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ZPRAVODAJ č. 1/2019 
        

Vážení spoluobčané, 

v letošním prvním Zpravodaji vám přinášíme řadu důležitých informací týkajících se tohoto roku.  

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání schválilo Rozpočet pro rok 2019. Nyní vás tedy 

seznámím s hlavními naplánovanými výdaji a alespoň v krátkosti představím připravované projekty. 

Velkou položku činí nákup budovy prodejny ve Rváčově. Tuto budovu obec dlouhodobě pronajímá a 

užívá k provozování obchodu se smíšeným zbožím. Majitel objektu Jednota spotřební družstvo Hlinsko 

nám koncem roku 2018 předložil návrh k možnosti odprodeje. Proběhlo několik jednání a dohodli jsme se 

na ceně 1.700.000,-Kč. Obec zároveň pořizuje i vnitřní vybavení v ceně 50.000,-Kč. Nákup budovy nám 

umožní další rozvoj prodejny a do budoucna případné rozšíření služeb.  

Jak jsem vás již průběžně informoval, obec má připravenu řadu projektů, na které se postupně snažíme 

získat dotační prostředky. V měsíci únoru jsme podali žádosti o tři rozsáhlejší projekty: 

- Obnova vegetace podél cest – výsadba nové zeleně v lokalitách Rváčov – Králova Pila a 

Možděnice Pustý. Nyní jsou odstraňovány původní nebezpečné topoly a připravuje se výsadba cca 

100 ks nových stromů. Plánovaná realizace 2019. 

- Podpora veřejné dopravy – projekt řeší prostranství u autobusové zastávky ve Rváčově. Nově zde 

vznikne zastřešené odpočívadlo, parkovací místa pro osobní automobily, budou doplněny stojany 

na kola a provede se obnova asfaltového povrchu. Součástí projektu je i rozšíření veřejného 

osvětlení. Plánovaná realizace 2019, 2020. 

- Sběrný dvůr – jedná se o částečně samoobslužný sběrný dvůr. Bude umístěn ve Rváčově v lokalitě 

„U kravína“ kde se již dnes sbírá bioodpad a provádíme zde i sběr nebezpečného a 

velkoobjemového odpadu. V rámci sběrného dvora bude možno nepřetržitě ukládat běžný odpad 

(plasty, sklo, papír, bioodpad a nově přibude kov). Ve vybrané dny dále i nebezpečný a 

velkoobjemový odpad. Plánovaná realizace 2020.  

Žádosti o příspěvek jsme zaslali i na Pardubický kraj. V letošním roce se jedná o „Stavební úpravy a 

vybavení části objektu č.p. 36“ (rekonstrukce kuchyně v hostinci ve Rváčově), „Oprava povrchu 

parkoviště Veselý Kopec“ (nový živičný nátěr) a již tradičně kulturní projekt „Vysočina maluje“ (kurz 

malování v knihovně). 

K realizaci je připravena výstavba nové autobusové zastávky ve Svobodných Hamrech (na Hrobkách) 

včetně prostoru pro kontejnery na tříděný odpad. Bude se doplňovat veřejné osvětlení ve  Dřevíkově 

směrem na Veselý Kopec. V loňském roce jsme si nechali zpracovat pasport obecních studní včetně 

návrhu na údržbu. Nyní přistoupíme k postupnému čištění a nutným opravám. Po zimě musíme provést 
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pravidelnou opravu povrchu místních komunikací a nově připravujeme zjištění technického stavu mostků 

a propustků v majetku obce.  

Velice důležitá je podpora místních spolků a sdružení. V našem případě se jedná především o dobrovolné 

hasiče a sportovce. Právě tyto spolky zajišťují řadu kulturních a sportovních akcí. Zde bych chtěl 

upozornit na „Grant na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“, o který se může až do konce 

měsíce května žádat. Osvědčilo se i spojení hasičské výjezdové jednotky. Členové se průběžně školí a 

jednotka je dle potřeb dovybavována. V letních měsících budete mít možnost se v rámci společenských 

akcí s tímto vybavením seznámit. 

