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Lokalita Čechalova
Město Proseč zahájilo v červenci  

realizaci zasíťování dalších stavebních 
parcel pro výstavbu rodinných domů v 
lokalitě Čechalova. Jedná se o společný 
projekt města a soukromých vlastníků, 
který se připravoval 3 roky a předchá-
zelo mu složité majetkoprávní narov-
nání. Kromě této lokality probíhají již 
7 měsíců práce na lokalitě Vyhlídka, 
která bude obsahovat 39 nových sta-
vebních parcel pro výstavbu RD.

Nové VO na Martinicích
Město Proseč splnilo poslední záva-

zek z minulého participativního roz-
počtu, kdy rozhodlo o realizaci návrhu 
spolku Naše Martinice, jehož předmě-
tem měla být instalace 12 kusů LED 
svítidel v horní části Martinic. Vedení 
města nakonec rozhodlo o výměně 
všech svítidel, celkem bylo na Martini-
cích instalováno 22 kusů LED úspor-
ných svítidel veřejného osvětlení. 

Proseč položila třetí Stolpersteiny
V pátek 15. července 2022 se uskuteč-

nilo 3. slavnostní položení Stolpersteinů. 
Položeny byly čtyři Kameny zmizelých 
za prosečskou rodinu Polákovu, která 
se stala obětí nacistického „konečného 
řešení židovské otázky“. Akce se zúčast-
nili pozůstalí a příbuzní rodiny Polákovi, 
kterou jsme si ve vzpomínkách připomí-
nali, a poprvé také autor celého projektu 
Stolpersteinů, německý umělec, Gunter 
Demnig. Dalšími hosty byli PhDr. Jan 
Roubínek, ředitel památníku Terezín, 
Daniel Vaňek, kantor židovské obce v 
Praze a historička Mgr. Alžběta Langová.

Iniciátorkou a hlavní organizátorkou 
všech Kamenů zmizelých v Proseči byla 
matrikářka Stanislava Češková, za což 
jí touto cestou veřejně děkuji. Finančně 
podpořily projekt firma ERGOTEP 
a paní Eva Outlá, za což jim patří také 
velké poděkování.

Chceme, aby si naše děti a občané, 
kteří půjdou kolem těchto kamenů, dávali 
otázky a přemýšleli nad tím, proč zde jsou 
a co skutečně znamenají.

„Je zapomenutý teprve ten, jehož jméno 
je zapomenuto.“

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Komunální volby do Zastupitelstva 

města Proseč 2022 se uskuteční v pátek 
dne 23. 9. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin. 

Voličem je státní občan ČR, který nej-
později 24. září 2022 dovrší 18 let a má 
v obci trvalý pobyt. Voličem je také ob-
čan členského státu Evropské unie, který 
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu nebo má re-
gistrovaný přechodný pobyt a požádal o 
zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České repub-
liky. Cizinec prokáže svou totožnost prů-
kazem o povolení k trvalému pobytu nebo 
potvrzením o přechodném pobytu na 
území. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky,

popřípadě státní občanství členského 
státu Evropské unie, nebude mu hlaso-
vání umožněno.
Hlasovací lístky

Volič obdrží od okrskové volební ko-
mise prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem. Na požádání mu ko-
mise vydá i sadu hlasovacích lístků. Ka-
ždý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími 
lístky se musí volič odebrat do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Ji-
nak mu nebude hlasování umožněno.

Usnesením č. 3/2022 Zastupitelstva 
města Proseč byl stanoven počet členů 
Zastupitelstva města Proseč pro volební 
období 2022–2026 na 15 členů.
Hlasovat lze jedním z následujících 
způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v zá-

hlaví sloupce před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu. Tím je dán 
hlas kandidátům této volební strany v po-
řadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik 
členů zastupitelstva obce má být voleno.

• Označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro kte-
rého volič hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany. Nejvýše lze označit tolik kandi-
dátů, kolik členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno.

• Kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále v 
rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty z libovolných ostatních stran. 

V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z označené vo-
lební strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidá-
tům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební 
stranu, neoznačuje již v této volební 
straně konkrétní kandidáty. K označení 
kandidátů u této volební strany se v tako-
vém případě nepřihlíží.

