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ZPRAVODAJ č. 3/2021
Vážení spoluobčané,
první polovina září nás ještě potěšila teplým počasím a nyní již vše směřuje k podzimu.
V úvodu dnešního Zpravodaje děkuji za příspěvek na pomoc obcím postiženým ničivým tornádem.
Celkem se podařilo vybrat 52.600,-Kč. Z rozpočtu obce byl schválen příspěvek ve výši 50.000,- Kč.
Celkem tedy převádíme na účet zřízený pro obec Týnec 102.600,-Kč.
Bohužel rozmary počasí se nevyhnuly ani naší obci a došlo k poškození dřevěné zvoničky padajícím
stromem v Možděnici. V srpnu poté udeřil blesk do lípy na dřevíkovské návsi a výboj poškodil přilehlý
křížek. Chci při této příležitosti poděkovat členům výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů za
bezprostřední zásah a panu Josefu Tomkovi za provedení opravy křížku.
V průběhu léta se konaly i příjemné akce. Ve Rváčově jsme uspořádali tradiční „Výstavu obrazů malířů
Vysočiny“ a cestu si sem našlo téměř 800 návštěvníků. Aktivní jsou i jednotlivé sbory dobrovolných hasičů
a sportovní kluby. Konala se hasičská soutěž v požárním sportu, rybářské závody, dětské dny, country
zábavy a kulturní vystoupení. Významnou akcí byla oslava výročí uplynutí 100 let od založení sborů
dobrovolných hasičů ve Dřevíkově a ve Svobodných Hamrech.
Začala i fotbalová sezona včetně nejmladších kategorií. Nově zahajuje činnost dětský koutek v knihovně
ve Rváčově.
Po téměř dvouleté přestávce připravujeme zájezd do Horáckého divadla do Jihlavy, ve čtvrtek 7. 10. 2021
na představení „Postřižiny“.
Závěrem Vás chci pozvat k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se
konají v pátek 8. 10. a v sobotu 9. 10. 2021. Jednou za čtyři roky máme jedinečnou možnost ovlivnit
politické dění v naší zemi, tak toho využijme.
Přeji Vám hezké podzimní dny
Tomáš Dubský
starosta obce

Projekt „Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, místní část Rváčov“ získal
UZNÁNÍ POROTY v soutěži STAVBA ROKU PARDUBICKÉHO KRAJE 2021.
Ocenění bylo uděleno za unikátní řešení venkovského veřejného prostoru, zastávky veřejné dopravy včetně
odpočívky a parkoviště P + R, nástupní bod pro turisticky atraktivní prostředí Veselého Kopce a Královy
Pily.
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U S N E S E N Í č. 4/2021
ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 15. 7. 2021 ve Dřevíkově
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 15. 7. 2021
SCHVALUJE:
 Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Rváčov u Hlinska (Obec Vysočina) a k.ú. Všeradov (Obec
Všeradov) v rámci komplexních pozemkových úprav Rváčov u Hlinska
 Změnu katastrální hranice v rámci Obce Vysočina mezi k.ú. Rváčov u Hlinska a k.ú. Svobodné
Hamry v rámci komplexních pozemkových úprav Rváčov u Hlinska
 Dohodu o změně katastrální hranice s obcí Všeradov
 V rámci zadávacího řízení „Stavební úpravy objektu č.p. 34 Rváčov“ výsledné pořadí firem dle
nabídkových cen, vítězná firma Libor Jindřichovský s.r.o.
 Dotaci Pardubického kraje na akci „Vysočina, Litinové kříže na hřbitově u kostela sv. Mikuláše,
obnova, I. etapa“
Tomáš Dubský v.r.
starosta obce

Mgr. Zděnek Štengl v.r.
místostarosta obce

U S N E S E N Í č. 5/2021
ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 13. 9. 2021 ve Dřevíkově
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 13. 9. 2021
 Rozpočtové opatření č. 11 - 26
SCHVALUJE:
 V rámci výběrového řízení „Odstavná plocha v obci Možděnice – 60/2, k.ú.
Možděnice“ firmu INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČO: 25284959 jako
vítězného dodavatele a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.