V rozpočtu jsme museli navýšit částku na energie. I přes společný nákup s ostatními obcemi 

mikroregionu Hlinecko dochází ke značnému nárůstu. 

 

Zvýšení ceny letos zaznamenáváme u svozu komunálního odpadu. Zde se naštěstí kladně promítá zpětný 

bonus za tříděný odpad od společnosti EKO - KOM. Zastupitelstvo rozhodlo poplatek za odpady 

nenavyšovat a zůstává tedy 440,- Kč na poplatníka.    

V dlouhodobějším výhledu máme připravený projekt na vybudování dvou bytů v domově 

s pečovatelskou službou v Možděnici a bytový dům s obecním přírodním parkem ve Rváčově. Je 

vypracovaná studie, v letošním roce by měla být hotová stavební dokumentace a  zažádáno o stavební 

povolení. Pokračovat se bude s přípravou projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ ve Svobodných 

Hamrech. Nově se nabízí možnost využít příspěvku na výsadbu stromů a zeleně v obci. 

Stejně jako v minulých letech se budeme ve spolupráci s úřadem práce snažit využít možnosti zaměstnání 

pracovníků na tzv. veřejně prospěšné práce. 

V rozpočtu je počítáno i s kulturními a společenskými akcemi jako je tradiční výstava obrazů nebo 

zájezdy do divadla. 

A právě k nejbližšímu zájezdu do Horáckého divadla Vás chci nyní pozvat. Bude se konat 3. dubna a 

máme možnost shlédnout představení „Škola základ života“. 

Přeji Vám krásné jarní dny. 
 Tomáš Dubský 

Starosta obce 

_____________________________________________________________________________________ 

 

U S N E S E N Í   č. 7/2018 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 17. 12. 2018 konané v MOŽDĚNICI 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

           BERE NA VĚDOMÍ: 

- Zprávu o činnosti OÚ k 17. 12. 2018 

- Rozpočet SOMH na rok 2019 a rozpočtový výhled 

- Jmenování inventarizačních komisí 

- Zprávu kontrolního a finančního výboru 

- Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce   

-  Rozpočtová opatření č. 18 – 23 

SCHVALUJE 

  Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 

 Rozpočtový výhled 2019 – 2023 
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 Prodej pozemku p.č.- 232/18 o výměře 22 m2 v k.ú. Svobodné Hamry za cenu  220,- Kč, 
Podání žádosti o dotaci: 

                        PK - VYSOČINA MALUJE 

      - SDH – plovoucí čerpadlo 

      - Podpora provozu prodejen 

MAS HLINECKO - Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina,  

                              část Rváčov  
 Smlouvu č. 0-57/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 
 Smlouvu o dílo č. 05/2018 na zpracování Lesního hospodářského plánu 
 Darovací smlouvu TAPOUCH 
 Dodatek ke smlouvě o nájmu pohostinství ve Rváčově 
 Prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 96/1 – k.ú. Rváčov  

u Hlinska do 31. 12. 2020 
 

Dubský Tomáš – starosta                                                         Štengl Zdeněk – místostarosta  
 

 
 

U S N E S E N Í   č. 1/2019 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 25. 2. 2019 konané ve Dřevíkově 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

           

         BERE NA VĚDOMÍ: 

- Zprávu o činnosti OÚ k 25. 2. 2019 

- Plnění rozpočtu za rok 2018 

- Audit od společnosti EKO-KOM 

- Pověření Pardubického kraje k zajištění sociálních služeb 

- Rozpočtové změny 24, 25, 26 

 

 

SCHVALUJE 

 Schodkový rozpočet na rok 2019. Schodek je kryt finančním zůstatkem z roku 2018. 
 Kupní smlouvu o prodeji a koupi nemovitosti se společností  Jednota, spotřební družstvo 

Hlinsko na odkoupení objektu občanské vybavenosti čp. 102 a stavební parcely 128 v k.ú. 
Rváčov u Hlinska za celkovou cenu 1 700 000,- Kč 

