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č. 1/2017

Vážení spoluobčané,
po několika letech přišla zima s velkým „Z“. Dělá radost milovníkům zimních sportů, kdy se po dlouhé
době dá vyjet i na běžky. Velké množství sněhu a tuhé mrazy, ale komplikují dopravu a údržbu
komunikací.
V současné době se dokončuje rozpočet pro letošní rok. Schvalovat se bude koncem měsíce února.
V lednu jsme podali řadu žádostí o dotační příspěvky.
Hlavním dotačním projektem je „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vysočina, část Rváčov“.
Řeší vybudování přechodu u autobusové zastávky a chodník podél komunikace k obchodu. Žádost je
podána na Státní fond dopravní infrastruktury.
Nově se připravuje projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Svobodných Hamrech a řešíme využití
pozemků a „domu“ ve Rváčově za hostincem.
Podrobně Vás s připravenými záměry seznámím po schválení rozpočtu v příštím Zpravodaji.
Velké poděkování patří za Tříkrálovou sbírku, kdy se letos v naší obci vybralo celkem rekordních
27 364,- Kč. [Rváčov 6 534,- Kč, Možděnice 15 805,- Kč, Svobodné Hamry 2 446,- Kč, Dřevíkov 2 579,Kč.]
Na měsíc březen je naplánován zájezd do Horáckého divadla a průběžně probíhají besedy v naší
knihovně.
Přeji Vám příjemné zimní dny
Tomáš Dubský, starosta obce

V Chotovicích 17. ledna 2017

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Díky vaší ochotě při organizaci Tříkrálové sbírky a především díky štědrosti obyvatel na území
Oblastní charity Nové Hrady u Skutče bylo vybráno 866 295 Kč.
Tyto peníze použijeme na splátky vícemístného speciálně upraveného vozidla, které bylo zakoupeno
v roce 2015 a je využíváno ke svozu a rozvozu uživatel ambulantních a terénních služeb.
Dále na rekonstrukci domu v Hlinsku, kde je naším záměrem vybudovat zázemí pro sociální služby,
které jsou v Hlinsku a okolí poskytovány – sociálně terapeutické dílny, charitní pečovatelská služba,
osobní asistence, sanace pro rodiny s dětmi a ošetřovatelská služba.
V neposlední řadě se budou z těchto peněz financovat kvalifikační kurzy pro nevyučenou a
nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnakata a v oblastech
Belgarum výstavbou domků pro chudé.
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Posledním záměrem financování je krytí nákladů, které vzniknou při odstraňování následků povodní,
požárů apod.
Děkujeme Vám, že jste naši sbírku podpořili, pomohli s organizací a poskytli zázemí při počítání
jednotlivých pokladniček, a že jste naší sbírce věnovali svůj čas.
Blanka Vopařilová ředitelka Oblastní charity Nové Hrady u Skutče

U S N E S E N Í č. 6/2016
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 19. 12. 2016 konané v Možděnici
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 19. 12. 2016
 Zprávu z kontrolního a finančního výboru
 Plnění rozpočtu
 Rozpočet SOMH pro rok 2017
 Jmenování inventarizačních komisí
 Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
 Rozpočtová opatření 26-28
SCHVALUJE:
 Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2017
 Podání žádosti o dotace:
- MMR – oprava místní komunikace Rváčov
- PK – oprava sochy ve Svobodných Hamrech
Vysočina majuje
Pojďme s dětmi na hřiště
 Záměr směnit části pozemků p.č. 905/15 a p.č. 880 za část pozemku p.č. 62 vše v k.ú. Rváčov
u Hlinska
 Záměr prodat část pozemku p.č. 905/5 a p.č. 909/21 v k.ú. Rváčov u Hlinska
 Pronajmout pozemky p.č. 129/5 v k.ú. Svobodné Hamry a p.č. 103 a p.č. 107 v k.ú. Rváčov u
Hlinska za pronájem části pozemku p.č. 427/5 v k.ú. Dřevíkov využívané jako přístupová
cesta k nemovitostem, doba nájmu do ukončení KPÚ
 Záměr směnit (prodat) část pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Možděnice
 Dodatek ke smlouvě č. OKŘ/16/21813 s PK
 Prodloužení nájemních smluv
- Restaurace U kováře Matěje
- Hostinec Možděnice
- Hostinec Rváčov
 Dohodu o zimní údržbě komunikací se společností Zemědělská a.s. Vysočina
 Darovací smlouvy
- BABYBOX, Praha
- Mateřská škola Trhová Kamenice
 Uzavření smlouvy na likvidaci použitých olejů z domácnosti
Tomáš Dubský – starosta
Jan Chmelař - místostarosta
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

