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ZPRAVODAJ č. 2/2018 

 
Vážení spoluobčané,  

      začíná nám jaro a s ním přichází i období úklidu. Tak jako každý rok bude v dubnu probíhat svoz 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu, rozvážejí se kontejnery na bioodpad, připravuje se sbírka 

ošacení a nově je ve Rváčově pro tento účel umístěn celoročně kontejner, občané z ostatních místních 

části mohou nadále odevzdávat věci pro sbírku na obecním úřadě (případně po telefonické dohodě 

vyzvedneme přímo u vás). Postupně se začínají využívat kontejnery na sběr použitého kuchyňského oleje 

a jednáme se společností EKO KOM o pořízení sad tašek na tříděný odpad, které zdarma obdrží každá 

domácnost.                                                                   

     Na prvním letošním veřejném zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet pro rok 2018, se 

kterým Vás dnes seznamuji. Jak jsem Vás již průběžně informoval, v letošním roce, se budeme věnovat 

projekčním přípravám a postupným podáváním žádostí o dotační příspěvky. Při této příležitosti Vás chci 

pozvat 23. dubna 2018 v 18.00 hodin do knihovny ve Rváčově. Zde bude, v rámci zasedání 

zastupitelstva, představena architektonická studie bytového domu. Zároveň se bude diskutovat o využití 

volného prostranství směrem k hostinci ve Rváčově. Větší investiční akcí pro letošní rok je rekonstrukce 

zázemí pro SDH ve Svobodných Hamrech a přesunutí čekárny na „Hrobkách“. Zde se nyní dokončují 

projekty a zajišťují potřebná povolení. Provede se pravidelná oprava místních komunikací a příjezdových 

cest. V rámci údržby veřejného osvětlení připravujeme doplnění lamp u hřbitova u Svatého Mikuláše a na 

parkovišti na Veselém Kopci. Ve Dřevíkově se provede restaurátorská oprava pomníku na návsi. 

V letošním roce musíme také provést pravidelnou údržbu dětských hřišť včetně nových nátěrů. 

V rozpočtu je vyčleněn příspěvek na činnost sportovního klubu a sbory dobrovolných hasičů v rámci celé 

obce. Prostředky jsou připraveny i na doplnění vybavení společné hasičské výjezdové jednotky. Zde  

reagujeme na současné potřeby a požadavky (kalová čerpadla, elektrocentrály).                                                                                         

Připravují se i kulturní akce. Jako první musím uvést letošní Výstavu obrazů malířů Vysočiny. Jedná se 

již o jubilejní 10. ročník. Při této příležitosti oslovujeme všechny malíře, kteří zde doposud vystavovali a 

tak budete mít možnost shlédnout díla více jak 20 autorů.  

Výstavě bude předcházet i kurz malování kde si můžete sami vyzkoušet své nadání.                                                                                                                                  

Zkušebně bude ve Rváčově na autobusové zastávce umístěn zásobník reflexních prvků, který jsme 

obdrželi bezplatně ze společného projektu Sdružení místních samospráv a České pojišťovny. V zásobníku 

jsou umístěny reflexní samolepky, které si může chodec vzít a použít v případě, že opouští osvětlenou 

část obce. V případě zájmu zásobníky doplníme i do ostatních místních částí. 

Přeji Vám krásné jarní dny. 

Tomáš Dubský                                                                                                                                          
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U S N E S E N Í   č. 1/2018 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 28. 2. 2018 konané ve Dřevíkově 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 
BERE NA VĚDOMÍ: 

- Zprávu o činnosti OÚ k 28. 2. 2018 

- Plnění rozpočtu za rok 2017  

- Zprávu z kontroly státní sociální podpory 

- Rozpočtové opatření č. 36/2017 

SCHVALUJE: 

 Rozpočet pro rok 2018, rozpočet se schvaluje jako schodkový, schodek je kryt finančním 

zůstatkem z roku 2017 

 Směnu pozemků p.č.144/11 o výměře 3255 m2 za pozemky p.č. 162/3 (325 m2), 162/4 (146 m2), 