 Pravidla sociálního fondu pro rok 2019 

 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 

- Fokus Vysočina 5 000,- Kč 

- SK Rváčov 150 000,- Kč 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/


 Strana 4 (celkem 12)                              Občasník Obce Vysočina                             Dne: 5.3.2019 

 
 

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 

 

 

 

 

- ZŠ Trhová Kamenice 20 000,- Kč 

- MŠ Trhová Kamenice 10 000,- Kč 

- Oddíl Tapouch 10 000,- Kč 

- Městská knihovna Chrudim – výměnný fond knih 4 000,- Kč 

 
 Žádosti o dotace 

- Pardubický kraj 

  Stavební úpravy a vybavení části objektu č.p. 36 

  Oprava povrchu parkoviště Veselý Kopec 

- SFŽP – Sběrný dvůr Rváčov 

- Nadace Agrofert – Hasičské vybavení 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-

12-2008990/VB3 

 Dodatky ke smlouvám o pronájmu bytů 

 Smlouvu se společností EKO LAMP 

 

 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva: 

místostarosta 7 000,- Kč 

zastupitel-předseda výboru nebo komise 2 950,- Kč 

zastupitel 1475,- Kč 

s účinností od 1. 3. 2019 

 Smlouvu se společností Topstar 

 Zprávu o uplatňování Územního plánu Vysočina  

za období 9/2014 - 11/2018 

Zastupitelstvo obce Vysočina projednalo a schvaluje, jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. 

e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 

znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu Vysočina za období 9/2014 – 11/2018. 

 
POVĚŘUJE: 
Starostu obce pana Tomáše Dubského k zastupování obce na valné hromadě společnosti VaK 
Chrudim. 

 

 

              Dubský Tomáš – starosta                                                         Štengl Zdeněk – místostarosta  

_____________________________________________________________________________________ 

           

 

P Ř Í J M Y 

 Text  

1111 Z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 2.200.000,00 

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 2.000.000,00 

1211 Z přidané hodnoty 4.500.000,00 

1334 Poplatky za odnětí zem. půdy 3.000,00 

mailto:info@obecvysocina.cz
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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 50.000,00 

1361 Správní poplatky 5.000,00 

1511 Daň nemovitostní 650.000,00 

4112 Příspěvek na výkon státní správy 150.300,00 

4116 Úřad práce 83.000,00 

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 500.000,00 

3612 Bytové hospodářství Rv. 44 45.000,00 

33xx Kultura 10.000,00 

3632 Pohřebnictví 18.000,00 

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 70.000,00 

4359 DPS služby 11.000,00 

4359 DPS nájem 70.000,00 

6171 Ostatní nahodilé příjmy 10.000,00 

6310 Příjmy z úroků 10.000,00 

1037 Les 0,00 

 C e l k e m 11.133.300,00 

 

V Ý D A J E 
paragraf text částka 

2141 Vnitřní obchod 670.000,00 

2143 Cestovní ruch-značení 120.000,00 

2212 Silnice, parkoviště, zimní údržba 1.250.000,00 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5.000,00 

2321 Odvád. a čišt. oddp. vod a nakládání s kaly 50.000,00 

2333 Úpravy drobných vodních toků (studny) 50.000,00 

3111 Mateřské školy 10.000,00 

3113 Základní školy 20.000,00 

3314 Činnosti knihovnické 80.000,00 

3317 Výstavní činnost v kultuře 5.000,00 

3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 45.000,00 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100.000,00 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 170.000,00 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 200.000,00 

3512 Stomatologická péče 4.000,00 

3513 Lékařská služba první pomoci 15.000,00 

3612 Bytové hospodářství 200.000,00 

3631 Elektrická energie, veřejné osvětlení 700.000,00 

3632 Pohřebnictví 30.000,00 

3639 Komunální služby a územní rozvoj, prodejna 4.593.000,00 
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3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 650.000,00 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 80.000,00 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2.700.000,00 

