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ZPRAVODAJ č. 3/2022
Vážení spoluobčané,
v pátek 23. a v sobotu 24. září nás čekají volby do obecních zastupitelstev, a tak mi dovolte v úvodu
dnešního Zpravodaje v krátkosti zhodnotit uplynulé období.
Než se do toho pustím, rád bych uvedl na pravou míru záležitost týkající se mojí kandidatury na funkci
starosty obce. V poslední době se totiž objevují informace, že se již nechci dále ucházet o tuto pozici. Na
podobné otázky vždy odpovídám, že o funkci starosty rozhodují občané svými hlasy ve volbách. V případě
Vašeho zájmu budu rád pokračovat.
Předem musím poděkovat Vám všem za výbornou spolupráci při zvládání řady nepříjemných situací.
Myslím tím hlavně covidovou pandemii, která ukázala velkou vzájemnou podporu a pomoc. Zmínit chci
také sbírky na tornádem poničené obce a na pomoc ukrajinským uprchlíkům.
V rámci obce se podařilo realizovat řadu projektů. Z těch větších se díky dotačním podporám vybudoval
sběrný dvůr a veřejné prostranství u autobusové zastávky. V půdních prostorách domu s pečovatelskou
službou se vybudovaly dva byty. Upravovala se veřejná prostranství, autobusové zastávky, prováděla se
běžná údržba obecních budov a komunikací. Jsem rád i za malé projekty, jejichž realizaci nám komplikovala
protipandemická opatření. Tím mám na mysli zájezdy do divadla, výstavy obrazů a v neposlední řadě
besedy pořádané v knihovně. Byly vysázeny nové aleje stromů a doplnila se i zeleň na veřejných
prostranstvích.
Důležitou informací je aktuální stav obecních účtů, jejichž celkový zůstatek činí více než 17 milionů Kč. Je
zapotřebí podotknout, že převážnou část této sumy tvoří finance získané za prodej kalamitního dřeva a část
použijeme pro obnovu porostů a následně i na opravy lesních cest.
Postupně dochází ke komplexním pozemkovým úpravám. V současné době je platné jedno katastrální území
a zbývající se dokončují. Následovat by měla částečná změna územního plánu, kde dojde k posouzení
návrhů, které již od občanů evidujeme.
Dokončuje se projektová dokumentace instalace veřejného osvětlení, která by měla probíhat společně s
rekonstrukcí vedení elektrické energie.
Vážení spoluobčané, jak jsem zmínil v úvodu svého příspěvku, čekají nás komunální volby. Možnost, kdy si
můžete sami vybrat své zástupce. Dovolte mi proto vyzvat Vás k účasti v těchto volbách.
Závěrem chci vyjádřit velký dík všem zastupitelům za jejich aktivní a odpovědný přístup.
Přeji Vám klidné podzimní dny.

Tomáš Dubský
starosta obce

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
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U S N E S E N Í č. 4/2022
ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 22. 8. 2022 ve Dřevíkově

Zastupitelstvo obce Vysočina
BERE NA VĚDOMÍ





Zprávu o činnosti OÚ k 22. 8. 2022
Uzavření smlouvy o dílo
 „Veřejný relaxační park Rváčov“ – Instav Hlinsko a.s.
 „Zpevněná odstavná plocha v místní části Možděnice“ – Instav Hlinsko a.s.
 „Výměna oken Rváčov čp. 44“ – TM okna s.r.o.
Rozpočtová opatření č. 6 - 8

SCHVALUJE






Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/22/20633 o poskytnutí účelové dotace na podporu
sociálních služeb s Pardubickým krajem
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IZ-12-2002279/VB/3 a dohodu o provedení prací č. IZ-12-2002279/DPP/3, Možděnice
ppč. 837/ přeložka VN, KN – ČEZ Distribuce a.s.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – „Technická
vybavenost pro RD na ppč. 649/1 ve Rváčově – F 2.2. Vodovod – 2. Etapa“
Podání žádosti JSDH V2 2023 – pořízení požárního přívěsu pro hašení
Zakoupení stříkačky pro hasičský sport