161/6 (127 m2), 161/7 (522 m2), 161/8 (1628 m2), 162/5 (263 m2), 183 (874 m2), 149/17 (432 

m2), 213/25 (91 m2), 578/13 (75 m2) a 578/14 (66 m2) vše v k.ú. Možděnice  

 Pravidla sociálního fondu pro rok 2018 

 Dodatek ke smlouvě o zajištění stomatologických pohotovostních služeb 

 Dodatek ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci 

 Příspěvky:  Jednota – prodejna Možděnice (40.000,- Kč) 

                    Oblastní charita Nové Hrady (15.000,- Kč) 

                    Společnost Matana (10.000,- Kč) 

                    SK Rváčov (100.000,- Kč) 

                    Fokus Vysočina (5.000,- Kč) 

 Finanční podporu ve výši 150 000,- na akci „Rekonstrukce travnatého hřiště“ SK Rváčov, 

z.s. 

 Vystoupení z členství ve spotřebním družstvu Jednota Hlinsko 

 Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-2015715/VB1 “KNN“, s ČEZ Distribuce, a.s. 

 Smlouva o poskytnutí služeb s Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Cirkvice  

 Souhlas se zrušením jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Dřevíkov, Možděnice a 

Rváčov 

 Žádost o dotaci PK – podpora provozu místního obchodu 
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb 

 
POVĚŘUJE: 

 starostu obce pana Tomáše Dubského  k zastupování obce na valné hromadě společnosti VaK 

Chrudim  

 

Dubský Tomáš – starosta v.r.                                               Chmelař Jan – místostarosta v.r.  
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SPOJENÍ JEDNOTEK SDH 
     Všechny menší sbory dobrovolných hasičů na vesnicích byly přibližně před 10. lety 

organizačně zařazeny do kategorie JPO V /jednotky požární ochrany/. V našich čtyřech 

sborech byli určeni do těchto jednotek členové, kteří měli zájem o tuto práci. Problém 

však byl v tom, že ani jeden náš sbor nesplňoval předepsaný početní stav a nedisponoval 

potřebným vybavením.  Dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, musí mít každá obec zřízenou 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která splňuje všechny zákonem předepsané náležitosti.  

Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými 

sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována 

po dohodě s těmito dobrovolnými spolky a z jejich členů.  Z tohoto důvodu na poradě zástupců SDH a 

obce bylo rozhodnuto vytvořit od roku 2018 jednu společnou jednotku PO, která bude toto splňovat.  

Jednotka požární ochrany Vysočina se sídlem ve Svobodných Hamrech je složena z vybraných členů 

všech čtyř SDH, kteří mají skutečný zájem, předepsané odborné školení a zdravotní způsobilost. Obec 

zajistila pro tuto společnou JPO potřebné technické a materiální vybavení. Jednotka má 13 členů, 

velitelem je jmenován Stanislav Pilař ml. ze Svobodných Hamrů. Vytvoření této společné JPO Vysočina 

nemá žádný vliv na omezení činnosti a aktivity jednotlivých SDH. 

 
  
 

 

 

P Ř Í J M Y 
 Text  

1111 Z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1 950 000,00 

1112 Z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 50 000,00 

1113 Z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 180 000,00 

1121 Z příjmů práv. osob 1 900 000,00 

1211 Z přidané hodnoty 3 800 000,00 

1334 Poplatky za odnětí zem. půdy 3 000,00 

1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 330 000,00 

1341 Poplatek ze psů 6 000,00 

1343 Poplatek za užívání veř. prostor 1 000,00 

1381 Loterie  30 000,00 

1361 Správní poplatky 5 000,00 

1511 Daň nemovitostní 650 000,00 

4112 Příspěvek na výkon státní správy 139 800,00 

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 000 000,00 

3612 Bytové hospodářství Rv. 44 45 000,00 

33xx Kultura 10 000,00 

3632 Pohřebnictví 35 000,00 

3639 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 

3639 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 120 000,00 

3639 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 

3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 90 000,00 

mailto:info@obecvysocina.cz
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4359 DPS služby 12 000,00 

