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Občasník Obce Vysočina

Dne: 18.12.2017

ZPRAVODAJ č. 5/2017
Vážení spoluobčané,

prosinec se překlopil do své druhé poloviny a kalendář nám neúprosně připomíná,
že se blíží konec roku 2017. Před tím nás, ale ještě čekají vánoční svátky. Svátky, které
by měly být těmi nejkrásnějšími v celém roce, svátky, které by měly být především o
klidu a pohodě. Určitě si najdeme čas na zhodnocení právě uplynulého roku a možná
také zapřemýšlíme nad tím, co chceme plánovat pro rok 2018.
Přeji Vám klidné a pohodové vánoční svátky, děkuji za celoroční spolupráci a věřím,
že do roku 2018 vstoupíme tou správnou nohou.
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 2018.
Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce plné pohádek, klidu, dobrého jídla
a úsměvů na dětských tvářích.
Do nového roku 2018 vstupte s radostí, se zdravím, štěstím a v dobré
pohodě.
Přejí zaměstnanci obecního úřadu
a členové zastupitelstva obce
Srdečně Vás zveme na vánoční koncert do Rváčova, kostel Sv. Mikuláše
dne 27. 12. 2017 středa od 16,00 hodin

hraje a zpívá Břízův chrámový sbor
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U S N E S E N Í č. 6/2017
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 13. 11. 2017 konané ve Svobodných Hamrech
ZASTUPITELSTVO OBCE
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ
 Plnění rozpočtu
 Rozpočtová opatření č. 22 – 28/2017
SCHVALUJE:
 Smlouva o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických pohotovostních služeb
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společných školských obvodů základních
škol
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské
školy
 Směnu části pozemků v k.ú. Rváčov u Hlinska p.č. 142/18 za pozemek p.č. 142/1 o výměře cca 300
m2
 Zahájení projektu „Sociální bydlení v obci Vysočina, část Možděnice“ – projekt, žádost
 Zahájení projektu „Sběrný dvůr Rváčov“ – projekt, žádost
 Prodloužení nájemní smlouvy „U Kováře Matěje“ dle stávajících podmínek
 Rozpočtové opatření č. 29/2017
 Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce zázemí SDH Možděnice“
Dubský Tomáš – starosta v.r.
Chmelař Jan – místostarosta v.r.
_________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORŇUJEME OBČANY,
že v Obci Vysočina byly rozmístěny nádoby na sběr použitých jedlých
olejů a tuků.

