
 

 
 
Strana 1 (celkem 10)                              Občasník Obce Vysočina                                 Dne: 27.11.2014 

 

 
 

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová 
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz 

www.obecvysocina.cz 
 
 

ZPRAVODAJ č. 4/2014 
Vážení spoluobčané, 

 v měsíci říjnu se konaly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci se voleb zúčastnilo 422 

obyvatel, což znamená 73 % účast. Toto výrazně převyšuje celorepublikový průměr. 

Chtěl bych Vám všem poděkovat za Váš aktivní přístup.  

Zastupiteli obce Vysočina byli zvoleni: Tomáš Dubský, Zdeněk Dubský, 

Petr Bačkovský, Vlastimil Blažek, Zdeněk Štengl, Jan Borek, Jan 

Chmelař.  

     Ustavující zasedání se konalo 4. 11. 2014 ve Dřevíkově. Zastupitelé 

složili slib a zvolili starostu, místostarostu a předsedy jednotlivých 

výborů a komisí.   
 

 

CO ČEKÁ NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE 

     Nově zvolené zastupitelstvo bude moci navázat na práci 

minulých zastupitelů. 

     V letošním roce jsme dokončili několik důležitých projektů. 

Mezi ty hlavní určitě patří oprava chodníku a fasády u 

pohostinství ve Rváčově a rekonstrukce návsi v Možděnici.  

Připravuje se projekt na doplnění a úpravu zeleně. Bude řešit 

veřejné prostranství, okolí autobusových zastávek, ale třeba také 

nově získaný pozemek u odbočky na Petrkov. 

     V příštím roce bychom rádi vybudovali víceúčelové hřiště ve Dřevíkově, které v této místní části 

dlouhodobě chybí. V novém územním plánu se vyčlenilo vhodné místo a je připraven projekt pro podání 

žádosti o stavební povolení. Rádi bychom zde také pokračovali v postupné rekonstrukci pohostinství. 

Nově jsou zde vyměněna okna a vstupní dveře, následovat bude fasáda a řeší se studie úpravy zázemí.  

Ve Svobodných Hamrech se musí provést zabezpečení opěrné zdi náhonu, která je v havarijním stavu.  

 Je podána žádost o převedení tohoto pozemku do vlastnictví obce. Dále zde řešíme směny pozemků dle 

skutečného způsobu užívání.  

V Možděnici se připravuje II. etapa „rekonstrukce vedení nízkého napětí“ a s tím pro nás souvisí případná 

rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Ve Rváčově je velkou výzvou prostranství v okolí pohostinství a autobusová zastávka směrem na 

Hlinsko. Zde je třeba připravit projekt, který by měl především řešit bezpečnost silničního provozu. 

Pokračovat se bude v každoroční údržbě a opravách místních komunikací. Důležité je i zajištění chodu 

Prodejen, kde ve Dřevíkově a ve Rváčově je obec přímo provozuje. Nabízí se i možnost rozšíření 

sortimentu o regionální produkty. 
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     V minulých letech se osvědčila podpora kultury a sportu. Chtěl bych zmínit doplnění herních prvků a 

zapojení veřejnosti prostřednictvím grantů. Pořídily se trampolíny, stoly na stolní tenis a můžeme uvést i 

nové vytápění sálu ve Rváčově, který tím získal podstatně větší využití. 

Velice důležitá je podpora SK Rváčov, který obnovil družstvo přípravky a přivedl na hřiště nejmladší 

generaci. 

     Z kultury bych chtěl zmínit velký zájem o zájezdy do divadla a příjemně překvapující velkou 

návštěvnost nově zřízené obecní knihovny ve Rváčově. Ta se skutečně stala místem setkávání dětí, 

mládeže i dospělých. 

     Na závěr, ale určitě ne na konec, musím uvést  dlouhodobě významnou spolupráci se sbory 

dobrovolných hasičů, kteří každoročně odvádějí stovky brigádnických hodin a zajišťují řadu kulturních a 

sportovních akcí.  