3749 Stráž ochrany přírody 50.000,00 

4344 Sociální rehabilitace (charita) 20.000,00 

4350 Domovy pro seniory 8.000,00 

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 500.000,00 

5212 Ochrana obyvatelstva 71.000,00 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5.000,00 

5512 Požární ochrana – dobr. část 195.000,00 

6112 Zastupitelstva obcí 1.000.000,00 

6171 Činnost místní správy 2.000.000,00 

6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 20.000,00 

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50.000,00 

6402 Finanční vypořádání z minulých let 104.500,00 

 C E L K E M 15 770.500 ,00 

 

 

Vyvěšeno: 27. 02 2019 

                 

 

 

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. 2019 v písemné podobě na Obecní úřad Vysočina. Možno žádat o příspěvky na 

technické vybavení nebo na akce (dětský den, pohádkový les, turnaje apod.). 

 

 

 

 

 

Poplatky na rok 2019 
Poplatek za psa  50,-Kč za jednoho  psa a  

120,-Kč za každého 

dalšího psa  

Do 31. 5. 2019  

 

Za odpad  440,-Kč za každou 

povinnou osobu či 

rekreační objekt  

Do 30. 11. 2019  
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Dobráci do práce. 

„Dobráci“, tak se někdy slangově říká dobrovolným hasičům.  
Rváčovští dobrovolní hasiči neskončili, ale měli jsme k tomu letos asi nejblíže. Ocitli 

jsme se tak pod kritikou nadřízených orgánů a myslím, že i oprávněně. Rváčovský SDH 

má dlouholetou tradici a proto by nám bylo přinejmenším hodně smutno z toho,  že by 

SDH zanikl, nebo byl jen formálně veden. Rozhodli jsme se však společně pro restart a 

obnovení skutečné činnosti. Za to bych chtěl všem těm, kteří setrvali a nyní se hlásí 

k činnosti opravdu velmi poděkovat. Poděkovat bych chtěl i předcházejícímu starostovi Jaromírovi 

Plíškovi, který byl velmi pracovně vytížen a poté se odstěhoval mimo Rváčov. Poděkování patří také 

Jardovi Malinovi, který přijal funkci náměstka starosty a který dříve pracoval jako starosta SDH. Jeho 

zkušenosti a respekt jsou pro nás důležité. 

Od počátku založení byli naši hasiči především u kalamitních situací, zejména požárů a preventivních 

akcí. Postupně tuto roli přebrali profesionální hasiči a výjezdové jednotky. Hasiči, ti dobrovolní byli 

hlavně i nositeli společenského života na vesnici. Nechyběli u každého vesnického bálu či jiné akce, ať už 

jako dozor, nebo jako samotní pořadatelé. Myslím si že, obzvlášť dnes, kdy společenský život na 

vesnicích skomírá, mohou naši hasiči plnit právě roli organizátorů společenských akcí.  

Velmi dobrý zvuk májí u nás ve Rváčově i „sportovci“, tedy SK Rváčov. Proč si tedy hrát, každý na svém 

malém písečku. Několik našich hasičů je součástí SK Rváčov a opačně. Po zralé a pragmatické úvaze se 

SDH Rváčov a SK Rváčov shodly na velmi úzké spolupráci. Představitelé SK např. nabídli hasičům 

prostor za hřištěm k nácviku hasičského útoku. Je třeba zmínit, že několik našich hasičů vypomáhá SK při 

organizaci všech fotbalových utkání ve Rváčově a nebude tomu jinak v budoucnu. Proto si myslím, že 

spolupráce bude příjemná a prospěšná pro všechny. Pocítí to i občané Rváčova ve formě toho, že spolu 

budou oba spolky pořádat společenské akce nejen pro Rváčovké občany, ale i pro sousedy z Možděnice, 

Dřevíkova, Svobodných Hamrů a Petrkova.  

