město Proseč zapůjčilo dýmky ze 
svých sbírek. Tuto prestižní spolupráci 
mají na svědomí Mgr.A. Marek Re-
jent a Mgr. Andrea Sodomková, kteří 
se našemu Muzeu dýmek a jeho sbír-
kám dlouhodobě věnují. Výstavu mů-
žete navštívit od 23. září 2022 až do 
8. ledna 2023 na adrese Národní gale-
rie v Praze, Veletržní palác, 1. patro.

Proseč hledá dětského lékaře
Město Proseč hledá do své ordinace 

v Proseči nového praktického lékaře 
pro děti a dorost. Možnost předání 
stávající kartotéky a vybavení ordinace, 
lokalita Proseče a okolí s perspektivou 
dalšího rozvoje. Pro další informace 
prosím kontaktujte starostu města -  
Ing. Jan Macháček, starosta@prosec.cz, 
tel. 777 119 957.

Slavnostní otevření nového Spolkového domu
V sobotu 10. září 2022 proběhl slav-

nostní Den otevřených dveří v novém 
Spolkovém domě, za 3 hodiny se přišlo 
podívat více než 300 lidí. Chtěli jsme 
občanům ukázat, jak se nám za jeden rok 
podařilo přeměnit desítky let chátrající 
průmyslový objekt ze začátku 20. století. 

Původně textilní továrna má nyní smys-
luplné využití v 21. století pro občany a 
spolky z našeho města. Celkové náklady 
byly více než 8 miliónů korun, z tohoto 
se podařilo získat dotaci ve výši 70 % z 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Proseč má dvě nové ulice pojmenované po padlých partyzánech
Město Proseč s přípravou lokality Vy-

hlídka, kde nyní vzniká 39 nových staveb-
ních parcel pro individuální výstavbu ro-
dinných domů a také 3 nové parcely pro 
výstavbu bytových domů, vnímalo jako 
důležité řešit souběžně také pojmenování 
nově vzniklých ulic.

Záležitostí se zabývalo letos zastupi-
telstvo města nejdříve na pracovním ne-
veřejném zasedání v květnu a o pojme-
nování rozhodlo následně na veřejném 
zasedání dne 15. června 2022. Zastupi-
telé rozhodli, že nové ulice ponesou názvy 
Svatoňova a Soškova.

Jedná se o symbolické gesto a rovněž 
vyjádření úcty dvěma padlým partyzánům, 
gen. Josefu Svatoňovi a kpt. Eduardu 
Soškovi, kteří padli 1. listopadu 1944 v 
místě pomníku na Pasekách. Oba byli 
významnou součástí II. odboje na Proseč-
sku během 2. světové války.

Souběžné vznikající nové ulice, které 
dělí hlavní krajská komunikace ve směru 
na Paseky a Borovou, připomínají při 
pohledu od Proseče dvě stojící postavy. 
Ulice vpravo od Proseče, napojující se na 
ulici Na Ohradě, byla pojmenována Sva-
toňova, po Josefu Svatoňovi s vyšší hod-
ností, protože pravá strana představuje 
čestné, významnější místo. Ulice vlevo 
byla pojmenována Soškova po jeho po-
bočníkovi Eduardu Soškovi.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 
zcela novou lokalitu, kde bude výstavba 
teprve zahájena, nevzniknou pojmeno-
váním žádné problémy ani s tím spojené 
další náklady. Naopak včasné pojmeno-
vání ulic bude mít pozitivní vliv na bez-
problémové začlenění nových ulic do pa-
sportů infrastruktury a značení města.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Uzavírky komunikací
V souvislostí s realizací stavebních 

prací na dopravní infrastruktuře nové 
lokality Vyhlídka a vjezdové brány jsou 
spojeny dopravní omezení a uzavírky.
- Úplná uzavírka bude v ulici Na 

Ohradě, a to v termínu od 30. 8. do  
31. 11. 2022. Vjezd je povolen pouze 
majitelům nemovitostí a dopravní ob-
sluze.
- Částečná uzavírka, provoz řízen 

semafory, bude na silnici II/357 (Pro-
seč-Borová) v úseku realizace lokality 
Vyhlídka, a to v termínu od 12. 9. do 
30. 10. 2022.