4359 DPS nájem 70 000,00 

6171 Ostatní nahodilé příjmy 10 000,00 

6310 Příjmy z úroků 10 000,00 

1037 Les 1 000,00 

 C e l k e m 10 507 800,00 

V Ý D A J E 
paragraf text částka 

1037 Celospolečenská funkce lesů 10 000 

2141 Vnitřní obchod 670 000 

2143 Cestovní ruch 110 000 

2212 Silnice  1 000 000 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 000 

2321 Odvád. a čišt. oddp. vod a nakládání s kaly (kanalizace) 130 000 

2333 Úpravy drobných vodních toků (studny) 80 000 

3111 Mateřské školy 10 000 

3113 Základní školy 10 000 

3314 Činnosti knihovnické 80 000 

3317 Výstavní činnost v kultuře 20 000 

3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 220 000 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 000 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 440 000 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 000 

3512 Stomatologická péče 3 500 

3513 Lékařská služba první pomoci 14 600 

3612 Bytové hospodářství 500 000 

3631 Veřejné osvětlení 500 000 

3632 Pohřebnictví  30 000 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 000 000 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 605 000 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 80 000 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400 000 

3749 Stráž ochrany přírody 40 000 

4344 Sociální rehabilitace (charita) 5 000 

4350 Domovy pro seniory 15 000 

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 450 000 

5212 Ochrana obyvatelstva 5 000 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 65 500 

5512  Požární ochrana – dobr. část  200 000 

6112 Zastupitelstva obcí 950 000 

6171 Činnost místní správy 3 454 900 

6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 49 000 

6399 Ostatní finanční operace 35 300 

 C E L K E M 12 507 800 
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  

A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

SE USKUTEČNÍ  (U AUTOBUS. ZASTÁVEK, krom Rváčova) 

 DNE 20. dubna 2018 

    RVÁČOV (bývalý kravín) 16,00 HODIN 

    SVOBODNÉ HAMRY        16,30 HODIN 

                         DŘEVÍKOV                        17,00 HODIN 

                         MOŽDĚNICE                      17,30 HODIN 

Odpad nosit na uvedenou hodinu a  předávat na určeném místě pověřeným zaměstnancům!!! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

                               OBEC VYSOČINA POŘÁDÁ SPOLEČNĚ 

S DIAKONIÍ BROUMOV, sociální družstvo 

SBÍRKU – PONDĚLÍ  23. 4. 2018 

OD 7,00 HODIN DO 17,00 HODIN – DŘEVÍKOV OÚ A ŠKOLA RVÁČOV 

 

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

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  

 Látky (minimálně 1m
2
, 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  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

HLUČNÉ PRÁCE O VÍKENDU 

V naší obci nemáme vyhlášku, která by zakazovala provádět hlučné práce (sekání, 

řezání apod.) v určených dnech. Přesto si Vás dovolujeme požádat o více ohleduplnosti 

a tyto práce neprovádět alespoň v neděli. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vysočina maluje - knihovna Rváčov  
     V měsíci květnu se budou konat výtvarné kurzy z projektu "Vysočina maluje". Výtvarné kurzy povede 

lektorka paní Lazárková. V loňském roku si zájemci vyzkoušeli enkaustiku, akryl, akvarel a nejrůznější 

kombinace. Na závěr ze svých děl uspořádali výstavu na chodbě knihovny.  

mailto:info@obecvysocina.cz
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Kurzy se uskuteční ve dnech: 

NEDĚLE   20. 5. 2018  -  OD 10,00 – 15,00 hodin 

PÁTEK      25. 5. 2018  - OD 13,00 – 16,00 hodin 

SOBOTA   26. 5. 2018  - OD 10,00 -  15,00 hodin 

_____________________________________________________________________________________ 

 

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ – v jarních měsících se městská policie zaměří na volně pobíhající psy. 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství stanoví obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o volném 

pobíhání psů. Chovatelé psů jsou povinni zajistit: 

