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ZPRAVODAJ č. 3/2015 
  

OBEC VYSOČINA  VESNICE PARDUBICKÉHO KRAJE ROKU 2015    
 

Vážení spoluobčané, 

 

     dnes Vám přinášíme mimořádné vydání Zpravodaje. Mimořádné, protože je vydáno při příležitosti 

získání významného ocenění v soutěži Vesnice roku 2015. Po Oranžové stuze Pardubického kraje v roce 

2013, Zelené stuze Pardubického kraje 2014 a 3. místě v Zelené stuze ČR 2014  jsme letos získali Zlatou 

stuhu Pardubického kraje a stali se Vesnicí roku 2015 Pardubického kraje. 

Dále jsme letos obdrželi ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za realizaci rekonstrukce 

čekárny v Možděnici. 

    Chci Vám všem při této příležitosti moc poděkovat, neboť podobná ocenění jsou vždy dobrou vizitkou 

nás všech občanů naší krásné obce. 

Zároveň postupujeme do celostátního kola soutěže „Vesnice roku 2015“ a máme tu čest uspořádat 

slavnostní vyhlášení krajského kola. 

     V dnešním Zpravodaji Vám podrobně představíme tuto soutěž, připomeneme jednotlivá umístění a 

představíme Vám projekty, které jsme díky tomu mohli již realizovat. 

     Slavnostní vyhlášení se bude konat 21. 8. 2015 od 13,30 hod. v areálu restaurace „U Kováře 

Matěje“ na Veselém Kopci s doprovodným programem do pozdních večerních hodin. Všichni  

jste srdečně zváni !  

 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ - PROGRAM – 21. 8. 2015 

 

13,30 – 15,00 hodin -  Vyhlášení soutěže Vesnice Pardubického kraje roku 2015 

15,30 – 16,00 hodin -  Divadelní představení pro děti 

16,00 – 17,00 hodin -  Koncert Hlinečanky – 1. část  

17,00 – 17,15 hodin -  Dětské pěvecké vystoupení 

17,15 – 17,30 hodin -  Předání a představení hasičského praporu 

17,30 – 18,30 hodin -  Koncert Hlinečanky – 2. část 

19,00 – 23,00 hodin -  Country vystoupení - KLONDIKE 

     Zároveň bude od 16,00 hodin probíhat program pro děti – jízda na koních, 

malování, keramické dílničky, dráteník apod. 

VSTUP VOLNÝ, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

mailto:info@obecvysocina.cz
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O soutěži 

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem 

této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit 

rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam 

venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen 

zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. 

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o 

nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007. 

Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve 

dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. 

Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá 

stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do 

soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity 

občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory 

energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a 

informační technologie obce. 

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole 

Nejvyšší ocenění získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. 

Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou 

vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a 

v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce. 

Modrá stuha za společenský život 

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského 

života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada 

spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o 

duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, 

nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy.  

Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce 

spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce. 

Bílá stuha za činnost mládeže 

Oceněná  obec  prokazuje  zapojení  dětí  a  mládeže  do života  obce a  koncepční podporu jejího zájmu o 

venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi 

v  knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.  

Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, 

mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě. 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí 

Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním 

odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti 

ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných 

zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně 

odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené 

krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a 

koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací. 

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu 

Oceňovány   jsou   pozitivní   stránky   spolupráce   zemědělských  subjektů   hospodařících  v  krajině  se 

samosprávami.  Toto   ocenění   je   zaměřeno   také   na   hledání   nových   forem  spolupráce  při správě 

venkovského prostoru.     

Mezi  oblasti  posuzovaných   kritérií  patří:   podíl  místních  zemědělských  subjektů  na   zaměstnanosti 

obyvatel obce, péče o veřejná prostranství  a  kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, 

místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie a nezemědělské aktivity.  

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova ocenění příkladných staveb 
realizovaných v duchu Programu obnovy venkova 

Cílem udílení tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také tyto stavby zveřejnit v 

každoročně vydávané propagační publikaci "STAVBY VENKOVA".  

 

Oceněné obce 

Modrou stuhu za společenský život získá obec Břehy na Pardubicku, a to za stálou 

podporu společenského života v obci se širokým záběrem aktivit.  

 

Obec Zářecká Lhota na Orlickoústecku obdrží Bílou stuhu za činnost mládeže, 

protože podle hodnotící komise se cílevědomě snaží o podporu vzdělávání a 

zapojování mládeže do aktivit v obci.  

 

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu poputuje do Biskupic 

na Svitavsku za široký rozsah vzájemné spolupráce mezi zemědělskými subjekty, 

obcí a občany obce a začlenění historicky nevyužitých zemědělských objektů do 

života obce.  