Strana 3 (celkem 8)

Občasník Obce Vysočina

Dne: 8.2.2017

Zůstat spolu.
A léta běží…, jistě si někteří z vás vzpomenou na oblíbený rozhlasový pořad, kde
bylo přáno našim blízkým k narozeninám, zejména seniorům. Každý rok si tak nějak
silněji uvědomuji při gratulacích našim občanům, že léta běží a někomu síly ubývají
rychleji, něž je zdrávo.
Už to není jako dříve, kdy někdo z rodiny zůstal doma a mohl se o seniora postarat. Děti jsou rády, že
mají zaměstnání a nemohou si dovolit opustit zaměstnání a pak nastane bohužel otázka, co bude dál?
Kdo se o naše nejbližší postará, abychom je hlavně nemuseli navštěvovat LDN, odkud víme, moc cest
nevede a vesele se tam nehraje. Mnohem příjemnější je umístit naše blízké do důstojnějších podmínek a
bytů. Když jsem letos od pana starosty obdržel seznam seniorů, kterým budeme gratulovat k výročí, těch
65 letých, 70 ti letých a více letých tak jsem si uvědomil, že ten seznam se nějak rozrostl a to proto, že
dnes se dožíváme vyšších věků, ovšem ne, vždy v dobré kondici. Jako zastupitelé jsme v loňském roce
rozhodli o koupi chátrajícího domu ve Rváčově „na dolním konci“ s přilehlým velkým pozemkem za
hospodou s myšlenkou, tento dům zbořit a postavit zde dům s byty zejména pro naše opuštěné seniory a
sociálně potřebné. Jelikož žijeme ve sloučené obci, samozřejmě by to posloužilo i případně občanům
z Možděnice, Dřevíkova, Svobodných Hamrů a Petrkova. Přilehlý parčík s rybníčkem by pak mohl velmi
dobře posloužit ubytovaným i všem našim obyvatelům k relaxaci. Nyní se budeme v zastupitelstvu
zamýšlet nad tím, jaké byty zde vybudujeme s jakými službami, a jaké na vybudování zajistíme
prostředky, tak jak jsem uvedl na začátku „abychom tu mohli zůstat spolu“.
Mgr. Zdeněk Štengl, zastupitel obce

OBEC VYSOČINA VYPISUJE
„ Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“.
Tuto akci budou opět garantovat zájmové spolky v jednotlivých částech obce (SDH, SK
apod.). Návrhy jednotlivých projektů v rozsahu maximálně 30.000,- Kč je nutno podat
do 31. 5. 2017 v písemné podobě na Obecní úřad Vysočina.

________________________________________________________________________
MÍSTNÍ POPLATKY:
Od roku 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o místních poplatcích, která v souvislosti s novým
daňovým řádem. Úplně ruší možnost zcela nebo částečně prominout poplatek, či jeho příslušenství na
žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti zákona.

Poplatky na rok 2017
Poplatek za psa

Za odpad

50,-Kč za jednoho
psa
120,-Kč za každého
dalšího psa
440,-Kč za každou
povinnou osobu či
rekreační objekt

Do 31. 5. 2017

Do 30. 11. 2017
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Z ČINNOSTÍ V OBCI VYSOČINA