________________________________________________________
Hledáme obrazy Františka Kavána, které byly ve vlastnictví naší rodiny. Mají na zadní straně
trojúhelníkovou nálepku Hlinsko 1941. Čísla 47 až 50, 101 až 117, 234 až 236 a 566 až 568. Budeme
rádi za informaci, obrazy případně odkoupíme, stejně jako i jiné Kavánovy obrazy. Kontakt: tel.
728 452 967, email: jakub.hruska@geology.cz
_____________________________________________________________________________________________
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Máme nový moderní přechod, ale
vážení spoluobčané dne 23. 11. 2017 jsme zkolaudovali nový „první“ očekávaný přechod pro chodce ve
Rváčově, v Borovičkách na opravdu rušné komunikaci. Součástí dotačního projektu, který byl
spolufinancován z prostředků SFDI bylo i zbudování nové čekárny a části osvětlení. Stavba je moderní,
snad opravdu zdařilá a přechod jak jsem zmínil jako nový prvek ochrany bezpečnosti našich občanů
v silničním provozu.
Je nyní na místě si připomenout, že přechod není samospasitelný. Bude nám chodcům sloužit, pokud i
dodržíme určité zákonitosti.
Při přecházení silnice buďme vždy i velice obezřetní a připomeňme si některá minimální pravidla pro
přecházení po přechodu:
- Rozhlížet se vlevo, vpravo a zase vlevo před přecházením. Může se stát, že auto, které se zdálo
dostatečně daleko, přijede rychleji, než jsme předpokládali.
- Pokud je možné, navázat oční kontakt s řidičem, před vstupem do silnice. Získáme tak jistotu, že
nás řidič vidí a zastaví vozidlo.
- Nespoléhejme na přednost na přechodu, řidič může chodce přehlédnout, nebo udělat chybu.
- Vnímáme všemi smysly, při přecházení se nespoléháme jen na oči, ale také na sluch. Telefonování
nebo poslouchání hudby může přehlušit přijíždějící auto nebo i např. sanitku, hasiče nebo policii
se spuštěnou sirénou.
- Auto nezastaví na místě, auta jezdí rychleji, než jdou chodci a nemohou zastavit hned. Je nutné
správně odhadnout jejich vzdálenost, rychlost s tím, za jak dlouho přijede k nám.
- Houkačka – vozidla s právem předností v jízdě (sanitky, hasiči a policie) mají vždy přednost.
Platí zde důležité a jediné, a to vzájemná ohleduplnost mezi řidiči a chodci, resp. mezi chodci a řidiči.
Nad dodržováním provozu kolem přechodu bude dohlížet i Policie ČR, kterou jsme o to požádali.
V souvislosti s vybudováním nové čekárny, právem vznikla i diskuze o tom „co s ní“, tedy myšleno se
„starou čekárnou“. Názory se velmi různí, proto jsme se jako zastupitelé shodli, že se na názor zeptáme i
vás občanů zejména Rváčova. Vždyť, ani my dva zastupitelé ze Rváčova se nedovedeme shodnout.
Chcete-li znát můj názor nepostavil jsem, bezhlavě nebourám a hledám využití pro tento objekt, jehož
zbudování kdekoliv by nebylo zadarmo. Proto očekáváme názory od vás, občanů, které si rádi
poslechneme, pokud nám je sdělíte, např. při pravidelných úředních dnech ve Rváčově.
Za zmínku stojí i poděkování zastupitelů a vedení obce Vysočina Bohumilu Kopeckému za jeho činnost a
za úklid v obci a to dosud bez jakýchkoliv odměn. Bohumil Kopecký tak bude po zásluze oceněn.
Mgr. Zdeněk Štengl – zastupitel obce Vysočina
_____________________________________________________________________________________
Oznamujeme, že „Volby prezidenta České republiky“
se budou konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018,
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
POČET VOLEBNÍCH OKRSKŮ V OBCI VYSOČINA:
4
Okrsek č. 1 Rváčov - bývalá škola
(pro voliče bydlící v místní části Rváčov, Petrkov, Svatý Mikuláš)
Okrsek č. 2 Svobodné Hamry - hasičská zbrojnice
(pro voliče bydlící v místní části - Svobodné Hamry)
Okrsek č. 3 Dřevíkov – Obecní úřad
(pro voliče bydlící v místní části - Dřevíkov, Veselý Kopec, Jančour)
Okrsek č. 4 Možděnice - pohostinství
(pro voliče bydlící v místní části Možděnice)
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OTEVÍRACÍ DOBA
PRODEJNA RVÁČOV A PRODEJNA DŘEVÍKOV

OD 22. 12. 2017 DO 2. 1. 2018
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.18
2. 1.18

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

7,30 – 11,00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7,30 – 11,00
7,30 – 11,00
7,30 – 11,00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO INVENTURA

______________________________________________________________________________________________

OTEVÍRACÍ DOBA

OD 23. 12. 2017 DO 1. 1. 2018
23.
24.
25.
26.
27.
28.

12.
12.
12.
12.
12.
12.

