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ZPRAVODAJ č. 4/2019 
      

 

Vážení spoluobčané, 

     blíží se konec roku a jako tradičně je s tímto obdobím spojena i řada 

kulturních a společenských akcí.  

V úvodu Vás chci pozvat na „Sváteční koncert“ do kostela sv. Mikuláše ve 

Rváčově, který se koná v sobotu 7. 12. od 17.00 hodin a vystoupí pěvecký 

sbor Jeřabiny z Trhové Kamenice.  

     V prvním prosincovém týdnu se konají „Vánoce na Veselém Kopci“, 

které vrcholí nedělním jarmarkem.  

V dnešním Zpravodaji se dále dozvíte otevírací doby prodejen a restaurací a důležitá telefonní čísla. 

     Jako náš příspěvek do „ekologické“ diskuze, zda je pro přírodu lepší papírová nebo igelitová taška, si 

dovolujeme nabídnout variantu textilní, kterou zároveň dostáváte se Zpravodajem.  

     Závěrem Vám chci všem poděkovat za celoroční spolupráci, popřát Vám krásné prožití 

vánočních svátků a do nového roku 2020 mnoho úspěchů a pevné zdraví.        

Tomáš Dubský 

 

 

 

 

 

 

Sněhové vločky na dlani, čas Vánočních setkání. 

Snad je to zázrak, co sbližuje a nebo láska, která spojuje.  

Radostné Vánoce plné lásky a šťastný Nový rok 2020 

                                          Přejí zaměstnanci obecního úřadu 

                                                         a členové zastupitelstva obce    
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U S N E S E N Í   č. 5/2019 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 4. 11. 2019 konané ve Svobodných Hamrech 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

          BERE NA VĚDOMÍ:  

 Zprávu o činnosti OÚ k 4. 11. 2019 

 Plnění rozpočtu k 4. 11. 2019 

 Zprávu o daňové kontrole 

 Protokol o kontrole HZS PK 

 Protokol o kontrole MMR ČR 

 Rozpočtové opatření 14 - 19/2019 
 

SCHVALUJE: 

 Záměr prodeje části pozemků p.č. 68/3 a 68/9 v k.ú. Možděnice o výměře cca 85 m2 
 Dodatek ke smlouvě č. OSV/19/20507 o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních 

služeb 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje 

 Kupní smlouvy na prodej bytů 44/6 a 44/7 v obecním domě čp. 44 ve Rváčově  

 Smlouvu o připojení elektrického zařízení  č. 19SOPO14121586405 

 Dohodu s Římskokatolickou farností Nasavrky 

 Podání žádosti o dotace: 
- rekonstrukce el. rozvodů a osvětlení – společenský sál Rváčov čp. 36 

- altán Možděnice 

- restaurátorská oprava litinových křížů na hřbitově u kostela sv. Mikuláše ve Rváčově  

 Obecně závaznou vyhlášku obce Vysočina č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Vysočina  

 Dodatek ke smlouvě o nájmu pohostinství Rváčov čp. 36 

 Určuje: 
- místem pro svatební obřady společenskou místnost Obecního úřadu Vysočina, Dřevíkov čp. 55 a to 

každou sobotu od 9,00 do 16,00 hodin  

 
Dubský Tomáš – starosta  v.r.                                                                       Štengl Zdeněk – místostarosta v.r. 

 

 

 

PRODEJNA DŘEVÍKOV A PRODEJNA RVÁČOV NABÍZÍ SLUŽBY 
Oznamujeme občanům, že na telefonu 469 333 162 - OÚ, mobilu 776 097 750 - prodejna 

Dřevíkov, mobilu 776 722 093 - prodejna Rváčov si mohou objednat zákusky nebo chlebíčky. 