První letošní akcí SDH Rváčov, bude oslava svátku našich žen MDŽ, na kterou naši hasiči pozvali 

osobně ženy u nás ve Rváčově s předáním karafiátu a pozvánky. 9. března od 17.00 hod pak bude na sále 

našeho hostince probíhat program s vystoupením profesionálních kouzelníků, vystoupí taneční skupina 

Ridendo z Hlinska a k poslechu a tanci zahraje Jenda Zvolánek. Po celou dobu večera vás budou 

obsluhovat naši hasiči. Na tento večer jsou zvány  všechny ženy i se svými protějšky, včetně našich 

zmiňovaných sousedek a sousedů. Za podporu této akce velmi děkujeme také zastupitelům a vedení obce 

Vysočina.  

Tento rok máme již společně s SK Rváčov naplánováno několik pěkných akcí zejména pro naše děti a vás 

naši milí občané.  Držte nám proto palce a za SDH Rváčov vám přeji všem krásný příchod jara a skvělou 

náladu. A „dobráci“….. do práce. 

                                                                                  Starosta SDH Rváčov 

                                                                                  a místostarosta obce Vysočina 

                                                                                  Zdeněk Štengl 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V obci Vysočina tak jako i v ostatních místech naší republiky probíhala začátkem roku Tříkrálová sbírka. 

Je určena na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Pořádala ji oblastní charita 

Nové Hrady. Na našem úřadě byly zapečetěny a poté rozpečetěny čtyři pokladničky, 

do kterých jste vhazovali svoje příspěvky. Výtěžek letošní sbírky je určen na 

rekonstrukci domu v Hlinsku, který bude sloužit jako zázemí pro sociální a zdravotní 

služby. Charita děkuje všem dárcům. V naší obci se vybralo celkem 30.005,-Kč 

(Dřevíkov 2.675,-, Svobodné Hamry 2.470,-, Rváčov 7.890,-, Možděnice 16.970,-). 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů 

V průběhu měsíce ledna se konaly Výroční valné hromady jednotlivých Sborů dobrovolných hasičů. 

Hodnotil se rok 2018 a schvalovaly se plány činnosti na rok 2019. Vystoupila řada hostů z okolních 

sborů. Udělovaly se medaile za věrnost a další ocenění. 

 
____________________________________________________________________________________ 

Návštěva hejtmana Pardubického kraje 

Ve středu 23. 1. 2019 navštívil naši obec hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický. Návštěvu 

zahájil prohlídkou prodejen ve Rváčově a ve Dřevíkově, které provozuje obec a Pardubický kraj v rámci 

dotačního programu, přispívá na jejich provoz. Schůzka dále pokračovala na obecním úřadě, kde se pan 

hejtman setkal se zastupiteli obce. Zde jsme představili naše připravované projekty a řešili jsme možnost 

podpory a spolupráce. Článek o návštěvě najdete na webové stránce Pardubického kraje na adrese  

 

  

mailto:info@obecvysocina.cz
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Cestopisná beseda v knihovně 

V úterý 12. 2. 2019 se v knihovně konala cestopisná beseda Hany a Mirka Měkotových s názvem 

JOTUNHEIMEN – DOMOV OBRŮ. Zajímavé vyprávění a řada krásných fotografií zaujaly všechny 

návštěvníky. 

      

___________________________________________________________________________________ 

                      KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ 

ZÁJEZD  DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ 

                       DNE 3. 4. 2019 OD 19,00 HODIN  
                                     Jaroslav Žák, Hana Burešová 

                     ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 
CENA ZÁJEZDU 200,- Kč – (vstupné + autobus) 

ODJEZD: 

RVÁČOV 17,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY 17,05 HODIN 

DŘEVÍKOV 17,10 HODIN 

MOŽDĚNICE 17,15 HODIN 
„Studenti? Vy nejste studenti! Vy jste barbaři!“ 

Jaroslav Žák 

Kdo by neznal kultovní české filmy z konce 30. let Škola základ života a Cesta do hlubin študákovy duše. Mnohé 

výroky a slovní přestřelky studentů a jejich učitelů se staly legendární. Málokdo ale ví, že filmový scénář vznikl 
na základě divadelní komedie, kterou na výzvu divadelního ředitele a režiséra E. F. Buriana napsal už v roce 1937 
středoškolský učitel a spisovatel Jaroslav Žák. Divadelní komedii napsal podle vlastní, velice populární, humoristické 

prózy Študáci a kantoři, kterou pojal jako „přírodopisnou studii o člověku školním“. 