 Pes musí mít vždy platnou identifikační známku 

 Při pohybu na veřejných prostranstvích musí být psi na vodítku 

 V případě agresivního psa nebo psa, který je těžce ovladatelný, musí mít pes náhubek. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY 

Výstava obrazů malířů Vysočiny - slavnostní zahájení „Výstavy obrazů malířů Vysočiny“, se koná dne 

21. června od 17,00 hodin ve Rváčově – pohostinství – velký sál. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

                             Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě 

 

Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti silničního 

provozu, chodcům, cyklistům, řidičům a především seniorům v dopravě. Ač 

dopravní nehodovost má z dlouhodobého hlediska klesající tendenci, co se týká jak počtu, tak tragických 

následků nehod, jistě je na místě si připomenout několik základních pravidel. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o poměrně obsáhlé téma, pokusím se vyzdvihnout věci, které by vás mohly zajímat. Řekneme si, 

kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to s domnělou absolutní předností na přechodu pro 

chodce. Zopakujeme si, kdo a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále si řekneme, zda je v pořádku, když 

občas vidíme většinou cyklistky – ženy, jak vezou na jízdním kole nákup, jednou rukou řídí a v druhé 

ruce drží deštník, aby nezmokly nebo jaká hrozí pokuta cyklistům, kteří jedou pod vlivem alkoholu. A 

v neposlední řadě si připomeneme, jak je to se zdravotními prohlídkami u řidičů starších 65 let a s jízdou 

na vozítkách segway. 

Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec je i 

osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo 

ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na lyžích, 

kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí 

ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo nebo motocykl 

o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je účastníkem 

silničního provozu a má určité povinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost použít chodník nebo stezku 

pro chodce (ta bývá označená dopravní značkou). Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici nebo 

co nejblíže levému okraji vozovky a to v počtu maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá 

chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec, policie obecně 

doporučuje být za snížené viditelnosti označen reflexními prvky všem chodcům a cyklistům. Pokud se 

pohybujete pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to platí i pro případ, kdy za 

snížené viditelnosti venčíte psa, kde doporučujeme označit obojek i vodítko. Na používání reflexních 

prvků policie zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé prvky s retroreflexních materiálů 

rozdává. Jinou volbou může být i označení se neoslňujícím světlem například z jízdního kola. Toto světlo 
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bychom doporučili připevnit třeba na paži, která je blíže do vozovky. Co se týká přecházení vozovky, 

policisté se občas setkávají s mylným výkladem zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní předost, 

což opravdu tak není. Doporučujeme dbát především na své zdraví, při přecházení vozovky být ostražití, 

nebýt roztržití a myslet na to, že je lepší někam přijít o chvíli později, než nedojít už nikdy. Tam kde je 

přechod pro chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud na komunikaci přechod není, má chodec povinnost 

přecházet vozovku kolmo k její ose. Každý by měl mít na paměti, že chodci a cyklisté jsou 

nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu a tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat. 

Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také účastník silničního 

provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel na kole zakázaná a 

pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by cyklistovi policisté naměřili do 1 promile 

alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000 korun, nad 1 promile alkoholu 

v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně tak, když se cyklista odmítne dechové 

zkoušce podrobit. Na kole se jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní 

pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je povinnost jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je 

povinen mít na hlavě za jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však doporučují, aby přilbu 

nosili všichni cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby 

starší 15 let. K osvětlení cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy 

rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo 

přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít 

náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem. K výše uvedenému příkladu převážení 

nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje ustanovení zákona, které hovoří o tom, že 

cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, 

psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné 

účastníky provozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách těžké nákupní tašky 

tak jistě ví, před čím chci varovat. Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký manévr často převezme 

řízení kola za vás, což ohrožuje nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Proto 

doporučujeme si opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. Pokud byste potřebovali za jízdní kolo 

připevnit vozík, je to možné, avšak zákon vám povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90 

cm, který bude mít vzadu dvě červené odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista přejet 

vozovku na druhou stranu a použije k tomu přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro 

cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní 

účastníky silničního provozu. Stejně jako chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zranitelných účastníků 

silničního provozu a proto je na místě opatrnost a ohleduplnost.  

Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát sáhodlouhé 

povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory nad 65 let důležité při řízení 

vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékařské prohlídce je 

řidič povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a 

nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva roky. 

Řidič je povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu policisty mu jej 

předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve výši 5.000 až 

10.000 korun plus zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas se jako policisté setkáváme s tím, že starší 

lidé jsou od určitého věku méně pozorní, zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je pro ně 

těžší se přizpůsobit současné extrémně rychlé dopravě. A právě pro seniory od 65 let v současné době 

probíhá projekt „Jedu s dobou“, který realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. 

Jedná se o zhruba půldenní zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí novinky z legislativy, 

bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských návyků s vlastním 

vozidlem. Nejbližší kurzy budou probíhat na Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové 

v sobotu 21. dubna 2018 nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale 
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vzhledem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz Policie vřele 

tento kurz doporučuje! 

V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na vozítkách segway. Na ten zákon pohlíží jako na 

osobní přepravník a hovoří tak, že na a osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo 

obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo 

na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách 

pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Obce mohou nařízením vymezit na svém 

území místa, kde je provozování těchto přepravníků zakázáno a tato místa je povinna označit dopravní 

značkou.  

Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně studených sychravých dnů a co 

nejvíce dnů krásných a prosluněných! 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 
           

Co je pétanque 

Pétanque je francouzský společenský sport pro dvě 1–3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k 

cíli - dřevěné kuličce, tzv. prasátku. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky 
vyžaduje pravidelný trénink. 

Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může na vysoké úrovni hrát prakticky každý (ženy s muži, starci s 

dětmi, i tělesně postižení se mohou zúčastňovat všech turnajů) a prakticky kdekoliv. 

  Samotná hra pétanque se zrodila z „jeu Provencal“ (Provensálská hra). Pravidla byla uzákoněna v roce 1927 a v 

roce 1945 vznikla Francouzská federace pétanque a provensálské hry. 

Hra vznikla v městečku La Ciotat nedaleko Marseille ve Francii. Stalo se tak roku 1908. Tehdy se každé odpoledne 

v Beraud clubu scházela společnost hráčů. Hra se hrála s koulemi, které byly pokryty výstupky, a před odhozením 

koule se provádělo několik kroků. 

Mezi účastníky byl i jistý Jules Le Noir, jenž trpěl chronickým revmatismem, který mu zamezil hraní provensálské 
hry. Při ní se koule házely až na dálku 20 metrů, a bylo potřeba k tomu vynaložit mnoho síly. Dřív býval v této hře 

velmi úspěšný, nyní však frustrovaný svým špatným zdravotním stavem sedával při postranní čáře, neschopen 

účastnit se utkání. 

Jeho přítel, Ernest Pitiot, který utkání pořádal, umožnil Le Noirovi účastnit se hry a spolu k tomuto účelu upravili 

pravidla. Nejprve se ke dvojici přidalo několik přátel ze solidarity, ale postupně tento způsob hry upoutal i ostatní 

hráče. 

Hrálo se tzv. „des pieds tanqués“, což znamená „s nohama u sebe“. Z toho vznikl zkomolením název hry s novými 

pravidly - pétanque. Ta se rychle stala populární v celé Provence i přes odpor konzervativních hráčů provensálské 

hry. Roku 1927 byla pravidla uzákoněna. 
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S touto hrou jsem se seznámil už v dětství, prázdniny jsme trávili u mé babičky a dědy ve Francii. Tam se hraje 
prakticky všude a jde o dobrou příležitost se setkávat se sousedy. Pak přišlo mnoho dalších starostí a hře jsem se 

nemohl věnovat, tak jak bych chtěl. Nyní se k ní chci vrátit. Na podzim jsem na zahradě pod staletou lípou začal 
budovat tréninkové hřiště, nyní až to počasí dovolí, dokončím povrchovou vrstvu a můžeme začít. Je nás zatím jen 

pár, ale zvu všechny, kteří mají o pétanque zájem. Nabízím páteční odpoledne na pravidelné setkávání s koulemi. 