 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
http://www.vesniceroku.cz/files/file/VR_2011/Zlata_cihla_v_POV.pdf
http://www.vesniceroku.cz/files/file/VR_2011/Zlata_cihla_v_POV.pdf
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Historie soutěže Vesnice roku v naší obci. 
Poprvé jsme se do této soutěže přihlásili v roce 2013. Prvotním impulsem k podání přihlášky byla 

návštěva několika obcí, které se v minulosti umístily na předních místech. Návštěvy se konaly v rámci 

exkurzí pořádaných Celostátní sítí pro venkov Pardubického kraje ve spolupráci se společností 

Agrovenkov. Při těchto prezentacích bylo patrné, že se v této soutěži jedná především o spolupráci, 

předávání zkušeností a inspiraci dobrými nápady. 

Prvním krokem je vždy podání přihlášky včetně několika příloh. Nejdůležitější je „stručná“ 

charakteristika obce, která v našem případě čítala 21 stran. 

Následuje představení obce hodnotitelské komisi. Ta je složena z 10 členů zaměřených na jednotlivé 

obory. Na vlastní prezentaci jsou určeny 2 hodiny a záleží pouze na nás, jakou formu zvolíme. Vždy 

představujeme všechny místní části, nejzajímavější místa, nové projekty, strategické dokumenty a 

v neposlední řadě kulturní a společenský život. Zde je důležitá účast členů Sborů dobrovolných hasičů a 

Sportovního klubu. Letos jsme mohli nově ukázat i knihovnu, která slouží jako místo setkávání. 

Komisi zajímá i aktivita naší obce v projektech Mikroregionu a Místní akční skupiny. 

 

Akce realizované díky soutěži Vesnice roku 
S úspěšným umístěním souvisí i možnost čerpání dotačního příspěvku. Za získání Oranžové stuhy Pk 

v roce 2013 jsme získali 100 tisíc od Pardubického kraje a 600 tisíc od Ministerstva pro místní rozvoj. 

Z těchto prostředků byla provedena rekonstrukce fasády u společenského domu ve Rváčově a přestavěna 

čekárna v Možděnici. V loňském roce jsme společně se Zelenou stuhou Pk obdrželi příspěvek 100 tisíc od 

Pardubického kraje a možnost čerpat dotaci 400 tisíc v roce 2016. Tato dotace je určena na úpravu zeleně 

v obci a v současné době se dokončuje projekt. 

Jak sami můžete posoudit tato soutěž má dobrý přínos i pro náš obecní rozpočet. Osobně, ale největší plus 

spatřuji v možnosti spolupráce, získávání nových zkušeností a poznatků. 

 
 

 

                              

mailto:info@obecvysocina.cz
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U S N E S E N Í   č. 3/2015 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 22. 6. 2015 konané ve Dřevíkově 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

 

 Zprávu o činnosti OÚ k 22. 6. 2015 

 Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  

 Závěrečný účet a zprávu o přezkoumání dobrovolného svazku obcí SOMH za rok 2014 

 Rozpočtová opatření č. 6, 7, 9 a 10 

 

SCHVALUJE: 

 

 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy Krajského 

úřadu Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2014 - s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá 

opatření k odstranění jejich nedostatků (– byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají 

závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.“, a to: 

 Členovi zastupitelstva byla vyplacena měsíční odměna i za dny, kdy na tuto odměnu již 

zanikl nárok 

 Územní celek nedodržel účtování o fondech) 

 

Měsíční odměny budou opraveny dle nároků, budou dodrženy postupy  účtování o fondech 

 Účetní závěrku za rok 2014 

 Prodej pozemku p.č. 7/25 v k.ú. Možděnice o výměře 173 m2 za cenu 10,-Kč/m2 = 1730,-Kč  
 Záměr prodat část pozemku p.č. 578/7 v k.ú. Možděnice o výměře 130 m2  
 Záměr prodat pozemek p.č. 909/7 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 65 m2  
 Odkoupení pozemků v k.ú. Dřevíkov p.č. 384/27 – 41 m2, 766/2 – 193 m2 a 766/4 -40 m2 za 

celkovou cenu 2740,- Kč 

 Podání žádosti o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 1/3 kapličky na st. p. č. 37 v k.ú. 

Svobodné Hamry 

 Smlouvu o dílo č. 1505021-229-14 se společností Linhart s.r.o. na akci „Dřevíkov – Víceúčelové 

hřiště“ 

 Smlouvu o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na akce: „Oprava 

fasády obecní budovy Dřevíkov čp. 54“ 

„Podpora provozu obchodů“ 

 Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na akci „Hasičský prapor Sborů dobrovolných 

hasičů obce Vysočina“  

 Rozpočtové opatření č. 8 
 

Dubský Tomáš – starosta v.r.                                                                    Chmelař Jan – místostarosta v.r. 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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S P O R T OV N Í    A R E Á L    V E    R V Á Č O V Ě 
 

 

 V sobotu 27. 6. 2015 bylo ve sportovním areálu ve Rváčově 

otevřeno nové víceúčelové hřiště, které zaplní dosavadní mezeru 

v občanské vybavenosti obce Vysočina.  

