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ZPRAVODAJ č. 1/2020
Vážení spoluobčané,
v současné době probíhají přípravy rozpočtu pro letošní rok. Celkový zůstatek na obecních účtech činil
k 31. 12. 2019 - 6.798.889,- Kč. Podrobně Vás s rozpočtem seznámíme po jeho schválení v příštím
Zpravodaji.
V měsíci lednu proběhla Tříkrálová sbírka a v naší obci se vybralo celkem 24.270,- Kč. V rámci celé ČR
bylo vybráno 128 milionů korun, což je nejvyšší částka ve dvacetileté historii. Všem dárcům patří velké
poděkování.
Svazek obcí Mikroregionu Hlinecko přichází s možností bezplatného doplnění kompostérů
do domácností. V případě zájmu nám zašlete vyplněný anketní lístek s Vašim požadavkem
(možno odevzdat i v obchodech nebo emailem na obec.vysocina@tiscali.cz, případně
telefonicky na Obecní úřad).
Připravujeme tradiční sběr ošacení.
Zajímavým údajem je i množství sebraného použitého jedlého oleje a tuků za rok 2019. Celkem bylo
vytříděno 336 kg! Nově zavádíme sběr drobného kovového odpadu (především obaly od nápojů a
potravin).
Poplatek za sběr a svoz odpadu zůstává nezměněn ve výši 440,- Kč za poplatníka.
V měsíci březnu máme připravený zájezd do Horáckého divadla do Jihlavy
na představení „Šakalí léta“ a v obecní knihovně probíhá řada zajímavých besed.
Přeji Vám krásné dny
Tomáš Dubský
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. 2020 v písemné podobě na Obecní úřad Vysočina. Možno žádat o
příspěvky na technické vybavení nebo na akce (dětský den, pohádkový les, turnaje
apod.).

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, zapsáno do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno ev. č. MK ČR E
23131, vydává se 4x ročně
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U S N E S E N Í č. 6/2019
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 11. 12. 2019 konané v Možděnici
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 11. 12. 2019
 Rozpočet SOMH na rok 2020 a rozpočtový výhled – návrh
 Rozpočet Komunální služby Hlinecko na rok 2020 – návrh
 Jmenování inventarizačních komisí
 Zprávu kontrolního a finančního výboru
 Rozpočtová opatření 20 - 22
SCHVALUJE:
 Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
 Rozpočtový výhled 2020 – 2024
 Prodej pozemků v k.ú. Možděnice:
- p.č. 68/30 o výměře 21 m2 a 68/9 o výměře 37 m2 za celkovou cenu 580,- Kč
- p.č. 68/31 o výměře 1m2 a p.č. 68/34 o výměře 11 m2 za celkovou cenu 120,- Kč
- p.č. 68/33 o výměře 2 m2 a p.č. 68/32 o výměře 13 m2 za celkovou cenu 150,- Kč, SJM
 Mimořádnou odměnu uvolněnému členovi zastupitelstva
 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva ve výši:
- místostarosta 8000,- Kč
- zastupitel předseda výboru nebo komise 3245,- Kč
- zastupitel 2704,- Kč
Odměny náleží od 1. 1. 2020
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vysočina č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vysočina č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
 Smlouvu o nájmu bytu
 V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisůa
ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků mezi městem Hlinskem a obcí Vysočina dle předloženého návrhu
 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0-57/2019 Technické služby
 Dodatek č. 1 ke smlouvě “Obec Vysočina – obnova vegetace podél cest”
 Smlouvy o dílo – “Možděnice – Oprava plochy č. 3” a “Možděnice – kanalizace pod silnicí”
 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000817/VB/2
 Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019405/SOBSVB/1
 Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení č. 19
SOBSO1 412 1597053
 Výběr odborného lesního hospodáře
 Navržený příspěvek na koordinátora sociálních služeb
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
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 Podání žádostí o dotace:
- Vysočina maluje
- Podpora provozu prodejen
- Výměna výplní otvorů – Rváčov č.p. 44
- Podporu veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov
- Sběrný dvůr
Dubský Tomáš – starosta v.r.

Štengl Zdeněk – místostarosta v.r.
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI
Dne 12. prosince 2019 se v sokolovně v Trhové Kamenici
uskutečnil již tradičně VÁNOČNÍ JARMARK S BESÍDKOU pro
rodiče a širokou veřejnost, pořádaný Základní školou v Trhové
Kamenici.
Každá třída připravila nějaký výrobek a rodiče si ho mohli
potom na jarmarku zakoupit. V nabídce bylo též občerstvení a voňavý
vánoční punč.