Pokud nás bude více můžeme utvořit oddíl a pod záštitou místních fotbalistů se můžeme zaregistrovat a hrát i 
turnaje. I obec Vysočina je nakloněna podporovat aktivní trávení volného času. Pokud se chcete blíže seznámit 

s touto hrou a atmosférou kolem ní v nedalekém Vojnově Městci je již fungující pétanque klub a pořádá 21. 4. 

2018 turnaj s názvem Velikonoční vejce. Já se tam pojedu podívat hledat inspiraci a nápady. 
                                                                                 Louis Radosa Rváčov 

____________________________________________________________________________ 

Zájezd do Horáckého divadla 

     V sobotu 17. 3. 2018 se konal další zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě. Tentokrát jsme shlédli 

představení Rok na vsi. Románová kronika bratří Mrštíků, která popisuje události ve fiktivní moravské 

vesničce během jednoho roku v posledním desetiletí 19. století. Jednalo se o derniéru této hry a všem se 

představení líbilo. 

      

________________________________________________________________________________ 

R o z p i s s l u ž e b s t o m a t o l o g ů 
II. čtvrtletí 2018 
Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo stomatologické služby Poznámka 
14.4. Sobota MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko 
15.4. Neděle MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko 
21.4. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 
22.4. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 
28.4. Sobota MUDr. Petr Foltan Herálec 81 
29.4. Neděle MUDr. Petr Foltan Herálec 81 
Květen  
1.5. Úterý-státní svátek MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova 315 
5.5. Sobota MUDr. Petr Foltan Herálec 81 
6.5. Neděle MUDr. Petr Foltan Herálec 81 
8.5. Úterý-státní svátek MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 
12.5. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 
13.5. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 
19.5. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko 

20.5. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko 
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26.5. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 
27.5. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 
Červen  
2.6. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 
3.6. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 
9.6. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 
10.6. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 
16.6. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 
17.6. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 
23.6. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 
24.6. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 
30.6. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko 

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, 
____________________________________________________________________________ 

 

S K   R V Á Č O V 

 

R O Z L O S O V Á N Í    J A R O    2018     

MUŽI                                                        

 

 
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI 
Plavecké závody 

Dne 1. 3. jsme vyrazili do plaveckého bazénu do 

Hlinska, kde se konaly plavecké závody. Závody 

probíhaly ve čtyřech kategoriích a to: do 3. třídy – 

žabáci (ti plavali 25 m), 4. – 5. třída – kapříci (ti 

plavali 50 m), 6. – 7. třída – delfíni (ti plavali 50 m) 

a 8. – 9. třída – štiky (ti plavali 100 m). Nejvíce se 

závody vydařily M. Tichému, který obsadil 2. místo 

v kategorii kapříci a také P. Kyselovi, který obsadil 2. místo v kategorii delfíni.  

 

Turnaj ve vybíjené 

V úterý 20. 3. jsme se u školy nalodili do hasičského auta a vyrazili 

směr Slatiňany, kde se konal turnaj ve vybíjené. Na dětech bylo vidět  

již od začátku velké odhodlání.  

Po příjezdu jsme se převlékli, rozcvičili a rozházeli. Vyslechli 

informace od rozhodčích a šlo se na věc. Turnaj měl velikou úroveň. 