Darovací smlouvu se Sdružením místních samospráv, z.s.

Tomáš Dubský v.r.
starosta obce

Mgr. Zděnek Štengl v.r.
místostarosta obce
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Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve dnech 8. a 9. října 2021
v obci Vysočina
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji voliče,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Okrsek č. 1

Rváčov čp. 44 - bývalá škola
(pro voliče bydlící v místní části Rváčov, Petrkov, Svatý Mikuláš)

Okrsek č. 2

Svobodné Hamry čp. 41 - hasičská zbrojnice
(pro voliče bydlící v místní části - Svobodné Hamry)

Okrsek č. 3

Dřevíkov čp. 55 – Obecní úřad
(pro voliče bydlící v místní části - Dřevíkov, Veselý Kopec,
Jančour)

Okrsek č. 4

Možděnice čp. 6 - pohostinství
(pro voliče bydlící v místní části Možděnice)

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 5.
října 2021, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na
tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním
volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
Informaci o umístění příslušného volebního stanoviště (drive-in), zřízeného pro daný okres pro hlasování ze
silničního motorového vozidla výhradně pro voliče v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním
covid-19, naleznete nejpozději ve čtvrtek 23. září 2021 na internetových stránkách Krajského úřadu
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz. Zde naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také telefonní
číslo Krajského úřadu Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci v souvislosti
s onemocněním covid-19, kteří se nemohli dostavit na příslušné volební stanoviště (dive-in), mohou žádat o
hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.
Ve Vysočině dne 16. 9. 2021

Tomáš Dubský
starosta obce
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Oslavy 100. výročí založení sborů dobrovolných hasičů Dřevíkov a Svobodné Hamry
V sobotu 21. srpna 2021 po poledni vyšel slavnostní průvod ze Dřevíkova do Svobodných Hamrů, kde se
odehrál hlavní děj oslav. Vystoupily mažoretky z Ronova nad Doubravou, diváci viděli ukázky požárních
útoků a hasičské techniky. Velmi zajímavé byly ukázky vyprošťování osob z havarovaného vozidla
i likvidace hořícího auta. Děti se vyřádily na skákacím hradu, dospělí si večer užili zábavu na letním parketu
v Dřevíkově při country bále zakončené velkým ohňostrojem.

18. ročník memoriálu Ladislava Drápalíka
Soutěže se zúčastnily 4 družstva mužů a 1 družstvo žen. Muži ze Dřevíkova mají vzestupnou tendenci a
skončili na 2. místě. V kategorii mužů zvítězilo po delší odmlce družstvo z Trhové Kamenice.
V kategorii žen bezkonkurenčně zvítězily hasičky z Možděnice.
První kolo soutěže byl klasický útok s rozbalováním hadic a překonáním překážky v podobě balíku slámy.
Druhé kolo byla přeprava vody na terč (plastová lahev naplněné vodou) pomocí kbelíku. Na parketě si po
hlavní soutěži 3 zástupci z každého družstva vyzkoušeli soutěžní disciplínu v rozbalování hadice na
vzdálený kolík. Nejblíže se kolíku hadicí přiblížil Miloš Burda ze Zubří. Počasí vyšlo krásně jako na oslavy
100. výročí SDH.
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Děti si zachytaly ryby u Mikuláše.
Velmi povedenou akci připravil a zorganizoval SDH Rváčov pro děti. Dne 28. 8. 2021 se uskutečnila již rok
plánovaná a kovidem zastavená soutěž dětí do 15 let v chytání ryb. Chytalo se systémem „chyť a pust“.
I přes počáteční nepřízeň počasí se na rybníku sešlo pěkné množství účastníků převážně s doprovodem.
Každý soutěžící po ukončení soutěže obdržel pěknou odměnu. Vítězkami celé soutěže a za největší
ulovenou rybu (63 cm) se staly sestry Zárybnické, které obdržely i pěkné poháry. Všem účastníkům bylo
poskytnuto o poločase chytání i občerstvení. Děkuji všem těm členům SDH, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci soutěže.
Pro příští období plánujeme spolu s SK Rváčov dne 27. 11. 2021 rozsvícení vánočního stromku s malým
programem, tak jako tomu bylo před kovidem a pokud nám to však situace dovolí.
Dále plánujeme s SK Rváčov společenské setkání občanů ve Rváčově, kdy zazpívá Karel Hynek Gott
zejména vánoční písně a vzpomene tak na nezapomenutelného Karla Gotta. O termínu koncertu, který se
uskuteční v prosinci, budete informováni.
Dobrovolní hasiči, spolu se sportovci byli, jsou a budou, mimo své náplně práce, zejména nositeli
společenského a kulturního života v obcích. Děkuji za spolupráci s SK Rváčov, naplňujeme tak přece vzetí,
které jsme si dali a to, abychom připravili v rámci možností takové akce, které by se zejména rváčským
občanům líbily a které by nás sbližovaly. Děkuji upřímně i těm, kdo SDH Rváčov jakkoliv podporují.
Starosta SDH Rváčov
Zdeněk Štengl