Ve středu chlebíčky z Bylan, ve čtvrtek chlebíčky „Frencl“ a cukroví.  
Objednávat můžete vždy nejpozději do pondělí. Objednávat mohou i občané 

z Možděnice a Svobodných Hamrů. (Doručíme) 

mailto:info@obecvysocina.cz
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115. výročí od založení SDH Rváčov 

V sobotu 21. 9. 2019 si dobrovolní hasiči ve Rváčově připomněli výročí uplynutí 115. let od založení 

místního Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy se zúčastnil i hejtman Pardubického kraje pan Martin 

Netolický. Po slavnostním průvodu a položení věnce u pomníku padlých pokračoval program ve sportovním 

areálu. Následovalo seznámení s historií, zdravice hostů a řada ukázek hasičských zásahů a techniky. O 

příjemnou atmosféru se svým vystoupením starala Hlinečanka. 

   

Mikroregion Odersko 

Ve středu 9. října navštívili naši obec představitelé obcí Dobrovolného svazku Odersko. Společně jsme jim 

představili areál SK Rváčov, knihovnu, Obecní úřad, prodejny, které provozujeme a výjezdovou jednotku 

SDH. Zajímali se i o připravované projekty. V průběhu dne došlo na prezentaci MAS Hlinecko a na 

návštěvu Veselého Kopce. 

      

 

Zájezd do Horáckého divadla 

Kulturní komise obce uspořádala ve středu 30. 10. další zájezd do Horáckého divadla na představení 

"Zahrádky". Jedná se o komedii o sousedských vztazích, plotech a ukradeném trpaslíkovi. Představení se 

všem účastníkům líbilo.  

mailto:info@obecvysocina.cz
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11. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku 

    V pátek 20. září 2019 se v Hlinsku uskutečnil 11. ročník soutěže v první pomoci.  

    Naše škola na této akci nesměla chybět. Zdravotnický kroužek se vydal hned se třemi družstvy. Žákyně 2. 

stupně zde opět dokazovaly praktické dovednosti z oblasti první pomoci, obvazové techniky, transportu, jak 

dovedou efektivně ošetřit zraněné a jak si poradí v krizové situaci. 

    V konkurenci 12 družstev se naše škola umístila na 1., 3. a 5. místě. 

Družstvo ve složení Denisa Kumpanová, Denisa Vodrážková, Kateřina 

Osmíková a Adéla Němcová bylo páté. Další hlídka (Nela Ducháčková, 

Anna Pospíšilová, Monika Malinová a Veronika Vašková) byla sama 

překvapena a obsadila v početné konkurenci starších žáků příjemné 3. 

místo. A soutěžní skupina ve složení Karolína Kábelová, Adriana 
Lupoměská, Diana Holubová a Markéta Linhartová svým 1. místem 

zajistila, že putovní pohár opět zůstává pro tento školní rok v naší škole. 

    Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy. 

                                                                                                       O. Tichá 

Výlet žáků 8. třídy do Prahy 

     23. listopadu 2 019 jsme se podle plánu vypravili navštívit naše hlavní město. Během dne jsme vystřídali 

několik dopravních prostředků, které nás bezpečně dovezly na místo určení. Nejdříve jsme v dopoledních 

hodinách procházeli historickým centrem Prahy a vstřebávali vůni velkoměsta. Na každém důležitém místě 

nám paní učitelka sdělila základní informace, které jsme si uložili do paměti i po pravopisné stránce. Až 

budeme psát diktát, určitě velká písmena budou bez chyb. Po dvouhodinové procházce jsme se museli 

posilnit výborným obědem na Václavském náměstí. Pak jsme sestoupili do metra a za 20 minut už jsme 

viděli budovy České televize na Kavčích horách. 

     Brzy se nás ujali průvodci a my jsme procházeli dlouhými chodbami jako skřítkové. Navštívili jsme 

různá studia, kde se natáčí pořady jako Zázraky přírody, Máte slovo a další. Překvapilo nás, že studia jsou 

vlastně takové plechové konzervy. Na stropě visí snad stovky světel a mezi nimi jsou válcové roury, kterými 

se přivádí vzduch. Nejvíce nás potěšilo, že jsme si mohli vyzkoušet práci s kamerami. Také jsme se na chvíli 

mohli postavit za moderátorský stůl. Zvládnout bez potíží čtecí zařízení nebylo jednoduché. Líbilo se nám i 

promítání filmu o pořadech České televize. 