Z důvodu možného šíření onemocnění 
covid-19 žádáme občany, aby si volební 
lístky upravili doma a nemuseli tak trávit 
delší čas ve volební místnosti.

Volič musí dbát na to, aby do úřední 
obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, 
jinak je hlas voliče neplatný. Volič hlasuje 
tak, že úřední obálku s vybraným hlasova-
cím lístkem vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlaso-
vací lístky, které jsou přetržené, a hlaso-
vací lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky.

S voličem, který nemůže upravit hla-
sovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, ne však člen okrskové volební ko-
mise, a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky, popřípadě i 
úřední obálku vložit do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad a 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky. 
Okrsková volební komise však může 
vysílat své členy s přenosnou volební 
schránkou pouze v rámci svého volebního 
okrsku.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 
3 dny přede dnem voleb (20. září). V den 

voleb může volič obdržet hlasovací lístky i 
ve volební místnosti.
Volební okrsky:
Volební okrsek č. 1: volební místnost Proseč 

– Spolkový dům, Borská čp. 137
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Proseč, Podměstí
Pozor změna místa oproti předchozím 
volbám!

Volební okrsek č. 2: volební místnost Proseč 
– Záboří, Zábořská čp. 33
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Záboří, Paseky, Martinice
Volební okrsek č. 3: volební místnost Česká 
Rybná čp. 96

- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Česká Rybná
Volební okrsek č. 4: volební místnost 
Miřetín čp. 65

- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Miřetín 

V průběhu voleb je povinností ve voleb-
ních místnostech dodržet aktuální pande-
mická opatření - ochrana dýchacích cest a 
dezinfekce rukou u vstupu.

Za přípravu a organizaci voleb je kom-
petentní osobou Mgr. Kateřina Jetma-
rová, oddělení správní a sociální, tel.: 
468 005 030, email: jetmarova@prosec.cz

Další informace pro voliče jsou zve-
řejněny na webových stránkách města: 
www.mestoprosec.cz
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Poděkování
Poděkování patří městu Proseč, 

které pro občany pečovatelského domu 
připravilo dva zájezdy spolu se spol-
kem Hurá na výlet.

Velké poděkování patří pečovatel-
kám, které se o své klienty velice dobře 
staraly. Zúčastnili se i senioři, kteří 
byli velice spokojení.

Děkujeme.
Spokojení senioři z Proseče

Výlet na Senior festival do Chrasti
V sobotu 25. června 2022 se klienti 

pečovatelské služby a senioři z Proseče 
zúčastnili 3. ročníku Senior Festivalu v 
Chrasti. Město Proseč ve spolupráci se 
spolkem Hurá na výlet za podpory Par-
dubického kraje, vypravilo na tento festi-
val bezplatný autobus. 

Přítomný byl i Ing. Pavel Šotola, radní 
Pardubického kraje zodpovědný za ne-
ziskový sektor a sociální péči, který svým 
proslovem festival zahájil. 

Program festivalu byl od samého za-
čátku nabitý. Z velkého výčtu můžeme 
vyzdvihnout kapelu Hlinečanku, Mrá-
kotínku, zpěváka a herce Jiřího Štědroně 
či herce Pavla Nového. Během festivalu 
projížděla areálem historická vozidla a za 
zmínku stojí i prohlídka krásné zámecké 
zahrady. 

Předpověď se naštěstí nevyplnila a 
místo zatažené oblohy s deštěm jsme si 
užívali příjemné počasí. Nálada během 
celé akce byla vynikající. Někteří návštěv-
níci si s radostí zazpívali, někteří dokonce 
i zatančili. Jisté ale je, že si všichni festival 
užili. 

Ráda bych poděkovala městu Pro-
seč, které nám tento zážitek umožnilo a 
spolku Hurá na výlet, který festival po-
řádal. Díky patří také městu Chrast za 
příjemné prostředí a zpřístupnění zámec-
kých zahrad. 

Klienti pečovatelské služby i my pečo-
vatelky se moc těšíme na další společnou 
akci.

