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ZPRAVODAJ č. 4/2018 
Vážení spoluobčané, 

tak jak jsme zvyklí na konci roku hodnotit, co se podařilo více a co méně, tak pro život 

obce jsou podobným obdobím 4 roky, které lemují volby do obecních zastupitelstev. 

V úvodu dnešního Zpravodaje si dovolím v krátkosti shrnout, jaké tedy ty uplynulé 

čtyři roky byly. Jak se projektovalo, stavělo, ale i prezentovalo a i trochu společně 

slavilo, když se některý projekt vydařil.  

Toto všechno by ale nešlo bez Vás, bez Vaší spolupráce a zájmu. A za toto právě Vám 

patří největší poděkování. 

Podařilo se realizovat řadu projektů. Mezi těmi hlavními bych uvedl přechod, chodníky a čekárna ve 

Rváčově, víceúčelové hřiště ve Dřevíkově nebo třeba rekonstrukci veřejného osvětlení v Možděnici. 

V současné době se provádí přestavba zázemí u hřiště ve Svobodných Hamrech. Pro naše dobrovolné hasiče 

se podařilo pořídit nový vícemístný dopravní automobil, který se postupně vybavuje potřebnou technikou. 

Velká podpora je věnována i sportu a sportovním oddílům. Je potřeba vyzdvihnout dobrovolnou práci hasičů 

a sportovců, kteří se věnují této činnosti. 

Realizovali se ale i menší projekty, které už bereme za samozřejmost. Zde musím zmínit obnovení 

knihovny, která oživila kulturní a společenský život v obci. V letošním roce jsme pořádali již 10. ročník 

„Výstavy obrazů malířů Vysočiny“, kterou si přišlo prohlédnout téměř 900 návštěvníků, a v listopadu 

pojedeme společně již po šestnácté do Horáckého divadla do Jihlavy. 

V úvodu jsem zmiňoval, že se společně slavilo, když se některý projekt vydařil. Tím chci připomenout 

soutěž Vesnice roku, v níž jsme se v roce 2015 stali Vesnicí roku Pardubického kraje a v celostátním kole 

jsme se umístili na krásném 2. místě. 

Důležité jsou ale i vize a plány co dále. Je připravena řada studií a projektů, které se postupně doplňují, a to i 

v návaznosti na možnosti čerpání finanční podpory. Jako nejvýznamnější nás čeká realizace sběrného dvora, 

výstavba bytového domu s možností nabídky bytů  mladým rodinám, úpravy veřejných prostranství a zeleně 

v celé naší obci. Pozemkový úřad pokračuje v komplexních pozemkových úpravách, které budou řešit i 

cestní síť včetně následujících realizací. Ve spolupráci s městem Hlinskem se připravuje trasa pro tolik 

potřebnou cyklostezku ze Rváčova do Hlinska. 

To, že se může obec plynule rozvíjet, je velkou zásluhou všech členů obecního zastupitelstva, kterým chci 

tímto poděkovat za aktivní a odpovědný přístup. Jsem rád, že se u nás přichází s návrhy a náměty a společně 

se hledají nejvhodnější řešení. 

Vážení spoluobčané, 5. a 6. října nás čekají komunální volby, volby, ve kterých si můžete sami vybrat své 

zástupce. A právě k účasti k těmto volbám Vás chci všechny vyzvat. 

Přeji Vám krásné podzimní dny.  

Tomáš Dubský, starosta obce 
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Čtyři roky nám společně uběhly jako voda v řece Chrudimce 

 

    Co jsou čtyři roky v historii lidstva? Nejsou téměř nic, ale čtyři roky v historii obce nebo 

člověka mohou znamenat hodně. Jak čas letí, jsem pocítil zejména při návštěvách našich 

rodáků u příležitosti jejích významných životních výročí.   

Co prospěšného se podařilo realizovat v naší obci? 

