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ZPRAVODAJ č. 4/2017 
 

 

     Vážení spoluobčané, druhá polovina letošního roku se nese ve znamení realizace řady stavebních prací.  

Nejvýznamnější je budování přechodu pro chodce, výstavba nové čekárny a chodníku k prodejně ve 

Rváčově. Tento projekt je finančně podpořen Státním fondem dopravní infrastruktury a výrazně přispěje 

k vyšší bezpečnosti chodců. 

      Dalšími podpořenými akcemi je ve Rváčově „Rekonstrukce místní komunikace“ (Ministerstvo pro 

místní rozvoj) a Zpevněná plocha u pohostinství (Pardubický kraj).  

      V srpnu byly zahájeny práce na restaurátorské opravě sochy sv. Jana Nepomuckého ve Svobodných 

Hamrech.  

Na listopad je naplánována úprava kuchyně v restauraci U Kováře Matěje na Veselém Kopci.  

Zároveň probíhá příprava řady projektů na příští roky. Za uvedení určitě stojí sběrný dvůr ve Rváčově, který 

by svým vybavením měl pomoci při likvidaci odpadů v celé obci (kontejnery,  štěpkovač apod.). Zde se 

bude také pokračovat ve studii a následném projektu obecní plochy za hostincem.  

      Ve Svobodných Hamrech se připravuje rekonstrukce zázemí pro SDH u hasičské zbrojnice a zadaná je i 

studie přestavby zmiňované zbrojnice. 

      Ve Dřevíkově chceme požádat o příspěvek na opravu komunikace pod obecním úřadem. 

      V Možděnici se plánuje projekt dvou bytů v půdních prostorách domu s pečovatelskou službou.        

      Jak už se stalo, na podzim zvykem, připravili jsme pro Vás i několik kulturních programů. Tradiční je již 

zájezd do Horáckého divadla do Jihlavy, tentokrát na komedii Woodyho Allena „SEX NOCI 

SVATOJÁNSKÉ.“ V knihovně se bude konat beseda s paní Kamilou Skopovou a uskuteční se i dílničky 

s vánoční tématikou. 

     Dne 23. listopadu 2017 se uskuteční koncert pro naše seniory. Tentokrát vystoupí dechová muzika 

„Mrákotínka“. 

 
Vánoční koncert připravujeme na 27. 12. 2017. 

                                                                                                                       Přeji Vám hezké podzimní dny 
Tomáš Dubský 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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U S N E S E N Í   č. 4/2017 

 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 26. 6. 2017 konané ve Dřevíkově 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ k 26. 6. 2017 

 Plnění rozpočtu 

 Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

 Rozpočtová opatření č. 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 /2017 

SCHVALUJE: 

 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce pro rok 2016 – 
byly zjištěny chyby a nedostatky, která nemají závažnost nedostatků –uvedených v § 10 odst. 3 
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. a to: 
Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny 

 Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2016, písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve 
lhůtě do 31. 1. 2018 

 Účetní závěrku za rok 2016 
 Rozpočtové opatření č. 10/2017 
 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní a mateřské školy 
 Uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy 

  
                                                                  

      Dubský Tomáš – starosta  v.r.                                              Chmelař Jan – místostarosta v.r. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

U S N E S E N Í   č. 5/2017 

 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 28. 8. 2017 konané ve Dřevíkově 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ k 28. 8. 2017 

 Plnění rozpočtu 

 Rozpočtová opatření č. 18, 19, 20, 21/2017 

SCHVALUJE: 

 Uzavření smlouvy o dílo na akci “ Oprava místní komunikace Rváčov” – se společností POKSPOL 
s.r.o., Slatiňany,  za celkovou cenu 810 586,- Kč 

 Uzavření smlouvy o dílo na akci “Zpevněná plocha Rváčov”, se společností Libor Jindřichovský, 
Hlinsko, za celkovou cenu 464 632,- Kč 

