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ZPRAVODAJ č. 1/2023 
Vážení spoluobčané, 

v úvodu dnešního Zpravodaje mi dovolte poděkovat Vám za vysokou účast v prezidentských volbách, která 

činila 80 procent. 

       Při únorovém zasedání zastupitelstva obce bylo hlavním bodem schválení rozpočtu na letošní rok. 

Rozpočet se schvaluje jako přebytkový a vychází z plánovaného příjmu ve výši 18 348 388,-Kč. Důležitý je 

i zůstatek na obecních účtech ke konci loňského roku, který činil 22 781 496,70Kč. Zde však velkou část 

(14 225 453,33Kč) tvoří účet lesů. 

      Hlavní investiční akcí pro letošní rok je rekonstrukce veřejného osvětlení ve Dřevíkově, Svobodných 

Hamrech a v části Rváčova. U těchto projektů musíme reagovat až na případnou výstavbu nového vedení 

elektrické energie. Připravená je realizace části prostoru za hostincem ve Rváčově, kde jsme získali finanční 

podporu od MAS Hlinecko. U domova s pečovatelskou službou v Moždenici se bude stavět sklad pro 

uložení zahradní techniky a materiálu. Zde je požádáno o podporu u Pardubického kraje z Programu obnovy 

venkova. Na hřbitově u kostela sv. Mikuláše bude pokračovat další etapa opravy křížků a bude zde probíhat 

i pravidelná údržba zdi. Rozšíříme vybavení sběrného dvora o nové kontejnery a vybírá se zametací stroj na 

místní komunikace. Když už zmiňuji místní komunikace, tak musím uvést i každoroční údržbu povrchů. 

Samostatnou kapitolou je podpora spolkové činnosti, a to především podpora sportovního klubu a 

dobrovolných hasičů. Na toto navazují finance vyčleněné na výjezdovou hasičskou jednotku a mimořádné 

události. V rozpočtu je myšleno na úpravu zeleně a údržbu dřevin. Vzhledem k doznívající kůrovcové 

kalamitě jsou značně poničeny lesní a polní cesty, a tak část finančních prostředků bude použita na tyto 

účely. 

      Myšleno je také na podporu kultury a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zde budu moc rád, když se 

zapojíte s vlastními návrhy a náměty. 

      Přeji Vám krásné jarní dny.     Tomáš Dubský                                                     

 

 

OBEC VYSOČINA VYPISUJE 

 „ Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“. 

Tuto akci budou opět garantovat zájmové spolky v jednotlivých částech obce (SDH, 

SK apod.). Návrhy jednotlivých projektů v rozsahu maximálně 30.000,- Kč je nutno 

podat do 31. 5. 2023 v písemné podobě na Obecní úřad Vysočina. Možno žádat o 

příspěvky na technické vybavení nebo na akce (dětský den, pohádkový les, turnaje 

apod.) 
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U S N E S E N Í  č. 1/2023 

ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina 

konané dne 16. 2. 2023 ve Dřevíkově 

 

Zastupitelstvo obce Vysočina 

 
BERE NA VĚDOMÍ 

• Zprávu o činnosti OÚ k 16.2.2023 

• Rozpočtové opatření 17-18/2022  

• Plnění rozpočtu za rok 2022 

 

SCHVALUJE 

• Rozpočet na rok 2023. Rozpočet je schválen jako přebytkový. 

• Pravidla sociálního fondu pro rok 2023. 

• Dodatek ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci 

• Inventarizace k 31.12.2022 včetně likvidačního protokolu. 

• Příspěvky 

- Jednota – Možděnice     40 000,-  

- SK Rváčov      150 000,-  

- Obl. Charita Nové Hrady    20 000,- 

- Fokus Vysočina     9 000,-    

- ZŠ Trhová Kamenice     10 000,- 

- MŠ Trhová Kamenice    10 000,- 

- Oddíl Tapouch     10 000,- 

- Městská knihovna Chrudim – výměnný fond knih  5 000,- 

- Myslivecký spolek     20 000,- 

- „Běžíme Pro“      10 000,- 

- MATANA a.s.     10 000,- 

- Záchranná stanice Pasíčka    3 000,- 

• Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Obchůdek 2021+“ 

• Dohoda o změně hranic obcí Všeradov a Vysočina 

• Věcná břemena  

- Smlouva o zřízení věcného břemene a služebnosti č. IV-12-2023839/VB/1 Vysočina, 

Možděnice, pč. 1016, knn. 

- Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě. 