Marie Doležalová, vedoucí pečovatelka
Pečovatelské služby Proseč
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Cyklobusem Českomoravským pomezím 
I v letošním roce máme možnost přiblížit se cyklobusem do 

různých koutů Českomoravského pomezí a navštívit tak zdejší 
atraktivity. Tyto turistické autobusy jsou určeny nejen pro cyk-
listy, ale i pro pěší. Dvě z jeho linek (růžová a zelená) pravidelně 
projíždí i přes Proseč, Bor u Skutče či Nové Hrady. Cyklobusy 
jsou v provozu až do 28. 9. 2022 o víkendech a svátcích. Vydat 
se tak můžeme třeba do Slatiňan, Moravské Třebové, Králík či 
Deštné v Orlických horách. 

Letošní novinkou je zvýšení hmotnostního limitu přepravova-
ných kol, což umožní i přepravu elektrokol.

Jízdní řády všech pěti linek cyklobusů, podmínky přepravy a 
další aktuální informace naleznete na www.ceskomoravskepo-
mezi.cz, na facebooku této turistické oblasti, případně Vám je 
ráda poskytne obsluha Turistického informačního centra Maš-
tale (budova Muzea dýmek Proseč).

Přejeme Vám krásné turistické zážitky:)
TIC Maštale

Mapa linek cyklobusů:

HLASUJTE  PRO  TIC  MAŠTALE 
V  ANKETĚ  O NEJOBLÍBENĚJŠÍ  ÍČKO  

ROKU  2022
Turistické informační centrum Maštale se i v letošním roce 

zapojuje do celorepublikové soutěže o nejoblíbenější informační 
centrum. Každý hlas je velikou odměnou naší každodenní práce. 
Pokud nás tedy chcete podpořit, hlasujte do 31. srpna 2022 na 
webových stránkách www.kampocesku.cz. Zde naleznete od-
kaz na anketu s názvem „Oblíbené informační centrum roku 
2022“. Po jejím rozkliknutí vyberte Pardubický kraj a následně 
naše informační centrum. Na zobrazené 
stránce následně zmáčknete tlačítko 

„hlasuj“ a vyplníte vaši emailovou ad-
resu, ve které je dále nutné hlas potvrdit. 
Nejjednodušší cestou, jak se dostat na 
stránku s hlasováním je pomocí tohoto 
QR kódu. 

Za každý Váš hlas srdečně děkujeme;) 
Vaše TIC Maštale
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MŠ Proseč informuje...

Piknik Berušek
Přijali jsme pozvání tety Ivy, abychom 

si udělali společný piknik u nich na za-
hradě. Hned po svačině jsme vyrazili 
směr Borka. Každý jsme měli batůžek s 
pitím a nějakou dobrotou, o kterou jsme 
se někteří podělili. Zahráli jsme si různé 
hry, které nám teta půjčila, sklouzli se na 
skluzavce a ochutnali dobrou borůvkovou 
buchtu. Do školky jsme přišli unaveni, 
ale plni zážitků. Tetě Ivě moc děkujeme.

Vycházka Berušek
V pondělí jsme vyrazili s Beruškami na 

vycházku na hřiště k bývalé vodárně. Tam 
jsme dostali nabídku od pana Halamky 
se podívat na housátka a kačenky, jak za 
měsíc, co jsme je neviděli, vyrostly. Rádi 
jsme jeho nabídku přijali a nakonec jsme 
shlédli i papoušky a zhoupli se na velké 
houpačce. Panu Halamkovi moc děku-
jeme, že nám už po několikáté věnoval 
svůj volný čas.

Pasování předškoláků 16. 6. 2022
Na konci roku se již tradičně loučíme s 

našimi nejstaršími dětmi, které po prázd-
ninách přecházejí na základní školu. Slav-
nostní program se měl konat na zahradě 
mateřské školy, ale počasí bylo tentokrát 
proti a proto jsme museli zůstat v ma-
teřské škole. Po úvodním slavnostním a 
trochu rozjařeném nástupu děti předvedly 
pásmo písniček a tanečků a pak už přišlo 
na řadu slavnostní pasování. Na školáky 
děti pasovala paní učitelka Lacmanová ze 
základní školy. Děti hravě zvládly veselou 
básničku i samotné pasování. Bouřka se 
přehnala rychle a tak jsme se mohli ko-
nečně přesunout na zahradu, kde bylo pro 
děti připraveno několik zábavných úkolů 

a také bohaté občerstvení, na kterém se 
podíleli rodiče předškoláků a za to jim 
patří velký dík. Myslím, že jsme si všichni 
náležitě užili slavnostní atmosféru. Ma-
lým školákům přejeme mnoho úspěchů v 
jejich nové životní etapě.