 Prodej pozemku p.č. 28/22, výměra 276 m2 za cenu 2760,- Kč, v k.ú. Možděnice       

mailto:info@obecvysocina.cz
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 Záměr prodeje části pozemku p.č. 503/7 v k.ú. Dřevíkov o výměře cca 363 m2 
 Záměr prodeje části pozemku p.č. 232/3 v k.ú. Svobodné Hamry o výměře 30 m2 
 Koupi pozemku p.č. 48/6 v k.ú. Dřevíkov o výměře 427 m2 za cenu 64 050,- Kč 
 Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti IE-12-2003954/VB/1 Možděnice 
 Smlouvu o zřízení věcného břemena – NET/OSNM/95-2/2012-2 

 Podání žádosti z Programu obnovy venkova PK na akci – Rekonstrukce zázemí SDH, Svobodné Hamry 

 Smlouvu o zajištění vývozu oleje 

 Změnu pravidel „Sociálního fondu“ 

                                                         

      Dubský Tomáš – starosta   v.r.                                          Chmelař Jan – místostarosta v.r. 
 
 
 

 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017 

20. 10. 2017 pátek: 14,00 – 22,00 hodin         21. 10. 2017 sobota: 8,00 – 14,00 hodin 

 
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) 

Tomáš Dubský v.r. 

starosta obce 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                       SBĚR  

                   VELKOOBJEMOVÉHO  

A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

SE USKUTEČNÍ  (U AUTOBUS. ZASTÁVEK) 

 DNE 22. září 2017 

 

      RVÁČOV 16,00 HODIN (vozit odpad k bývalému kravínu) 

      SVOBODNÉ HAMRY      16,30 HODIN 

       DŘEVÍKOV                     17,00 HODIN 

      MOŽDĚNICE                  17,30 HODIN 

Odpad nosit na uvedenou hodinu a  předávat na určeném místě pověřeným zaměstnancům!!! 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

 

Pečovatelka:  Jaroslava Nevolová    

  mobil: 721 679 709  
 

     Oznamujeme občanům, že se v Možděnici, 
v domě s pečovatelskou službou uvolnil 
jeden byt. 
     Zájemci o umístění se mohou hlásit na Obecním úřadě, telefon č. 

469333162 nebo přímo u paní Nevolové. 

Poslání:  

Posláním Pečovatelské služby Obce Vysočina je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc lidem, kteří se 

z důvodu  k věku, snížené soběstačnosti , chronického onemocnění nebo  zdravotního postižení , ocitli se 

v nepříznivé situaci, kdy si nejsou schopni sami zajistit péči o svoji osobu a domácnost. 

Nepříznivá sociální situace: neexistence rodiny,  rodina existuje, ale není schopna nebo nechce poskytnout 

pomoc a podporu, sociální izolace, nedostupnost služeb /lékař, lékárna, obchody,…./, snížení soběstačnosti a 

sebeobsluhy v základních životních dovednostech….. 

 

Jak získat kotlíkovou dotaci 
v Pardubickém kraji? 
 

V letech 2017 - 2019 může Pardubický kraj mezi obyvatele rozdělit až 

172 milionů korun na výměny 

stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za 

nové nízkoemisní zdroje.  

Chcete se dozvědět více o podmínkách dotací, způsobu podání žádostí, 

systému proplácení dotací? Jak se na 

žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat? Máte další 

otázky kolem kotlíkové dotace? 

Přijďte se nás zeptat! 

Základní podmínky pro získání dotace z projektu „Kotlíkové dotace v 

Pardubickém kraji II“ – 3. výzva: 

- Žadatelem je fyzická osoba vlastnící rodinný dům v Pardubickém kraji, 

- K vytápění objektu je využíván primárně kotel na pevná paliva s 

ručním přikládáním 1. nebo 

2. emisní třídy či bez určení emisní třídy, nikoliv kamna, krb, plynový, 

elektrický nebo 

automatický kotel. Dotaci také nelze poskytnout na nový kotel v novostavbě, kde se nejedná o výměnu. 