- Úplná uzavírka bude na silnici 
II/357 (Proseč-Borová) v úseku reali-
zace lokality Vyhlídka, a to v termínu 
od 31.10. do 11. 11. 2022.

 Za veškeré komplikace a omezení se 
všem občanům jménem města omlou-
váme, děkujeme za pochopení.

Vedení města Proseč
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- volný vstup do Muzea dýmek v Proseči 
- pracovní listy pro děti 
- ochutnávku místních dobrot  

Rozloučení s Muzeem dýmek pro letošní rok
Léto a s ním i turistická sezona se pomalu blíží ke svému konci. 

I Muzeum dýmek se začíná pomalu chystat na zasloužený zimní 
odpočinek. Naposledy v tomto roce se pro návštěvníky a své pří-
znivce otevře v neděli 30. října.

Město Proseč a Mikroregion Maštale přichystalo rozloučení s 
touto turistickou sezonou, které se bude konat v pátek 28. října 
od 10.00 do 16.00. Tento den bude vstup do muzea pro návštěv-
níky ZDARMA. Těšit se můžete na slané a sladké pohoštění a 
pro děti budou připravené zábavné pracovní listy.

I letos jsme se tak připojili k celorepublikové akci s názvem 
Týden turistických informačních center 2022, který pořádá Aso-
ciace turistických informačních center v návaznosti na Světový 
den pro rozvoj informací.

Přijďte se za námi podívat do Turistického informačního cen-
tra Maštale a Muzea dýmek a poznat či si připomenout neoby-
čejnou historii města Proseče a seznámit s ní zábavnou formou i 
své děti.

TIC Maštale

Návštěva z Mikroregionu Slušovicko
Milá návštěva starostů a zastupitelů 

z Mikroregionu Slušovicko zavítala ve 
středu 13. 9. 2022 do naší oblasti. Cílem 
setkání bylo předání zkušeností a inspi-
rací pro budoucí rozvoj obou oblastí.

Výpravu přivítal starosta obce Příluka 
David Šimek, který delegaci provedl po 
své obci. Návštěvníci se tak podívali do 
obecní hospůdky, obchůdku, kiosku a 
mikroička, Žíznivé studánky či Mateřské 
školy.

Následoval přejezd do Proseče, kde v 
nově otevřeném Spolkovém domě pro-
běhla prezentace Mikroregionu Maštale. 
Zde se výkladu ujal předseda Mikrore-
gionu Maštale a zároveň starosta města 
Proseč Jan Macháček za asistence Kate-

řiny Zelenkové. Slušovičtí také s velkým 
zájmem nahlédli do Muzea dýmek a Tu-
ristického informačního centra Maštale.

Podobné návštěvy jsou pro nás velmi 
přínosné. Jsou příležitostí k předání zku-
šeností a navázání cenných kontaktů.

Přejeme hezké podzimní dny.
Mikroregion Maštale
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Návštěva novinářů ze zemí 
Beneluxu

V pondělí 12. 9. 2022 zavítali do na-
šeho mikroregionu novináři ze zemí 
Beneluxu. Objevovali krásy Východ-
ních Čech. Navštívili tak například 
Litomyšl, Dolní Moravu, ale i naše 
Toulovcovy a Městské maštale, kte-
rými je provedla nová pracovnice TIC 
Maštale Ivona Holanová. 

Za realizaci této návštěvy opět vdě-
číme destinační společnosti Českomo-
ravské pomezí, se kterou již několik let 
intenzivně spolupracujeme.

Krásné dny přeje MM. 