     Zamýšlené projekty a záměry budou jistě vyžadovat i značné finanční náklady. Z toho důvodu je třeba 

důkladně zvažovat nejen pořizovací, ale i provozní náklady, které budou každoročně rozpočet obce 

zatěžovat. Stejně jako v minulých letech bude třeba sledovat vypisované dotační tituly a snažit se je 

vhodně využít. 

     Jsem přesvědčen, že všichni zastupitelé naší obce jsou připraveni společně pracovat a snažit se najít ta 

nejvhodnější řešení pro naší obec. 
Tomáš Dubský, starosta 

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

     Jménem svým a jménem Sdružení pro obec Vysočinu děkuji všem občanům, kteří nám dali důvěru 

v komunálních volbách. Protože bychom chtěli dostát svých slov, která jsme dali před volbami, jednáme 

např. po dohodě v zastupitelstvu s krajským úřadem  o rekonstrukci silnice do Možděnice. Tento projekt 

v hodnotě cca 5 mil. Kč se nám podařilo zařadit do plánu rekonstrukcí a oprav pro nejbližší období. 

Rekonstrukce tedy proběhne příští rok. S potěšením mohu také sdělit, že minulé zastupitelstvo připravilo 

několik dobrých projektů, které mají ambici zkrášlit naše obce. Naším dalším cílem je zvýšení 

informovanosti občanů obce, proto uspořádáme nad rámec veřejných zastupitelstev i několik 

neformálních schůzek s cílem seznámit vás občany nejen ze Rváčova s budoucími záměry a projekty. 

Právě zde očekáváme náměty a podměty, které přeneseme do obecního zastupitelstva.                      

O termínech budete včas informováni jak na vývěsce, tak i v tomto občasníku. Na tato setkání jste všichni 

srdečně zváni. Závěrem mi dovolte popřát všem občanům naší obce pohodové prožití Vánočních svátků a 

hodně zdraví v roce 2015. 
Zastupitel Pardubického kraje a obce Vysočina 

Mgr. Zdeněk  Štengl 

 

ZELENÁ STUHA ČR – 3. MÍSTO 
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o získání Zelené stuhy 

Pardubického kraje roku 2014 a o postupu do celostátního kola. 

Výsledky byly vyhlášeny 23. 9. 2014 v prostorách Senátu parlamentu 

ČR. Postupně byly představeny vítězné obce jednotlivých krajů. Na 

závěr pak byly vyhlášeny první tři místa. Naše obec se umístila na 

krásném třetím místě. Celkovým vítězem se stala obec Modrá ze 

Zlínského kraje. Jak jsme již uvedli s oceněním souvisí i účelová dotace 

400 000,- Kč. Tato finanční částka však musí být využita ke zlepšování životního prostředí, zejména 

v zastavěném a zastavitelném území obce. Při této příležitosti Vás chci požádat o zamyšlení, co by 

se u nás v této oblasti dalo vylepšit (kde vysadit strom, kde záhon pěkných květin, kde vyčistit 

potok apod.). Svoje náměty nám prosím sdělte do konce února 2015, abychom je mohli přidat do 

připravovaného projektu.  
Tomáš Dubský, starosta 

mailto:info@obecvysocina.cz
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USNESENÍ č. 7/2014  

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

KONANÉHO DNE 4. 11. 2014 

 
Zastupitelstvo obce Vysočina: 

 

VOLÍ : 
 Do funkce starosty  Tomáše DUBSKÉHO 

 

 Do funkce místostarosty  Jana CHMELAŘE   

 

 Do funkce předsedy finančního výboru – Blažka Vlastimila     

Členy: Petr Josef, Plíšek Jaromír st., Nevole Jindřich,  

Tesáková Marie 

 

 Do funkce předsedy kontrolního výboru – Štengla Zdeňka     

     Členy – Procházková Markéta, Bačkovská Jana, Plíšek Jaromír ml.,    

     Beránek  Miroslav 

 

 Do funkce předsedy kulturní komise -  Bačkovského Petra 

 