Pardubický kraj zve veřejnost na bezplatný informační seminář, který se uskuteční: 

12. 10. 2017 16:00 Hlinsko – kinosál Multifunkčního centra, Adámkova 341 

Bližší informace naleznete na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI  

 
OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ ZŠ TRHOVÁ KAMENICE V CHORVATSKU 

 
                 Po nutných předchozích přípravách 

jsme konečně dne 16. 6. 2 017 stáli netrpělivě 

před budovou naší základní školy. Kolem nás 

byly samé kufry, batohy a usmívající se rodiče. 

Ve 14 hodin přijel luxusní autobus. Ochotní 

řidiči nám pomohli naložit zavazadla a za chvíli 

jsme se pohodlně usadili ve dvojici se svým 

kamarádem na předem určená místa. Zamávali 

jsme na rozloučenou a někteří z nás se hned 

pustili do mlsání nebo vytáhli tablety.  

                    Paní učitelka Korečková, delegátka 

CK KALOUSEK, se jako první ujala slova. 

Nejdříve nás srdečně přivítala a sdělila nám, že 

se vydáváme na ozdravný pobyt k moři, 

abychom posílili své zdraví. Rozumné koupání a slunění bude proto hlavní náplní každého dne. Během 

cesty, která trvala zhruba 16 h, nás pravidelně informovala o tom, kudy projíždíme a co zajímavého můžeme 

vidět. Také nám představila dva řidiče. Ti nám popřáli vše hezké a nabídli nám své služby při polohování 

sedadel či nákupu nápojů. Po 3 až 4 hodinách byly zdravotní přestávky na toaletu a protažení těla. Před 

spaním jsme zhlédli   dva pohádkové videoprogramy. Ani jsme se nenadáli a druhý den po 7. hodině ranní 

jsme byli v kempu. Následoval převoz zavazadel a čekání na přidělení dočasného obydlí. Vše muselo 

proběhnout podle zaběhnutých pravidel cestovní kanceláře. 

                     Po vybalení věcí jsme měli čas na oběd z vlastních zásob. Pak jsme se všichni shromáždili na 

jednom místě a paní delegátka Korečková nás seznámila s provozem v kempu, upozornila nás na šetrné 

zacházení s veškerým vybavením a na možná rizika při manipulaci s vařičem či rychlovarnou konvicí. 

Potom jsme společně šli na průzkumnou cestu do blízkého okolí kempu, abychom věděli, kde je směnárna, 

bankomat, potravinový obchod, obchod se suvenýry. Poslední zastávkou byla pláž s výhledem na úžasné 

Jaderské moře. Za necelou hodinu jsme se již v moři koupali, prozkoumávali blízké dno, někteří z nás 

objevili i mořského ježka či hvězdici. Na pláži jsme měli ve skupinkách za úkol z oblázků postavit co 

nejvyšší stavbu. Nebylo to vůbec jednoduché, ale některé výtvory byly opravdu zajímavé. Během pobytu 

jsme měli možnost poznat tři druhy pláží. Každá byla něčím výjimečná. 

                      Paní delegátka nám doporučila i některé vycházky, na kterých nás doprovázela. První 

směřovala do vesničky Živogošče Blato, kde jsme poprvé měli možnost ochutnat pravou chorvatskou 

zmrzlinu. Druhá vedla ke kapličce na vrchol v pohoří Biokovo. V den konání jsme museli vstávat již v 6 h, 

abychom nešli za velkého horka. Cesta nebyla jednoduchá, ale odměnou nám byl nádherný rozhled z výšky 

na celou oblast. S odstupem času budeme na sebe pyšni, jaký výstup jsme zvládli. V programu jsme měli 

také celodenní zájezd lodí na ostrov Hvar. V jedné jeho zátoce jsme lovili různé mušle a vzájemně se 

chlubili svými úlovky. Na zpáteční cestě jsme dostali k obědu makrelu na grilu se zeleninou a pečivem. 

Nechybělo ani pití. Pro nás neobyčejným zážitkem bylo, že jsme mohli všechny zbytky z ryb házet desítkám 

racků. Další zastávka byla v malé rybářské vesničce Sučuraj. Po prohlédnutí jsme si dali na osvěžení 

zmrzlinu. Cestou zpátky chlapci přemýšleli, jestli budou moci skákat z lodi do vody.  Také se tak stalo. 