Misijní den v Proseči
V sobotu 24. září tohoto roku přivítala 

naše farnost zástupce diecéze královéhra-
decké, českobudějovické, brněnské a arci-
diecéze pražské. Společně jsme vyslechli 
povídání o misiích, společně jsme běhali 
na podporu misií a závodili o misijní po-

hár. Posíleni dobrým občerstvením, spo-
kojeni s tvořivými aktivitami plni radosti 
z krásného dne, jsme na závěr společně 
slavili mši svatou v kostele sv. Mikuláše. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Misijní klubko 202 Proseč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Začátek roku v základní škole Perálec
Rekonstrukce

V novém školním roce čekalo děti a 
rodiče velké překvapení v podobě re-
konstrukce v prostorách základní školy a 
školní jídelny.

Děti přivítaly nové třídy společně s pře-
sunutou školní družinou a jídelnou. Nej-
větší překvapení čekalo druháčky, když 
usedly do nové učebny, v místech, kde v 
předchozích letech obědvaly.

Školní družina se přesunula do třídy 
prvňáčků a třeťáčků a dostala „nový kabát“ 
v podobě relaxačního koutku s posezením, 
novým nábytkem a velkým kobercem, 
kde si děti užijí spoustu zábavy a her.  

První společný oběd v zrekonstruova-
ných prostorách bývalé ŠD byl lepší,než 
kdy jindy, protože paní kuchařka dostala 
nové vybavení, které jí usnadní její práci.
1.září

Děti i paní učitelky se nemohly dočkat 
na první školní den, kdy poprvé used-
neme a společně si prohlédneme opra-
vené prostory školy.  

Prvnáčci byli plni očekávání a proto, 
aby jejich tréma nebyla tak velká, spo-
lečně si i se staršími spolužáky zazpívali 
několik písní.

Aby se prvňáčci těšili do školy i další 
den, čekalo je několik dárečků jako vý-
tvarné potřeby, dárkový pytlík od Par-
dubického kraje, který jsme si společně 
prohledli.

Než jsme se všichni rozešli domů, če-

kalo nás ještě společné fotografování u 
památníku.

V dalším vydání se opět těší
ZŠ a MŠ PERÁLEC



 Prosečský zpravodaj 9/2022 str. 6 www.prosec.cz

Den s hasiči pro děti
V sobotu 27. 8. 2022 jsme spolu s SDH 

Proseč oslavili výročí založení našich 
sborů. Tuto oslavu jsme se rozhodli věno-
vat zejména rodinám s dětmi.

Úvodní slova pronesli Petr Kusý (sta-
rosta SDH Záboří), Josef Kvapil (velitel 
výjezdové jednotky Záboří), Jiří Kubík 
(starosta SDH Proseč), Petr Džbánek 
(velitel výjezdové jednotky Proseč) a sa-
mozřejmě starosta města Jan Macháček. 
Ten spolu s místostarostou Proseče Milo-
slavem Hurychem obdrželi pamětní před-
měty od obou sborů.

Po celou dobu konání akce byla v are-
álu Městského parku Rychtářovy sady 
vystavena všechna hasičská vozidla obou 
jednotek. Děti i dospělí si je mohli pro-
hlédnout doslova ze všech stran.

SDH Proseč připravilo 8 zábavných 
stanovišť s úkoly, za jejichž splnění děti 
dostaly razítko do hrací karty. Za ode-

vzdání vyplněné karty děti obdržely věcné 
ceny. Soutěžních kartiček se vydalo na 
150, což svědčí o krásné účasti.

V průběhu odpoledne předvedli per-
fektní požární útok mladí hasiči z Pro-
seče. Veliký úspěch mělo také Divadýlko 
z pytlíčku, které předvedlo hru pro děti s 
názvem Prasečí slečinky, aneb prasečinky. 
K tanci a poslechu hrál bratr Martin Za-
nina. O občerstvení se postaral náš sbor. 
Nechyběly palačinky, párky v rohlíku ani 
masové plátky.

Celé odpoledne se při tak krásném po-
časí vydařilo na výbornou díky skvělé spo-
lupráci s SDH Proseč, finanční podpoře 
od Města Proseč a veliké návštěvnosti.