Dřevíkovská čtyřiadvacítka / Woodvillage twenty four hours cup
V sobotu 28 ledna v 9:00 hodin byl zahájen první ročník Dřevíkovské čtyřiadvacítky, autoři nápadu
uspořádat tento závod byli roku 2013 Jiří „Špacír“ Procházka a Michal Soused Cach.
Konec závodu byl naplánován a také ukončen v neděli 29. ledna 2016 v 9:00 hodin.
Organizátory ustanovená kapitánka si den předem, dolosovala zbývající dva členy týmu. Pět
tříčlenných nalosovaných týmů absolvovalo nepřetržitě po 24 hodin běžkařskou trať pro klasický běh.
Hlavní podmínkou pro úspěšné absolvování závodu, byla nepřetržitá účast minimálně jednoho člena týmu
na trati.
Trať byla strojově upravena v délce 1,2 km za pomoci Klubu Běžeckého lyžování Hlinsko, konkrétně
pana Petra Svobody.
Start závodu byl zahájen přesně v devět hodin způsobem „Le Mans“ od Obecního úřadu, kdy
závodníci doběhli na závodní trať a poté již na běžkách vyrazili na trať. Strategie týmů byly různé,
střídání závodníků probíhalo dle chuti závodit a momentální kondice a psychického stavu.
Celkem bylo uběhnuto za 24 hodin 1076,4 km. Vítězný tým měl skóre 268,8 km, druhý tým překonal
207,6 km, třetí tým 200,4 km, čtvrtý a pátý tým shodně 199,2 km. Zde rozhodly o konečném pořadí
kilometry, které překonaly kapitánky týmu.
Mezi jednotlivci byli překonány vzdálenosti nejlepší absolvoval 106,8 km, druhý 99,6 km, třetí 96 km.
Nicméně každý ze závodníků ujel nejméně 48 km. Ani jeden z účastníků nevzdal a všichni dojeli zdraví a
s úsměvem. Vzhledem k různé úrovni technické vybavenosti a sportovní historie účastníku patří všem
velký obdiv a velké díky organizátorů.
Dále patří velké poděkování všem lidem, kteří pomáhali se zajištěním perfektního zázemí.
Konkrétně vyjmenuji: Zbyněk Hlouš a Olga Hloušová, Zdeněk Šalamoun, Milan Chlebný ml., Obecní
úřad Vysočina, Petr Svoboda a Bohuslav Skalecký jako významný sponzor akce.
Za smečku organizátorů Marcel Klas
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Beseda s Ludvíkem Plašilem
Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se v knihovně ve Rváčově konala zajímavá beseda s
fotografem Ludvíkem Plašilem na cestovatelské téma "Expedice Island - ze
Železných hor až na Island".
Beseda se moc líbila.

Výroční valné hromady SDH
V průběhu měsíce ledna se konaly Výroční valné hromady jednotlivých Sborů dobrovolných hasičů.
Hodnotil se rok 2016 a schvalovaly se plány činnosti na rok 2017. Vystoupila i řada hostů a zájemcům
byl předveden nový dopravní automobil Ford Tranzit.

Vánoční koncert u Sv.Mikuláše
V pondělí 26. 12. 2016 se konal Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše ve Rváčově. S krásným
programem vystoupila paní Věra Klásková doprovázena panem Ondřejem Pourem. Několik písní doplnil
pan Martin Benda. Účinkujícím se podařilo navodit příjemnou sváteční atmosféru.
BĚHEM VÁNOČNÍHO KONCERTU BYLO VYBRÁNO 3 520,- Kč. Výdělek bude použit na opravu
zdi a údržbu hřbitova.
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Hodně zdraví a životní pohody přejeme
všem jubilantům
ÚNOR 2017
BŘEZEN 2017
DUBEN 2017
75 let Jiří POSPÍŠIL
81 let Dagmar ZELENÁ
87 let Jarmila ŠTOLLOVÁ
70 let Jaroslav MALINA
82 let František PŠORN
75 let Luděk SCHÁNĚL
70 let Jiří ŠUSTR
94 let Miluše
88 let Ladislav ŠTOLL
ŘEZNÍČKOVÁ
91 let Miluše BROŽKOVÁ 84 let Věra KUČEROVÁ
70 let Jaroslava
KRÁLOVÁ
81 let František
NEJEDLÍK
_____________________________________________________________________________________
KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ
ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ
DNE 3. 3. 2017 OD 19,00 HODIN

CENA ZÁJEZDU 200,- Kč – (vstupné + autobus)
ŽÁDÁME ZÁJEMCE, ABY SE PŘIHLÁSILI TELEFONICKY NEBO
OSOBNĚ NA OBECNÍM ÚŘADĚ – TELEFON 469 333 162
ODJEZD:
RVÁČOV
SVOBODNÉ HAMRY
DŘEVÍKOV
MOŽDĚNICE