22. 6. 2022 Indiánská výprava
Tentokrát jsme pojali školní výlet v in-

diánském duchu. Děti se na něj připra-
vovaly několik dní dopředu. Vyráběly si 
indiánské čelenky nebo indiánská trička. 
Pak už nic nebránilo tomu, vypravit se 
hledat indiánskou vesnici. Tu jsme nako-
nec našli a hned tam na nás čekalo pře-
kvapení v podobě dvou koní a jednoho 
poníka. Naši malí indiáni se tak mohli 
na koních svést, pohladit si je a vyfotit 
se s nimi. Zatímco někteří jezdili na ko-
ních, jiní navlékali náčelnické náhrdel-
níky, nebo malovali indiánské ozdoby na 
kameny. Správný indián také musí umět 
střílet z luku a tak pod vedením zkušené 
indiánky paní Rejmanové se děti snažily 
ulovit bizona. A protože nám dopoledne 
uteklo jako voda, začali jsme mít trošku 
hlad. Ještě že jsme sebou měli indiánky z 
naší kuchyně Zlatou vařečku a Rychlo-
nožku, které pro nás připravily “BIZONÍ 
MASO” (sekanou :-)). Nevěřili byste, jak 
dětem chutnalo! Po obědě si šly menší 
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děti odpočinout do teepee a na ovčí kůže 
(matrace) a starší děti se vydaly do lesa 
stavět totemy nebo plnit drobné indián-
ské úkoly. Pak už pomalu nastal čas ná-
vratu, společně jsme si ještě zazpívali in-
diánské písně Heja, Heja, posilnili se na 
cestu svačinkou a vrátili se do školky, kde 
už nás čekali rodiče.

Ohlédnutí za školním rokem 
2021/2022

Školní rok utekl jako voda. Ve školce 
jsme se toho hodně naučili, ale hlavně 
jsme zažili spoustu dobrodružství a zá-
bavy. Celý rok jsme se věnovali našemu 
projektu Rok stromů, kterým nás prová-
zeli Honzík a Anička ze stejnojmenné 
knihy. Stromy tu jsou s námi od nepaměti. 
Mají svá tajemství, kouzla a sílu. Bez nich 
bychom nemohli dýchat, v horkém slunci 
bychom se neměli kde schovat, nepo-
chutnali bychom si na sladkých a šťavna-
tých plodech. Jak bychom žili bez dřeva? 
A co teprve zvířata, hmyz a ptáci? To vše 
už dětí ví. Učily se stromy poznávat, po-
zorovaly je, vysadily stromy nové. Během 
roku si také vytvořily svou vlastní knihu 
stromů. Společně s dětmi jsme také vyro-
bili několik zajímavých stromů - Strom 
přání, Strom jako dům, Strom zážitkov-
ník, Strom aktivit nebo Národní strom. 
Ale nejen o stromech byl letošní školní 
rok. Samozřejmě jsme prožili spoustu 
dalších věcí, například Mikulášskou a vá-
noční nadílku, karneval, čarodějnický rej, 
různé tématické výpravy, projektový den 
na Pasíčkách, pletení pomlázek, besídky 
pro klienty domu s pečovatelskou služ-
bou, návštěvy v knihovně, plavání, pletení 

z pedigu, koncerty, pikniky nebo také 
pasování předškoláků či indiánský výlet. 
Zvláště podařená akce byla brigáda rodičů 
na zahradě MŠ. A bylo toho ještě mno-
hem více. Pokud máte zájem, můžete si o 
všech našich akcích přečíst na stránkách 
mateřské školy (msprosec.cz), kde také 
najdete odkazy do fotogalerie.
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Pozvání
Jeden školní rok pomalu končí a druhý 

už čeká za dveřmi. Chtěli bychom pozvat 
rodiče nově nastupujících dětí a rodiče 
předškoláků pro rok 2022/2023 na infor-
mativní schůzky do MŠ.