Vybudovali jsme tolik očekávanou silnici do Možděnice.  Ve Rváčově se podařilo vybudovat krásné dnes 

hojně navštěvované multifunkční hřiště určené pro tenis, nohejbal a další sporty. Výjimkou zde nejsou noční 

turnaje tenistů. Poděkování v této souvislosti určitě patří našim „sportovcům“ pod vedením Aleše Melouna 

(kolegové Tichý, Doležal, Kudláček a další), kteří se vzorně o celý sportovní areál starají.  

Zvelebili jsme tak jako v Možděnici, Dřevíkově i ve Rváčově pohostinství a za tyto provozovny se opravdu 

nemusíme stydět a je radost se zde zastavit na pivečko. 

Před volbami jsme slíbili vybudovat bezpečný přechod pro chodce ve Rváčově. To se podařilo a stojí tu i 

pěkné čekárny. Toto místo bude dále upraveno a bude snad do budoucna sloužit jako start budoucí 

cyklostezky do Hlinska.  

Další větší investicí bude vybudování tolik potřebného sběrného dvora ve Rváčově „ u kravína“.  

Určitě vás potěší zpráva o tom, že jsou zahájeny přípravné práce na  vybudování parku za hospodou ve 

Rváčově. Do budoucna by zde měl stát bytový dům pro naše občany a za ním bychom vybudovali rybníček 

s krásným parkem. V Možděnici budou vybudovány i nové bytové jednotky nad školou. Také Svobodné 

Hamry se dočkají rekonstrukce zázemí pro hasiče a mč. Hrobky budou mít novou čekárnu.  

Vyjmenoval jsem jen několik akcí, které se podařilo realizovat a před námi je mnoho dalších nápadů jak 

obec zvelebit. Za to vše patří poděkovat starostovi obce a těm zastupitelům, kteří se nebáli přijít s nápadem. 

Poděkování patří i našim všem občanům, za to že obec je radost navštívit, jak říkají občané, kteří nás 

navštěvují nebo navštívili. 

Jménem svým přeji všem občanům naší krásné obce Vysočina, pevné zdraví a hodně radosti ze života a co 

nejméně mezilidských sporů a svárů, neboť jsme tu jen na chvíli. 

Vzhledem k tomu, že se blíží volby do zastupitelstva naší obce, přeji všem našim občanům, aby se správně 

rozhodli a zvolili si schopné, pracovité a rozhodné zastupitele. 

Mgr. Zdeněk Štengl 

zastupitel obce Vysočina 

 

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í   č. 3/2018 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 14. 6. 2018 konané na Petrkově 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

BERE NA VĚDOMÍ: 

- Zprávu o činnosti OÚ k 14. 6. 2018 

- Plnění rozpočtu 

- Závěrečný účet a Zpráva o hospodaření SOMH 

- Rozpočtové změny č. 1 - 9 

mailto:info@obecvysocina.cz
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SCHVALUJE: 

 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy Krajského úřadu 

Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce pro rok 2017 – 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 Účetní závěrku za rok 2017 

 V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

založení nového svazku obcí s názvem Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, a členství obce 

Vysočina v něm. 

 V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelskou listinu) a stanovy nově zakládaného 

svazku obcí Komunální služby Hlinecko, dle předložených návrhů. 

 Plán rozvoje sportu obce 

 Podání žádostí o dotace: 

- Výsadba dřevin 

- Malý Leader 

 Příspěvek SK Rváčov z.s. ve výši 300 000,- Kč 

 Plánovací smlouvu s firmou Libor Jindřichovský 

POVĚŘUJE: 

 V souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

místostarostu pana Jana Chmelaře jednáním a podpisem smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku 

obcí Komunální služby Hlinecko na ustavující valné hromadě svazku.  