Tomáš Dubský
starosta obce

Mgr. Zdeněk Štengl
místostarosta obce

_______________________________________________________________________________________

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE V MOŽDĚNICI, DŘEVÍKOVĚ A SVOBODNÝCH HAMRECH
USKUTEČNÍ
DNE 4. LISTOPADU 2022 (16:00 Svobodné Hamry, 16:30 Dřevíkov a
17:00 Možděnice)
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz
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Vážení spoluobčané naší krásné obce Vysočina,
dovolte mi, abych i já několika větami shrnul naši práci pro obec Vysočina.
V uplynulém čtyřletém období byla naše činnost velmi významně ovlivněna pandemickou krizí se všemi
jejími důsledky. I tak jsme obstáli. Zejména dobrovolní hasiči, kteří se podíleli v rámci možností na rozvozu
a roznosu desinfekcí a roušek, a dalších činností. I přesto se podařilo pracovat na některých projektech. Mezi
nejzdařilejší akce patří určitě vybudování sběrného dvora v Rváčově, který je dnes chloubou obce. V
Možděnici se povedlo pěkně zrekonstruovat půdu v DPS na dva prostorné byty, a poskytlo se tak zázemí pro
dvě místní rodiny. Dále se vybudovala zastávka autobusu v Hamrech. A nesmíme zapomenout ani na
vybudování pergoly a autobusového „terminálu“ s parkovištěm ve Rváčově. Toto místo je hojně
navštěvováno jak našimi občany, zejména mládeží, tak i turisty, kteří se zde občerství a nad mapou rozmyslí
další trasu. A v neposlední řadě se budou na bývalé škole měnit okna za nová, neboť ty dosluhující mají už
svoje za sebou.
Pokud se týká kulturně společenských akcí, tak ty se daří uskutečňovat zejména v letošním roce. Například
ve Rváčově jsme uskutečnili pochod zakončený opékáním buřtů pro děti. Zdařilo se i pálení čarodějnic za
Hospodou U Zelené sedmy. Moc pěkný byl společenský den ve Rváčově, který se uskutečnil koncem června
a měl velmi hojnou účast. Vystoupili zde známí kouzelníci, pak nám zazpíval nám K. H. Gott a nakonec
vystoupila skupina Parazit z Trhové Kamenice. V září se uskutečnil druhý ročník soutěže pro děti v chytání
ryb na rybníku pod Svatým Mikulášem. Děkuji upřímně všem těm, kdo se na organizaci všech akcí v naší
obci podíleli.
Je třeba ocenit i úspěch našich fotbalistů SK Rváčov, kteří v okresní soutěži s náskokem zvítězili, a
zaslouženě tak postoupili do vyšší B třídy. Velké poděkování za reprezentaci obce patří i realizačnímu týmu
pod vedením Aleše Melouna.
V dalším období bude čekat nové zastupitelstvo realizace dalších pěkných připravených projektů.
Prioritou je jistě vybudování cyklostezky ze Rváčova do Hlinska. Zde se hýbou ledy, zejména na straně
Hlinska. Daří se totiž směnit pozemky pod cyklostezkou. I tak se čeká na zatrubnění chodníku od restaurace
Ovčárna, přes železniční přejezd nahoru k Židovskému hřbitovu. Zde pak cyklostezka přejde přes silnici na
Rváčov, na druhou stranu, a pak už „pofrčí“ na Rváčov.
Stěžejními úkoly je i postupné budování parku za hospodou ve Rváčově. Dále pak zastupitelstvo bude
usilovat o dotaci na vybudování domu o šesti bytech v návsi ve Rváčově, který má posloužit našim
„potřebným“ občanům. Nikdy totiž nevíme kdo, a kdy, se může ocitnout v nepříznivé životní situaci.
Jsem osobně velmi rád, že se do života ve Rváčově skvěle začlenili „noví“ spoluobčané, kteří zde
vybudovali své domovy. Přeji jim, ať se jim ve Rváčově daří a líbí.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem občanům obce Vysočina poděkoval za podněty a názory. Přeji vám i
vašim rodinám hodně zdraví a spokojenosti v této nelehké době.
Místostarosta obce Vysočina a starosta SDH Rváčov
Mgr. Zdeněk Štengl
_______________________________________________________________________________________

Vás srdečně zve 14. 10. 2022 od 19 hodin na country večer
se skupinou Náhodná sešlost
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Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce
ve dnech 23. a 24. září 2022 v obci Vysočina
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Vysočina konané ve v

pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
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)

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnosti (na adresu jejich trvalého pobytu) nejdéle 17. 9.
2022, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

Děti si zachytaly ryby u Mikuláše.
Dne 10. 9. 2022 se uskutečnila soutěž dětí do 15 let v chytání ryb. Chytalo se systémem „chyť a pust“.
Sešlo pěkné množství účastníků převážně s doprovodem. Každý soutěžící po ukončení soutěže obdržel
pěknou odměnu. Všem účastníkům bylo poskytnuto o poločase chytání i občerstvení. Děkuji všem těm
členům SDH, kteří se podíleli na přípravě a organizaci soutěže.