 

 

• Prodej a pronájem pozemků a nemovitostí 

Prodej pozemku 

mailto:info@obecvysocina.cz
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- Pozemek p.č. 1371 katastrální území Rváčov u Hlinska o výměře 164 m2 za 1 640,- Kč  

- Pozemek p.č. 196 katastrální území Rváčov u Hlinska o výměře 56 m2 za 560,- Kč/m2  

- Pozemek p.č. 1299 katastrální území Rváčov u Hlinska o výměře 574 m2 za 5 740,- Kč   

- Pozemek p.č. 1185 katastrální území Rváčov u Hlinska o výměře 10 m2 za 2 900,- Kč  

Pronájem nemovitostí 

- Dodatky ke smlouvám o pronájmu nemovitostí: hospoda ve Rváčově „U Zelené sedmy“, 

pohostinství „U Kováře Matěje“ na Veselém Kopci, část pozemku par.č. 96/1 o výměře 200 m2 

do 31.12.2024. 

 

• Záměr pronájmu pohostinství „Bouchalka“ v Dřevíkově 

• Záměr pronájmu louky par. číslo 812 v katastrálním území Možděnice 

• Záměr prodeje pozemku par. číslo 1478 v katastrálním území Rváčov u Hlinska 

 

POVĚŘUJE 

Starostu obce pana Tomáše Dubského a místostarostu obce pana Jana Chmelaře k zastupování obce 

Vysočina na valné hromadě společnosti VaK Chrudim. 

 

Tomáš Dubský      Jan Chmelař 

 Starosta obce       místostarosta obce   

 

Úřední dny ve Rváčově 
        

       
 

 

 

 

 

 

 

    

Poplatky na rok 2023 
Za psa 50,-Kč za jednoho  psa a 

120,-Kč za každého 

dalšího psa 

Do 31. 5. 2023 

 

Za odpad 440,-Kč za každou 

povinnou osobu či 

rekreační objekt 

Do 30. 11. 2023 

 

   3. LEDNA    4. ČERVENCE 

   7. ÚNORA    1. SRPNA 

   7. BŘEZNA    5. ZÁŘÍ 

   4. DUBNA    3. ŘÍJNA 

   2. KVĚTNA    7. LISTOPADU 

   6. ČERVNA    5. PROSINCE 

UPOZORNĚNÍ!!! 

Prosíme majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli exkrementy. 

Děkujeme. 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Volební okrsek

Kandidáti hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 - Fischer Pavel 6 3% 1 2% 7 10% 14 13% 28 6%

2 - Bašta Jaroslav 17 7% 1 2% 3 4% 3 3% 24 5%

4 - Pavel Petr Ing. M.A. 42 18% 16 28% 18 25% 31 29% 107 23%

5 - Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 2 1% 0 0% 1 1% 1 1% 4 1%

6 - Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 47 20% 11 19% 11 15% 17 16% 86 18%

7 - Babiš Andrej Ing. 108 46% 29 50% 24 33% 37 34% 198 42%

8 - Diviš Karel PhDr. 2 1% 0 0% 5 7% 4 4% 11 2%

9 - Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 7 3% 0 0% 3 4% 1 1% 11 2%

NEPLATNÉ HLASY 2 1% 0 0% 1 1% 0 0% 3 1%

Celkem 233 100% 58 100% 73 100% 108 100% 472 100%

Volební účast 233 z 298 58 ze 72 73 z 94 108 ze 127 472 z 591

Účast v % 80%85%78%81%78%

Volba prezidenta republiky                                                     
konaná ve dnech 13.01. – 14.01.2023

Celkem4 - Možděnice3 - Dřevíkov
2 - Svobodné 

Hamry
1 - Rváčov

Volební okrsek

Kandidáti hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

4 - Pavel Petr Ing. M.A. 109 44% 23 43% 30 46% 65 58% 227 47%

7 - Babiš Andrej Ing. 140 56% 31 57% 33 51% 48 42% 252 52%

NEPLATNÉ HLASY 0% 0% 2 3% 0% 2 1%

Celkem 249 100% 54 100% 65 100% 113 100% 481 100%

Volební účast 249 z 310 54 ze 68 65 z 93 113 ze 131 481 z 602

Účast v % 80%86%70%79%80%

2. kolo volby prezidenta republiky konané ve dnech 27.01. – 28.01.2023

Celkem4 - Možděnice3 - Dřevíkov2 - Svobodné Hamry1 - Rváčov

                            

mailto:info@obecvysocina.cz
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ROZPOČET OBCE VYSOČINA NA ROK 2023 
   