Hodný kapitán před přistáním zmírnil rychlost, několik statečných naskákalo do moře a doplavalo ke břehu, 

kde jsme se všichni setkali. 

                       V jeden podvečer jsme měli poutavou přednášku o Číně. Tento stát paní učitelka Korečková 

před pobytem v Chorvatsku navštívila. Sdělila nám různé zajímavosti a osobní zážitky. Všem přítomným 

mailto:info@obecvysocina.cz
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dala na ochutnání zvláštní ovoce ve velikosti švestky, které chuťově připomínalo rozinku. V jiný podvečer 

se mohli zájemci zúčastnit i mořského rybaření. Mezi chlapci byla i děvčata. Ovšem nejdříve si každý musel 

v moři na kamenech sehnat návnadu. I když tomu málokdo věřil, někteří naši rybáři skutečně ryby ulovili a 

samozřejmě zase pustili. Velký ohlas mělo tetování. Nejdříve si žáci připravovali návrhy. Když dostali do 

skupin tetovací tužky, měnili svá těla k nepoznání. Po večeři chlapci několikrát navštívili víceúčelové hřiště, 

kde si zahráli mezi sebou fotbal.  Děvčata se dvakrát sešla za účelem společného zpěvu.  Hra na ukulele 

vytvořila příjemnou kulisu. První schůzka se konala v kempu a druhá na pláži. Jako doplňující hudební 

nástroje posloužily v rukách dva kamínky. Líbivé písničky a hudba brzy přilákaly posluchače z okolí, kteří 

nadšeně tleskali. Ke spokojenosti dětí přispěly vždy večerní procházky podél mořského pobřeží ve vesničce 

Živogošče Blato. Obchůdky a stánky byly barevně osvětlené, místy zněla chorvatská hudba a ve vzduchu 

byla cítit vůně z připravovaných pokrmů.  Téměř každý z nás si dal osvěžující zmrzlinu a šel navštívit místa 

s různými suvenýry. Nějaký dáreček domů se přece musí přivézt. 

                        Nesmíme zapomenout na chvíle společného vaření. Sami jsme si připravovali snídani, oběd a 

večeři. Mnozí z nás měli vše rozmyšlené z domu a řídili se pokyny maminek. Pečivo jsme si chodili kupovat 

do místních obchodů. Co jsme si uvařili, to jsme snědli a náramně si pochutnali. Zažili jsme také spoustu 

legrace, jen s mytím nádobí a úklidem to bylo někdy horší. Každý den po obědě následoval povinný klidový 

odpočinek. Po dobu jedné hodiny jsme se zabavili podle svých zájmů tak, jak jsme byli poučeni již ve škole. 

Někdo spal, někdo si povídal s kamarádem, jiný poslouchal písničky, nejčastěji se ale hrály karty či jiné 

stolní hry. Líbilo se nám, jak jsme se postupně stmelovali bez ohledu na věk, jak starší pomáhali a radili 

mladším jako opravdoví kamarádi. Večer v 9,30h byl čas na hygienu a v 10,00h jsme byli již ve stanech a 

pomalu usínali. Někdy jsme si ještě chvíli potichu povídali o tom, co jsme zajímavého zažili. 

K nepříjemným zprávám patřila informace ze začátku našeho pobytu. 20 km od našeho kempu začalo hořet 

a v důsledku toho v celé přímořské oblasti nešel elektrický proud. Správce kempu vyřešil vzniklou situaci 

tak, že přivezl plynové bomby a vařiče. Všechny paní učitelky nám okamžitě pomohly s přípravou oběda. 

Naštěstí za pár hodin elektrický proud byl opět spuštěn a my jsme věděli, že požár je pod kontrolou a že 

bude brzy uhašen. Tak se i stalo. Rozlehlé požářiště jsme si prohlédli z autobusu při zpáteční cestě. Byl to 

smutný pohled. 

