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ZPRAVODAJ č. 2/2022
Vážení spoluobčané,
dnešní Zpravodaj začnu trochu netradičně pozvánkou do Muzea v přírodě na Veselém Kopci. Je tomu totiž
padesát let, co bylo poprvé muzeum otevřeno. Za tu dobu se expozice řádně rozrostla, prošla řadou proměn a
pravidelně se obměňují akce a kulturní programy. Udělejte si o prázdninách výlet na Veselý Kopec a
navštivte některý z doprovodných programů připravených k tomuto výročí.
Letošní jaro a léto už umožňují pořádání i navštěvování kulturních a společenských akcí. Jsem rád, že jsme
mohli společně vyjet do divadla a také zahájit Výstavu obrazů malířů Vysočiny. Ve Svobodných Hamrech
se konalo okrskové kolo v soutěži požárního sportu, dařilo se i fotbalistům ve Rváčově. Uskutečnilo se
malování v knihovně a probíhají akce pro děti ve všech místních částech naší obce. Ve Dřevíkově se
připravuje tradiční Country léto. Mohl bych pokračovat ve výčtu plánovaných akcí.
V dnešním zpravodaji Vám chceme nabídnout pozvánky na kulturní a společenské akce v našem okolí.
Přeji Vám hezké letní dny.
Tomáš Dubský

Vernisáž Výstavy obrazů malířů Vysočiny
Ve středu 22.6. byl slavnostně zahájen 14. ročník Výstavy obrazů malířů Vysočiny. Vernisáže se účastnila
většina vystavujících malířů a také řada hostů včetně senátora Jana Tecla, který i letos převzal záštitu nad
výstavou. K poslechu vystoupili žáci základní umělecké školy v Hlinsku.

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, zapsáno do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno ev. č. MK ČR E
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U S N E S E N Í č. 2/2022
ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 9. 5. 2022 ve Dřevíkově
BERE NA VĚDOMÍ



Zprávu o činnosti OÚ
Rozpočtové opatření 1, 2/2022

SCHVALUJE
Smlouvy s PK o poskytnutí dotací








„Vysočina, oprava litinových křížků na hřbitově u kostela – 2. etapa“
„POV – provoz prodejny Dřevíkov“
„POV – Zpevněná odstavná plocha na parcele č. 61 Možděnice“
Rozpočtové opatření 3/2022
Smlouvu o budoucí smlouvě č. SoBS UB 22798/IV-12-2023839/ Vysočina, Možděnice, par.
016, Knn
Smlouvu o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora
komunitního plánování sociálních služeb s městem Hlinskem
Zastupitelstvo 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 (2022-2026) na 7 členů

U S N E S E N Í č. 3/2022
ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 27. 6. 2022 ve Dřevíkově
BERE NA VĚDOMÍ



Zprávu o činnosti OÚ k 27. 6. 2022
Rozpočtové opatření 4 - 5/2022

SCHVALUJE


Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy Krajského
úřadu Pardubického kraje, odbor kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce pro rok
2021 – bez výhrad

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz
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Účetní závěrku za rok 2021
Dodatek č. 1 smlouvy č. 0 – 57/2022 se společností Technické služby Hlinsko
Dar ve výši 5.000,- společnosti BABYBOX
Smlouvu s Pavel Jekl – PROFIL DESIGN – oprava litinových křížků
Smlouvu s Ministerstvem kultury na akci – Veřejné informační služby knihoven
Smlouvu s Agrozet České Budějovice, a. s.
Dohodu o změně katastrální hranice s obcí Všeradov

POVĚŘUJE


Starostu obce k uzavření smlouvy na akce „Zpevněná odstavná plocha v místní části
Možděnice“, „Veřejný relaxační park Rváčov“, „Výměna oken č. p. 44 Rváčov“ dle
doporučení hodnotící komise.

Vítání občánků 2022
V neděli 26. června jsme přivítali nejmladší občánky naší obce. S hezkým programem vystoupili žáci ze ZŠ
z Trhové Kamenice. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů.

Kurzy malování v knihovně
Tři 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 můžete shlédnout v rámci
tradiční výstavy obrazů. Projekt „Vysočina maluje“ je finančně podpořen Pardubickým krajem.

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
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Ze života ZŠ v Trhové Kamenici
Beseda V Městské knihovně Hlinsko
V pátek 20.5.2022 zůstali žáci 5. třídy po plavání v Hlinsku a navštívili zdejší knihovnu. Dozvěděli se
mnohé o životě a díle švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Hodně času strávili mezi regály s knížkami
pro děti a mládež. Zaujaly je knihy s příběhy s dětským hrdinou, fantasy literatura i encyklopedie. Každý si
vybral a vypůjčil nějakou knížku domů. Všechny děti se v prostředí knihovny cítily velmi dobře a odnesly si
s sebou spoustu pěkných zážitků.