29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ

11,00 – 16,00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
11,00 – 18,00
11,00 – 18,00
11,00 – 24,00
Country večer
11,00 – 22,00
11,00 – 22,00
11,00 – 24,00
11,00 – 14,00

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
Dále Vás zveme na zvěřinové hody ve dnech 13. a 14. ledna 2018
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Dle sdělení Města Hlinsko dochází ke změně rozpisu služeb stomatologů na 4. čtvrtletí 2017, jedná se
o výměnu služeb 25. 12. 2017 a 31. 12. 2017:
25.12.2017 MUDr. Janovská
31.12.2017 MUDr. Bačkovský
16.12
.
17.12
.
21.12
.
22.12
.
23.12
.
24.12
.
25.12
.
26.12
.
27.12
.
28.12
.
29.12
.
30.12
.
31.12
.

Sobota

MUDr. Petr

Foltan

Herálec

81

Neděle

MUDr. Petr

Foltan

Herálec

81

Čtrvrtek

MUDr. Yvona

Chludová

Skuteč

Smetanova

568 U BOTANY Skuteč

Pátek

MUDr. Tomáš

Mrkvička

Proseč u Skutče

Zahradní

240 Zdravotní středisko

Sobota

MUDr. Michael

Chlud

Skuteč

Smetanova

568 U BOTANY Skuteč

Neděle Štědrý den
Pondělí 1.sv.vánoční
Úterý 2.sv.vánoční
Středa

MUDr. Zdeněk

Dvořáček

Hlinsko

Husova

MUDr. Zdena

Janovská

Trhová Kamenice Hlinecká

64

MUDr. Lubomír

Pecháček

Miřetice

31 Zdravotní středisko

MUDr. Jiří

Janovský

Hlinsko

Wilsonova

Čtrvrtek

MUDr. Zora

Dvořáčková

Hlinsko

Husova

Pátek

MUDr. Hana

Mrkvičková

Proseč u Skutče

Zahradní

240 Zdravotní středisko

Sobota

MUDr. Yvona

Chludová

Skuteč

Smetanova

568 U BOTANY Skuteč

Neděle

MUDr. Libor

Bačkovský

Hlinsko

Družstevní

Pondělí Nový rok

MUDr. Eva

Konývková

Hlinsko

Nádražní

64

590
64

1401
548 Poliklinika Hlinsko

_____________________________________________________________________________________
ÚŘEDNÍ DNY VE RVÁČOVĚ 2018 – KAŽDÉ PRVNÍ PRACOVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI OD 13,00
DO 15,30 HODIN
2. 1.
6. 2.
6. 3.
3. 4.
15. 5. 5. 6.
3. 7.
7. 8.
4. 9.
2. 10. 6. 11. 4. 12.
____________________________________________________________________________________
Úřední hodiny Obecního úřadu v době svátků vánočních: 22. 12. 2017 – 27. 12. 2017 – ZAVŘENO,
28. 12. 2017 - 7,30 – 12, 00 hod., 29. 12. 2017 – 1. 1. 2018 ZAVŘENO,
_____________________________________________________________________________________

Hodně zdraví a životní pohody přejeme všem jubilantům.
Bohužel, z důvodu neustále se zpřísňujícího zákona o ochraně osobních údajů, nemůžeme dále tato
blahopřání zveřejňovat
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Z OBCE VYSOČINA
Mrákotínka ve Rváčově
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 jsme pořádali na sále Rváčovského hostince vystoupení dechové kapely
Mrákotínka. Během více jak dvouhodinového vystoupení došlo i na tanec a připravené bylo i drobné
občerstvení.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vysočina, část Rváčov
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 byla zkolaudovaná stavba s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
Vysočina, část Rváčov“. Projekt zahrnoval vybudování přechodu pro chodce, výstavbu nové čekárny a
chodníku k prodejně. V rámci stavby bylo doplněno veřejné osvětlení. Celková cena díla činila
4.521.833,-Kč. Projekt je podpořen Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 1.961.000,-Kč.