 

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

 

 
 

U S N E S E N Í   č. 4/2018 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 21. 8. 2018 konané na Dřevíkově 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

BERE NA VĚDOMÍ: 

- Zprávu o činnosti OÚ k 21. 8. 2018 

- Plnění rozpočtu 

- Rozpočtové opatření 

SCHVALUJE: 

 Prodej pozemků p.č. 503/22 v k.ú. Dřevíkov o výměře 375 m2 za cenu 10,-Kč/m2 – 3750,00 Kč 

 Prodej pozemku p.č. 503/23 v k.ú. Dřevíkov o výměře 74 m2 za cenu 10,-/m2, celkem 740,- Kč  

 Záměr prodat část pozemku p.č. 909/11 v k.ú. Rváčov u Hlinska, o výměře cca 280  m2  

 Záměr prodat pozemek p.č. 158/3 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 165 m2 

 Koupi pozemku p.č. 116/2 v k.ú. Dřevíkov o výměře 313 m2 za cenu celkem 1,- Kč 

mailto:info@obecvysocina.cz
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 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-

2000817/SOBS VB/02 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

2017599/SOBS VB/01 

 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova pietních míst věnovaných událostem a 

obětem I. světové  války 

 Podání žádosti z programu obnovy venkova PK na akci – Zázemí Společenského domu Rváčov 

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

Hola, hola, škola volá! 

     Není to tak dlouho, co začaly krásné dva měsíce prázdnin pro školáky, a už 

píšu článek o tom, že se přiblížil začátek nového školního roku. Současně s tím, 

jak usednou děti do lavic, začnou starosti i rodičům. Dnes bychom rádi apelovali 

na rodiče menších dětí, především těch, kteří udělají významný životní krok a 

nastoupí do první třídy. Napíšu vám rady, jak naučit děti, aby došly bezpečně do školy, a jak máte reagovat 

v případě, že se vaše dítě setká se šikanou.  

     Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče by měli dětem připomenout základní pravidla chování při 

pohybu po chodnících, při přechází silnice a při jízdě na jízdním kole. Rodičům prvňáčků vřele 

doporučujeme projít si se svými ratolestmi nejbezpečnější cestu do školy ještě před prvním školním dnem. 

Upozorněte své děti nejen na možná úskalí a nebezpečné úseky, ale ukažte jim kde a jak bezpečně přejít 

silnici. Pokud je cesta do školy složitější, určitě pomůžou různé orientační body, jako je obchod, kašna, 

socha, barevný dům apod. Pokud vaše děti dojíždějí do školy hromadnou dopravou, určitě si s nimi 

domluvte jasný scénář, co mají udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak udělat nesmějí. Děti potom 

zbytečně zmatkují a dostávají se do pro ně poměrně složitých stresových situací, ve kterých si nevědí rady. 

Pokud hovoříme o cestě do školy, řada studentů jezdí na kole. Poučte je proto o bezpečném pohybu 

v silničním provozu a o nutnosti mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou helmu. V neposlední řadě je 

na místě připomenout, že nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen dětí je viditelnost. Policie obecně 

doporučuje, aby používali svrchní oblečení, tašky nebo doplňky z fluorescenčních nebo retroreflexních 

materiálů.  

     Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí školáků. Školáci, pokud vám již rodiče svěřili klíče od 

domu, mějte je uložené na bezpečném místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte, abyste v případě ztráty 

věděli kde hledat (třída, jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). Při odchodu z domů zkontrolujte, zda jste 

dveře bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli. Do školy ani ze školy nechoďte s cizími lidmi, nesedejte 

s nimi do auta, ani pokud vám říkají, že je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte přehled o pohybu 

vašich dětí, pokud si je sami nevyzvedáváte ve školní družině. Děti, nejezděte výtahem s podezřelými 

osobami. Nikdy nejezděte autostopem. S cizími lidmi se nebavte a neberte si od nich žádné věci. O 

soukromých věcech, o rodině, o bydlení a podobně nevyprávějte nikomu cizímu. Nevkládejte fotografie 

nebo videa s obsahem, který se dá zneužít na sociální síti. Stejně tak nepište na sociální sítě, 

mailto:info@obecvysocina.cz
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kdy kam odjíždíte, že jste doma sami apod., jsou to informace, které jsou veřejné a velice jednoduše 

zneužitelné. O tom, že by rodiče měli kontrolovat, co jejich děti dělají a jak se chovají v kyberprostoru zde 

snad ani nemusím mluvit.  