Ve všech třídách se také během listopadu a prosince pilně trénovalo, abychom rodiče
potěšili krátkým představením.
Naši nejmenší, prvňáčci, s paní učitelkou Tichou předvedli Čertovské vystoupení plné básniček, písniček a
tanečků.
Žáci druhé až páté třídy ztvárnili Živý betlém, který s nimi připravila paní učitelka Zemanová a Slavíčková.
Šestá třída zahrála pod vedením paní učitelky Melounové vtipnou pohádku ,,O Perníkové chaloupce"; ta se
opravdu vydařila a líbila.
Dále vystoupila sedmá třída se svým tanečním číslem a také nám zahrála Tereza Paulusová na
housle. Dohled a koordinaci zajišťovala paní učitelka Korečková a pan učitel Meloun.
Osmáci s paní učitelkou Gábrlovou se nechali inspirovat televizním pořadem „Česko má talent“ a dokázali,
že i naše „Osmička má talent". Každý z nich předvedl, v čem vyniká a co ho baví, a poté nám společně
všichni zatančili.
A nakonec přišli naši nejstarší, deváťáci, kteří si s paní učitelkou Sádeckou připravili velké překvapení; a to
světelnou show. Tančili potmě se svítícími tyčkami připevněnými na těle. Vystoupení se zvlášť svojí
netradičností opravdu líbilo.
Speciálním číslem bylo hudební vystoupení skupiny Abraka, která nás vánočně naladila svými koledami,
zahranými na klarinet, kytary, housle, flétnu….
Celý program byl opravdu moc hezký a sklidil velký potlesk i kladná hodnocení ve školní kronice.
A proto chci za všechny žáky poděkovat učitelům, kteří s námi nejen trpělivě nacvičovali jednotlivá
představení, ale zajistili i veškerý doprovodný program k dokreslení krásné předvánoční atmosféry celé této
akce (výzdoba, prodej výrobků, moderátorství, občerstvení…).
Děkujeme zároveň za poskytnutí prostor sokolovny, podporu z obecního úřadu a panu Švecovi za
ozvučení.
Daniela Kábelová, 5. ročník + Mgr. Eva Zemanová

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
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V předvánočním prosincovém čase se Základní škola prezentovala i na dalších kulturních akcích naší
obce.
Postaral se o to žáci pěvecký kroužek „Pěváček“, který navštěvují ve svém volném čase žáci milující
zpěv a hudbu ze všech ročníků naší školy. S radostí a velkým zapálením secvičili spolu s paní učitelkou
Zemanovou celé pásmo adventních, vánočních a zimních písniček a básniček.
Mohli jsme je slyšet při:
Rozsvěcování stromu na náměstí v TK – dne 1. prosince
Předvánočním zpívání v DPS v TK – dne 16. prosince
tradičním Vánočním koncertě (společně s Jeřabinami) v kostele v TK – dne 22. prosince
Eko soutěž ze ZŠ Třemošnice
Tři žákyně naší školy se zúčastnily EKO soutěže s přírodovědnou tématikou, kterou pořádala ZŠ
Třemošnice. Dívky dostávaly zadání po internetu, po vypracování a konzultaci s paní učitelkou J.
Novákovou posílaly své odpovědi zpět do ZŠ Třemošnice. Po závěrečném vyhodnocení dosáhly velkých
úspěchů. V kategorii starších žáků zvítězila Nela Ducháčková z 8. třídy, Monika Malinová se umístila na
pěkném 6. místě a Monika Štusáková z 8. třídy skončila na děleném 9. místě. Všem zúčastněným děkujeme
za vzornou reprezentaci.

Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů
Lednové víkendy jsou tradičně vyhrazeny Výročním valným hromadám zdejších sborů dobrovolných
hasičů. Postupně proběhly ve všech místních částech první ve Rváčově a poslední na Dřevíkově. Letošní
valné hromady byly volební, jednotlivé sbory si volily své představitele, včetně starosty, velitele a dalších
funkcí. Byla hodnocena loňská činnost, hospodaření a nastíněny plány na letošek. Všem sborům přejeme
úspěšný rok 2020 bez vážných a nenadálých událostí.

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
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Hasiči Rváčov vás srdečně zvou na oslavu MDŽ.
Oslava se uskuteční dne 7. 3. 2020 od 17. 00 hod. ve Rváčově v hostinci na sále.
Vystoupí Milan Schleniger a legendární skupina Pihy.
Sdrdečně zvou hasiči Rváčov.