 14. 4. 2018 So Rváčov - Rosice 16,30 

22. 4. 2018 Ne Svratouch - Rváčov 17,00 

28. 4. 2018 So Rváčov - Miřetice 17,00 

05. 5. 2018 So  Holetín - Rváčov 17,00 

12. 5. 2018 So  Rváčov – Slatiňany „B“ 17,00 

20. 5. 2018 Ne  Kameničky - Rváčov 17,00 

26. 5. 2018 So  Kočí - Rváčov 17,00 

2. 6. 2018 So Rváčov - Ronov 17,00 

9. 6. 2018 So  Chroustovice - Rváčov 17,00 

16. 6. 2018 So  Rváčov – Heř. Městec „B“ 10,15 
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V prvním zápase jsme jasně přehráli družstvo Slatiňan B. Ve druhém jsme podlehli Nasavrkům. Ve 

třetím, kterého je veliká škoda, jsme jen vlastními chybami plynoucími z nervozity podlehli Slatiňanům 

A. Poté jsme sehráli dva zápasy se základními školami, které byly lepší a to ZŠ Školní náměstí a ZŠ u 

Stadionu. Po těchto výsledcích jsme nakonec brali 4. místo 

I přesto naši žáci celý turnaj odmakali naplno a tímto jim děkuji za výbornou reprezentaci školy. 

 
Zprávičky ze školní družiny 

 Zimní radovánky jsou bohužel za námi a čeká nás jaro a 

s ním spojené objevování probouzející se přírody a návštěva všech 

našich oblíbených míst. Jakmile se objeví první výhonky kopřiv, už 

se těšíme na naši oblíbenou kopřivovou pomazánku. 

 Vyzdobili jsme okna školy kytičkami a motýlky, šatna 

prokoukla novými jarními truhlíky a pergola již začíná být hodně 

navštěvovaná.  Od loňska máme nové přenosné ohniště a čekáme na 

první příležitost k opékání vuřtíků.  

 V sokolovně se konala slavnost u příležitosti MDŽ, na které 

jsme se podíleli výzdobou sálu, výrobou přáníček pro maminky a pásmem básniček. 

 Na čtvrtek 10.května plánujeme společně s pěveckým kroužkem již tradiční besídku ke Dni matek 

a již nyní jsou v plném proudu přípravy a nacvičování. 
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Program Veselý Kopec 2018 
  

21. dubna* NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA 

Zahájení návštěvnické sezóny. Využití bylinek v lidové stravě, léčení i obyčejích.  

Doprovodný kulturní program, od 9 do 16 hodin. 

  

12. května * HRNČÍŘSKÁ SOBOTA  

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

  

Červen až září* VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM 

Od června do září si rodiny s dětmi mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O 

vybraných sobotách a nedělích ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy. 

Podrobnosti průběžně na www.vesely-kopec.eu 

 

9. června* DEVATERO ŘEMESEL 

Program je věnovaný všestrannému využití dřeva na českém venkově, ukázky technik a výroby, 

prodej výrobků, doprovodný program,od 9 do 16 hodin. 

 

21. a 22. července* VESELOKOPECKÝ JARMARK 

Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 17 hodin. 
  

18. srpna* VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT 

Program věnovaný tradičnímu hospodaření, ukázky zpracování plodin, od 10 do 17 hodin. 

 

8. září * POSVÍCENÍ  

Tradiční pečivo, ochutnávky, kulturní program, od 10 do 15 hodin. 

 

6. října* BRAMBOROVÁ SOBOTA 

Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i 

uskladnění brambor, od 10 do 15 hodin. 

  

9. prosince * PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 

Prodej výrobků lidových výrobců, od 9 do 15 hodin. 

  

  

Sezonní výstavy 

 

21. dubna až 31. října* JSME TU PRO VÁS 

Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující zákulisí SLS Vysočina a počátky vzniku muzea. 

Připomenutí osobnosti zakladatele pana Luďka Štěpána. 

  

1. až 9. prosince *VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI 

Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. 

Otevřeno denně od 9 do 16 hodin. 

  
  

NÁVŠTĚVNÍ DOBA  
 

  Otevřeno od 21. dubna 2018 

Duben - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 16 h.  
Květen a červen - denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Poslední prohlídka s průvodcem v 16 hodin. 

Červenec a srpen - denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Poslední prohlídka s průvodcem v 17 hodin. 
Září a říjen - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 16 hodin. Poslední prohlídka s průvodcem.  
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