Veškerý výtěžek z akce jsme rozhodli 
věnovat na charitativní akci Korálky pro 
Natálku.

Všem zúčastněným ze srdce děkujeme.
SDH Záboří
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Koutek naší kronikářky: 

 Sklo a dřevořezby v Proseči
Pod tímto názvem proběhla v Kultur-

ním domě v Proseči ve dnech 14. -  28. 
9. 1975  výstava, která zájmem a návštěv-
ností obyvatel překonala hranice regionu.  
Svá díla tam představili architekt Alois 
Metelák a řezbářský mistr Ladislav Re-
jent. Zahájení výstavy se konalo v zaplně-
ném vestibulu kulturního domu v podání 
předsedy kulturní komise Jana Stodoly. 
Hlavní projev přednesl dr. Jan Kapusta, 
ředitel muzea v Litomyšli, který zasvě-
ceně pohovořil o dílech vystavujících i 
o nich samotných. O kulturní vložku se 
postarala Libuše Kvapilová, žačka zdejší 
devítiletky, zahrála Mozartovu sonátu 
pro klavír. Poté přestřihl pásku ideolo-
gický tajemník Kršňák z Chrudimil a 
účastníci výstavy vstoupili do sálu, kde 
se jim otevřel pohled na vystavovaná díla. 
Podél okna byly umístěny broušené vázy, 
na panelech jevištní stěny byly ukázky 
Metelákových návrhů skla, památníků 

i staveb, dále šperky a ocelorytiny. Ne-
chyběla ani fotografie, která připomněla 
památku Bohdana Kadlece, ředitele ha-
rrachovské sklárny a prosečského rodáka. 
Ve střední řadě ve vitrině byly ukázky 
posekaneckého skla a jeden prostý džbá-
nek z modrého skla, pravděpodobně ze 
zábořské sklárny, který představoval dílo 
nejstarší epochy prosečského skla. Po 
jedné ukázce bylo představeno i dílo Me-
telákových synů – Luboše a Milana. Ve 
střední řadě expozice umístil své výrobky -  
dřevořezby také Ladislav Rejent. Ve vitrí-
nách se nacházely drobné jemně vypraco-
vané figurky lidské i zvířecí, rozměrnější 
díla zaplňovala příční stěnu sálu. Přední 
místo zaujímala dřevořezba s motivem 
nové prosečské školy a také spartakiádní 
motivy. Po pravé straně sálu byly vysta-
veny hlavně předměty umělecko-řeme-
slné výroby, např. mísy, svícny, šperky, 
z nichž některé byly určeny k běžnému 

používání, jiné hlavně pro potěšení oka 
nad krásou i nad vyspělostí technického 
provedení. Obě části výstavy se vhodně 
doplňovaly a těšily se zájmu návštěv-
níků. Tato společná výstava byla výrazem 
přátelství Aloise Meteláka a Ladislava 
Rejenta. Alois Metelák při svých návště-
vách Proseče pravidelně se zastavoval u 
Ladislava Rejenta a myšlenka uspořádat 
společnou výstavu vznikla v jeho mysli.                                                                                                                                   
Informace o této výstavě přinesl krajský 
list Pochodeň 2.10.1975. V poměrně 
obsáhlém článku, mimo jiné, poukázal 
na její vysokou návštěvnost (250 lidí na 
vernisáži), která svědčí i o jejím kultur-
ním významu. Podobně reagoval okresní 
deník Budovatel v příspěvku zveřejněném 
17.9.1975. V témže roce proběhly dvě 
samostatné výstavy Meteláka i Rejenta v  
dnešním Pippichově divadle v Chrudimi.

