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ZPRAVODAJ č. 3/2018 
 

     Vážení spoluobčané,  

     letošní léto přišlo s předstihem a možná se opravdu blíží doba, kdy při deštivých dnech budeme říkat, že 

je hezky.                                                                                                                            

     V úvodu Zpravodaje Vás chci všechny pozvat na tradiční „Výstavu obrazů malířů Vysočiny“. Ve čtvrtek 

21. 6. v 18.00 hodin zahajujeme v hostinci ve Rváčově již její 10. ročník. Z tohoto důvodu jsme oslovili 

autory, kteří zde vystavovali v minulých letech, a tak se můžete těšit na díla 25 malířů a fotografů. A jak se 

stalo již dobrým zvykem tak svůj prostor zde budou mít i práce klientů Domova sociálních služeb ze 

Slatiňan. Současně bude probíhat ukázka výtvarných prací, které vznikly v rámci projektu „Vysočina 

maluje“. Výstava potrvá do 26. 8. a určitě si ji nenechte ujít. Další pravidelnou letní akcí je Dřevíkovské 

kulturní léto, které tentokrát zahajuje 23. 6. vystoupením oblíbené hudební skupiny COLORADO.  

     Čeká nás, ale i řada sportovních turnajů a akcí pro děti. A právě dětem a jejich rodičům je určen i letošní 

program na Veselém Kopci. Zde si od června do září mohou rodiny zahrát zajímavou hru v rámci 

jednotlivých expozic. 

     Přeji Vám krásné letní dny  

Tomáš Dubský                       

Dotace získané od Pardubického kraje: 

- Rekonstrukce zázemí SDH Svobodné Hamry – 120.000,-                                                                                

- Vysočina Maluje – 10.000,-                                                                                                                                              

- Přijeďte se k nám procházet – 50.000,-                                                                                                                                              

- Podpora provozu obchodu – 100.000,-                                                                                                                  

- Rekonstrukce zázemí SDH Možděnice (MAS Hlinecko) – 35.000,- 

_____________________________________________________________________________________ 

VZPOMÍNKA a PODĚKOVÁNÍ     

           Dříve, či později každému z nás zemře někdo, na koho chceme vzpomínat.  

S bolestí, ale zároveň s láskou a úctou, vzpomínáme na paní HANU ŠTOLOVOU, 

starostku obce Vysočina, která zemřela dne 29. 5. 2018.  

     Od roku 1984 vykonávala funkci předsedkyně MNV Vysočina, od 90. let do roku 2008 

byla starostkou obce Vysočina. Za tuto dobu docílila mimořádného rozvoje celé obce. 

Bylo vybudováno mnoho náročných akcí. Např. vodovod s přípojkami do jednotlivých 

domů, současně s vodovodem se zahájila výstavba nového obchodu a hostince ve Dřevíkově, následovalo 

parkoviště a příjezdové komunikace na Veselý Kopec, výstavba hostince „U Kováře Matěje“. V Možděnici 
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přebudování školy na domov pro důchodce i s pečovatelskou službou, ve Rváčově přebudování školy na 

byty, opravy silnic, plynofikace a mnoho dalších akcí.  

     Měla ráda život, s každým si popovídala, dokázala lidem nejenom poradit, ale i pomoci, potěšit a 

rozesmát. 

Za to všechno paní Haně Štolové patří veliké poděkování.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

U S N E S E N Í   č. 2/2018 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 23. 4. 2018 konané ve Rváčově 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

BERE NA VĚDOMÍ: 

- Zprávu o činnosti OÚ k 23. 4. 2018 

- Studii bytového domu Rváčov  

- Projekt „Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov“ 

SCHVALUJE: 

 Podání žádosti o dotaci na akci “Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov” 
 Vyřazení projektu kanalizace z roku 2005 – zmařená investice 
 Inventarizaci k 31. 12. 2017 včetně likvidačního protokolu 
 Záměr prodeje části pozemku p.č. 503/8 v k.ú. Dřevíkov o výměře cca 70 m2 

 Žádost o majetkoprávní vypořádání, bezúplatný převod pozemků p.č. 906/21, 906/22, 906/23 a 

906/204 v k.ú. Rváčov u Hlinska od Pardubického kraje. 