Prvňáčkové a den plný pohádek
Období výletů je v plném proudu. To můžeme potvrdit. Moc rádi toho využíváme .. a „učíme se“ v terénu a
trošku jinou formou. Je to moc prima!
13. května jsme vyrazili za kulturou do Pardubic – na divadelní pohádku „O ztraceném Večerníčkovi“,
kterou ztvárnily děti z divadelního kroužku Laik, které funguje pod pardubickým Východočeským
divadlem. Postava Večerníčka nás provází celým školním rokem; je to náš kamarád a maskot. Tedy jsme si
nemohli toto představení nechat ujít.
V pohádkovém světě jsme si to užívali ještě chvíli v jiné formě – a sice na výchovně-vzdělávacím programu
„Pohádky“ v okresní knihovně v Chrudimi. Tam jsme se také dozvěděli, jak to v takových veřejných
knihovnách chodí – což je pro nás už docela aktuální: stávají se z nás čtenáři!
Před námi je dále například: oslava Dne dětí - výlet vlakem do Slatiňan, návštěva předškoláků u nás ve
škole, školní výlet do Častolovic, celoškolní atletický den, závěrečná Zahradní slavnost s pasováním na
čtenáře..
Mgr. Eva Zemanová, třídní učitelka prvňáčků

Den dětí – spolupráce tříd
Ve středu 1. 6. 2022 si žáci 7. a 9. ročníku připravili pro žáčky druhé, třetí a čtvrté třídy na fotbalovém hřišti
a přilehlém okolí „Cestu za pokladem“. Naši nejmenší si tak na deseti stanovištích měli možnost vyzkoušet:
malovat na sádrové odlitky, běhat slalom s míčkem na lžíci, zahrát si vědomostní hru, minigolf v lesním
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terénu, slepou stezku, běhání v lese po číslech, házení šipkami na divoké prase, chůzi po různých lanových
dráhách, štafetový běh, překážkovou dráhu s kelímkem vody, atd.
Děti si dopoledne plné aktivit moc užily a nakonec jim byl odměnou za snažení očekávaný poklad v podobě
různých dobrot. Moc děkujeme starším žákům a paní učitelce Sádecké za perfektní organizaci této akce.
O. Tichá

Nevšední zážitek
V pondělí 23.května 2022 si žáci 6.třídy spolu se svými mladšími kamarády ze školní družiny zpříjemnili
odpoledne tím, že se setkali na louce u hřbitova za Trhovou Kamenicí s panem Miroslavem Blažkem. Ten
přijel ochotně z nedalekých Nasavrk, aby jim představil svého vzdušného miláčka. Šlo o letecký model,
který si sám zkonstruoval. Vážil pouhých 60 dkg a rozpětí křídel bylo 1,5 m. Při bezvětří se může vznést až
do výšky 200 m a doletí do vzdálenosti 1 km. Celý let je řízen elektronicky. Samotné programování různých
funkcí je velmi náročné. Stačí jedna chyba a letadélko v hodnotě 15 000 Kč je již k nepoužití. Nám se
naštěstí nic takového nepřihodilo a bíločervený stroj se předvedl v celé své kráse. Pro většinu dětí šlo o
mimořádný zážitek a získání nových informací. Všichni přítomní panu Blažkovi poděkovali nadšeným
potleskem.

Sedmáci v Praze

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
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28. dubna jsme se vypravili do Prahy. Prvním cílem naší výpravy bylo Národní technické muzeum. Kromě
historických vozů a motorek nás nejvíce zaujala expozice věnovaná vývoji knihtisku. Bylo to velkou měrou
díky tomu, že jsme zde narazili na zaměstnance muzea, který shodou okolností v minulosti pracoval
v tiskárně a uměl o všem velmi poutavě vyprávět. Odtud jsme zamířili na Pražský hrad. Vydali jsme se po
takzvané Královské cestě, což je trasa, kterou absolvovali čeští králové v den své korunovace. Zvolili jsme
jen opačný směr. Z cíle, tzn. od Chrámu sv. Víta, naše kroky směřovaly na Malou Stranu, po Karlově mostě
k Staroměstskému náměstí, odtud k Prašné bráně a Obecnímu domu, na jehož místě stával Králův dvůr,
sídlo českých králů. Průvodce jsme nepotřebovali, výklad k jednotlivým památkám jsme si předem
připravili ve dvojicích sami. Došli jsme pěšky až na Václavské náměstí. Byli jsme městskou turistikou
značně
znaveni.
Potřebnou
energii
na
cestu
domů
nám
dodalo
občerstvení
u McDonald’s a KFC.

Úspěch v kreativní soutěži
Odbor komunikace Ministerstva obrany ČR vyhlásil u příležitosti 80. výročí operace Anthropoid kreativní
soutěž. Do soutěže se zapojila Monika Malinová, žákyně 9. třídy. Uháčkovala figurku parašutisty. Moničin
výtvor získal 1. místo v kategorii žáků 2. stupně ZŠ. Výherci převezmou ceny přímo z rukou ministryně
obrany Jany Černochové. Odměnou jim bude i prohlídka budovy ministerstva. Všechny soutěžní výrobky
budou vystaveny v Národním památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici v Praze. Výherkyni ze srdce
gratulujeme!