 Do funkce předsedy komise pro občanské záležitosti a školství - Dubského Zdeňka 

 Do funkce předsedy komise pro sport a volnočasové aktivity – Borka Jana 

      

ZŘIZUJE: 
     Finanční výbor 

     Kontrolní výbor 

     Komisi kulturní 

     Komisi pro občanské záležitosti a školství  

     Komisi pro sport a volnočasové aktivity  

     Komisi bezpečnostní a povodňovou 

 

SCHVALUJE : 
 Pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva ve výši: 

       - místostarosta 3.000,- Kč 

       - zastupitel předseda výboru nebo komise 1.520,- Kč 

       - zastupitel 460,- Kč 

       - odměna náleží ode dne zvolení do funkce  
 

                     Tomáš Dubský  v.r.                                                  Jan Chmelař v.r.          

                         starosta obce                                                       místostarosta obce                                          

mailto:info@obecvysocina.cz
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Z ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNY 

Beseda v knihovně – Rváčov 

V úterý 21. 10. 2014 se v knihovně konala beseda s paní PhDr. 

Hanou Mazurovou, zaměřená na soukromý život Boženy 

Němcové. Beseda probíhala v rámci projektu MAS Nezapomeňte 

(se) vrátit a velice se líbila.  

Kurz malování 
pastelem - knihovna Rváčov 

Ve dnech 27. a 28. 10. 2014 se v knihovně ve Rváčově 

uskutečnil kurz malování pastelem. Vyučovala paní Lazárková. 

Účastníci byli velice 

spokojeni.  

 

 

Výroba papírových ozdob - knihovna Rváčov 
V pondělí 17. 11. 2014 si v knihovně ve Rváčově mohli 

zájemci vyzkoušet výrobu vánočních ozdob z papíru. Účast 

byla velká a všichni byli moc spokojeni. 

__________________________________________________ 

 

Dále Vás chceme pozvat na připravované akce: 
Čtvrtek 4. 12. 2014:   TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  NEJEN PRO SENIORY 

Úterý 16. 12. 2014:    PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SE ČTENÍM A UKÁZKOU 

                                   VÁNOČNÍCH TRADIC 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

I N F O K A N Á L 

 

    V měsíci červnu byl spuštěn INFOKANÁL. 

Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů. 

V současné době máme přihlášeno 100 odběratelů. 

Zaregistrovat se můžete přes naše internetové stránky – www.obecvysocina.cz nebo zavolat na Obecní 

úřad a my Vás rádi zaregistrujeme.  

 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 

NA VESELÉM KOPCI 

 

V neděli 14. prosince se bude konat 

tradiční  

P Ř E D V Á N O Č N Í    

J A R M A R K 
na Veselém Kopci. 

     V případě špatného počasí bude 

od 9,00 do 14,00 hodin zaveden 

jednosměrný provoz směr Dřevíkov 

– Svobodné Hamry. 

     Děkujeme za pochopení 

_____________________________________________________________________________________ 

 

N Á V Š T Ě V A    O B C Í 

 
V měsíci září pořádala Celostátní síť pro venkov Pardubického kraje ve spolupráci s Agrovenkovem, 

o.p.s. „Návštěvu obcí, které se úspěšně umístily v soutěži vesnice roku“. 

Celkem 40 starostů z celého Pardubického kraje v letošním roce navštívilo i naší obec. 

Postupně jsme jim představili jednotlivé místní části a seznámili jsme je s připravovanými projekty. 

Na závěr prohlídky navštívili skanzen na Veselém Kopci. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Návštěva senátora Jana Veleby 

Ve středu 29. 10. 2014 navštívil naší obec senátor Jan Veleba. Zajímal se o aktuální dění v naší obci i o 

připravované záměry pro příští rok.  

____________________________________________________________________________________ 

 

U P O Z O R N Ě N Í 

 
Od 1. 11. 2014 opět platí nutnost povolení pro kácení stromů rostoucích mimo les. 