Tapouch
Tak jako každé prázdniny, ani letos jsme nepočítali s variantou, že bychom nevyrazili na náš milovaný
puťák, jak našemu táboru říkáme. Po dlouhých úvahách byla nakonec zvolena řeka Berounka, kterou jsme
již jednou jeli jako puťák v roce 2017, proto jsme tušili, co nás čeká. V sobotu 31. srpna ráno jsme se sešli
na naší loděnici a společně vyrazili do Chrásti u Plzně, kde byl plánovaný začátek plavby. V neděli před
vyplutím jsme ještě stihli navštívit město Plzeň, kde je krásný výhled z nejvyšší kostelní věže v ČR, hezké
náměstí a okolí řek, jejichž soutokem vzniká již zmíněná Berounka. Ač počasí nám během celého týdne moc
nepřálo, řeka krásně tekla z důvodu dostatku vody, a proto byli téměř všechny jezy sjízdné, což jsme si
náramně užívali. Samozřejmě dbáme na bezpečnost, a proto jsme před každým jezem v dostatečné
vzdálenosti zastavili a nejprve si jej prohlédli. Šlajsny jsou na Berounce celkem mírumilovné, proto můžeme
tuto řeku doporučit i méně zdatnějším a zkušenějším vodákům. Naše putování jsme zakončili u Skryjí,
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stejně jako v roce 2017. Během celého týdne probíhaly soutěže a závody, kdy proti sobě porovnávali síly
naši Tapouši ve dvou týmech - Žabičky a Rybičky, ve kterých si i střídali služby v kuchyni a pod jejich
rukama vznikali výborné snídaně, obědy a večeře. Mezi naše nejoblíbenější jídla patří špagety, šopský salát,
ovesná kaše a naše specialita – brambory s balkánským sýrem. Na závěr proběhla stezka odvahy, kterou
všichni bez problémů prošli. Všichni vedoucí jsme na naše vodáky náležitě pyšní, jak celý týden krásně
zvládli a jak dobrou vodáckou partu tvoří. Bylo to krásné a už se těšíme na další vodácké výpravy!

Mladší přípravka SK Rváčov/TJ Horní Bradlo
Od května 2021 začaly pilovat fotbalové dovednosti nejmladší naděje oddílů SK Rváčov a TJ Horní Bradlo.
Pod vedením trenérů Marka Červinky a Petra Nováka zahájili kluci soutěž v okresním přeboru mladších
přípravek. V současné době máme v týmu 12 malých fotbalistů a fotbalistek. Tréninky probíhají ve středu
od 17:00 hod. (sportovní areál SK Rváčov) a v pátek od 17:00 hod. (hřiště TJ Horní Bradlo). Až do konce
října nás čekají o víkendech fotbalové zápasy, které se hrají na hřišti menších rozměrů. V této kategorii by se
děti měly především fotbal učit, poznávat základní pravidla a mít radost ze hry. Pro spoustu našich fotbalistů
jde o křest ohněm, protože jsou vesměs ročník 2015 a soutěž mladších přípravek je určena pro ročníky 2013,
2014. Budeme rádi, pokud naše malé hráče podpoříte a budete jim fandit. Uvítáme na tréninku i případně
zájemce, kteří by si chtěli fotbal vyzkoušet, přijďte mezi nás a rozšiřte naše řady.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI
Výstava k 30. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
V pátek 3. 9. 2021 navštívili žáci 2. stupně naší školy výstavu v muzeu v Trhové Kamenici, která byla
zaměřena na historii, přírodu a ochranu krajiny v CHKO Železné hory. Seznámili se s šesti hlavními tématy
ochrany přírody a krajiny (kameny, voda, lesy, louky, stromy a stavby), které byly doprovázeny unikátními
fotografiemi autorů, kteří se v posledních letech aktivně věnují dokumentaci přírody a krajiny Železných
hor.