    Během této akce jsme získali nejrůznější poznatky, které se nám budou hodit i v pozdějším životě. Až se 

budeme dívat na některý pořad v ČT, možná si vzpomeneme, kde jsme stáli nebo seděli. Děkujeme za 

zorganizování této akce paní třídní učitelce Evě Gábrlové. Děkujeme i paní učitelce Soně Janotkové, která 

na nás rovněž starostlivě dohlížela.                                                                               Žáci VIII. třídy 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Zprávičky ze školní družiny 

 Krásné podzimní počasí nám přeje a my se věnujeme všem nám oblíbeným 

radovánkám. Nejraději navštěvujeme hřiště u sokolovny, u Jehličků, u vily a 

samozřejmě u školy, dále pak stále populární studánku se sběrem hub, doupátka a 

skrýše u „bambusů“...  

 Vyzdobili jsme školu truhlíky, nasbírali do nich mech a přírodniny, stále 

sušíme křížaly, které se ani nestihnou schovat na zimu. Letos je jablíček málo, křížaly 

si užijeme pouze v podzimních měsících. Už končí sběr kaštanů pro místní myslivecké 

sdružení, pečlivě je sušíme a těšíme se na již tradiční přednášku o výrovi. 

 Jakmile se trochu zhorší počasí a přijdou podzimní pošmourné dny a 

plískanice, plánujeme zahájit ve školní družině klub zábavné logiky a deskových her. 

 

_________________________________________________________ 

 
                           SRDEČNĚ VÁS ZVEME 

                           NA VÁNOČNÍ KONCERT 

                                    DO RVÁČOVA 

                      KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE 

                                  DNE 7. 12. 2019 

                           SOBOTA OD 17,00 HODIN 

                      ZPÍVÁ PĚVECKÝ SMÍŠENÝ SBOR 

 
_______________________________________________________________ 

 

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 

P R O D E J N A    R V Á Č O V 

PONDĚLÍ 23. 12. 7,30 – 10,00 

ÚTERÝ 24. 12. Z A V Ř E N O 

STŘEDA 25. 12 Z A V Ř E N O 

ČTVRTEK 26. 12. Z A V Ř E N O 

PÁTEK 27. 12. 7,30 – 11,00 

SOBOTA  28. 12. Z A V Ř E N O 

NEDĚLE 29. 12. Z A V Ř E N O 

PONDĚLÍ  30. 12. 7,30 – 11,00 

ÚTERÝ 31. 12. 7,30 – 10,00 

STŘEDA 1. 1.  Z A V Ř E N O 

ČTVRTEK 2. 1. Z A V Ř E N O - INVENTURA 

PÁTEK 3. 1. 7,30 – 10,00 

SOBOTA 4. 1. 7,30 – 10, 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 

P R O D E J N A    D Ř E V Í K O V 

PONDĚLÍ 23. 12. 7,30 – 10,00 

ÚTERÝ 24. 12. Z A V Ř E N O 

STŘEDA 25. 12 Z A V Ř E N O 

ČTVRTEK 26. 12. Z A V Ř E N O 

PÁTEK 27. 12. 7,30 – 10,00 

SOBOTA  28. 12. 7,30 – 10,00 

NEDĚLE 29. 12. Z A V Ř E N O 

PONDĚLÍ  30. 12. 7,30 – 10,00 

ÚTERÝ 31. 12. 7,30 – 10,00 

STŘEDA 1. 1.  Z A V Ř E N O 

ČTVRTEK 2. 1. Z A V Ř E N O - INVENTURA 

PÁTEK 3. 1. 7,30 – 11,00 

Provozovatel:  
OBEC VYSOČINA 

DŘEVÍKOV 55 

IČO 00271217 
TELEFON 469333162 

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 

 

OD 23. 12. 2019 DO 2. 1. 2020 
 

 