V obci dosud žádné takové hřiště nebylo, a protože zde nestojí 

ani žádná sokolovna, či tělocvična jako v některých okolních 

obcích, byl zde sportovní život od října do března z klimatických 

důvodů velmi omezen. 

  

      Po přivítání 

návštěvníků a hostů byla předsedou sportovního klubu p. 

Melounem, starostou obce Vysočina p. Dubským a krajským a 

obecním zastupitelem p. Štenglem přestřižena slavnostní páska a 

rozběhl se bohatý doprovodný program plný her a 

soutěží zaměřený zejména na pobavení dětí. Jejich spokojené 

úsměvy a uznání rodičů bylo pro realizační tým celé výstavby 

nejlepší odměnou za poctivě a kvalitně odvedenou práci.  

      Nové hřiště nabízí možnost provozování řady sportů např. 

malé kopané, nohejbalu, tenisu, volejbalu, badmintonu, florbalu 

atd.  

Pro občany obce Vysočina je vstup zdarma, pro ostatní je  vstupné 30,- Kč/hod. Přesný provozní řád, 

ceník a rezervační pokyny budou vyvěšeny na vstupní brance na hrací plochu.  

  

     Vybudování tohoto díla stálo 2,5 mil. Kč a na jeho financování se zásadním způsobem podílela dotace 

z MŠMT. 

Přispěla také obec Vysočina a samotný sportovní klub Rváčov, který bude provozovatelem hřiště. 

  

 

 V rámci slavnostního odpoledne došlo také k předání 2 ks nových 

bezpečných branek pro družstvo přípravky SK Rváčov, které nahradí 

dosavadní těžké kovové. Na jejich pořízení se podílela obec Vysočina a 

Pardubický kraj, kterým touto cestou za naše děti děkujeme. 
Aleš Meloun 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Návštěva senátora Jana Veleby 

     V úterý 30. června naši obec navštívil senátor Jan Veleba. Přijel se podívat na probíhající výstavu 

obrazů, nad kterou již předem převzal záštitu. Navštívil také knihovnu ve Rváčově. Se starostou 

Tomášem Dubským probírali aktuální dění v obci. 

                                            
 
 

 
 

 

              Hodně zdraví a životní pohody přejeme  
                                                       všem jubilantům 
ČERVENEC  2015 SRPEN  2015 ZÁŘÍ  2015 

75 let  Marta ROTHANZLOVÁ 80 let  Marie NOVÁKOVÁ  89 let Jaroslava BAČKOVSKÁ 

81 let  Libuše ČERVINKOVÁ 70 let František TRÁVNÍČEK  84 let  Zdenka MRKVIČKOVÁ 

88 let  Olga PILAŘOVÁ  86 let  František SAJFRT 

75 let  Jiří BERAN  70 let  Václav POSPÍŠIL 

85 let  Jan NOVÁK   

80 let  Anna KUMPANOVÁ   

85 let  Jaromír DOSTÁL   

84 let  Marie CHMELAŘOVÁ   
 

 

 

 

PŘÍLOHOU DNES DOSTÁVÁTE POZVÁNKU S VOLNOU VSTUPENKOU 

DO NEJVĚTŠÍHO PŘÍRODNÍHO ZÁBAVNÍHO AREÁLU ČR „ŠIKLAND“ 

ŠIKLŮV MLÝN u ZVOLE NAD PERŠTEJNEM 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY 
 

     Ve středu 17. 6. 2015 byla slavnostně zahájena každoroční Výstava obrazů malířů Vysočiny ve 

Rváčově. 

     S krásným programem vystoupili žáci Základní školy z Trhové Kamenice vedeni paní učitelkou Lýdií 

Kárskou. 

Slavnostní zahájení se tentokrát setkalo s velkým zájmem návštěvníků. 

 

     Letos zároveň máte možnost zhlédnout i výtvarné práce vzniklé při akci „MALOVÁNÍ 

V KNIHOVNĚ“. 

Výstava potrvá do 30. 8. 2015 a svá díla vystavují: 

 Pavel DALECKÝ 

 Vojtěch JEHLIČKA 

 Vladimír PILAŘ 

 Iveta TICHÁ 

 Zdeněk ŠALAMOUN 

 Jiří VOSIČKA 

 Klienti Domova sociálních služeb Slatiňany 

 

Výstava je doplněna o fotografie Tomáše PILAŘE 

 

Otevřeno jem každý den mimo pondělí a to 9 – 12 hodin a 13,00 – 17,00 hodin 
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