Schůzka pro rodiče nově nastupujících 
dětí se koná ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 15 
hod. v Motýlkové třídě.

Schůzka pro rodiče předškolních dětí se 
koná dne 25. 8. 2022 v 16 hod. ve Včelič-
kové třídě.

Děti nás baví…
Holčičky se baví: “Dneska jsi tu nějak 

dřív…”  a druhá odpovídá: “Jó, jela jsem 
s mamkou, ta jezdí rychle, tak jsem tu dřív. 
Taťka totiž jezdí jako slimák!”

 
   Na školním výletě…
“Už tam budeme?”
“A my fakt nebudeme spát?” 
“Pančelko, to bizóóóní maso je dobré, lepší 

než sekaná!”
“A můžu o výletě vyprávět i babičce?”

Za MŠ Proseč Jana Vaňousová
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Proseč opět v televizici
Ve čtvrtek 9. června 2022 odvysílala 

Česká televize na programu ČT2 7. díl 
druhé řady populárního seriálu Puto-
vání s párou. Sedmý díl měl podtitul 

Pomezím Čech a Moravy a Josef Po-
lášek se vypravil do Svitav, Poličky, ale 
také k nám do Proseče, u nás navštívil 
Muzeum dýmek a Toulovcovy Maštale.

Kameny Guntera Demniga 
také v Proseči

Gunter Demnig (narozen 27. 10. 1947 
v Berlíně) je německý umělec, který ve-
šel ve známost zejména svým projektem 
Stolpersteine, v jehož rámci jsou po celé 
Evropě pokládány tzv. „stolpersteine“ – 
česky též „kameny zmizelých“ (doslova 
kameny, o které je třeba klopýtnout). 
Jsou to dlažební kostky s mosazným po-
vrchem, opatřené údaji o dané osobě, 
vsazené do chodníku před domy posled-
ního místa pobytu obětí holokaustu a 
nacistického režimu. Připomínají osudy 
lidí, kteří byli nacisty deportováni a poté 
zavražděni v koncentračních táborech, či 
vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni 
k sebevraždě. Ve velké většině případů se 
jednalo o osoby židovského původu. 

V České republice jsou jich položeny 
stovky, možná i tisíce. V Proseči bylo 
dosud položeno 20 kamenů zmizelých. 
Prvních 7 v roce 2020 u firmy Ergotep 
za členy rodiny Kopperlovy, v loňském 
roce 9 kamenů v Záboří u Stavitelství 
Háněl za rodinu Breitenfeldovu a letos 
15. července byly položeny poslední ka-
meny na Podměstské ulici před domem 
čp. 191, který patřil rodině Polákových. 
Tyto kameny pokládal sám autor projektu 
Gunter Demnig. Ze sousedních obcí jsou 
např. v Luži, Chrudimi, Svitavách. 

Gunter Demnig studoval pedagogiku 
umění a průmyslový desing v Berlíně, 
později v Kasselu, kde od roku 1980 pů-
sobil jako umělecko–vědecký pracovník 
na tamější univerzitě. Roku 1985 otevřel 
svůj vlastní ateliér v Kolíně nad Rýnem, 
a tam vznikla myšlenka „stolpersteine“. 
První dva kameny byly položeny ve městě 
Sankt George poblíž Salcburku, dnes je 
lze najít v mnoha dalších zemích.

Gunter Demnig byl několikrát vyzna-
menán, mimo jiné obdržel 4. 10. 2005 
Německý záslužný kříž za svůj projekt 
Stolpersteine.

Připravila: Miluše Rejentová
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Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo stomatologické služby Telefon
Srpen 06.08.2022 Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 733145691

07.08.2022 Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 733145691
13.08.2022 Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 469312039
14.08.2022 Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 469312039
20.08.2022 Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 469344127
21.08.2022 Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 469344127
27.08.2022 Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 469311637
28.08.2022 Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 469311637

Září 03.09.2022 Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 469311826
04.09.2022 Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 469311826
10.09.2022 Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 469341236
11.09.2022 Neděle MDDr. Eva Krejčí Krouna 350 469341236
17.09.2022 Sobota MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 241 Zdravotní středisko 469321126
18.09.2022 Neděle MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 241 Zdravotní středisko 469321126
24.09.2022 Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 733145691
25.09.2022 Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 733145691
28.09.2022 Středa -st. svátekMUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 469311653

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

Stomatologické služby jsou od 9.00  do  13.00 hodin.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, 

doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti.