PONDĚLÍ 23. 12. zavřeno 

ÚTERÝ 24. 12. zavřeno  

STŘEDA 25. 12 zavřeno  

ČTVRTEK 26. 12. 11.00-24.00 country večer  

PÁTEK 27. 12. 11.00-22.00  

SOBOTA  28. 12. 11.00-22.00  

NEDĚLE 29. 12. 11.00-22.00  

PONDĚLÍ  30. 12. 11.00- 16.00 (večer po domluvě) 

ÚTERÝ 31. 12. 11.00-02.00  

STŘEDA 1. 1.  zavřeno  

ČTVRTEK 2. 1. 11.00-16.00  

PÁTEK 3. 1. 11.00-22.00  

SOBOTA 4. 1. 11.00-22.00  

                       PŘEJEME PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY                        

____________________________________________________________________________________ 
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ÚŘEDNÍ DNY VE RVÁČOVĚ 2020  

KAŽDÉ PRVNÍ PRACOVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI OD 13,00 DO 15,30 HODIN 

 

7. 1. 4. 2. 3. 3. 7. 4. 5. 5. 2. 6.  7. 7. 4. 8. 1. 9. 6. 10. 3. 11. 1. 12. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

     Úřední hodiny Obecního úřadu v době svátků vánočních: 20. 12. 2019 – 8,00 – 12,00, 23. 12. 2019 - 

29. 12. 2019 ZAVŘENO a 30. 12. 2019 - 7,30 – 12, 00 hod., 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 ZAVŘENO, 

 

Z OBCE VYSOČINA 

              Beseda s Kamilou Skopovou - knihovna Rváčov 

    V úterý 3. 12. 2019 od 16,00 hodin  se v knihovně ve Rváčově koná 

každoroční setkání s folkloristkou a spisovatelkou paní Kamilou Skopovou.  

 

 

 

V SOBOTU 23. 11. 2019 OBECNÍ KNIHOVNA POŘÁDALA AKCI  

„VÝROBKY Z RULIČEK“ V RÁMCI PROJEKTU „VYSOČINA MALUJE“. 

Za vedení lektorky paní Olgy Lazárkové se vyráběly výrobky z ruliček, které se všem moc povedli a všichni, 

kdo se zúčastnili prožili pěknou sobotu a těší se na příště. 

 

   
 

 

 

PŘÍPRAVA OSLAV 100 LET SDH DŘEVÍKOV A SDH SVOBODNÉ HAMRY 

     V roce 2020 oslaví oba sbory 100 leté výročí jejich založení. K tomuto výročí 

připravujeme vydání společného almanachu. Proto se touto cestou obracím na občany 

Dřevíkova a Svobodných Hamrů s prosbou o pomoc při zajištění podkladů, a to hlavně 

starých fotografií, případně jiné písemné dokumenty týkajících se činnosti hasičů, staré 

diplomy bývalých členů aj. 

Jeho vydání plánujeme v období jarních měsíců. Pokud vlastníte některé uvedené 

materiály, prosím kontaktujte pana Jana Chmelaře, mobil 774646290 nebo pana Jaroslava 

Daleckého, mobil 606528493. 

     Hlavní oslava se uskuteční v sobotu 25. července 2020. 

     Za Vaší pomoc a nápady děkuji. Jan Chmelař 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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MICHAELA NEUWIRTHOVÁ 

KADEŘNICTVÍ 

RVÁČOV 164 

TELEFON 720 405 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVO LÉKÁRNICE 

Přicházející zima s sebou jako každý rok přináší nejen chladné počasí, ale také kratší dny a s nimi i méně 

slunečního jasu. Je proto přirozené, že se někteří z nás nemusí cítit tak zdravě a spokojeně jako v létě. 

Souvisí to mimo jiné s délkou osvětlení během dne. 

Je známo, že naše vnitřní biologické hodiny se řídí právě množstvím přirozeného denního světla. 

