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ZPRAVODAJ č. 4/2012 

 
Vážení spoluobčané, 

 
     prosinec je v plném běhu a neúprosně se blíží konec roku 2012.  

V dnešním zpravodaji Vás chceme pozvat na několik akcí, které se budou v letošním roce ještě 

konat. 

Určitě  si  nenechte  ujít  vánoční  koncert  hudební skupiny SoliDeo, který se uskuteční 28. 12. 2012 

od 16,00 hodin v kostele u Svatého Mikuláše ve Rváčově. Loňské vystoupení mělo veliký úspěch a 

pro letošní rok si pro nás hudebníci připravili nový program. 

 

 

Konec roku nás vybízí nejen k hodnocení uplynulého období, ale také 

k poděkování za Vaši spolupráci. 

Při této příležitosti chci poděkovat Vám všem, kteří se aktivně zapojujete do 

veřejného života v naší obci. 

 

     Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do roku 2013 mnoho úspěchů  

a především pevné zdraví. 

Tomáš Dubský   

 
 

 

    Přejeme Vám krásné a pohodové vánoce plné pohádek, 
klidu, dobrého jídla a úsměvů na dětských tvářích. 
 
     Do Nového roku 2013 ať vstoupíte s radostí, se zdravím, 
štěstím a bez starostí 

přejí zaměstnanci obecního úřadu  
a členové zastupitelstva obce  
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U S N E S E N Í   č. 5/2012 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 28. 11. 2012 konaném v Možděnici 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
     bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti OÚ k 28. 11. 2012 

 plnění rozpočtu k 31. 10. 2012 

 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

 rozpočtové změny č. 9, 10, 11, 12 

 

vydává: 

 obecně závaznou Vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 formou opatření obecné povahy Změnu č.3 Územního plánu obce Vysočina jako příslušný orgán 

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 4,  § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního 

zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až 174  zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením  § 188 odst. 4 stavebního zákona 

 

schvaluje:  

 dohodu o zimní údržbě komunikací 

 podání žádosti o dotace 

1. požární technika a věcné prostředky PO 

2. podpora pořízení územních plánů 

3. budování infrastruktury cestovního ruchu, památek a drobných objektů 

4. ČEZ oranžové hřiště 

5. zabezpečení péče o válečné hroby 

 záměr odprodat část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Svobodné Hamry – cca 90 m2 

 

      Jan Chmelař – místostarosta v.r.                                         Tomáš Dubský – starosta v.r. 
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Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 

v obci Vysočina 
 

PRO VOLBU PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013 
(případné II. kole ve dnech 25. a 26. ledna 2013) 

 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů,   
 

i n f o r m u j i 
 

že volba prezidenta České republiky proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve 
dnech 25. a  26. ledna 2013) v obci Vysočina v následujících volebních okrscích, jejichž sídly jsou: 
  
volební okrsek č. 1: RVÁČOV 
zasedací místnost  - Rváčov čp. 44 – bývalá škola  
 
volební okrsek č. 2: SVODODNÉ HAMRY 
Hasičská zbrojnice Svobodné Hamry  
 
volební okrsek č. 3: DŘEVÍKOV 
Úřadovna Obecního úřadu Vysočina, Dřevíkov čp. 55  
 . 
volební okrsek č. 4: MOŽDĚNICE  
Pohostinství Možděnice, čp. 6  

  
Ve Vysočině  dne  15. 11. 2012          

            Tomáš Dubský  v.r.                                                                        
                                                    starosta obce 

   

_____________________________________________________________________________________ 

 
MUDr. Zuzana Vančová upozorňuje své pacienty, 

ŽE DNE 14. prosince 2012 

BUDE ORDINOVAT  

od 10,00 hod. – 12,30 hod. 

 

ORDINAČNÍ HODINY – VÁNOČNÍ SVÁTKY 

27. 12. 2012 7,30 – 12,30 hod. 31. 12. 2012 ZAVŘENO 

28. 12. 2013 7,30 – 12,30 hod. 2. 1. 2013 14,00 – 18,00 hod. 
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ZE ZŠ TRHOVÁ KAMENICE  

 