Nové knihy v knihovně 
Beletrie:
Karla Kubíková – Hájovna, Alena Sa-
buchová – Šeptuchy, František Niedl 

– Světla na pobřeží, Martin Goffa – Při-
znat vinu, Jiří Hanibal – Alej smrti, 
Petra Procházková – Frišta, Kristýna 
Trpková – Vesnice, Táňa Keleová-

-Vasilková – Julinčina pekárna, Šárka 
Medková – Cesta do blikajícího pekla, 
Roman Bureš - Leon, C. J. Tudor – 
Upálené, Natasha Lester – Pařížská 
švadlena, Ellen Felman – Paříž tě nikdy 
neopustí, Renée Knight – Osobní asis-
tentka, Peter May – Karanténa, Magda 

Knedler – Porodní sestra z Osvětimi, 
Camilla Läckberg – Ledová princezna, 
Kazatel, Kameník, Julie Caplin – Cuk-
rárna v Paříži, Hallie Ephron – Přej 
si opatrně, Lucinda Riley – Ztracená 
sestra, Sestra s perlou, Nora Roberts – 
Úkryt, Leylah Attar – Mlhy Serengeti, 
Torey L. Hayden – Zvíře, Dominik 
Dán – Břemeno minulosti, Robert 
Crais – Ochránce, Rodica Doehnert 

– Hotel Adlon, Majgull Axelsson – 
Nejmenuji se Miriam, Christina Mc-
Donald – Osudný pád, Liz Nugent 

– V úkrytu, Leo Kessler – Krvavý kotel, 
Sven Hassel – Gestapo, Linda Lael 
Miller – Když promluví srdce, Amanda 
Quick – Skandál, Sophia Nash – Skan-
dální polibek, Lesley Pearse – Nezapo-
meň na mě
Naučné knihy pro dospělé:
Klára Popelková – Batika krásná a jed-
noduchá, Pavel Martin – Drůbež: Nej-
chutnější speciality na 225 způsobů, Pe-
čeme s medem, Bernadette McDonald 

– Lezci svobody, Nelly de Zwaan – 100 
hradů a zámků, Ap van Rijsoort – 100 
náměstí
Knihy pro děti:
Maria-Regina Altmeyer – Plstěné fi-
gurky, Armin Täubner – Figurky z 
větviček, Marion Bardehle – Báječný 
svět z nudlí, Claudia Toll – Můj pejsek, 
Moje malá zvířátka

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

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.
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MARIEN & Víta Troníček v kostele sv. Jakuba v 
Nových Hradech u Skutče

Po covidové pomlce se opět vracíme k pořádání koncertů v 
barokním kostele sv. Jakuba v Nových Hradech u Skutče. V 
letošním roce jsme pro vás připravili koncert pardubické fol-
kové formace MARIEN & Víta Troníček.

Máte rádi písničky, které vyprávějí neotřele o lidech, vzta-
zích a věcech kolem nás? Máte rádi krásné vokály a zvuk folk 
country kapely? Tento koncert je tedy něco co vám jistě udělá 
dobře na duši.

Přijměte pozvání do Nových Hradů u Skutče, 21.8.2022. 
od 17 hodin. Vstupné 250,-Kč a prodej vstupenek na místě 
od 15 hodin.

hotel wellness
RENOSPOND RENOSPOND s. r. o.

Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče
tel./fax: 469 321 282, mobil: 777 848 384

renospond@renospond.cz, www.renospond.cz

Hotel Renospond přijme do svého kolektivu

číšníka / seRvíRku

Pracovní doba: krátký + dlouhý týden nebo dle domluvy. 

Nabízíme práci v příjemném kolektivu, finanční jistotu a možnost celoročního ubytování zdarma.
Podrobné informace Vám rádi podáme
na tel.: 777 848 384, 469 321 282
nebo na e-mailu: renospond@renospond.cz

I. na hlavní pracovní poměr (možnost i zkráceného úvazku) 
Vzdělání či praxe není nutná, zaučíme.

II. na dohodu o provedení práce

Nástup možný ihned
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