Biorytmus lidského těla podléhá vlivu některých hormonů. Například serotonin bývá označován jako 

hormon dobré nálady. Jeho tvorbu v těle podporuje během dne světlo. Při nízké hladině serotoninu může 

člověk pociťovat depresi, úzkost, stres a problémy s pamětí. Po setmění naše tělo ze serotoninu vytváří 

melatonin, hormon dobrého spánku. Po kvalitním spánku se člověk cítí odpočinutě. 

Proto je pobyt na denním světle důležitý. Pomáhá udržovat si pravidelné střídání bdění a spánku, ale také  

podporuje imunitu. Působením slunečního záření se totiž v našem těle tvoří vitamín D, který je důležitý pro 

správné fungování imunitního systému. Máme-li méně vitamínu D, máme i prokazatelně vyšší riziko 

onemocnět nachlazením. 

A pobyt na denním světle znamená v zimě také nutnost více se pohybovat. Pohyb přináší lidem nejen lepší 

kondici, ale i dobrou náladu tím, že podporuje tvorbu endorfinu – hormonu štěstí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud lidé mívají v zimě horší náladu, je to přirozené a dá se tomu 

předcházet. 

 

Přeji všem čtenářům klidné a spokojené dny! 

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

Připojuji provozní dobu zdravotní pohotovosti v Hlinsku tel.: 469 311 444 

ve všední dny 18.00 – 22.00 a ve svátek 10.00 – 19.00 

 

Lékárna v Trhové Kamenici bude otevřena v pondělí 23.12. od 8 do 16 hodin 

 a poté až v pátek 27.12. od 8 do 13 hodin. 
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Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019  

Důležité otázky a odpovědi 
 

1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji? 

 České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – 

Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice) 

 LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky 

– Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice). 

 

2) Co se změní pro cestující? 

 Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází k žádným změnám v rámci cestování. Přestupy 

mezi jednotlivými spoji jsou možné v rámci Českých drah na jednu jízdenku. Nadále platí tarif 

dopravce, IN karty, síťové jízdenky atd. 

 V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif IREDO, karty IREDO, a 

jízdné Leo Expressu. 

 

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci? 

 Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny. 

 V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude nutné si pořídit dvě jízdenky. 

Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, je poté cestující odbaven 

v návazném vlaku bez jakékoliv přirážky. 

 

4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…? 

 Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a naopak v Pardubickém a 

Královéhradeckém kraji (IDS IREDO): 

o S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku přestupovat mezi vlaky obou 

dopravců na území Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných úseků.  

Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích  

přestupní jízdenku IREDO až do Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou na 

kartě IREDO, kterou předloží při kontrole, jak ve vlaku Českých drah, kterým cestující 

pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad Orlicí do 

Lichkova.  

o Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou dopravců na jednu jízdenku. 

Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce, a to elektronicky nebo na 

pokladně nebo přímo ve vlaku. V případě předložení jízdenky v návazném vlaku druhého 

dopravce bude další jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému.  

Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích 

jízdenku Českých drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na 

navazující vlak Leo Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě předložení 

jízdenky z předchozí cesty z Pardubic vlakem Českých drah, bude cestující na své cestě do 

Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez přirážky k jízdnému. 

 Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak mimo Pardubický a 

Královéhradecký kraj (IDS IREDO): 

o Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah nebude možné cestovat na jednu 

jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce. V případě 

předložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez 
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přirážky k jízdnému. Cestující samozřejmě může koupit jízdenku také na pokladně 

Českých drah či elektronicky. 

Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně dopravce Leo Express 

si zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí na vlak 

dopravce České dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých drah si zakoupí jízdenku v tarifu 

Českých drah do Prahy. V případě předložení jízdenky Leo Expressu z předchozí cesty 

z Letohradu, bude cestující na své cestě do Prahy odbaven ve vlaku Českých drah bez 

přirážky k jízdnému. 

(Při jízdě po území Pardubického, případně Královéhradeckého, kraje lze využít spojení 

v rámci IDS IREDO – viz výše) 

 

5) Kde najdu informace o vhodném spojení? 

 Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/) 

 Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO (www.oredo.cz/tarifni-

kalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravců České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express 

(www.leoexpress.com/cs).  