Podle prosečské kroniky připravila:  
Miluše Rejentová

Letní kino a grilování na Pasekách
Spolek P.A.S.E.K.Y a město Proseč 

připravilo na druhý srpnový pátek pro-
mítání pohádky Tajemství staré bam-
bitky 2 pod rozhlednou Terezka na Pa-
sekách. Přípravy byly plné očekávání a 
napětí jaké bude počasí, protože se pro-
mítalo už v odloženém termínu. To se 
nakonec umoudřilo, a přestože byl večer 
chladnější, tak se promítání vydařilo. Po-
hádku v přírodě si nenechalo ujít přes 
300 diváků. Louka pod rozhlednou byla 
diváky krásně zaplněná. Děti netrpělivě 
vyčkávaly začátek pohádky, rodiče zatím 
využili nabídky z občerstvení, které pro 
ně bylo v chýši připraveno. Děkujeme, že 
jste všichni přišli a společně s námi si tak 
vychutnali hezký filmový večer. 

Po páteční velmi vydařené akci uspo-
řádal v sobotu spolek pro své členy a 
všechny občany Pasek společné grilování 
s živou hudbou. Sousedské popovídání a 

tancovačka pod rozhlednou byla více než 
vydařená. Děkujeme pánům Dostálovým 
a Špičákovi za skvělý hudební zážitek pod 
širým nebem.

Protože jsme spolek, který když může, 
tak velmi rád pomůže, rozhodli jsme se 
podpořit akci „Korálky pro Natálku“ a 
darovat vstupné z letního kina pod roz-
hlednou na Pasekách osmileté Natálce 
Dittrichové z Borové u Poličky na bezba-
riérový pohyb. A jelikož jsou pasečáci lidé 
se srdcem na správném místě, dalšími 
korunkami přispěli do kasičky, kterou 
jsme připravili na naši sobotní společnou 
akci. Výtěžek z paseckých akcí byl předán 
spolku Rozběháme Luži, který celou akci 
pro Natálku uspořádal.

Všem moc a moc děkujeme.
Za spolek P.A.S.E.K.Y
Veronika Macháčková
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY

Grafický manuál

ZŠ a MŠ Proseč

Přivítání prvňáčků
Nové žáky školy přivítala paní ředi-

telka Mgr. Romana Pešková společně 
s panem starostou Ing. Janem Ma-
cháčkem a dalšími zaměstnanci školy. 
Celkem bylo do prvního ročníku při-
jato 23 dětí. 

Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve 
škole dařilo a měli radost ze všeho no-
vého, co se zde naučí.

Úvodní slovo ředitelky
Vážení rodiče, spoluobčané, milé děti, 

je mi potěšením pozdravit vás a přivítat 
v novém školním roce. Přeji vám všem i 
celému kolektivu zaměstnanců ZŠ a MŠ, 

aby to pro vás byl rok úspěšný a radostný 
a aby pro vás byla škola místem, kde se 
budete cítit dobře.

Mgr. Romana Pešková

Ohlédnutí za prázdninami
Během letních prázdnin proběhla ve 

škole údržba a velký úklid všech prostor. 
Poděkování patří panu školníkovi a jeho 
týmu brigádníků, uklízečkám a také ku-
chařkám, kteří poctivě školu přichystali 
na nadcházející školní rok.

Taneční škola Bohemia využila stejně 
jako v loňských letech prostory prvního 
stupně pro svůj tábor. Celý týden zde 
tedy trávili čas tanečníci různých věko-
vých kategorií. Sportovní halu pak využili 
mladí florbalisté, kteří pilně trénovali od 
rána do večera.

Žáci šesté třídy se zúčastnili seznamovacího GO programu
Šesťáci strávili společně tři dny na ne-

dalekém Táboře Barrandov, kde prožili 
spoustu dobrodružství, která jim napo-
mohla blíže se seznámit s nově přícho-
zími žáky a celkově se vzájemně více po-
znat. 
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Rodilý mluvčí ve výuce

S radostí oznamujeme, že nám podařilo 
zajistit rodilého mluvčího do výuky voli-
telného předmětu Anglická konverzace, 
kam se mohou přihlásit žáci devátého 

ročníku. Výuka bude probíhat jednou 
týdně online v malých skupinkách. Pro 
žáky  může tato zkušenost znamenat ne-
jen posun v jazyce, ale také ve vnímání 
svých schopností a dovedností. Moc mě 
těší, že vedení  školy nápad podpořilo, ba 
co více, zajistilo financování. 