Sběrný dvůr
Obecní úřad žádá občany, aby pokud likvidují větší množství papíru a kartonu, ho odváželi přímo do
sběrného dvora.
Otevírací doba: středa 15 – 17 a sobota 9 – 11 hodin.

Strom roku
Dvanáct stromů z osmi krajů se utká v anketě Strom roku, kterou již po jednadvacáté pořádá brněnská
Nadace Partnerství. Vítězný strom poté postoupí do celoevropského kola.
Hlasovat můžete online na www.stromroku.cz nebo pomocí dárcovské SMS až do 11. září.

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
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Od vzniku soutěže se do hlasování zapojilo více než 736 tisíc lidí a vybralo se přes 3 miliony korun, které
putovaly na výsadby a ošetření stromů.
HLEDÁTE PODPORU PRO SEBE NEBO SVÉHO BLÍZKÉHO? POMOZTE NÁM
V rámci Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území ORP
Hlinsko probíhá šetření mezi občany o chybějící pomoci. V následujícím dotazníku máte
možnost
vyplnit
a popsat, jakou podporu a pomoc postrádáte na Hlinecku Vy nebo někdo z Vašich
blízkých. Ať už jde o péči, pomoc ve složité osobní nebo rodinné situaci nebo zajištění
možnosti se setkávat, aktivně trávit volný čas a předávat si životní zkušenosti.
Elektronický
dotazník
naleznete
pod
QR
kódem
nebo
na
stránce:
https://www.click4survey.cz/s4/50590/bf251571. Vyplněný dotazník vystřihněte, vložte
do obálky (označte ji „dotazník-sociální odbor“) a vhoďte do schránky obecního úřadu ,
nebo na prodejny ve Rváčově a Dřevíkově. Dotazník je možné vhodit nebo zaslat přímo
do schránky sociálního odboru na adrese MÚ Hlinsko, Poděbradovo nám. 1570 (zde
sídlí i Úřad práce ČR). Schránka je označena nálepkou „sběr dotazníků“. V případě, že
se chcete osobně poradit o chybějící pomoci, doneste dotazník do 1. patra na sociální
odbor nebo vyplňte do dotazníku kontakt na sebe, nejpozději v průběhu srpna se Vám ozveme. Sběr
odpovědí uzavíráme ke dni 29. 7. 2022.
JAK VYPLNIT: Do dotazníku vyplňte chybějící pomoc/podporu pro sebe nebo někoho ze svých blízkých.
Vyplňujte ve sloupci od shora dolů. K dispozici máte dva stejné dotazníky (sloupce) – pro 2 osoby. Je
žádoucí, aby se v rámci domácnosti/rodiny odpovědi k jedné osobě nezdvojovaly. Vyplňujte tak, aby
odpovědi co nejvíce přiléhaly k Vaší, příp. k jeho/její situaci. K upřesnění situace použijte volné místo v
posledním rámečku. Děkujeme!
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MÚ Hlinsko
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Program na Veselém Kopci:
16. a 17. července* VESELOKOPECKÝ JARMARK
V prostředí muzea v přírodě tak budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si a nakoupit krásné výrobky.
Ale také sledovat řemeslníky při práci nebo využít možnosti vyzkoušet si svoji zručnost ve výtvarných
dílničkách. Budou zastoupeny různé řemeslné techniky. Od 9 – 17 hodin.
13. srpna* VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Návštěvníkům se nabídne jedinečná možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin. Například
se dozví, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se při tom používaly, co to byl
povříslovač nebo čím se mohl pohánět mačkač ovsa. Některé z těchto ukázek si návštěvníci budou moci také
vyzkoušet. Od 9 – 18 hodin.

4. srpna a 1. září * VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Využijte nabídky Národního muzea v přírodě a navštivte naše muzeum během hlavní návštěvnické sezóny
každý první čtvrtek v měsíci ZDARMA!




památková rezervace Betlém Hlinsko (otevřeno 8.30–12.00 a 12.30–17.00 hodin; možné navštívit pouze s
průvodcem – větším skupinám doporučujeme předchozí rezervaci),
expoziční areál Veselý Kopec (otevřeno 9.00–18.00 hodin; na tento den není možné rezervovat průvodce)
a v rámci oslav 50. výročí založení muzea v tento den mimořádně otevřený vodní kovací hamr ve
Svobodných Hamrech (otevřeno 10.00–12.00 a 13.30–16.00 hodin).
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LETNÍ DOVOLENÁ MUDr. Vančové
11.7. - 22.7.
8.8. - 12.8.
18.8., 19.8., 22.8.
Akutní případy ošetří MUDr. Marelová po telef. domluvě,
-

mobil: 602 655 645

Rozpis služeb stomatologů
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.
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