 

6) Kolik stojí karta IREDO? 

 Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 korun. 

 Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje. 

 

7) Je pro mne karta výhodná? 

 Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení časové jízdenky, jednorázové přestupní 

jízdenky nebo platbu elektronickou peněženkou, která je součástí karty IREDO.  

 Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří využívají jak spoje pouze jednoho dopravce, 

tak cestující, kteří přestupují mezi dopravci nebo využívají k dopravě také autobusovou dopravu. 

 

8) Kde mohu kartu pořídit? 

 Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 2019 zřizujeme tři nová kontaktní 

místa a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.  

 Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě IREDO najdete na stránkách společnosti 

OREDO www.iredo.cz 

 

9) Kdy ji mohu využít? 

 V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického kraje. 

 Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší kvality (IC, EC, 

rj). Seznam dálkových vlaků zařazených do IDS IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz  

 Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úseky: 

- 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě 

- 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice 

- 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby 

- 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubravou 

 

10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO? 

 Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci IDS IREDO (pro iOS i 

Android a také na http://iredo.online) naleznete na webových stránkách www.iredo.info nebo na Call 

centru IDS IREDO 491 580 333. 
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Vánoce na Veselém Kopci 

Výstava 

30. 11. 2019, 9:00 – 8. 12. 2019, 16:00 

Vysočina – Veselý Kopec 

Výstava Vánoce na Veselém Kopci aneb Hoj, ty Štědrý večere bude v muzeu v přírodě na Veselém 

Kopci u Hlinska zahájena v sobotu 30. listopadu a potrvá do neděle 8. prosince. Otevřeno bude včetně 

pondělí od 9.00 do 16.00 hodin. 

 

     Svátečně vyzdobené roubenky letos přiblíží atmosféru příprav i oslavy Štědrého večera v období od 

poloviny 19. století do poloviny 20. století. Dozvíte se například, jak vypadal Štědrý večer bez vánočního 

stromečku, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti nejvíce těšily. Ale také si budete 

moci prohlédnout tradiční pečivo a ozdoby, které se od konce 19. století věšely na vánoční stromeček. 

KULTURNÍ PROGRAM: 
 30. LISTOPADU koledy zahraje Dechový kvintet Mrákotínka 

 1. PROSINCE od 10.30 do 14.30 hodin Mikulášská obchůzka, koledy k tomu zahraje Dechový 

kvintet Mrákotínka 

 7. PROSINCE Vánoční vytrubování  koledy zahraje Radovanka z Jiřic; staročeská zabijačka v 

Hospodě na Vejměnku 

 8. PROSINCEPředvánoční jarmark na Veselém Kopci od 9.00 do 15.00 hodin; koledy zazpívají 

Pouličníci z Tábora 

          
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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MÍSTNÍ SDH RVÁČOV A SDH MOŽDĚNICE  

VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ VYSOČINA 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ. 

 

 
_______________________________________________________________ 

 

STOMATOLOGICKÉ SDLUŽBY 

PROSINEC 

1. 12. Neděle MUDr. Yvona Chludová Smetanova 568 Skuteč  

7. 12. Sobota MUDr. Zuzana Hejlová  Smetanova 315 Skuteč 

8. 12. Neděle  MUDr. Zuzana Hejlová  Smetanova 315 Skuteč 

14. 12. Sobota  MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590 Hlinsko  

15. 12. Neděle  MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590 Hlinsko  

21. 12. Sobota  MUDr. Tomáš Mrkvička Zahradní 240 Proseč u Skutče 

22. 12. Neděle  MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

24. 12. Úterý  MUDr. Michael Chlud Smetanova 568 Skuteč  

25. 12. Středa  MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401 Hlinsko 

26. 12. Čtvrtek  MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590 Hlinsko  

28. 12. Sobota MUDr. Eva Konývková Nádražní 548 Hlinsko 

29. 12. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31  

31. 12. Úterý  MUDr. Tomáš Mrkvička Zahradní 240 Proseč u Skutče 

1. 1. 2020 

Středa 

MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

 
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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