                       Dny ubíhaly jako voda a už tu byl pátek a pokyny k odjezdu od paní delegátky Korečkové. Po 

večeři jsme se pustili do některých úklidových prací a do částečného balení zavazadel. Večer jsme se šli 

rozloučit s přímořským letoviskem a dokoupit upomínkové předměty pro své blízké. V sobotu po snídani 

jsme pokračovali v úklidu a v balení. Po předání kempového inventáře jsme si dali poslední zmrzlinu a 

odpoledne společný oběd v místní pizzerii. Pak jsme jen čekali na odvoz zavazadel. V 17,30h jsme odjížděli 

s pocitem krásně prožitých dní, na které budeme jistě vzpomínat. Do Trhové Kamenice jsme se vrátili 

v neděli 25. 6. 2 017 kolem jedenácté hodiny, kde na nás již čekali natěšení rodiče.  Každá maminka od 

svého dítěte dostala voňavou vavřínovou větvičku. 

Účastníci: 46 dětí ZŠ Trhová Kamenice a pedagogický dohled / Mgr. E. Gábrlová, Mgr. P. Sádecká, Mgr. I. 

Divišová, Mgr. L. Drahošová, Mgr. O. Tichá/ 

Několik dní po ozdravném pobytu žáci sepisovali své nejsilnější zážitky. Zde jsou: 

koupání v moři, hry ve vodě,  plavání s ploutvemi, lovení mušlí, opalování na pláži, stavby z oblázků, výlet 

lodí, krmení racků, skákání z lodě do moře, rybaření, zpívání na pláži, výšlap ke kapličce, nádherné 

rozhledy, samostatná příprava pokrmů, večerní procházky po letovisku, možnost nákupů / zmrzlina, 

palačinky, pizza, suvenýry /, cesty do směnárny, navazování nových kamarádských vztahů, hraní karet ve 

skupinách, pobývání a spaní ve stanu, fotbal na hřišti, přednáška o Číně, tetování svého těla, fotografování, 

poznávání cizí země / uvědomování si kladů a záporů /, dorozumívání se s Chorvaty. 

Závěr podle žáků 9. třídy: Celý ozdravný pobyt v Chorvatsku se nám moc líbil. Jsme rádi, že jsme měli 

možnost získat nové poznatky a zkušenosti. Doporučujeme tuto akci zopakovat. Děkujeme, protože pro nás 

jde o to nejlepší rozloučení se Základní školou v Trhové Kamenici.    

mailto:info@obecvysocina.cz
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4. 9. 2017 se po prázdninách otevřela pomyslná brána nového školního roku. Pro 11 žáčků z 1. třídy to bylo 

úplně poprvé v životě. 

Čekala na ně krásně vyzdobená a upravená třída. Všechny děti i rodiče nejprve přivítal pan ředitel Radek 

Nejedlý, promluvila k nim i paní starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová a pan starosta Vysočiny Tomáš 

Dubský. Na nové prvňáčky se moc těšila jejich třídní učitelka Irena Divišová.  

První školní den šli noví školáci domů brzy. Odnášeli si s sebou knížky a pamětní list. A hned od úterý to 

všechno začalo doopravdy! Ať se Vám všem daří a ať chodíte do školy i ze školy vždycky s úsměvem.  

Mgr. Irena Divišová 

         __________________________________________________________________________________                                 

ZÁJEZD  DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ 

                       DNE 10. 11. 2017 OD 19,00 HODIN  

Woody Allen 

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ 

LASKAVÁ KOMEDIE JEDNÉ LETNÍ NOCI 

 

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

ODJEZD: 

RVÁČOV 17,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY 17,05 HODIN 

DŘEVÍKOV 17,10 HODIN 

MOŽDĚNICE 17,15 HODIN 

 

Svět reálných lidských vztahů viděný allenovskou krutě směšnou optikou. Na venkovské sídlo 

excentrického vynálezce Andrew Hobbse přijíždějí dva páry: záletník doktor Maxwell se svou momentální 

milenkou, zdravotní sestrou Dulcy, a bratranec Andrewovy ženy Adriany – filozof Dr. Leopold Sturgis 

se snoubenkou Ariel, kteří se tu chystají strávit předsvatební noc. Jejich plány a vztahy se však krátce po 

příjezdu razantně promění... Začíná hra, která s nadhledem vypráví o lásce, sexu, vášni a nevěře... 