 Darovací smlouvy od Pardubického kraje na převod pozemků p.č. 906/21, 906/22, 906/23 a 906/204 

v k.ú. Rváčov u Hlinska 
 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2015458/VB/2 Vysočina – Dřevíkov 
 Zastupitelesvo obce stanoví v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce Vysočina na příští 
volební období (2018 – 2022) na 7 členů  

 Dohodu o spolupráci v oblasti zabezpečení protipožární ochrany se společností VS Chrudim 
 Pronájem bytu v bytovém domě ve Rváčově na období 1 rok 
 Pořízení a distribuci tašek na tříděný odpad do každé domácnosti v obci Vysočina 

(s podmínkou trvalého bydliště) 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. B-02/2015 se společností Technické služby Hlinsko 
 Smlouvy na dotace od Pardubického kraje: 

 Vysočina maluje 
 Přijeďte se k nám procházet 
 Rekonstrukce zázemí SDH Svobodné Hamry 
 Podpora provozu 

 Směrnici pro nakládání s osobními údaji 
 

 

Dubský Tomáš – starosta v.r.                                                    Chmelař Jan – místostarosta v.r.  
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI 

 

      

10. 5. 2018 čekal na školáčky z 1. třídy výlet do Hlinska, kde strávili 

celé dopoledne. 

Ráno odjeli linkovým autobusem a jejich první cesta vedla na Betlém. 

Prohlédli si roubené chaloupky a chvíli si užili i na přilehlém dětském 

hřišti. 

     Hlavním cílem však byla návštěva hlinecké knihovny, kde se 

účastnili autorského čtení Marka Šolmese Srazila. Marek je autorem 

zábavných dětských knížek plných fantazie, písničkář, učitel, vypravěč, 

tatínek a veliký šoumen. Pořad se nesl v příjemné atmosféře, děti byly 

zapojeny do děje. Aktivně se účastnily programu. Byly veselé, zaujaté a 

spokojené. 

     Paní učitelka Divišová si ale pro své žáčky připravila i další překvapení. Nejprve se vypravili do cukrárny 

na hlineckém sídlišti. Tady si každý koupil nějakou dobrotu a spokojeně si všichni zamlsali. A na závěr 

výletu se přesunuli do parku Na Drachtince. Tady na děti čekala venkovní posilovna a další pěkné dětské 

hřiště. Školáci si tady příjemně protáhli svoje těla. 

Počasí přálo, nálady byla výborná a tak si všichni odvezli domů jen samé pěkné zážitky. 

 

Smetanka Cup 

Dne 20. 4. se uskutečnil tradiční turnaj ve florbale pod názvem Smetanka 

Cup. Loni jsme celý turnaj vyhráli a letos jsme si drápky na obhajobu 1. 

místa brousili znovu. 

Celkem se sešlo 6 týmů. Hrálo se systémem každý s každým. Pro nás se 

turnaj vyvíjel velmi dobře, kdy prvních 5 zápasů jsme vyhráli. O vítězi měl 

rozhodnout poslední zápas, který jsme měli sehrát s také zatím 

neporaženou ZŠ Smetanova. V tomto utkání jsme se ujali vedení 1:0. Poté 

jsme vedli 2:1. Kluci ze „Smetanovky“ nás, ale začali přehrávat a otočili 

výsledek na 2:3. S tímto výsledkem se naši borci nesmířili, zabrali, otočili výsledek na 4:3 a mohli po roce 

opět slavit 1. místo. Naši ZŠ reprezentovali: A. Juriček, Š. Sedlák, V. Kudláček, M. Bačkovský, P. Koliha, 

V. Remeš, P. Kysela. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Mc Donald´s Cup 

Jako každý rok tak i letos jsme vyrazili na fotbalový turnaj pod záštitou fast foodového řetězce Mc 

Donald´s, přihlásili jsme obě kategorie. Tedy 1. až 3. třídu a 4. až 5. třídu. 

Mladší kategorie jela nasbírat zkušenosti a zasportovat si. U starší kategorie jsme ve skrytu duše doufali 

v postup do dalšího kola. 

Jak to celé dopadlo? Mladší kluci skončili na krásném 4. místě, kdy se vůbec v konkurenci neztratili a školu 

pěkně reprezentovali. Starší kluci vybojovali postup do okresního kola. 

V okresním kole byla již velká konkurence a to zejména s „fotbalovými“ školami z Hlinska a z Chrudimi. 

Posledním účastníkem byla ZŠ Chrast. Hrálo se o poháry a medaile. Nakonec naši borci skončili třetí a 

odvezli si krásný pohár a medaile. Všem našim fotbalistům děkujeme za reprezentaci školy. 