Cyklo exkurze - krajem Železných hor
V úterý 7. 9. 2021 podnikli žáci deváté třídy cyklistickou výpravu krajem
Železných hor. Na trase je čekala spousta zastávek z našeho milého kraje.
První zastavením byl rybník Rohlík u Trhové Kamenice, který je význačnou
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památkou CHKO. Poté jsme se přes Veselý Kopec, Možděnici a Slavíkov vydali na vyhlídku na Štikově,
kde se před žáky rozprostřel výhled na hřeben Železných hor. Po náročném stoupání na nejvyšší bod
Železných hor Vestec následovala zasloužená svačina a pořízení vrcholových fotografií. Přes Barovice a
Velkou Střítež jsme dorazili k památné lípě Na Lipce, kde jsme si prohlédli zajímavé ukotvení lípy lany
ochranářů. Zpět do školy jsme se vraceli přes Horní Bradlo a Travnou. Celkem jsme ujeli 30 km a za
pěkného počasí poznali spoustu zajímavostí z našeho okolí.

Táhneme za jeden provaz i ve středověku
7. září brzy ráno, jsme se my, žáci 7. třídy trhovokamenické školy vypravili linkovým autobusem na třídenní
adaptační pobyt do Svratouchu. Ubytováni jsme byli v chatkách dětského tábora DDM Hlinsko. Nedlouho
po příjezdu se ukázalo, že jsme se posunuli nejenom v prostoru, ale i v čase, a to o pěkných pár staletí
nazpět. Ocitli jsme se ve středověku. Stali se z nás panoši usilující o to, stát se rytíři. Cesta k rytířskému
titulu byla náročná. Museli jsme prokázat odvahu, statečnost, zručnost, zdatnost, důvtip, vytrvalost,
oddanost i pokoru. Dělo se tak prostřednictvím aktivit a her, které si pro nás připravily paní učitelky. Mnozí
z nás se osvědčili i v kuchyni. Jídlo jsme si totiž připravovali sami. Podávaly se samé lahodné pokrmy.
Úspěch měly především zapečené brambory či rizoto. Vrcholem celého pobytu byl rytířský turnaj na
místním kolbišti. Klání přihlíželi dokonce i král s královnou. Všichni bojovníci a jejich věrní oři si vedli
výborně. Král nás při slavnostním ceremoniálu pasoval na rytíře a z rukou královny jsme obdrželi rytířský
diplom. Potom už nezbývalo nic jiného než se vydat zpět do současnosti. Získané rytířské ctnosti jsme
cestou (snad) neztratili.
sedmáci ze ZŠ Trhová Kamenice
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Kulturní komise obce Vysočina pořádá
dne 7. 10. 2021 zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na hru

Bohumila Hrabala „P O S T Ř I Ž I N Y“
Cena zájezdu 250,- Kč – (vstupné + autobus)
ODJEZD:
RVÁČOV
SVOBODNÉ HAMRY
DŘEVÍKOV
MOŽDĚNICE

17,00
17,05
17,10
17,15

HODIN
HODIN
HODIN
HODIN

Komediální klasika jednoho z nejosobitějších českých prozaiků v dramatizaci Jiřího Janků a
Petra Svojtky a režii Michala Skočovského.
Bohumil Hrabal, proslulý vypravěč „pábitel“, který nachází kouzlo a poezii
v každodennostech života, dal Postřižinám punc autobiografického vzpomínání.
Postřižiny jsou neodmyslitelně spjaty s Vysočinou – nejen natáčením nezapomenutelného
Menzelova filmu v Dalešickém pivovaru a v Počátkách, ale také raným dětstvím spisovatele
Bohumila Hrabala v Polné.