S úsměvem a nadsázkou nahlíží Woody Allen v této komedii naše citová dobrodružství. 
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V měsíci listopadu Vás zveme besedu s paní Kamilou 

Skopovou, která se bude konat dne 30. 11. 2017 v 16,00 hodin 

v knihovně ve Rváčově.      

Autorka Kamila Skopová 

je česká spisovatelka, výtvarnice a folkloristka, rozená Bičovská.  

Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, a od roku 1972 se 

zabývá studiem národopisu.  

Autorka spolupracuje s folklorními soubory, je organizátorkou výstav lidových zvyků a obyčejů, replik 

lidových krojů a předmětů. Je učitelkou ve Škole folklorních tradic, obor lidový oděv.  

Zpracovala a ilustrovala kuchařské knihy - Rodinné stříbro, …ale máma to vařila líp -, dále publikace s 

národopisnou tématikou – Lidová tvorba, Vánoční svátky o století zpátky, Rok na vsi, Hody, půsty, 

masopusty. Spolupracovala také na knihách České zvyky a obyčeje, Rodinné svátky a oslavy, Život ve 

středověku atd. Také připravila návodové publikace v edici Šikovné ruce.  

Spisovatelka žije a pracuje nedaleko Hlinska ve staré roubence. 

 

Vysočina maluje - knihovna Rváčov 

Na přelomu srpna a září se konal projekt "Vysočina maluje". Výtvarný 

kurz vedla lektorka paní Lazárková. Letos si zájemci vyzkoušeli 

enkaustiku, akryl, akvarel a nejrůznější kombinace. Na závěr ze svých děl 

uspořádali výstavu na chodbě knihovny. Výstavu můžete shlédnout do 

konce měsíce září. Projekt je finančně podpořen Pardubickým krajem. 

 

Výstava obrazů malířů Vysočiny 2017 

     Ve čtvrtek 15. 6. byla slavnostně zahájena Výstava obrazů malířů Vysočiny.  Zahájení se ujal senátor pan 

Jan Veleba, který zároveň převzal záštitu nad výstavou. S krásným kulturním programem vystoupily děti ze 

ZŠ z Trhové Kamenice vedeni paní učitelkou Lídií Kárskou. Poté byli představeni vystavující: Adámková 

Markéta, Dalecký Pavel, Frídl Luboš, Horák Martin, Koreček Jaroslav, Stehno Jaromír, Šalamoun Zdeněk a 

klienti Domova sociálních služeb Slatiňany. Výstava trvala do 20. 8. 017 a byla velice navštěvovaná. 

Obrázky se moc líbily.  

Vystoupení Jiřího Žáka ve Rváčově 

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 vystoupil ve Rváčově herec Vinohradského divadla pan Jiří Žák s 

programem Vysočina - inspirace mého srdce. Herec hovořil o svém vztahu k Vysočině a 

došlo i na vyprávění o hereckém životě. Vystoupení se konalo v prostorách výstavy obrazů a 

všem se moc líbilo. 
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Hodně zdraví a životní pohody přejeme 

všem jubilantům 

 

ŘÍJEN 2017 LISTOPAD 2017 PROSINEC 

80 let 

Stanislav ZÁHORKA 

70 let 

Jana FOUSKOVÁ 

70 let 

Pavel CHVOJKA 

70 let 
Jaroslav TESÁK 

91 let 
Miloslav ZELENÝ 

80 let 
Jan CULEK 

70 let 
Růžena PILAŘOVÁ 

86 let 
Marie DŘÍZHALOVÁ 

 

80 let 

Věra NEJEDLÍKOVÁ 

88 let 

Vlasta CIMPLOVÁ 

 

86 let 

Vladimír BŘÍZA 

82 let 

Emilie PŠORNOVÁ 

 

81 let 
Marie TICHÁ 

  

97 let 
Marie SAIFRTOVÁ 

  