 

EXKURZE ŽÁKŮ 9.TŘÍDY  -  HRADEC KRÁLOVÉ 

         Ve čtvrtek 27. 4. 2 018 jsme vyrazili na plánovanou cestu do města Hradec Králové. Hlavním cílem 

byla návštěva vodní elektrárny na jezu HUČÁK. Hodinová cesta autobusem rychle uběhla stejně jako 
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přesun na místo určení. Vodní elektrárna – nazývaná dnes jako 

secesní unikát na Labi – vypadala tak trochu pohádkově.  

           Uvnitř nás mile přivítali dva průvodci, kteří se nám střídavě 

věnovali. Nejdříve jsme zhlédli motivační videoprogram na téma 

„Obnovitelné zdroje energie.“ Museli jsme dávat bedlivý pozor, 

abychom správně doplnili potřebné informace do pracovních listů. 

Šlo to docela dobře, protože jsme měli teoretický základ z hodin 

fyziky, chemie a zeměpisu.  

           Potom jsme se přesunuli do místnosti, kde jsme si prohlédli 

různé druhy turbín, model větrného mlýna nebo části skutečné 

větrné elektrárny. Ta nás všechny překvapila svými mohutnými rozměry.  Pro nás nejpůsobivější bylo druhé 

patro, kde jsme po předchozím výkladu vyzkoušeli činnost různých technických modelů. Ty fungovaly na 

základě energie z obnovitelných zdrojů.  Odcházeli jsme s pocitem, že pojmy jako sluneční energie, vodní a 

větrná energie, biomasa či geotermální elektrárna si budeme pamatovat snad do konce života. 

           Po exkurzi jsme ještě podle programu navštívili „Obří akvárium.“ Tam se nám také moc líbilo. Zažili 

jsme atmosféru tropického pralesa. Z množství různorodých ryb jsme byli nadšeni. Nezapomeneme na ryby 

o hmotnosti 60 kg, které nám proplouvaly v podmořském tunelu přímo nad hlavami. 

          Cestou k nádraží jsme se zastavili v AUPARKU, kde si každý podle svých chutí dal něco dobrého 

k obědu. Spokojeni po všech stránkách jsme nasedli do dálkového autobusu a ujížděli zpět do Trhové 

Kamenice. 

           Za zorganizování exkurze děkujeme p. uč. Pavle Sádecké a p. uč. Evě Gábrlové. Získané poznatky 

jistě využijeme na středních školách, kam většina z nás po prázdninách nastoupí.  

 

Zdravotnický kroužek - Oblastní kolo HMZ  Chrudim 

    Členové zdravotnického kroužku se opět vydali na soutěž Hlídek mladých zdravotníků v Chrudimi, která 

se konala 10. 5. 2018.  

   Soutěž byla tentokrát velmi pěkně a kvalitně připravena. Na 5 stanovištích zde pětičlenná družstva 

dokazovala praktické dovednosti z oblasti obvazové techniky, transportování a hlavně první pomoci. Žáci 

tedy ošetřovali odřené dlaně, cizí těleso v ráně, pobodání od vos, uštknutí zmijí, omrzliny, vyvrtnutý kotník, 

zlomenou ruku, tržnou ránu na hlavě, bezvědomí, astmatický záchvat, fobii z krve a bezvědomí se zástavou 

dechu, které museli instruovat přes zamčené dveře. 

    Naše škola měla zastoupení ve dvou kategoriích.  

   V kategorii 1. stupeň nás reprezentovalo jedno družstvo ve složení Anna Pospíšilová, Monika Malinová, 

Adéla Kopecká, Marek Tichý a Kryštof Chlebný. Tito žáci byli velmi šikovní, nenašli ve své kategorii 

přemožitele a zvítězili.  

   V kategorii 2. stupeň za naší školu bojovala dvě družstva. Hlídka ve složení  Karolína Kábelová, Adriana 

Lupoměská, Denisa Vodrážková, Markéta Linhartová a Kateřina Osmíková ohromila rozhodčí  

na stanovištích a s velkým bodovým náskokem zvítězila. Ani druhá hlídka zastoupená Nelou Ducháčkovou, 

Dianou Holubovou, Pavlou Malinovou, Denisou Kumpanovou a Adélou Němcovou nezůstala pozadu a 

přivezla medaile za 3. místo.  
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    Vítězná družstva postupují do regionálního kola HMZ, které se koná v Ústí nad Orlicí 30. 5. 2018. 

   Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru v dalším kole.                                                                  

                                                                        O. Tichá 

Pokračování úspěchů Zdravotnického kroužku  

 Regionální kolo HMZ v Ústí nad Orlicí 

    Ve středu 30. 5. 2018 se vydala naše vítězná družstva 1. a 2. stupně z oblastního kola HMZ v Chrudimi 

na regionální kolo Hlídek mladých zdravotníků, které se tentokrát konalo v Ústí nad Orlicí. 

   Družstva opět soutěžila na 5 stanovištích a dokazovala své výborné znalosti a praktické dovednosti 

z oblasti první pomoci, obvazové techniky a transportování zraněných. Organizátoři si pro ně připravili 

zlomeninu dolní končetiny, poraněné oko, masivní krvácení, tržnou ránu na čele, podvrtnutý kotník a 

bezvědomí se zástavou dechu - resuscitaci. 

   Naší školu za 2. stupeň reprezentovala děvčata ze  7. třídy. Jmenovitě Karolína Kábelová, Adriana 

Lupoměská, Denisa Vodrážková, Markéta Linhartová a Kateřina Osmíková. Toto družstvo si vedlo velmi 

dobře, ale na pomyslnou bednu to nestačilo. Umístilo se na smolném 4. místě. 

    Za první stupeň nás reprezentovali žáci 5. třídy - Anna Pospíšilová, Monika Malinová, Adéla Kopecká, 

Marek Tichý a Kryštof Chlebný. 

    Tato hlídka v konkurenci družstev ze dvou krajů (Pardubický a Královéhradecký) bez problémů zvítězila 

a postoupila do republikového kola, které se koná 15. – 16. 6. 2018 v Ostravě.  

    Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.       

                                                                                         O. Tichá 

Osobní bezpečí 

V dalším jarním článku bychom vám rádi dali několik rad, jak předcházet okradení, 

přepadení nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se někomu může zdát, že jsou to 

informace zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak hovoří i naše statistiky. Téměř každý 

den policisté v práci celého Pardubického kraje řeší případy krádeží a to ať věci při sobě 

nebo z odložených tašek v nákupních vozících. Řada poškozených, především pak těch 

starších, nám při výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě anebo, že si 

nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky sahal. A věřte nám, že žádné zboží v cenové „akci“ vám 

nestojí za ten čas a problémy při blokování platebních karet a vyřizování si nových odcizených osobních 

dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím. 

 Jak se tedy chránit před okradením?  

 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně.  

 Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. 

 Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky. 
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 Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji 

rukama na boku nebo na hrudi. 

 Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy 

ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech. 

 Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez 

povšimnutí. 

 Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou. 

 Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru. 

 Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš 

zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební karta 

odcizena, ihned zablokujte účet. 

 Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který uložíte společně s platební 

kartou na stejné místo. 

 Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, 

neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích upozorňovali a jak 

mi potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn ani elektriku energetické 

společnosti peníze nevrací ani nevybírají. 

 Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zejména kabelky stále na 

očích. 

Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám: 

 V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na 

Policii ČR. 

 V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte. 

 V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu. 

 Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů. 

 Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů. 

 Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158. 

A jak předcházet riziku přepadení? 

 Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími 

ulicemi. 

 Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo 

vytrhnout a ukrást. 

 Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou 

cennější než peníze! 

 Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás 

vtáhnout dovnitř. 

 Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve 

výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný. 

 Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota 

"pomocníka" může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i 

za použití násilí. 

 Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký 

obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější. 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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 Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo 

za rohem nebo přes otevřené okno a přispěchat na pomoc. 

 V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), 

který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na 

přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku. 

 Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně ranních 

nebo pozdně večerních hodinách. 

 V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného  

POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI  

Vzhledem k tomu, že se blíží poslední školní den, pardubická krajská policie by ráda dala občanům několik 

cenných preventivních rad na prázdniny. V první řadě bychom rádi apelovali na rodiče ve vztahu 

k vysvědčení, aby byli při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a nezvýšili se nám počty 

pohřešovaných dětí. 

Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období prázdnin je v tomto 

ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon 

nebo teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a 

samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby: 

 byli zvláště pozorní a ohleduplní, 

  na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou, 

 zajistili si během cesty dostatek tekutin, 

 cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní značení, 

 a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.  

Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom doporučovali vždy 

při snížené viditelnosti používat reflexní prvky. 

Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli vybírat 

tábory, které mají prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní služby a odpovídající hygienické 

zázemí. O dětech, které na tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj volný 

čas a zde je na místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných návykových látkách. 

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě nedoporučuje dětem 

ani dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro 

zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné se domluvit s příbuznými či 

sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení 

objektů. 

Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují na krádeže 

z otevřených stanů, chatek, kradou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod 

ruku.  

Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních dokladů všech členů 

posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa v zemích kam cestujete. Důležité rady a 

upozornění na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě 

přínosný je i projekt Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD. 

Krásné letní dny vám přeje 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_ochrana_obcanu_ceske/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/varovani_pred_cestami/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/varovani_pred_cestami/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/registrace_obcanu_pri_cestach_do/index.html


 Strana 8 (celkem 12)                              Občasník Obce Vysočina                             Dne: 19.6.2018 

 
 

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 

 

 

 

 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

SK RVÁČOV 
 

     Ve čtvrtek 31. 5. od 9.00 hod. proběhla na hřišti ve Rváčově v rámci Měsíce náborů 

Fotbalové asociace České republiky náborová akce pro děti do místního fotbalového 

klubu. Za pořadatelství Sportovního klubu Rváčov a ve spolupráci s krajským a okresním 

fotbalovým svazem a také obcí Vysočina se za hezkého počasí vystřídalo v areálu během 

dopoledne na 180 dětí z 1. a 2. tříd ZŠ Ležáku, Smetanova, Resslova a ZŠ Trhová 

Kamenice. 

 

Na úvod děti a pedagogický doprovod v areálu přivítal předseda okresního fotbalového svazu p. Aleš 

Meloun a starosta obce Vysočina p. Tomáš Dubský. 

  

Vedle prohlídky zázemí fotbalového klubu, fotbalového hřišťě, hřiště s umělým povrchem a dětského 

koutku bylo pro děti připraveno deset stanovišť, kde si vyzkoušeli slalom s míčem i bez míče, trefování 

branky, fotbálek, jízdu na koloběžce, přenášení míčků, hru na honěnou, trefování cíle, přeskoky překážek a 

skákání v pytlích. Zbyl také čas na neorganizované proběhnutí po hřišti a na otázky ohledně samotné 

organizace chodu klubu a průběhu tréninkového procesu. 

  

Každé z dětí mělo možnost si odnést domů malou sladkost, gumový náramek, nafukovací míč, kartičky 

fotbalistů reprezentačního družstva, plakáty a další milé drobnosti. 

 

Pro vážné zájemce o kopanou bude probíhat průběžný nábor, o čemž byli všichni zúčastnění a jejich rodiče 

informování předanými letáčky. 

 

Celá akce se vydařila díky vstřícnému přístupu vedení zmiňovaných základních škol, zájmu paní učitelek a 

učitelů, kteří s dětmi do areálu přišli a přátelské atmosféře. Za přípravu vydařeného dne a jeho materiální 

zajištění poděkovalo vedení fotbalové asociace celému týmu pořadatelů. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Finále Poháru hejtmana Pardubického kraje hostil Rváčov, triumf obhájily Slatiňany 
    

     Poslední májový den přinesl v útulném areálu finálový program Poháru hejtmana Pardubického 

kraje, ve kterém si znovu po roce vítězství připsaly Slatiňany. Každoročně je finálové odpoledne 

obohaceno o pestrý doprovodný program, který, kromě dvou finálových zápasů, přináší i zajímavé 

dovednostní soutěže pro děti. V útulném rváčovském areálu se sešla skvělá návštěva, která dokreslila 

celému odpoledni parádní atmosféru. 

Finálový den odstartoval již krátce po poledni projektem Abeceda fotbalu, která nabízí mladým zájemcům o 

fotbal možnost ověřit si svoje dovednosti, odhalit svoje nedostatky a získat informace, jak na sobě dále 

pracovat. Projekt, jehož cílem je motivovat mladé hráče a hráčky k individuální práci s míčem ve svém 

volném čase a současně přispět k propagaci mládežnického fotbalu v Pardubickém kraji, přinesl měření sil 

v disciplínách jako je žonglování s míčem, slalom mezi tyčemi, přihrávka na přesnost do prostoru či střelba 

na cíl. 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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„Abeceda fotbalu rozvíjí základní věci, které jsou pro fotbal potřeba, a díky kterým se pozná, zda má 

dítě pro fotbal talent a zda si s míčem rozumí více nebo méně,“ vyjádřil se na konto úspěšného projektu 

předseda OFS Aleš Meloun, který byl zároveň hlavním organizátorem celého finálového dne.  