Povolení je nutné pro: 

 Dřeviny o obvodu kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí 

 Pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha přesahuje 40 m2 

 

Povolení se nevyžaduje u ovocných stromů. Přesné znění upravuje VYHLÁŠKA 

189/2013 Sb. 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Ze základní školy v Trhové Kamenici 

 

Výsledky voleb do školské rady 

V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 proběhly ve středu 22. 10. 2014 volby do Školské rady z řad 

zákonných zástupců. Volební komise pracovala ve složení: paní Mgr. Soňa Janotková, paní Lenka 

Polánská a Mgr. Radek Nejedlý. 

Voleb se zúčastnilo 85 voličů, z toho bylo 85 platných hlasů. 

Přehled kandidátů a počet hlasů: 

pan Tomáš Häusler – 37 hlasů 

paní Mgr. Romana Mencová – 26 hlasů 

paní Zdeňka Osmíková – 22 hlasů 

Do Školské rady byl za zákonné zástupce zvolen tento kandidát:  

Pan Tomáš Häusler 

_____________________________________________________________________________________ 

 

VII. třída v České televizi 

               

 Je to tak! Ve středu 17. září jsme vyrazili do 

Prahy, abychom navštívili Českou  

televizi. Moc jsme se těšili a ve 13 h jsme již 

vstupovali do hlavní budovy. Ujala se nás 

příjemná průvodkyně, která nás provázela 

jednotlivými studii a ochotně nám sdělovala 

zajímavosti z natáčení známých pořadů. 

Studia nám připomínala velké plechovky 

s desítkami světel u stropu. Na chvíli se 

z některých z nás stali kameramani, herci 

nebo režiséři. Stát za moderátorským stolem 

a používat čtecí zařízení není zase tak 

jednoduché, jak by se zdálo. Také jsme si 

vyzkoušeli pohádkové klobouky, prohlédli 

si filmové rekvizity a kostýmy herců. 

Během exkurze jsme tajně doufali, že uvidíme nějakou známou osobnost. A měli jsme štěstí! Představte 

si, že jsme se vyfotografovali s panem Ivanem Trojanem. Při odchodu jsme ještě potkali pana Adama 

Krause. Byl velmi příjemný, pohovořil s námi a trpělivě se podepsal všem zájemcům. Plni zážitků jsme 

se vraceli z exkurze po ČT domů, abychom mohli rodičům vyprávět. Děkujeme p. uč. E. Gábrlové, že pro 

nás tuto akci zorganizovala. Děkujeme i paní Lence Polánské, která nás doprovázela. 

Žáci  VII. Třídy 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Koncert ve škole 
 

V pondělí 6. října se žáci 1. stupně zúčastnili vzdělávacího koncertu s 

názvem „Šel tudy, měl dudy“, který připravili pedagogové ze ZUŠ ve 

Žďáru nad Sázavou – paní Miroslava Smékalová a pan Leoš Drahotský. Ti 

dětem postupně představovali různé hudební nástroje (flétny, klarinety, 

saxofony, kytaru, violoncello, bicí a keyboard), na které hráli krásné 

skladby. Chlapci a děvčata si s nimi několikrát zazpívali české lidové písně. 

Při interpretaci některých skladeb malí posluchači měli za úkol vyjádřit 

svoje pocity z hudby. Z několika posluchaček se dokonce na chvíli staly 

kankánové tanečnice. Všechny velice zaujaly dudy, na které pan Drahotský 

na závěr zahrál několik písní.  Vzdělávací koncert se všem velice líbil.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Vánoční ozdoby v Horním Bradle    

 

Ve středu 15. října žáci 1. stupně v Horním Bradle navštívili provozovnu, ve 

které se vyrábějí vánoční ozdoby. Sledovali, jak ozdoby od prvního kroku 

vznikají. Pozorovali, jak se  ozdoby foukají, stříbří, barví a malují. Nejvíce je 

zaujalo malování a zdobení ozdob. Na závěr se podívali do podnikové prodejny, 

kde si mohli ozdoby koupit. Až děti budou doma pomáhat zdobit vánoční 

stromeček, jistě si vzpomenou, jak pracné a náročné je ozdoby vyrobit a budou 

si dávat pozor, aby žádnou nerozbili, přestože střepy znamenají štěstí.  