Příjmy na rok 2023 

Součet za paragraf Kč 

Součet za Para 0000  17 374 888,00    

Součet za Para 2141 Vnitřní obchod 11 000,00    

Součet za Para 3317 Výstavní činnosti v kultuře 20 000,00    

Součet za Para 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00    

Součet za Para 3612 Bytové hospodářství 140 500,00    

Součet za Para 3632 Pohřebnictví 40 000,00    

Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 227 000,00    

Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 200 000,00    

Součet za Para 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 150 000,00    

Součet za Para 6171 Činnost místní správy 20 000,00    

Součet za Para 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 150 000,00    

Součet za Para 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 

Celkem Příjmy 18 348 388,00 

  

Výdaje na rok 2023 

Součet za paragraf Kč 

Součet za Para 2141 Vnitřní obchod 1 146 000,00    

Součet za Para 2143 Cestovní ruch 10 000,00    

Součet za Para 2212 Silnice 900 000,00    

Součet za Para 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 000,00    

Součet za Para 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 50 000,00    

Součet za Para 2333 Úpravy drobných vodních toků 430 000,00    

Součet za Para 3111 Mateřské školy 10 000,00    

Součet za Para 3113 Základní školy 20 000,00    

Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické 64 000,00    

Součet za Para 3317 Výstavní činnosti v kultuře 41 000,00    

Součet za Para 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí 170 000,00    

Součet za Para 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 45 000,00    

Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 479 000,00    

Součet za Para 3419 Ostatní sportovní činnost 260 000,00    

Součet za Para 3421 Využití volného času dětí a mládeže 150 000,00    

Součet za Para 3512 Stomatologická péče 4 000,00    

Součet za Para 3513 Lékařská služba první pomoci 24 000,00    

Součet za Para 3612 Bytové hospodářství 825 500,00    

Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení 2 460 000,00    

Součet za Para 3632 Pohřebnictví 90 000,00    

mailto:info@obecvysocina.cz
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Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 453 000,00    

Součet za Para 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 000,00    

Součet za Para 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 700 000,00    

Součet za Para 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezp. a komunálních 600 000,00    

Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 250 000,00    

Součet za Para 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 014 000,00    

Součet za Para 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50 000,00    

Součet za Para 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 5 000,00    

Součet za Para 4344 Sociální rehabilitace 23 000,00    

Součet za Para 4350 Domovy pro seniory 15 000,00    

Součet za Para 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 514 000,00    

Součet za Para 5212 Ochrana obyvatelstva 50 000,00    

Součet za Para 5213 Krizová opatření 50 000,00    

Součet za Para 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00    

Součet za Para 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 288 500,00    

Součet za Para 6112 Zastupitelstva obcí 650 000,00    

Součet za Para 6171 Činnost místní správy 2 148 500,00    

Součet za Para 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00    

Součet za Para 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50 000,00    

Součet za Para 6399 Ostatní finanční operace 1 348 102,00    

Součet za Para 6402 Finanční vypořádání 89 563,84 

celkem 17 585 165,84 

_______________________________________________________________________________________ 

 

KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ 

ZÁJEZD  DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ 

DNE 9. 5. 2023 OD 19,00 HODIN 

 

NAD SÁZAVOU 
CENA ZÁJEZDU 200,- Kč – (vstupné + autobus) 

             ODJEZD: 

RVÁČOV 17,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY 17,05 HODIN 

DŘEVÍKOV 17,10 HODIN 

MOŽDĚNICE 17,15 HODIN 

Kde jinde by měl vzniknout muzikál věnovaný českém fenoménu trampingu, než uprostřed divoké 

Vysočiny. Autoři textu původního „trampikálu“, Michal Zetel a Jaroslav Čermák, společně s autorem 

hudební části Mariem Buzzi, přináší příběh zpod korun stromů, v němž se proplétají čtyři různorodé 

skupiny táborníků. 

 

Zájemci o místa prosím hlaste se na Obecním úřadě nebo tel. čísle 469 333 162. 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů 

Lednové víkendy jsou tradičně vyhrazeny Výročním valným hromadám zdejších sborů dobrovolných 

hasičů. Postupně proběhly ve všech místních částech. Byla hodnocena loňská činnost a hospodaření 

ovlivněné covidovou situací, a byly nastíněny plány pro letošek. Všem sborům přejeme úspěšný rok 2023 

bez vážných a nenadálých událostí. 