Vrcholem programu byly dva finálové zápasy. Nejprve se proti sobě postavily týmy České a Moravské 

Třebové ve finále Ondrášovka Cupu starších žáků, i přes vyrovnaný průběh se z vítězství v poměru 3:0 

radovalo mužstvo České Třebové.  

Následovalo vyvrcholení Poháru hejtmana Pardubického kraje, ve kterém proti sobě poměřily síly dva 

nejlepší týmy Krajského přeboru. Před fantastickou diváckou kulisou se hráči z Lanškrouna dokázali dostat 

do dvoubrankového vedení, obhájce titulu ze Slatiňan však nejprve dvěma slepenými góly srovnal a po 

přestávce dokonal obrat. Znovu po roce tak dokázal Spartak zvednout nad hlavu titul Poháru hejtmana 

Pardubického kraje, čímž si zajistil vstupenku do celostátního poháru. 

Sportovní stránku věci si pochvaloval také radní pro sport Pardubického kraje pan René Živný: „Letos to 

nemohlo dopadnout lépe, než že proti sobě hrají první a druhý tým z Krajského přeboru. Všechno 

bylo perfektní,“ nešetřil slovy chvály na konto pořadatelů a dodal: „Musím pochválit i Krajský fotbalový 

svaz (KFS), který se o celou soutěž velmi stará a když se podíváte ven, tak jsou hřiště kvalitě 

obrandované, ve Rváčově byly dokonce i reklamy na LED panelech.“ 
O předání medailí a trofejí se během celého dne staraly významné osobnosti z fotbalové scény, kromě 

pořadatele celé akce a předsedy OFS Aleše Melouna přijal pozvání René Živný, radní pro sport 

Pardubického kraje, předseda KFS Michal Blaschke či starosta obce Rváčov Tomáš Dubský. 

Během nabitého dne byla k vidění řada kvalitních sportovních výkonů, preciznost akce byla podtržena 

vynikající organizací, skvělým počasím a parádní diváckou návštěvou, což ocenili i samotní fotbaloví 

funkcionáři, kterých se ve Rváčově sešlo dostatek. „Spokojenost je velká. Ve Rváčově je krásný areál, 

celá akce byla skvělá. Naší snahou je dávat podobné akce do obcí, nikoliv do měst. Ve městech mají 

lidi větší možnost jiné zábavy či sportovního vyžití, na druhou stranu kluby poznají i vesnické areály a 

systém, jakým to dělají i v jiných obcích,“ chválil předseda KFS Michal Blaschke. 

Výsledky zápasů: 
finále Ondrášovka Cupu starších žáků 

FK Česká Třebová – SKP Slovan Moravská Třebová 3:0 (2:0) 

Branky: 4. Kolář, 35. Polášek, 38. Deml z pen. ŽK: 3:3. ČK: 1:1. Diváci: 110. 

FK Česká Třebová: Mikulka – Šmíd, Kadlečík (61. Navrátil), Š. Kolář (63. Rybka), Horák, Vašata (K), M. 

Kolář (59. Fečko), Deml, Stach, Polášek (52. Mísař), Krása (65. Řehoř). 

SKP Slovan Moravská Třebová: Tichý – Ruml (36. Petr), Malach (50. Vrobel), Cápal, Bárta (36. Hladil), 

Václavek (65. Širůček), Ambrozek, Jedlička, Lexman (K), Karel, Škrabal. 

finále Poháru hejtmana Pardubického kraje 

TJ Lanškroun – SK Spartak Slatiňany 2:4 (2:2) 

Branky: 9. a 33. Ptáček – 38. Rešetár, 39. Slováček, 49. Vágner, 81. Koudelka z pen. ŽK: 1:2. Diváci: 350. 

TJ Lanškroun: Ehrenberg – Vaníček (46. Stasiowski), Savyč (84. Jaroš), Karlík, Krejsar (K), Popelář (43. 

Marek), Sita, Kolomý, Komínek (86. Skalický), Doležal (78. Černý), Ptáček. 