V devadesátých letech pak tuto nestárnoucí divadelní hru upravila režisérka Hana Burešová ve svižnou hudební 
komedii, ve které vedle vtipných studentských hlášek a situací zazní také celá řada dobových swingových písniček 

jako například Dr.Swing, Čípak jsi holčičko, Už nikdy víc milovat nebudu, Ta naše jedenáctka válí a mnoho dalších. 

Škola základ života Jaroslava Žáka má nostalgickou noblesu první republiky, ale zápas mezi studenty a učiteli je 
boj věčný, nikdy nekončící a nadčasový. Postavy této komedie nejenže nestárnou, ale v různých obměnách 

se vyskytují až do dnešních dnů, vždyť každá třída má svého šprta a šplhouna, třídní krásku, recesistu, záškoláka, 
básníka, fotbalistu, obávaného třídního učitele, veledůležitého školníka a další. Proto se s chutí vrátíme do školních 

mailto:info@obecvysocina.cz
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lavic, abychom prozkoumali, jestli je škola opravdu „základ života“ nebo ty podstatnější základy objevujeme spíš 
o přestávkách. Hlavně neztrácet nadhled a humor! 

V rolích nezkrotných studentů sexty a přísného učitelského sboru uvidíte bezmála celý herecký soubor. Režii 

má Martin Tichý, který se poprvé setkal s částí souboru HDJ v sezóně 2016/17 při komedii Woodyho Allena Sex 

noci svatojánské. 

 
Zájemci volejte na telefon 469 333 162 

 

                                            
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI 
 

Stejně jako v minulých letech se vybrané žákyně ZŠ Trhová 

Kamenice zúčastnily místního kola přírodovědné mezinárodní 

lesnické soutěže (YPEF – Mladí lidé v evropských lesích). Akce 

se konala 29.1.2019 v Lesní správě Nasavrky. Naši školu 

reprezentovala děvčata z 8. třídy. Družstvo „Puštíci“, zastoupené 

Adrianou Lupoměskou, Kateřinou Osmíkovou, Denisou 

Vodrážkovou a družstvo „Poštolky“, ve složení Diana Holubová, 

Karolína Kábelová a Denisa Kumpanová. Soutěž se skládala z písemného testu, praktického poznávání 

z botaniky a zoologie (vycpaná zvířata, lebky, stopy, větve, plody, semena, obrázky) a doplňujícího 

úkolu, kterým byla střelba ze vzduchovky. Náročné bylo určování brouků. Děvčata mrzelo, že se střelba 

ze vzduchovky nezapočítávala do celkového bodového hodnocení, protože tam měla obě družstva, oproti 

soupeřům, obrovský náskok. Soupeři se sešli v dosti silné sestavě, ale i přesto se družstvo „Poštolek“ 

dokázalo umístit na stupních vítězů, na třetím místě. „Puštíci“ skončili šestí. Nechybělo občerstvení, 

diplomy a ceny za umístění. Zúčastněným děkujeme. 

 
 

Lyžařský výcvik 

Ve dnech 14. 1. – 18. 1. 2019 absolvovali žáci 4. a 7. třídy lyžařský výcvik. Lyžování probíhalo na 

sjezdovce ve Ski areálu Hluboká pod vedením pana učitele Melouna, paní učitelky Melounové a paní 

učitelky Tiché. Výcviku se účastnilo 34 žáků, všichni úspěšně zvládli základní lyžařské dovednosti. 