Mgr. Milena Tobiášová

Název projektu: Prosečský Talent 21
Program: Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a 
žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor 
Pardubického kraje II

V červnu 2022  jsme ukončili projekt 
Prosečský Talent 21, který v naší škole 
běžel od  února 2021. S realizací konkrét-
ních aktivit se však začalo až v říjnu 2021.  
Od Pardubického kraje jsme získali fi-
nanční prostředky ve výši 300 000 Kč. Ty 
byly  využity mimo jiné na činnost  Klubu 
Koumáků nebo dlouhodobé badatelské 

projekty. Díky spolupráci s Technecium 
- Talent Centrum Průmyslu 4.0  jsme 
mohli realizovat setkání s odborníky jak u 
nás ve škole, tak i v terénu. V započatých 
aktivitách bychom rádi pokračovali i v le-
tošním školním roce. 

Mgr. Milena Tobiášová

Finále OVOV Brno
Na republikovém finále Odznaku 

všestrannosti olympijských vítězů naši 
školu v letošním roce reprezentovala 
žákyně 9. třídy Andrea Lacmanová 
v kategorii dívek K14. Se svými 120 
soupeřkami absolvovala všech 10 dis-
ciplín, vytvořila si 4 osobní rekordy a 
skončila v první polovině startovního 
pole. Konkurence v této věkové sku-
pině byla veliká. Andrea si z Brna od-
vezla skvělý výsledek a za předvedený 
výkon i zlatý olympijský odznak. 

Závod lesní krajinou
Při tradičním Běhu lesní krajinou 

mladší děti absolvovaly trasu se stanovi-
šti, na kterých plnily úkoly, které prově-
řily jejich znalosti i postřeh. Žáci druhého 
stupně se vydali si mohli vybrat mezi 

na připravenou běžeckou či cyklistic-
kou trasu v okolí bývalého lomu. Den se 
krásně vydařil, počasí nám opět přálo a už 
se těšíme na příští ročník.



 Prosečský zpravodaj 9/2022 str. 10 www.prosec.cz

Nový školní rok
Prázdniny utekly jako voda a už je tu 

nový školní rok.  Našim letošním hlav-
ním ceročním tématem bude “Stromečku, 
stromečku, kdo v tobě přebývá?” Opět 
tak navazujeme na předešlé roční plány 

“Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?” a “Rok 
stromů.”

Budeme se věnovat společenstvím, 
která žijí v okolí stromů (hmyz, ptáci, 
lesní zvířata, lidé…), dále budeme hledat 
souvislosti v proměnách přírody, v cho-
vání zvířat, v tom jak v přírodě vše fun-
guje a navzájem se ovlivňuje. Zjistíme, že 
stromy jsou životně důležité pro mnoho 
živočichů včetně lidí a proto je důležité se 
chovat k živé přírodě s úctou a přirozeně 
ji ochraňovat. 

Nyní je za námi teprve polovina září 
a to je především adaptační období pro 
nově nastupující děti a vlastně i pro děti 
stávající. Děti se seznamují s novými ka-
marády, s učitelkami a také poznávají, jak 
to ve školce chodí. Máme radost, že nové 
děti chodí do školky s úsměvem a slziček 
letos bylo opravdu jen minimum. 

Divadlo
Dne 14.9. přijelo za dětmi do školky 

divadlo s pohádkou Zvířátka a loupežníci. 
Dětem se představení moc líbilo a tak 
není divu, že se ze školky ozýval smích a 
potlesk.

Děti nás baví…
Paní učitelka pomáhá chlapečkovi za-

vazovat tkaničky a chlapeček jí radí: “To 
musíš zavázat kolem nohy, ty tkaničky jsou 
totiž dlouhý jak průjem.”

Při obědě si paní učitelky povídají co je 
ještě třeba a od stolečku dětí se ozve: “A 
vy jíst nebudete???”