Zájemci volejte na telefon 469 333 162
PODNIKÁTE, či PLÁNUJETE PODNIKAT? Nabízejí pomocnou ruku
V srpnu jsem se setkal s Hankou Štěpánovou, předsedkyní správní rady P-PINK a projektovou manažerkou
pro rozvij spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje. Požádal jsem ji o
seznámení s tímto projektem.
Můžete nám trochu představit, co jste za firmu?
Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším zájmem. Celý název je Pardubický podnikatelský inkubátor,
z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích v Domě techniky a organizace pracuje pro území celého Pardubického
kraje. Naším úkolem je pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání.
To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst dál?
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je několik zaměstnanců, které to v současné práci nebaví a chtěli by
začít podnikat. Zajímavé to může být i pro šikovné studenty, kteří již v době studia chtějí začít pracovat „na
svém“.
Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli by to zkusit uplatnit jako podnikání, ale neví jak na to?
Napadá mě při vaší otázce takový příklad: Nějaká žena dovede péct úžasné trubičky, všichni to chválí a ona
neví, zda by se tím mohla uživit. A láká ji to. Tak podobným lidem nabízíme AKADEMII ZAČÍNAJÍCÍHO
PODNIKÁNÍ.
To zní vznešeně, ovšem nevím, zda by tato žena našla odvahu se přihlásit.
Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto případě nahrál na smeč. Zájemce nemusí ani opustit svůj dům
a může se vzdělávat. Jedná se o sérii online přednášek od zkušených lektorů z praxe. Pokud nebudou mít
zájemci čas poslouchat přednášku „na živo“, tak si ji mohou vyslechnout ze záznamu.
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Co když jsem váhavý střelec a nechci hned tolik času věnovat školením před začátkem podnikání, je i jiná
možnost?
Ano, zájemce o podnikání může u nás v inkubátoru v Domě techniky, kde P-PINK sídlí, absolvovat pohovor
o svém záměru. Dojde tak k odpovědi, zda je reálné začít nakládat se svým nápadem. Kontaktovat nás
můžete na info@p-pink.cz
Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky probíhají
online každé 3. úterý v měsíci napříč rokem 2021 vždy od 9:00 hodin. Témata například: podnikatelský
plán, finance, komunikace, právo, marketing offline, pojištění, měkké dovednosti, obchod a marketing
online.
Přihlásit se můžete přes naše webové stránky nebo využijte přiložený QR kód. Na váš e-mail pak zašleme
informace k probíhajícím akcím i již proběhlé přednášky rovněž zájemcům rádi zašleme.
Máte pro existující podnikatele nějaký speciální program?
Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ a „PINKubační program“. Oba jsou určeny pro intenzivní,
komplexní a dlouhodobější systematickou práci s konkrétním projektem, kde výsledkem je prosperující
firma.
Informací je spousta, ale co když potřebuji s někým z P-PINK mluvit, zeptat se, než se přihlásím na jakýkoli
webinář a podobně. Nebo když potřebuji něco jiného kolem podnikání?
Pokud potřebujete poradit, co je pro vás vhodné a jaká nabídka akcí běží, nebo hledáte kontakt na nás, tak
sledujte naše stránky p-pink.cz a náš FB P-PINK Nabízíme i další služby jako například sdílené kanceláře,
virtuální sídlo firmy atd.
Nic není zadarmo, kolik korun zájemci o služby P-PINK zaplatí?
P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné části
Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal i co se týče
rozvoje podnikatelského prostředí. Většina našich služeb je zdarma. Některé služby jsou zpoplatněné, ovšem
za velmi přívětivé ceny. Inkubátor poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí formou
sdílených kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný
pronájem jednací místnosti a konferenční místnosti. Podnikatelským subjektům nabízíme také zřízení
virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK.
Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc nepotřebují, ale rádi by své zkušenosti předávali dál, mohou se na
vás obrátit?
Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich aktivit a
mohou tak předávat dál své získané zkušenosti.