SK Spartak Slatiňany: Jehlička – Hudec (86. Malý), Hauf, Valda, Koblasa (72. Vácha), Koudelka, 

Slováček (90. Slavík), Vladyka (K), Rešetár (90. Drahý), Hanč, Vágner (56. Kopecký). 

 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Hasičská fontána Praha 2018 

     Více než 1 000 hasičů ze všech krajů České republiky zamířilo 2. 

června 2018 do hlavního města, aby zde vzdali poctu československému 

státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast společně 

vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě. Vltava se díky 

hasičským stříkačkám doslova vzedmula do vzduchu a za doprovodu 

světel a hudby vytvořila unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy 

se před diváky odehrál světelný koncert a vodní balet několika tisíců 

kubických metrů vody v jednom okamžiku. Také Vysočina měla  na 

této velkolepé akci své zastoupení. Bližší informace naleznete na internetové stránce 

http://www.hasicskefontany.cz/Praha 

Okrsková soutěž hasičů 2018 

     V sobotu 19. května se uskutečnila okrsková soutěž dobrovolných hasičů. Letošní ročník se konal na 

fotbalovém hřišti v Horním Bradle. Z Vysočiny se soutěže účastnily sbory ze Dřevíkova, Možděnice a 

Svobodných Hamrů. Nejlepším časem se představilo družstvo z Polánky. Soutěž byla celkově vydařená, 

počasí účastníkům přálo - přiložený odkaz na fotografie od pana Luďka Cidliny budiž důkazem. 

 
https://www.zonerama.com/fotocidlina/Album/4338775 

Kurzy malování v knihovně 

Dva víkendy si mohli zájemci vyzkoušet různé techniky malování v rámci 

projektu „Vysočina maluje“. Kurz probíhal v knihovně ve Rváčově a výuky se 

opět ujala paní Lazárková. Díla budete moci shlédnout v rámci tradiční výstavy 

obrazů. Projekt „Vysočina maluje“ je finančně podpořen Pardubickým krajem. 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
https://www.zonerama.com/fotocidlina/Album/4338775
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_______________________________________________________________________________ 

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK 

VÝSTAVA OBRAZŮ   

MALÍŘŮ VYSOČINY 

R V Á Č O V 

VELKÝ SÁL HOSTINCE 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 21. 6. 2018 v 18,00  hodin. 

22. 6. – 26. 8.  

Otevírací doba: 9 – 12   13 – 17 

Pondělí zavřeno  

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGŮ 

III. ČTVRTLETÍ 
         

         
Měsíc Datu

m 
Den Titul Jméno  Příjmení  Místo stomatologické služby Poznámka  

Červen
ec 

1.7. Neděle MUDr.  Lubomír Pecháček Miřetice  31 Zdravotní středisko  

 5.7. Čtvrtek  MUDr.  Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko  

 6.7. Pátek  MUDr.  Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko  

 7.7. Sobota MUDr.  Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko  

 8.7. Neděle MUDr.  Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko  

 14.7. Sobota MUDr.  Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64   

 15.7. Neděle MUDr.  Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64   

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

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

 28.7. Sobota MUDr.  Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko  

 29.7. Neděle MUDr.  Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko  

Srpen 4.8. Sobota MUDr.  Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590   

 5.8. Neděle MUDr.  Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590   

 11.8. Sobota MUDr.  Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč  

 12.8. Neděle MUDr.  Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč  

 18.8. Sobota MUDr.  Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401   

 19.8. Neděle MUDr.  Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401   

 25.8. Sobota MUDr.  Zdena Janovská Trhová 
Kamenice 

Hlinecká 64   

 26.8. Neděle MUDr.  Zdena Janovská Trhová 
Kamenice 

Hlinecká 64   

Září 1.9. Sobota MUDr.  Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386   

 2.9. Neděle MUDr.  Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386   

 8.9. Sobota MUDr.  Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko  

 9.9. Neděle MUDr.  Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko  

 15.9. Sobota MUDr.  Petr Foltan Herálec  81   

 16.9. Neděle MUDr.  Petr Foltan Herálec  81   

 22.9. Sobota MUDr.  Eva Krejčí Krouna  350   

 23.9. Neděle MUDr.  Eva Krejčí Krouna  350   

 28.9. Pátek  MUDr.  Eva Krejčí Krouna  350   

 29.9. Sobota MUDr.  Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč  

 30.9. Neděle MUDr.  Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč  

  Stomatologické služby  
od 9.00  do  13.00 hodin. 
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