 

___________________________________________________________ 

Lidická hrušeň 

V úterý 21. října se žáci 7. a 8. třídy v Nasavrkách zúčastnili slavnostního vysazování odnože lidické 

hrušně, která jako jediná 10. června 1942 přežila vypálení Lidic.     Akci zahájil pan starosta Nasavrk 

Mgr. Milan Chvojka, který přivítal pana Nešpora – předsedu Občanského sdružení Lidic, dále paní 

Nešporovou – předsedkyni sdružení Oáza, paní Čepelovou – pamětnici. Do Nasavrk měly přijet ještě dvě 

pamětnice – paní Milada Cábová a paní Miloslava Kalibová, které se kvůli nemoci omluvily. 

       Pan Nešpor všechny seznámil s historií lidické hrušně (www.google.cz – Lidická hrušeň) a poté do 

země zasadil dceřinný strom – odnož památné hrušně se slovy, že se jedná o posla naděje, který dokazuje, 

že se dá přežít i ta největší tragédie na světě. Pan Nešpor věří, že hrušeň bude sloužit jako připomínka 

vyhlazení Lidic a bude poslem naděje pro budoucí generace. Po zasazení hrušně z úst paní Jany 

Sychrovské zazněla česká státní hymna. 

       Poté se žáci přesunuli do hotelu Šustr, kde je čekala beseda s paní Věrou Čepelovou, rozenou 

Vokatou, která jako dítě přežila vyhlazení Lidic. Chlapci a dívky se zde dozvěděli, jak probíhalo vypálení 

Lidic a jak bylo naloženo s lidskými životy. Muži byli odvedeni na sever do Horákova statku a poté byli 

zastřeleni. Ženy byly  odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrűck, kde vyráběly oblečení pro 

vojáky. (Nejednalo se o tábor vyhlazovací, byl to tábor pracovní). Děti byly transportovány do 
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koncentračního tábora v Lodži a poté byly převezeny do Chelmnu, kde byly usmrceny plynem. Z 

celkového počtu lidických dětí bylo vybráno celkem 9 dětí, které měly být vychovány v německých 

rodinách. Před umístěním do náhradní rodiny děti strávily několik měsíců v dětských domovech, kde se 

učily mluvit německy. Němci se považovali za příslušníky tzv. árijské rasy (= rasy, která měla být 

nadřazená všem ostatním – např. blond vlasy, modré oči apod.), a proto si k výchově volili děti, které tyto 

rysy měly. Paní Čepelová byla tmavovlasá. Do tohoto výběru se tedy nehodila, přesto byla předurčena k 

výchově v německé rodině. Ona sama říká, že jí přálo štěstí, či náhoda. Když došlo k vypálení Lidic, bylo 

paní Čepelové pouhých 7 let a právě končila 1. třídu základní školy. Její nová rodina bydlela v Polsku. 

Paní Čepelová říká, že se k ní její noví opatrovníci chovali vždy pěkně, přesto je nikdy neoslovila 

„maminko a tatínku“. Když se s nimi v roce 1946 loučila, všichni plakali. Paní Čepelová se do 

Československa vrátila 22. září 1946, bylo jí 11 let, neuměla česky, proto se český jazyk musela znovu 

učit. Její maminka  Božena Vokatá v koncentračním táboře přežila a vrátila se zpět do Lidic, kde na svoji 

jedinou dceru Věru čekala. Věřila, že se Věruška vrátí, a tak se i stalo. Obě byly velice šťastné. Do 

nového domu v Lidicích se přestěhovaly v roce 1951. Paní Věra se vyučila švadlenou, vdala se, má dvě 

děti, dvě vnoučata a tři pravnoučata. Stále žije v Lidicích. 