O Vánocích s Kamilou Skopovou
Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se konalo další setkání s oblíbenou spisovatelkou paní Kamilou Skopovou.
Vánočně vyzdobená knihovna byla plná a beseda se všem moc líbila.
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Rozsvícení vánočního stromu - Možděnice
V pátek 1. 12. 2017 v podvečer proběhlo v Možděnici slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Pod
vedením paní učitelky Kárské si děti zazpívaly několik vánočních písní a koled, a pro pohodu a zahřátí
bylo připravené bohaté občerstvení a punč z bílého vína.

Cvičení hasičů na Veselém Kopci
V souboru lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci se v pondělí 11. 12. 2017 konalo taktické
cvičení Hasičského záchranného sboru. Úkolem cvičení bylo procvičit taktické postupy při zásahu na
hořící roubenou chalupu v kopcovitém terénu skanzenu Veselý Kopec, zjistit průjezdnost cesty v areálu,
možnosti zaparkování techniky, komunikace velitelů jednotek s velitelem zásahu, akceschopnost JPO a
dojezdové časy.
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SLOVO LÉKÁRNICE
Všichni se již těšíme na období vánočních svátků, ale právě předvánoční chvat a shon může bohužel
přinést i zvýšené riziko nepříjemných zdravotních obtíží. Jednak to mohou být především u hospodyněk
pečících cukroví popáleniny nebo i opařeniny. Základem první pomoci u popálenin menšího rozsahu je
chlazení postižených míst, nejlépe delší dobu pod proudem studené vody. Jde-li o opaření, musíme
přerušit působení tepla - například svléknout oděv nasáklý vřelou tekutinou. Jsou-li u dětí popálené či
opařené plochy větší než trojnásobek plochy dětské dlaně, jedná se již o závažné poranění a je třeba
vyhledat lékařskou pomoc.
Puchýře vzniklé popálením nepropichujeme, pouze kryjeme obvazem pro zabránění vniknutí infekce. Na
zarudlá místa je vhodné aplikovat například panthenol (tato látka urychluje hojení a ve formě pěny či gelu
také chladí a přináší úlevu), osvědčily se také přípravky obsahující aloe vera. Je dobré předvídat i drobná
poranění a dojde-li v domácnosti k pořezání nebo jiným drobným oděrkám, mít po ruce dezinfekci a
překrýt ránu obvazem či náplastí podle potřeby.
Během vánočních svátků také častěji hřešíme proti doporučením o správné výživě. V našem jídelníčku je
více sladkostí a tučných jídel. Potom se může stát, že se proti tomu vzbouří náš podrážděný žaludek či
žlučník. Nejlepším řešením je samozřejmě prevence, ale pokud už máme akutní obtíže, je nutné nasadit
dietu. Dobrým pomocníkem při tzv. dietních chybách je carbo medicinalis - živočišné uhlí, které pomůže
„vychytat“ škodliviny v našem zažívacím ústrojí. Svému žlučníku preventivně pomůžeme užíváním tzv.
choleretik, tedy léčiv podporujících vylučování žluči. Tyto léky je dobré užívat před jídlem, zvláště pokud
chceme jíst těžší jídla. Zaskočí-li vám při štědrovečerní tabuli sousto ryby, pomůže úder mezi lopatky
anebo také tzv. Heimlichův manévr, při kterém dusící se osoba k vám stojí zády, své ruce ji podvléknete
pod jejími pažemi a spojíte je na jejím zátylku, přičemž ji lehce přizvedáte. Tento způsob se osvědčuje i u
dětí při vyraženém dechu.
Do výčtu všech katastrofických scénářů štědrovečerní večeře ještě zbývá doplnit výstrahu před
neopatrnou manipulací se zábavnou pyrotechnikou na Silvestra a varovat před nadměrnou konzumací
alkoholu, abyste do Nového roku vstupovali s jasnou hlavou plnou novoročních předsevzetí.
Hodně zdraví a vše dobré v roce 2018 přeje PharmDr. Jitka Mičulková z lékárny v Trhové
Kamenici.
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