84 let 

Jitka HORÁKOVÁ 

  

70 let 

Stanislav ŘEZNÍČEK 

  

 

 

 

SVATOVÁCLAVSKÉ JEŘABINOBRANÍ 

 
Městys TK a pěvecký sbor Jeřabiny Vás srdečně zvou na  

„Svatováclavské jeřabinobraní“ 

Dne 28. 9. 2017 ve 13:30 před kapličkou na Zubří u Trhové 

Kamenice  
 

Program: 
Dobový průvod, přivítání sv. Václava a sv. Ludmily, bohoslužba, koncert „Jeřabin“, výstava tvorby pana 

Doubala, tvořivé dílny pro děti i dospělé a další. 

Opékané prase, pivo, víno, produkty z jeřabin 

Dobové oblečení vítáno. 
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     Sbor dobrovolných hasičů Dřevíkov uskutečnil v sobotu 9. září 2017 tradiční hasičskou soutěž – 14. 

ročník memoriálu Ladislava Drápalíka. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a 2 týmy žen, které změřily 

svoje dovednosti ve dvou kolech. Po prvním kole požárního útoku, kdy byly časy poměrně vyrovnané, o 

umístění rozhodovalo jako vždy zrádné druhé kolo a to „kyblíková štafeta“. Závěr soutěžního odpoledne byl 

přímo v areálu parketu, kde byla připravena doplňková soutěž pro jednotlivce a bylo provedeno celkové 

vyhodnocení s předáním hodnotných cen. Letos nejlepšího času dosáhlo a zvítězilo družstvo mužů SDH 

z Polánky a v ženách hasičky SDH ze Slavíkova. Protože našemu družstvu se letos nepovedla štafeta, 

skončili jsme na 7.místě. Díky pěknému počasí se u nás sešlo hodně příznivců hasičů, kteří fandili svým 

soutěžním družstvům. Poděkování patří všem zúčastněným sborům, pořadatelům a sponzorům této akce.  

Tato hasičská soutěž byla poslední akcí letošního kulturního léta na Dřevíkově. Celkem jsme uspořádali 

v areálu parketu 3 country bály s kapelami Klondike, Víkend, Trampoty a  zdařilé VII. setkání harmonikářů 

a heligonkářů. Fotodokumentaci z akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich webových stránkách 

http://sdhdrevikov.aspone.cz/ 

Za hasiče děkuji všem návštěvníkům, kteří se letos zúčastnili našich akcí i pořadatelům, kteří se starali o 

vaši spokojenost. Na setkání při plánovaných akcích v roce 2018 se za všechny členy SDH Dřevíkov těší 
                                                                Jan Chmelař – starosta sboru.     
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        SK RVÁČOV 
     Dne 19. srpna se uskutečnil už čtvrtý ročník Turnaje mladších a starších 

přípravek za účasti 13 týmů Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny, mladší za účasti 

Hlinsko 09, Krouna, Ždírec, Pardubice dívky, Rváčov, H. Bradlo, a také v tomto 

pořadí skončili a druhá skupina starší přípravky za účasti Hlinsko 08, Hlinsko 07, 

Ždírec , Rváčov , H. Bradlo, Pardubice dívky, Vítanov, a i v tomto pořadí bylo 

konečné umístění. 

Děkuji tímto ještě jednou všem sponzorům , kteří náš turnaj podpořili a budeme se 

těšit na další spolupráci . Dále děkuji hráčům a trenérům, kteří se turnaje zúčastnili . 

Na závěr oznamuje SK Rváčov nábor dětí do mladších i starších přípravek ročníky 2007 - 2011. Tréninky 

jsou každou středu a pátek od 17,00 hod. Možno také telefonicky informovat na čísle 608 803 862 nebo 606 

434 823. 