17,00
17,05
17,10
17,15

HODIN
HODIN
HODIN
HODIN

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL
Světoznámá detektivní hvězda Američan Nick Carter přijíždí do Čech rozlousknout záhadu zmizení
neohroženého Berta. Muž, s nímž se radí i samotný Sherlock Holmes tu přichází o srdce a málem
i o život, neboť souboj se zločinným hrabětem Von Kratzmarem, který v reáliích noční Jihlavy svede, je
věru lítý. Jak název naší komedie napovídá, Kratzmar na Cartera není sám, po boku mu stojí banda
nebezpečných individuí a také Adéla, která, jak známo, dosud nepovečeřela. Koho si dá jako předkrm
se dozvíte na scéně Horáckého divadla.
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ZE ZŠ TRHOVÁ KAMENICE
Lyžařský výcvik
Ve dnech 16. 1. – 20. 1. 2017 absolvovali žáci 4. a 7. třídy lyžařský výcvik. Lyžování probíhalo na
sjezdovce ve Ski areálu Hluboká. Výcviku se účastnilo 18 žáků, všichni úspěšně zvládli základní lyžařské
dovednosti. Počasí se vydařilo, i přestože vládly velké mrazy, žáci se na kvalitně upravené sjezdovce
velmi snažili. Na závěr lyžařského výcviku se uskutečnil závod ve slalomu. Chtěli bychom poděkovat za
odvoz na sjezdovku panu Häuslerovi st., který každý den řídil hasičskou dodávku a obětavým rodičům
žáků, kteří nám s dopravou také vypomohli.
4. třída – chlapci
1. Slávek Novák
2. Michal Štusák
3. Marek Tichý

4. třída - dívky
1. Sophia Sturt
2. Monika Malinová
3. Anna Pospíšilová

7. třída – chlapci
1. Rostislav Holub
2. Aleš Juriček
3. Marek Strouhal

7. třída - dívky
1. Sabina Břeňová
2. Vlaďka Hrdá

Závody v rychlobruslení
Dne 11. 12. 2016 se na zimním stadionu v Hlinsku uskutečnily závody v rychlobruslení. Naši školu
reprezentovali Jan Morávek - 1. třída, Miky Novák - 3. třída, Martin Bačkovský - 4. třída, Václav
Kudláček - 5. třída a Vojta Kudláček - 8. třída. Nejlépe se umístil Martin Bačkovský, který vyhrál
kategorii 3. až 5. tříd. Klukům děkuji za reprezentaci školy.
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Námět na procvičování
Malý článek, který by měl posloužit Vám všem, kteří se chcete procvičit a zdokonalit
v českém jazyku. Může posloužit i jako námět na domácí procvičování pro rodiče a

jejich potomky. Doba nám
pokročila, a proto můžeme
pravopisné jevy procvičovat i na internetových stránkách. Jednu takovou najdete na
adrese
https://www.umimecesky.cz
Kromě zmiňované češtiny můžete na těchto stránkách (vpravo dole) vyzkoušet také
matematiku, přírodopis a zeměpis. Přeji všem příjemnou zábavu.
_____________________________________________________________________________________
Obec Horní Bradlo prosí o podporu Lípy na Lipce v anketě Evropský strom roku 2017, hlasovat můžete na
internetových stránkách
www.evropskystromroku.cz

Bude Lípa na Lipce Evropským stromem roku 2017 ?
V říjnu 2016 získala Lípa na Lipce
u Horního Bradla titul Strom roku
2016 a díky tomuto vítězství
postoupila do evropské soutěže
Evropský strom roku 2017.
O tento titul bude bojovat s dalšími
16 finalisty. Mezi nimi se nachází
například javor z Anglie, pod nímž
se natáčely scény z filmu Robin
Hood, mohutná albízie rostoucí na
bývalé
plantáži
v Martiniku
(zámořský department Francie) či
jeden
z nejstarších
dubů
reprezentující Litvu. Pokud chcete
Lípu
na
Lipce
podpořit
v evropském klání, stačí hlasovat
na
www.evropskystromroku.cz.
Hlasuje se od 1. do 28 února 2017
a každý hlasující má dva hlasy,
které musí dát dvěma různým
finalistům.
Po odkliknutí
dostane hlasující na emailovou
adresu žádost o potvrzení. Teprve
po potvrzení jsou hlasy platné.
Pokud
někdo
používá
více
emailových adres (např. služební a
soukromý)může
hlasovat
s použitým
obou
adres.
Lípy na Lipce v evropské soutěži
reprezentuje naší republiku, ale
v konečném výsledku přispívá k většímu zviditelnění celého našeho regionu, proto prosíme všechny o
podporu - pošlete hlas tomuto krásnému stromu.
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