Beseda o životě Leonarda da Vinci - knihovna Rváčov
V úterý 14. ledna se v knihovně konala beseda s paní Hanou Mazurovou o životě a díle Leonarda da Vinci.
Při této příležitosti jsme ocenili pana Stanislava Řezníčka, který je nejaktivnějším návštěvníkem naší
knihovny a zapůjčil si již více než 300 knih. Obdivuhodné a gratulujeme.

Beseda o cestě po Gruzii
V úterý 4. února se konala cestovatelská beseda s Miroslavem Měkotou o putování po Gruzii. Vyprávění
bylo velice poutavé, zajímavé a všem se moc líbilo.

Podobná beseda se bude konat 25. 2. 2020 v Možděnici
a 10. března budeme pokračovat v knihovně, tentokrát o Islandu. Všichni jste srdečně zváni.

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
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ZVEME VÁS
NA SETKÁNÍ S PRACOVNÍKY SPRÁVY CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
v úterý 25. února 2020 od 17,00 hodin ve Rváčově v místní knihovně.
Témata setkání: přírodní zajímavosti v okolí obcí, nejčastěji řešené přestupky a nejasnosti v CHKO,
hospodaření v krajině CHKO.
Hlavním tématem setkání bude kůrovcová kalamita v CHKO Žďárské vrchy z pohledu ochrany přírody.
_____________________________________________________________________________________
KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ
ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ
DNE 11. 3. 2020 OD 19,00 HODIN

ŠAKALÍ LÉTA
CENA ZÁJEZDU 200,- Kč – (vstupné + autobus)
ODJEZD:
RVÁČOV
17,00 HODIN
SVOBODNÉ HAMRY
17,05 HODIN
DŘEVÍKOV
17,10 HODIN
MOŽDĚNICE
17,15 HODIN
Česká muzikálová legenda z roku 1993 podle povídky Petra Šabacha, s hudbou Ivana Hlase, je
prvním celovečerním filmem Jana Hřebejka, který ho zviditelnil a stal se nejúspěšnějším filmem
roku. Pětadvacet let od jeho uvedení nenechá nikoho chladným toto velké vyprávění se skvělou
hudbou a notoricky známými hity, pouze se posunulo soudobé všeobecné povědomí, a to jak
od doby vzniku samotného filmu, tak od časů ve kterých se tento příběh odehrává. Kromě
plnohodnotných tanečních a hudebních zážitků tak dostává divák mimo jiné „instruktážní muzikál
pro ty, co zapomněli a pro ty, co už nevědí“.
1959. Pohledy dejvické pouliční party vytáhnou od všudypřítomné šedi k obloze dvě věci, snaha
zahlédnout Lajku a spatřit přes rock'n'rollovou záři Bejbyho, který strunami svojí gibsonky
svobodně barví stíny tehdejších dnů a hotelu Interacional.
Mladá šakalí smečka se díky němu vrhá poznávat naděje, lásku a rock'n'roll, ale v tomto opojení
je také obchází zrada rodičů i systému.

Poplatky na rok 2020
Poplatek za psa
Za odpad

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

Do 31. 5. 2020
Do 30. 11. 2020
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ÚŘEDNÍ DNY VE RVÁČOVĚ V ROCE 2020
KAŽDÉ PRVNÍ PRACOVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI
7. LEDNA
4. ÚNORA
3. BŘEZNA
7. DUBNA
5. KVĚTNA
2. ČERVNA

7.
4.
1.
6.
3.
1.

ČERVENCE
SRPNA
ZÁŘÍ
ŘÍJNA
LISTOPADU
PROSINCE

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 24.270,-Kč
(Dřevíkov 2.892,-, Svobodné Hamry 1.440,-, Rváčov 6.618,-, Možděnice 13.320,-).

Sběr drobného kovového odpadu
Vzhledem k neustále narůstajícímu množství drobného kovového odpadu zavádíme
v naší obci zpětný sběr. Jedná se především o obaly od nápojů a potravin. Zkušebně
budeme provádět tzv. „pytlový sběr“. Zájemci si mohou od obce zdarma vyzvednout
igelitové pytle a po naplnění je uložit na určené místo. Pytle obdržíte v prodejnách ve
Rváčově a ve Dřevíkově, na obecním úřadě, případně zajistíme jejich dodání
po telefonické domluvě. Po naplnění je pak zavázané uložte na určené místo: Rváčov – rampa
prodejny, Svobodné Hamry – ke kontejneru na kov, Dřevíkov – rampa prodejny, Možděnice –
sklad za čekárnou. Obec dále zajistí jejich odvoz.
_____________________________________________________________________________

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ
DNE 6. června 2020 a DNE 5. ZÁŘÍ 2020
__________________________________________________________________________________
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MUDr. VANČOVÁ OZNAMUJE
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO ORDINACE: 737 579 099
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