Vánoční jarmark 
     Ve čtvrtek 6. 12. uspořádala naše škola tradiční vánoční jarmark v místní sokolovně. Této akci 

předcházela pilná práce všech žáků, kteří si o hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a při 

projektovém dnu připravovali své výrobky s vánoční tématikou. Jarmark byl vyvrcholením všech těchto 

příprav a zároveň setkáním s rodiči a přáteli školy. V příjemné atmosféře zcela zaplněné sokolovny 

vystoupili nejdříve se svým pěveckým představením žáci Základní školy Horní Bradlo, která přijala naše 

pozvání. Žáci naší školy předvedli pásmo biblických příběhů zakončené živým betlémem, kdy se všechny 

třídy sešly na jevišti a zazpívaly píseň: Narodil se Kristus Pán. V průběhu vystoupení zaznělo několik 

vánočních písní a koled, které přispěly k přátelské a milé předvánoční atmosféře. Prodej výrobků, 

nabídky prodávajících a setkávání se s přáteli a známými jistě každému zvedly náladu. Závěrem bychom 

chtěli poděkovat všem, kteří přišli naše žáky podpořit a zakoupili si něco malého pro radost a potěšení. 

Přejeme Vám pohodové strávení vánočního času a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. 

PS: Děkujeme za milé vzkazy v kronice.  

                                                                                                                   ZŠ Trhová Kamenice 

 

 

 

Pohádka o bílém čertu 
 

     V jednom pekle žil neobyčejný čert. Měl bílou srst, bílé rohy, bílý ocas a dokonce i bílý 

jazyk. Byl nešťastný, že nemohl chodit s Mikulášem, protože se ho děti nebály, ale 

vyžadovaly po něm sladkosti, jako by byl nějaký anděl. Vyhledával v pekle tu nejšpinavější 

práci, aby byl černý, ale vždycky, když se dostal do průvanu, tak ten tu špínu z něho 

odfoukl. 

Řekl si, že to není samo sebou a rozhodl se s tím něco udělat. Napadlo ho, že se vydá na 

svět, aby našel někoho, kdo by mu pomohl být černým, jako jsou ostatní čerti. Na svět vyšel 

v Africe a nestačil se divit. Všude kolem něj chodili černí lidé a čert byl rád, že vyšel na 

tom správném místě. Dozvěděl se, že jsou lidé černí od slunce, proto si lehl na pláž a čekal. 

Ležel den, dva, tři a po třech dnech, kdy byl vysílen hladem a žízní zjistil, že jediný účinek, 

který se dostavil byl úžeh. Kožich zůstal bílý. 

Seděl smutně na břehu moře, když tu uviděl rybářskou loď. Námořníci spatřili na břehu 

podivné stvoření, a protože pluli na dalekou plavbu, rozhodli se, že vezmou čerta s sebou na 
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palubu jako maskota. Čert se stal jejich miláčkem a těšil se na cíl cesty - na Severní pól. 

Námořníci mu totiž vyprávěli, že je tam vše bílé, dokonce i medvědi. 

Když připluli na místo, čert vystoupil a utíkal na vysokou horu, obhlédnout si krajinu a 

přesvědčit se o tom, že je vše bílé. V tom se pod ním propadla zem a světe div se, čert byl 

v pekle. Ale nebylo to jeho peklo, ale peklo bílých čertů. Všichni ho vítali a po dlouhém 

vyprávění zjistili, že je to Luciferův ztracený syn. To bylo radosti a vítání. Dlouho oslavovali 

ten slavný návrat a jestli přejedením nepraskli, oslavují dodnes.                     

                                                                             Eliška Nováková, 8. třída 

 

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi 

Kde: v T. Kamenici na náměstí u školy 

Kdy:   14. prosince 2012 v 15 hodin 

Poznámka: Balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před 

akcí. Vezměte si tužku. Balónky jsou ekologicky nezávadné, 

vyrobené z rychle rozložitelného materiálu. 

Pořadatel: ZŠ a Městys T.Kamenice, tel.469315572 

Pojďme udělat dětem radost. Akce je současně pokusem o rekord ve 

vypouštění balónků. Těšíme se na Vás.  
 
 
 

 

Florbalový turnaj – holky 

      

Ve Slatiňanech ve sportovní hale se v pondělí 3. 12. 2012 

uskutečnil florbalový turnaj pro žákyně 8. a 9. tříd. Naší školu 

reprezentovala 8. třída – Eliška Nováková, Petra Nováková, Vendy 

Holubová. 9. třída – Bára Polánská, Verča Jeřábková, Eliška 

Bačkovská a Naťka Ducháčková. Dívky odehrály dva velmi 

vyrovnané zápasy. K vítězství v obou utkáních chybělo jen trochu 

střeleckého klidu. Vždy v úvodu zápasu jsme běželi několikrát 

sami na branku, ale nepodařilo se nám skórovat. Z následného 

protiútoku jsme pak smolně inkasovali. Děvčatům děkuji za 

vzornou reprezentaci školy. 