Do Lidic se z koncentračního tábora vrátilo ještě několik dalších žen, které byly vyslány na pochod smrti, 

který již nebyl dokončen a ženy tak dostaly šanci navrátit se do svých domovů. Rozdělily se do několika 

skupin a od Baltského moře přes Berlín a Sachsenhausen se vydaly do Československa. Netušily, že v 

Lidicích své domovy nenajdou. Vůbec nevěděly, že nacisté jejich vesnici srovnali se zemí. To se 

dozvěděly až po příchodu do Československa. K uctění památky 70. výročí vyhlazení  obcí Lidic a 

Ležáků a putování českých žen z Německa do Československa byla v roce 2012 uspořádána štafeta, která 

mapovala cestu českých žen z transportu smrti do Lidic. Štafetu vedl pan Mgr. Jan Rýdlo. Ten celou akci 

moderoval. 

Pro žáky byla beseda velice přínosná. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací, měli možnost zeptat se 

očité svědkyně na její vzpomínky a postřehy týkající se vyhlazení Lidic. Věříme, že si všichni dokázali 

představit, jak hrozné bylo řádění nacistů po spáchání atentátu na říšského protektora Reinharda 

Heydricha a kolik nevinných lidí obecně za druhé světové války přišlo o své životy. Chlapci a dívky si 

také uvědomili, že dnešní svět je plný válečných konfliktů, které mohou překročit hranice naší republiky a 

zasáhnout do životů všech občanů. Doufáme, že se tak nestane a že všichni budeme žít v moderní 

demokratické společnosti, ve které vládne mír. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

V PÁTEK 12. 12. 2014 OD 17,00 HODIN 

KOSTEL U SVATÉHO MIKULÁŠE VE RVÁČOVĚ 

HUDEBNÍCI: TOMÁŠ KARMAZÍN A VLASTIN JÍRŮ  

ZAHRAJÍ ZNÁMÉ SKLADBY. 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, VÝTĚŽEK BUDE POUŽIT NA OPRAVU HŘBITOVNÍ ZDI. 
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Hodně zdraví a životní pohody  

přejeme všem jubilantům 

LISTOPAD  2014 PROSINEC  2014 

75 LET KAREL SMETÁNKA 70 LET ZDEŇKA NAVRÁTILOVÁ 

88 LET MILOSLAV ZELENÝ 85 LET JAROSLAV KADLEC 

83 LET MARIE DŘÍZHALOVÁ 75 LET JOSEF STEHNO 

85 LET VLASTA CIMPLOVÁ  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

P L A C E N Í    P O P L A T K Ů    Z A    O D P A D 
DŘEVÍKOV  OBECNÍ ÚŘAD 

 PRODEJNA 

MOŽDĚNICE  PRODEJNA 

RVÁČOV  PRODEJNA 

 ÚŘEDNÍ DEN 2. 12. 2014 OD 13,00 DO 15,00 HODIN –  ŠKOLA 

SV. HAMRY  HASIČSKÁ ZBROJNICE – 2. A 4. 12. 2014 OD 12,00 DO 16,00 HODIN 

SLOŽENKY S SEBOU 

 

R o z p i s   p o h o t o v o s t n í c h   s l u ž e b    s t o m a t o l o g ů 

Prosinec  

6.12. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 

7.12. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 

13.12. Sobota MUDr. Petr Foltan Herálec–Český Herálec Herálec 81 

14.12. Neděle MUDr. Petr Foltan Herálec–Český Herálec Herálec 81 

20.12. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

21.12. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

22.12. Pondělí MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 

23.12. Úterý MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64 

24.12. Středa - Štědrý den MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 

25.12. Čtvrtek - 1.sv.vánoční MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko 

26.12. Pátek - 2.sv.vánoční MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

27.12. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 

28.12. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 

29.12. Pondělí MUDr. Jan Konývka Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 

30.12. Úterý MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64 

31.12. Středa MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 

1.1.2015 Čtvrtek - Nový rok MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstvní 1401 

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
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