            
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V obci Vysočina tak jako i v ostatních místech naší republiky probíhala začátkem roku 

Tříkrálová sbírka. Je určena na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Pořádala ji 

oblastní charita Nové Hrady.  

Výtěžek letošní sbírky za obec Vysočina je celkem 31.291,- Kč. Charita děkuje všem 

dárcům. 

__________________________________________________________________________ 
 

OBEC VYSOČINA POŘÁDÁ SPOLEČNĚ 

S DIAKONIÍ BROUMOV, sociální družstvo 

SBÍRKU – PONDĚLÍ 27. 3. 2023 A ÚTERÝ 28. 3. 2023 

  OD 7,00 HODIN DO 15,00 HODIN – DŘEVÍKOV OÚ A 

                     ÚTERÝ 28. 3. 2023 OD 15:30 DO 18:30 ŠKOLA RVÁČOV 

 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 
➢ Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  

➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

➢ Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  

➢ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

➢ Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

➢ Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

➢ Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

➢ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

➢ Knihy, časopisy 

mailto:info@obecvysocina.cz
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_______________________________________________________________________________________ 

   

Vítání  občánků  
Chceme požádat rodiče, kterým se v roce 2022 narodilo miminko a mají 

zájem o uspořádání slavnostního obřadu „Vítání občánků“, aby to oznámili 

na obecním úřadě. (Tel.: 469333162)  

V evidenci obyvatel již nemáme přesné údaje. Měsíční seznamy o změnách 

trvalého pobytu občanů včetně zemřelých i narozených nám nejsou bohužel 

poskytovány. Nemáme možnost, jako v minulých letech, sledovat přehled 

pohybu obyvatel v naší obci.  

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pečovatelská služba poskytuje přiměřenou podporu a pomoc lidem, kteří se 

z důvodu  k věku, snížené soběstačnosti, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, ocitli se v nepříznivé situaci, a kdy si nejsou schopni sami 

zajistit péči o svoji osobu a domácnost. Nepříznivou situací se rozumí i 

neexistence rodiny nebo rodina existuje, ale není schopna, nebo nechce 

poskytnout pomoc a podporu. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na 

území Obce Vysočina, od pondělí do pátku od 7,30 do 13,30 hodin. Vše na 

základě vyjádření lékaře a písemné žádosti o poskytnutí pečovatelské služby.  

____________________________________________________________________________________ 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

  SE V MOŽDĚNICI, DŘEVÍKOVĚ A SVOBODNÝCH HAMRECH  

USKUTEČNÍ   

DNE 17. ČERVNA 2023 (8:00 Svobodné Hamry, 8:30 Dřevíkov a   

9:00 Možděnice) 

DNE 3. LISTOPADU 2023 (16:00 Svobodné Hamry, 16:30 Dřevíkov a                     

17:00 Možděnice) 
____________________________________________________________________________________ 

 

Sezóna 2022 hasiček z Možděnice 

 
Pomalu ale jistě se blížíme k výročí pěti let, kdy v Možděnici vzniklo družstvo žen, co se rozhodly 

vyzkoušet požární sport. Pod vedením trenéra Luďka Bačkovského se každý rok snažíme proniknout do 

tohoto sportovního odvětví hlouběji a posouváme se dál a dál, a to i členskou základnou. I letos se můžeme 

chlubit novými hasičkami, z čehož máme obrovskou radost. Společně jsme zahájily pravidelné tréninky 

koncem března a z hráze možděnického rybníka jsme se postupně přesunuly na rovnou travnatou plochu u 

hasičárny ve Svobodných Hamrech. Abychom tréninky zužitkovaly, naplánovaly jsme si na jaře několik 

soutěží, kterých bychom se rády zúčastnily, avšak postupem času se z pár termínů stalo celkem jedenáct. 

Za těch jedenáct soutěží jsme si zvládly vylepšit dosavadní maximum o krásné tři vteřiny a hodnota našeho 

nového osobního rekordu je nyní 27,89 vteřin. Naše umístění by se dala shrnout dvěma prvními místy ze 

Dřevíkova a Kameniček, dvěma druhými místy ze Svobodných Hamrů a Trhové Kamenice a třemi třetími 

místy ze Zubří, Heřmanova Městce a Sobíňova. Dále už jsme sbíraly jen sedmá a desátá místa v sérii 

nočních soutěžích poháru zvaného Summer Night Cup, kde jsme se pokoušely zkrotit nástřikové terče. Za 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/


 Strana 9 (celkem 14)                              Občasník Obce Vysočina                             Dne: 22.3.2023 