                                                                                                                     Mgr. Radek Nejedlý 
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU VYSOČINA –  

VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 

 
 

 

     Úřední dny ve Rváčově budou v roce 2013 opět každé první pracovní úterý v měsíci od 13,00 hodin 

do 15,30 hodin.  

 

ÚŘEDNÍ DNY VE RVÁČOVĚ: 

 

8. 1. 5. 2. 5. 3. 2. 4. 7. 5. 4. 6. 2. 7. 6. 8. 3. 9. 1. 10. 5. 11. 3. 12. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

  

 
 

Hodně zdraví a životní pohody přejeme všem jubilantům, 
kteří oslaví  v měsíci prosinci svá jubilea. 

 

83 let KADLEC JAROSLAV 

75 let CULEK JAN 

75 let BŘÍZOVÁ JANA 

 

___________________________________________________________ 

Srdečně Vás zveme  

na VÁNOČNÍ KONCERT U SVATÉHO MIKULÁŠE  

DNE 28. 12.2012 od 16,00 hodin  
 

 

 

Vstupné dobrovolné 

Výtěžek bude použit na opravu hřbitovní zdi 

 
 

20. 12. 2012 8,00 – 12,00 hodin 

21. 12. 2012 zavřeno 

27. 12. 2012 8,00 – 12,00 hodin 

28. 12. 2012 zavřeno 

31. 12. 2012 zavřeno 

2. 1. 2013 8,00 – 12,30 hodin 
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ZPRÁVY Z TRHOVÉ KAMENICE 

 

Prodej vánočních kaprů v TRHOVÉ KAMENICI 
Prodej vánočních kaprů bude probíhat v neděli 23. 12. 2012 v 9.00 hodin 

za budovou „Ozdoby“. ¨ 

Objednávky přijímá pan Miška v prodejně DM Servis na náměstí.  

Rybářské sdružení Chobot přeje spoluobčanům klidné Vánoce bez rybí 

kostičky v krku a hodně zdraví do nového roku 2013.  

 

 

 

 

Svíčková aneb za vánočním světlem  
 

Zveme malé i velké na tradiční setkání u stromečku s koledou a vánočním světlem.  

Přijďte si společně zazpívat koledy, zapálit svíčku nebo prskavku a ochutnat punč nebo 

vánoční voňavý čaj ve čtvrtek 20. prosince od 17.00 hodin na faře.  

 

 

Vánoční koncert  
Kulturní komise Městyse Trhová Kamenice Vás zve dne 20. 12. 2012 v 18:00 hodin na příjemný po-

slech vánočních písní a načerpání vánoční atmosféry do místního kostela sv. Filipa a Jakuba. 

 

Vánoční koledy  
Zveme k poslechu vánočních koled, které zazní z věže kostela sv. Filipa a Jakuba dne 24. prosince ve 

23.30 hodin. 

 

Štěpánská zábava  
Pro ty odrostlejší mají členové Lyžařského klubu v Trhové Kamenici také jedno překvápko, a to dokonce 

můžeme prozradit. V úterý 25. prosince pořádá klub v místním kulturním domě Štěpánskou zábavu. 

Začátek je ve 20.00 hodin a k tanci a dobré pohodě bude hrát hudební skupina Řemen. Všichni jsou 

srdečně zváni, s sebou si vezměte dobrou náladu, všeho ostatního bude dosti na sále. 

 

ZPRÁVY Z HLINSKA 

Vysočánek a Kuřátka - folklórní vystoupení 

Datum: 19.12.2012 

Kde: Multifunkční centrum Hlinsko 

Popis: Vystoupení dětského folklorního souboru Vysočánek Hlinsko a dětského folklorního souboru 

Kuřátka Chrudim 
 

Prohlídky s Babičkou 

Datum: 28.12.2012 

Kde: Betlém, Hlinsko 

Popis: Speciální prohlídky svátečně vyzdobených chaloupek s výjevy na motivy díla B. Němcové 

Babička. 

http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=325
http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=325
http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=325
http://www.hlinsko.cz/download/24/4745.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/24/4745.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/24/4745.jpg
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