A závěrem nesmíme zapomenout ani na několik rad v oblasti šikany, se kterou se mohou bohužel děti ve 

škole setkat. 

 Při nástupu do školy informujte své dítě o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. 

formou pohádky či příběhu. 

 Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit. 

 Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni. 

 Seznamte se dítě s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit. 

 Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, 

např. nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. 

 Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto skutků mezi dospělými a možnost stíhání případných 

aktérů. 

 Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí 

pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit. 

 Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch vašeho dítěte, 

ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj. 

 Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním 

spolupracovat. Je to váš spojenec. 

 Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně postupují a zda 

sledují projevy chování i mimo vyučování. 

Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat? 

 Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout 

na vaši ochranu. 

 Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací. 

 V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující 

dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky. 

 Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete 

sami. 

 Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte 

písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. 

 Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky. 

 Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, 

které vládnou na jiné škole. 

 Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský 

úřad nebo na školní inspekci. 
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 Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to 

není.  

 Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným 

situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení). 

 V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně 

kteroukoliv služebnu policie nebo přímo linku 158. 

Školákům a jejich rodičům přeji co nejpohodovější přechod zpět do pevného školního režimu a ostatním 

příjemné babí léto! 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÁ KAMENICE 

 

Úspěch naší Hlídky mladých zdravotníků – republikové kolo 
     V pátek 15. 6. 2018 se vydalo naše vítězné družstvo z regionálního kola HMZ do Ostravy. V sobotu se 

tam totiž konalo republikové kolo HMZ, na které se zdravotníci připravovali a velmi těšili.   

     Naši školu reprezentovali žáci 5. třídy Anna Pospíšilová, Monika Malinová, Adéla Kopecká, Marek 

Tichý a Kryštof Chlebný.  

     Samotná soutěž byla na tak malé děti velmi psychicky náročná, ale naši zdravotníci se s tím vypořádali 

výborně. Tentokrát ošetřovali na 5-ti stanovištích např. poštípání od vos, řeznou ránu na čele, vyvrtnutý 

kotník, masivní krvácení na noze, vyražený zub, zlomené předloktí, odřeniny, tržnou ránu ve vlasech, 

omdlení a bezvědomí.  Dalším soutěžním stanovištěm byla obvazová technika a posledním bylo 

transportování zraněných. 

     Naše hlídka na tomto republikovém kole dokázala, že její znalosti z této oblasti jsou na velmi vysoké 

úrovni a v  konečném hodnocení obsadili výborné 5. místo a zároveň si domů odvezli spoustu 

nezapomenutelných zážitků a zkušeností. 

     Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                            

 O. Tichá 
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  

A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

SE USKUTEČNÍ  (U AUTOBUS. ZASTÁVEK, krom Rváčova) 

 DNE 21. ZÁŘÍ 2018 

    RVÁČOV (bývalý kravín) 16,00 HODIN 

                            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!!! 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
4. výzva k předkládání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace v Pardubickém kraji 
     Pardubický kraj vyhlásil "4". výzvu pro fyzické osoby 5. září 2018. Příjem žádostí bude zahájen 

9. října 2018 v 6.30h a bude probíhat elektronicky. Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do 

systému. Po registraci si žadatel vyplní žádost a uloží ji do systému. Poté žadatel obdrží e-mail s odkazem, 

ze kterého po zahájení příjmu svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s 

informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami 

doručit (osobně nebo poštou) na krajský úřad. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

2. ROČNÍK 

  B U R Z A    P R Á C E 
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

FINANCOVÁNO ZA PODPORY PROSDTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPZ A STÁTNÍHO 

ROZPOČTU ČR 

Projekt Efektivní služby zaměstnanosti („EFES“), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056) 

21. 9. 2018 OD 8:00 DO 11:00 HODIN 

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Chrudim, Pardubická 310,  

537 01 Chrudim,    v prostorách budovy. 