Děkuji za rozhovor Tomáš Dubský
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Rozpis služeb stomatologů
IV. čtvrtletí 2021
Měsíc Datum

Den

Titul

Jméno

Příjmení

Místo stomatologické služby

Říjen

2.10.

Sobota

MUDr.

Eva

Krejčí

Krouna

350

3.10.

Neděle

MUDr.

Eva

Krejčí

Krouna

350

9.10.

Sobota

MUDr.

Hana

Mrkvičková

Proseč u Skutče

Zahradní

240 Zdravotní středisko

10.10.

Neděle

MUDr.

Hana

Mrkvičková

Proseč u Skutče

Zahradní

240 Zdravotní středisko

16.10.

Sobota

MUDr.

Eva

Konývková

Hlinsko

Nádražní

548 Poliklinika Hlinsko

17.10.

Neděle

MUDr.

Eva

Konývková

Hlinsko

Nádražní

548 Poliklinika Hlinsko

23.10.

Sobota

MUDr.

Michael

Chlud

Skuteč

Smetanova

568 U BOTANY Skuteč

24.10.

MUDr.

Michael

Chlud

Skuteč

Smetanova

568 U BOTANY Skuteč

28.10.

Neděle
Čtvrtek - státní
svátek

MUDr.

Libor

Bačkovský

Hlinsko

Družstevní

30.10.

Sobota

MUDr.

Tomáš

Mrkvička

Proseč u Skutče

Zahradní

240 Zdravotní středisko

31.10.

Neděle

MUDr.

Tomáš

Mrkvička

Proseč u Skutče

Zahradní

240 Zdravotní středisko

6.11.

Neděle

MUDr.

Zdeněk

Dvořáček

Hlinsko

Husova

64

7.11.

Sobota

MUDr.

Zdeněk

Dvořáček

Hlinsko

Husova

64

13.11.

Neděle

MUDr.

Zuzana

Hejlová

Skuteč

Smetanova

315

14.11.

MUDr.

Zuzana

Hejlová

Skuteč

Smetanova

315

17.11.

Sobota
Středa - státní
svátek

MUDr.

Jiří

Janovský

Hlinsko

Wilsonova

590

20.11.

Sobota

MUDr.

Petr

Foltan

Herálec

81

21.11.

Neděle

MUDr.

Petr

Foltan

Herálec

81

27.11.

Sobota

MUDr.

Libor

Bačkovský

Hlinsko

Družstevní

1400

28.11.

Neděle

MUDr.

Libor

Bačkovský

Hlinsko

Družstevní

1400

4.12.

Sobota

MUDr.

Michael

Chlud

Skuteč

Smetanova

568 U BOTANY Skuteč

5.12.

Neděle

MUDr.

Michael

Chlud

Skuteč

Smetanova

568 U BOTANY Skuteč

11.12.

Sobota

MUDr.

Jiří

Janovský

Hlinsko

Wilsonova

590

12.12.

Neděle

MUDr.

Jiří

Janovský

Hlinsko

Wilsonova

590

18.12.

Sobota

MUDr.

Tomáš

Mrkvička

Proseč u Skutče

Zahradní

240 Zdravotní středisko

19.12.

Neděle
Pátek - Štědrý
den
Sobota - 1. sv.
vánoční
Neděle - 2. sv.
vánoční

MUDr.

Tomáš

Mrkvička

Proseč u Skutče

Zahradní

240 Zdravotní středisko

MUDr.

Josef

Cimburek

Skuteč

Tyršova

386

MUDr.

Tomáš

Mrkvička

Proseč u Skutče

Zahradní

240 Zdravotní středisko

MUDr.

Lubomír

Pecháček

Miřetice

Listopad

Prosinec

24.12.
25.12.
26.12.

Poznámka

1400

31

Stomatologické služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti
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