Počasí nám přálo, i když občas naši odolnost prověřilo sněžení a umrzlý zledovatělý sníh, ale sjezdovka 

byla připravena velmi kvalitně. Na závěr lyžařského výcviku se uskutečnil závod ve slalomu, který byl 

pro všechny ověřením dovedností, které získali za celý týden výcviku. Všichni úspěšně náročnou trať 

projeli a vítězové si mohli vychutnat sladkou odměnu. Na závěr bychom chtěli poděkovat za odvoz na 

sjezdovku panu Häuslerovi st., který každý den řídil hasičskou dodávku a obětavým rodičům žáků, kteří 

nám s dopravou také vypomohli.  

  

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  

A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

  SE USKUTEČNÍ   

 

            DNE 15. června 2019 a DNE 12. října 2019 (SOBOTA) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
OBEC VYSOČINA A LESY ČR  

POŘÁDAJÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ 

Ochrana proti kůrovci a možnost čerpání 

finančních prostředků. 

Určeno všem majitelům lesa. 
DNE 12. 3. 2019 OD 17,00 HODIN 

JÍDELNA ZEMĚDĚLSKÉ a. s. VYSOČINA DŘEVÍKOV. 

 
 

 

Rozpis služeb stomatologů 

 

BŘEZEN 2019 

9. 3. SOBOTA MUDr. Michael Chlud Smetanova 568 Skuteč 

10. 3. NEDĚLE MUDr. Michael Chlud Smetanova 568 Skuteč 

16. 3. SOBOTA MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

17. 3. NEDĚLE MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

23. 3. SOBOTA MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590 Hlinsko 

24. 3. NEDĚLE MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590 Hlinsko 

30. 3. SOBOTA MUDr. Zuzana Hejlová Smetanova 315 Skuteč 

31. 3. NEDĚLE MUDr. Zuzana Hejlová Smetanova 315 Skuteč 

   
Stomatologické služby jsou od 9.00  do  13.00 hod. 

   

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 stom. pracovišti. 
   

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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ÚŘEDNÍ DNY VE RVÁČOVĚ V ROCE 2019 

KAŽDÉ PRVNÍ PRACOVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 

 
   8. LEDNA    2. ČERVENCE 

   5. ÚNORA    6. SRPNA 

   5. BŘEZNA    3. ZÁŘÍ 

   2. DUBNA    1. ŘÍJNA 

   7. KVĚTNA    5. LISTOPADU 

   4. ČERVNA    3. PROSINCE 
 

ÚŘEDNÍ DOBA od 13,00 do 15,30 hodin 
 
___________________________________________________________________________________ 

Kulturní program a sezónní výstavy v roce 2019 na Veselém Kopci 

KULTURNÍ PROGRAM 

19. až 22. dubna       VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI 
Zahájení návštěvnické sezóny. Ukázka obyčejů, malování kraslic, tradičního pečiva a předmětů 

provázejících velikonoční svátky v minilosti. Doprovodný kulturní program. 

Trvání programu: od 10 do 15 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9 do 16 hodin) 

11. května                  HRNČÍŘSKÁ SOBOTA 
Ukázky výroby a prodej výrobků několika desítek hrnčířů a keramiků z celé České republiky, kulturní 

program. 

Trvání programu: od 9 do 16 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9 do 17 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 jsou pro ně připraveny ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy. 

8. června                    DEVATERO ŘEMESEL 
Program věnovaný tradičnímu zpracování dřeva a kovu, ukázky řemesel, prodej výrobků, doprovodný 

program. 

Trvání programu: od 9 do 16 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9 do 17 hodin) 

20. a 21. července    VESELOKOPECKÝ JARMARK 
Prodej výrobků tradičních lidových výrobců a řemeslníků a možnost sledovat jejich výrobu. Výtvarné 

dílničky pro děti, doprovodný kulturní program. 

Trvání programu: od 9 do 17 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9 do 18 hodin) 

17. srpna                     VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT 
Program věnovaný tradičnímu hospodaření na českém venkově, ukázky zpracování plodin, prodej 

výrobků, doprovodný program. 

Trvání programu: od 10 do 17 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9 do 18 hodin) 

mailto:info@obecvysocina.cz
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