 
 

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

www.obecvysocina.cz 

 

 

 

 

úspěšnou a krásnou sezónu plnou zážitků, smíchu a zlepšení chceme nejvíce poděkovat Lůďovi 

Bačkovskému a Jardovi Daleckému, kteří nám věnovali svůj čas jak na trénincích, tak na soutěžích. Dále 

bychom rádi poděkovali za finanční podporu našemu sboru, obci Vysočina, Petru Janáčkovi a firmě 

Recycling – kovové odpady a.s.. Děkujeme i všem fanouškům a podporovatelům v popředí s těmi, co nám 

jezdí fandit na soutěže. Vážíme si každé podpory a už se nemůžeme dočkat příští sezóny, na kterou již nyní 

máme velké plány, a to především díky zastupitelům obce Vysočina, díky nimž bude (snad nejen) na naší 

základně stát nová krásná sportovní mašina. A kdo ví, třeba se s námi na start postaví i nové členky našeho 

týmu …? 😊 

 

                     

Ping pong ve Rváčově 

 
29. 12. 2022 se ve Rváčově konal již tradiční turnaj v ping 

pongu, turnaje se zúčastnilo 16 hráčů. 

Vítězem turnaje se stal Ondřej Marek, druhé místo obsadil Petr 

Marek a jako třetí se umístil Martin Čejgl. 

Hlavním pořadatelem této oblíbené akce je Standa Marek, tímto 

mu děkujeme a přejeme hodně sil a energie na další ročník. 

Poděkování patří také všem sponzorům za hodnotné dary pro 

všechny hráče.                              

                                                      Veronika Kudláčková 
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Dětský karneval ve Rváčově 

První březnovou sobotu uspořádaly v obci Rváčov místní maminky dětský karneval. Děti si užily bohatý 

program plný soutěží, taneční zábavy s dětskými tanečky a na závěr na každého dětského účastníka čekalo 

překvapení ve formě tomboly. Domů si tak děti mohly odnést nejen sladké odměny, ale také nějakou hračku. 

Účast byla hojná, karnevalového odpoledne na sále ve Rváčově se zúčastnilo téměř 50 dětí. Pro děti i rodiče 

bylo připravené občerstvení v podobě párků v rohlíku nebo chutného kebabu.  

Večer pokračoval program pro dospělé diskotékou ve stylu 90. let. 
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI 

 

Svátek Tří králů 

Na svátek Tří králů si žáci 5. a 3. ročníku připomněli historii tradice svátku. Atmosféru podtrhují kostýmy 

žáků a papírové královské koruny. 

Také zpěv koledy s hudebním doprovodem na akordeon a Orffovy nástroje. Vše jsme zakončili odstrojením 

vánočního stromečku. 
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Kam zpěváčkům na zimu, připravíme obživu 
V pondělí 16. ledna 2023 se žáci 4. a 7. ročníku zúčastnili vzdělávacího programu „Kam zpěváčkům na 

zimu, připravíme obživu“, který byl pořádaný Záchrannou stanicí 

a ekocentrem Pasíčka z Proseče.  
Během poutavé hodinky jsme se seznámili pomocí krásné 

prezentace s běžnými druhy pěvců na zahradách a v parcích. Na 

ukázkách semínek a krmných směsí jsme se dozvěděli, jak 

správně tyto ptáky v zimě přikrmovat a čím jim obohatit 

jídelníček. Další zajímavé téma bylo instalování krmítek a budek. 

Na co si dát pozor při jejich umísťování a jací predátoři ohrožují 

ptáky, kteří tam budou létat. V závěru jsme dostali samo schnoucí 

modelovací hmotu a každý z nás si vymodeloval ptáčka. Program 

byl pro děti poutavý, zapojovaly se do diskusí a uplatňovaly dříve 

získané informace z výuky a moc se jim líbil.  

Na konci jsme se dozvěděli informace o fungování této záchranné stanice a přednášející nás pozval na letní 

programy, které pro žáky chystají. 

 

Masopust 
 

V pondělí 20. února jsme se vystrojili ve škole do kostýmů a 

papírových čepic. Vydali jsme se na masopustní obchůzku po 

Trhové Kamenici. Zpěvem i básničkami jsme potěšili naši ZŠ, 

obecní úřad, paní lékárnici, Jednotu, paní Kudláčkovou a pana 

Pešavu. Průvod dokonce zaujal řidiče kamionů, kteří nás zdravili 

troubením a světly. Masopust žáky velice zaujal a už se těší na 

příští rok. 