Paní učitelka se ptá dětí, jaké slovo 
znají na písmeno B?  “Chlapec ze sebe oka-
mžitě vystřelí: BLBEC, BOBEK”

Holčička pozoruje papouška a zvolá: 
“Paní učitelko, ten papoušek má hlavu 
vzhůru nohama.”

Kolem dětí projelo rychle auto. Hol-
čička se zamyslí a povídá: “To byl asi náš 
táta, ten taky jezdí jako prase!”

Za MŠ Proseč Jana Vaňousová

MŠ Proseč informuje...
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč 
Beletrie:
Kateřina Tučková – Bílá Voda, Štěpán Javůrek – Nebe 
nad Perninkem, Pavel Hrdlička – Žebrákova pomsta, Ema 
Labudová – Lada u ledu, Petr Sýkora – Sklíněné korálky, 
Dominik Dán – Něžná fata morgána, Viktor Dyk – Kry-
sař, Karel Jaromír Erben - Kytice, Tim Ayliffe – Pro vyšší 
dobro, Wilbur Smith  – Kořist, Anders Roslund – 3 hodiny, 
Alan Jacobson – Sedmá oběť, Hakan Ötlundh – Proro-
kova zima, Sandrine Collette – Poslední příliv, Zoja Stage 

– Dětské zoubky, Terry Pratchett – Faust Erik, William 
Shakespeare – Romeo a Julie, Liz Trenow – Láska a válka, 
Lucinda Riley – Sestra slunce, Gina Lamanna – Krásné a 
podezřelé, Jill Childs – Graciino tajemství, Ann Moore – 
Úsvit naděje, Susan Lewis – O minutu později, Carol Ma-
son – Když jsme se viděli naposled, Anne Tyler – Běh času, 
Graeme Simision – Dozvuky mých lásek
Knihy pro děti:
Petr Sís – Nicky a Věra: Příběh Nicholase Wintona a jeho 
dětí, Daniela Krolupperová – Bubáček a zlobivá závěj, Mi-
loš Kratochvíl – Trpaslíci, Prasněhurka, děda a já, Lucie 
Hlavinková – Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly, 
Chiara Piroddi – Timovy tipy: Budu mít sourozence, První 
den ve školce
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Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo stomatologické služby Telefon
Říjen 1.10. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 608608303

2.10. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 608608303
8.10. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 469312039
9.10. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 469312039
15.10. Sobota MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova 315 774026260
16.10. Neděle MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova 315 774026260
22.10. Sobota MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova 315 774026260
23.10. Neděle MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 241 Zdravotní středisko 469321126
28.10. Pátek - státní svátek MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 241 Zdravotní středisko 469321126
29.10. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 469311637
30.10. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 469311637

Listopad 5.11. Neděle MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 241 Zdravotní středisko 469321126
6.11. Sobota MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 241 Zdravotní středisko 469321126
12.11. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 469311826
13.11. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 469311826
17.11. Čtvrtek - státní svátek MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova 315 774026260
19.11. Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 65 469311826
20.11. Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 65 469311826
26.11. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 469344127
27.11. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 469344127

Prosinec 3.12. Sobota MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 241 Zdravotní středisko 469321126
4.12. Neděle MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 241 Zdravotní středisko 469321126
10.12. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 469311637
11.12. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 469311637
17.12. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 608608303
18.12. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 608608303
24.12. Sobota- Štědrý den MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 733145691
25.12. Neděle-1. sv. vánoční MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 469312039
26.12. Pondělí-2. sv. vánoční MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 469311826

R o z p i s   s l u ž e b   s t o m a t o l o g ů
IV. čtvrtletí  2022

Stomatologické služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.

doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, 
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky
Nesbírám vážnou hudbu, dechovky ani lidovky

Platba ihned v hotovosti
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: 

Fiat1955@seznam.cz

Prodej rodinného domu
se zahradou

v Proseči - Záboří

Více informací na telefonním čísle:

732 931 367