 

 

V letošním roce slaví fotbalový oddíl SK Rváčov, z.s. 90.-té výročí založení a při této příležitosti proběhlo v 

sobotu 17.6. ve sportovním areálu vzpomínkové odpoledne. V jeho rámci se utkala obě naše přípravková 

družstva se stejně starými chlapci a děvčaty z FC Hlinsko. Poté nastoupili na trávník staré gardy Rváčova a 

Prosetína a celý sportovní program ukončilo první mistrovské utkání okresního přeboru mužů Rváčov – 

Svídnice, který se domácím podařilo 8 : 1 vyhrát. V 19.00 hod. byla na nově vybudovaném venkovním 

parketu zahájena diskotéka pro všechny generace, která za pěkné účasti a příznivého počasí skončila 

hluboko v nočních hodinách. Během odpoledne se v areálu vystřídalo více jak 100 pamětníků vysočinské a 

následně rváčovské kopané, kteří měli možnost nahlédnout do kronik a zavzpomínat na úspěchy a události 

dob minulých. Přivítali jsme také zástupce vedení krajského a okresního fotbalového svazu, kteří nám při 

této příležitosti předali hodnotné věcné dary a ocenění naší dlouholeté činnosti.   

 

Co se týká naší běžné a každodenní činnosti, náš klub  má v současné době přihlášeny v rámci mistrovských 

soutěží okresu Chrudim 3 družstva. 

 

Nejmladší přípravku vedou pánové Jaroslav Kudláček a Roman Šustr. Ve své věkové kategorii, kde o 

výsledky v žádném případě nejde, hrají vyrovnaná utkání se svými vrstevníky z celého okresu. Rádi bychom 

doplnili toto družstvo o další děti, které by se kopané chtěly pravidelně věnovat. Pokud byste po přečtení 

tohoto článku měli chuť zapojit své dítě ročník narození 2009 a mladší do smysluplné pohybové aktivity, 

kontaktujte mne prosím na tel. čísle níže uvedeném. 

 

Vlastně totéž lze říci i o mužstvu starší přípravky, kterou mají na starosti pánové Michal Tichý, Martin 

Kudláček a Richard Vařejčka. Zde bychom tým chtěli doplnit o děti ročník narození 2007 a mladší. 

 

Tréninky probíhají dvakrát týdně, v období jara a podzimu jsou na programu jeden víkendový den turnaje, 

kde se utkáváme se dvěma soupeři. V zimním období bývají pravidelné tréninky 1x týdně v   

tělocvičně ZŠ Ležáků v Hlinsku a v případě příznivého počasí na umělé trávě v našem areálu. Materiální a 

technické vybavení ( míče, dresy, tréninkové pomůcky atd. ) jsou na velmi dobré úrovni. Na rozdíl od 

některých jiných podobných klubů v okolí zatím nevyžadujeme ani žádnou finanční spoluúčast rodičů. 

 

Družstvo dospělých po 4. místě v minulém ročníku okresního přeboru nadále podává solidní výkony a i v 

tom novém se zatím drží na samém čele tabulky. Během letní přestávky se nám navíc podařilo tento tým 

vhodně doplnit o dva velmi dobré hráče a tak věříme, že nyní máme v této věkové kategorii i díky mladšímu 

věku většiny našich hráčů na několik let zajištěno dobré fungování a výsledky. Trenérem tohoto družstva je 

pan Stanislav Záhorka a vedoucím pan František Odstrčil. 
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Z mimosportovních aktivit je naším hlavním zájmem zvelebovat areál hřiště. Tato práce se nám v posledních 

letech zejména díky velmi dobré spolupráci s obcí Vysočina a Pardubickým krajem daří. 

V letošním roce byla dokončena stavba dřevěného domku a nového venkovního parketu, instalace 

basketbalového koše a hrací plochy pro něj a pracujeme na zabudování tří prvků venkovní posilovny. 

Staráme se o údržbu a renovaci všech součástí areálu. 

 

Závěrem bych rád všechny obyvatele obcí Vysočina pozval k návštěvě sportovních utkání i jiných akcí na 

našem hřišti. Rozpis zápasů pro podzim 2017 je kdykoli k dostání v klubovně na hřišti. 

 

 

                                                                                                Aleš Meloun 

                                                                                       předseda SK Rváčov, z.s. 

                                                                                            tel. 606 434 823 

 

   
 

_____________________________________________________________________________ 
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