 

Lyžařský výcvik 
 

V týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2023 se uskutečnil lyžařský výcvik pro žáky 4. a 7. třídy. V pondělí jsme začínali 

na sjezdovce Ski klubu Trhová Kamenice, bohužel nám nepřálo počasí – došlo k velkému oteplení a také 

technická závada na vleku zamezila dalšímu pokračování v Trhové Kamenici. Od úterý jsme se přesunuli na 

sjezdovku Ski klubu Hluboká, kde jsme i lyžařský výcvik zdárně dokončili. Kromě pátečních dešťových 

přeháněk nám počasí přálo a všichni žáci se naučili v rámci svých možností lyžovat. Děkujeme všem, kteří 

se podíleli na organizaci a zajištění lyžařského výcviku.  
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Návštěva čínské restaurace 

 
V úterý 21. 2. navštívili žáci 9. třídy v rámci výuky rodinné výchovy čínskou restauraci v Chrudimi. Náplní 

výuky tohoto měsíce jsou cizokrajné kuchyně. Zde nám poskytla výklad o tradiční čínské kuchyni naše 

bývalá paní učitelka Jaruška Korečková. Kuchaři z restaurace nám ukázali přípravu sushi a seznámili nás s 

tradičními pokrmy a jejich přípravou. Po ukázkách a výkladu jsme si dali chutný oběd a odjeli jsme 

hasičským autem zpět do Trhové Kamenice. Děkujeme hasičům za dopravu a paní učitelce za obohacení 

výuky. 

 

         
 

Valentýn v 6. třídě 

 
V úterý 14. 2. proběhl v 6. třídě projektový den na téma Valentýn. V hodině češtiny se žáci seznámili 

s pověstí o sv. Valentýnovi, přiřazovali k sobě rčení o lásce a řešili otázky týkající se porozumění textu. Část 

projektu jsme vedli v anglické jazyce, a tím jsme si rozšířili slovní zásobu. Dále jsme pracovali s písničkou 

Perfect od Edda Sheerena. Nejprve jsme plnili zábavné úkoly, a nakonec jsme si ji zazpívali. Následně jsme 

si zahráli „židličkovanou“. Vítězem této soutěže se stal Honzík Petrlík. Pak jsme si povídali o lásce na celý 

život ve světě zvířat. Nejvíce se nám líbilo krásné video o labutích zásnubách. Dozvěděli jsme se i spoustu 

zajímavostí o námluvách skokanů, tučňáků, orlů a vážek. Ve druhé části dne si chlapci pro dívky připravili 

překvapení – předvedli úžasné taneční vystoupení, za které byli odměněni obrovským potleskem. Na závěr 

jsme vyráběli papírová zvířátka ze srdíček. Nyní je máme na nástěnce a zdobí nám třídu. Celý projektový 

den nám zpříjemňovalo výborné valentýnské občerstvení, které si děti přinesly.  

Jana Nováková a 6. třída 
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Po stopách Keltů 

Ve středu 1. 3. 2023 se žáci 4. a 5. třídy vydali do zámku 

v Nasavrkách, kde si prohlédli expozici „Po stopách Keltů“. Paní 

průvodkyně nám umožnila vstoupit do doby železné a velmi 

poutavým vyprávěním jsme se seznámili s životem našich keltských 

předků. Postupně nám představila keltská řemesla. Viděli jsme 

archeologické vykopávky, ale také ukázky keltských mincí, keramiky, 

nářadí, nástrojů, šperků a model keltského oppida. Dalším zajímavým 

tématem bylo pohřbívání a náboženství Keltů. Žáky velmi zaujali 

ukázky hrobů. Nejvíc je však bavila hmatová expozice, kde si mohli 

osahat keltské šperky, zbraně, ochranný štít, atd… Výstava se nám 

moc líbila a těšíme se, že získané informace zúročíme ve vyučování. 

 

Program na Veselém Kopci: 
 

7. až 10. dubna* VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI 

Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Ukázky výroby velikonočních 

předmětů. Prodej velikonočních dárečků, od 9 do 16 hodin.  
  

13. května * HRNČÍŘSKÁ SOBOTA  

Ukázky výroby, prodej, kulturní program, od 9 do 16 hodin. 
 

18. května * DEN MUZEÍ 

Ve čtvrtek 18. května můžete zdarma navštívit expoziční areál na Veselém Kopci od 9 do 17 hodin a vodní 

kovací hamr ve Svobodných Hamrech od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00 hodin.  
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