 
Burzy se zúčastní * organizace zabývající se problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením * 

zaměstnavatelé * neziskové organizace * organizace státní správy 

Burzu pro Vás pořádá Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Chrudim. 

Kontakty:  

Bc. Věra Mariánková, tel.: 950 119 471, e-mail: vera.mariankova@uradprace.cz 

Markéta Pětivoká, tel.: 950 119 472, e-mail: marketa.petivoka@uradprace.cz 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
https://www.pardubickykraj.cz/oznameni/97875/4-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-kotlikove-dotace-v-pardubickem-kraji
mailto:vera.mariankova@uradprace.cz
mailto:marketa.petivoka@uradprace.cz
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Výstava obrazů malířů Vysočiny 

     Ve čtvrtek 21. 6. 2018 byla slavnostně zahájena „Výstava obrazů malířů Vysočiny“ ve Rváčově. Jednalo 

se o 10. jubilejní ročník, a tak jsme mohli shlédnout díla 25 autorů doplněné o práce klientů Domova 

sociálních služeb ze Slatiňan. V rámci výstavy byly představeny i výtvarné práce, které vznikly v projektu 

„Vysočina maluje“. Výstava byla otevřena do 26. 8. 2018 a byl o ni veliký zájem – cca 900 návštěvníků. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ 

ZÁJEZD  DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ 

                       DNE 9. 11. 2018 OD 19,00 HODIN  

„Peter Shaffer“ 

                            „Č E R N Á    K O M E D I E“ 

 

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

ODJEZD: 

RVÁČOV 17,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY 17,05 HODIN 

DŘEVÍKOV 17,10 HODIN 

MOŽDĚNICE 17,15 HODIN 

 

„Zdá se, že máte potíže.“ 
„Ale vůbec ne. Jen pojistky, nic zvláštního, to máme každou chvíli… Chci říci, že to není 

poprvé a myslím ani naposledy, co to přežijem.“ 

Peter Shaffer 

 

Nedávno zesnulý britský dramatik Peter Shaffer (1926 – 2016) proslul především jako autor legendárního 

Amadea. Od doby, kdy v roce 1965 měla v londýnském Národním divadle světovou premiéru jeho Černá 

komedie, považuje se tato hra za jednu z nejzábavnějších a nejduchaplnějších komedií světového repertoáru. 

Spletitý příběh mladého zamilovaného páru, který očekává návštěvu přísného otce budoucí nevěsty, se totiž 

odehrává za zcela originální a nečekané situace, která rozjíždí řadu komediálních zápletek... Více v této 

chvíli neprozradíme. 

Zájemci volejte na telefon 469 333 162 

 

 

 

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


 Strana 9 (celkem 10)                              Občasník Obce Vysočina                             Dne: 12.9.2018 

 
 

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 

 

 

 

 

 
 

Volby do zastupitelstev obcí 2018 

Volby do 1/3 Senátu PČR 
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 

pro volby do zastupitelstva obce Vysočina 

 a pro volby do 1/3 Senátu PČR 

konané ve dnech 5. a 6. října 2018 

                                              a případné II. kolo ve dnech 12. a 13. října 2018  

Místem konání voleb: 
 

Okrsek č. 1     Rváčov čp. 44 - bývalá škola 
                        (pro voliče bydlící v místní části Rváčov, Petrkov, Svatý Mikuláš) 
Okrsek č. 2     Svobodné Hamry čp. 41 - hasičská zbrojnice 
                        (pro voliče bydlící v místní části - Svobodné Hamry) 
Okrsek č. 3     Dřevíkov čp.  55 – Obecní úřad 
                         (pro voliče bydlící v místní části - Dřevíkov, Veselý Kopec, Jančour) 
Okrsek č. 4     Možděnice čp. 6 - pohostinství 
                         (pro voliče bydlící v místní části Možděnice) 
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