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
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19. ročník memoriálu Ladislava Drápalíka
Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů a 3 družstva žen. V kategorii mužů se na prvním místě překvapivě
umístilo družstvo ze Zubří, jako druhé mužstvo z Polánky a třetí z Možděnice.
V kategorii žen zvítězily hasičky z Možděnice, na druhém místě bylo družstvo z Trhové Kamenice a třetí
družstvo ze Zubří.
První kolo soutěže byl klasický útok s rozbalováním hadic a překonáním překážky v podobě balíku slámy.
Druhé kolo byla přeprava vody na terč pomocí kbelíku. Na parketě si po hlavní soutěži zástupci z každého
družstva vyzkoušeli soutěžní disciplínu v rozbalování hadice na vzdálený kolík. Nejblíže se kolíku hadicí
přiblížil Aleš Dostálek ze Stanu, Miloš Polánský z Možděnice a Veronika Břízová z Rovného, která
soutěžila také za Možděnici. Poděkování patří pořadatelům a sponzorům za ceny.

Tapouch
Tapouší rok začal již tradičně týdenním pobytem na Huťské boudě v Rokytnici nad Jizerou. Lyžovalo se,
bobovalo se, běžkovalo se a měli jsme se krásně. V únoru nastal čas na krátkou pauzu, při které jsme
nejezdili na výpravy, avšak stejně jako celoročně, každé pondělí jsme se pravidelně scházeli na našich
schůzkách v sokolovně nebo na naší klubovně, kde jsme se připravovali právě na splouvání řek, hráli jsme
různé hry, a hlavně se spolu smáli. Výpravy znovu odstartovaly 19. března splutím Opatovického kanálu, na
kterém tradičně odemykáme i zamykáme sezonu. Po covidové odmlce se na konci března konalo také
oficiální odemykání Chrudimky upouštěním Seče a my tam samozřejmě nemohli chybět. Duben přinesl
další výpravu na Chrudimku, avšak tentokrát jsme se rozhodli pro úsek z Tuněchod do Pardubic, kde se
Chrudimka vlévá do Labe. V květnu jsme zdárně zdolali velmi divokou řeku, a to doslova. Vypravili jsme se
totiž na Divokou Orlici, kde probíhala oficiální akce upouštění Pastvinské přehrady, tudíž byl zajištěn
dostatek vody pro splutí. Po sedmé v řadě jsme si nenechali ujít ani čtyřdenní výpravu, při které jsme si
spluli Vltavu z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Tento úsek láká vodáky velkým množstvím jezů,
které jsou i pro nás velkým zážitkem, díky kterému dále zlepšujeme své dovednosti na vodě. Tyto
dovednosti však rozvíjíme i na menších řekách, kde využijeme přitáhnutí, ulomení a náklony stejně tak.
Právě takovou řekou je i Ploučnice, na kterou jsme se vypravili v posledním červnovém víkendu. Tímto
tokem se spoustou meandrů a křoví jsme zakončili jarní výpravy a následoval pak už jen náš tradiční
putovní tábor na řekách Opavě a Odře, které jsme splouvali na přelomu července a srpna, což jsme si užili
na maximum. Už se moc těšíme, co nám přinese zbytek roku!
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Loutkové divadlo v knihovně
Dne 10. 9. se v knihovně uskutečnilo za hojné účasti, dlouhou dobu objednané a covidem několikrát
odložené, loutkové divadlo pro děti na motivy „Perníková chaloupka“.
Pro velký úspěch již plánujeme další představení na prosinec. Bližší informace včas upřesníme.

Hernička pro děti
Dne 21. 9. opět zahajuje svůj provoz Hernička pro děti.
Otevřeno bude pro rodiče a jejich ratolesti každou středu od 15:30 do 17:30 hodin v knihovně ve Rváčově.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI
První školní den u prvňáčků
1. září se opět otevřely dveře naší školy a začal nový školní rok. Žáci se vrátili po prázdninách a svoji velkou
premiéru měli i letošní prvňáčci.
Do lavic jich usedlo 13. Byli doprovázeni rodiči, prarodiči i mladšími sourozenci. Mnozí neskrývali své
dojetí.
Ve vyzdobené třídě je přivítal pan ředitel Radek Nejedlý, pan místostarosta Václav Němec, těšila se na ně
třídní paní učitelka Irena Divišová i paní vychovatelka Hana Sturt.
Děti dostaly spoustu hezkých a praktických dárků. Z jejich úsměvů a zářících očí bylo patrné očekávání a
těšení se na všechno, co přijde.
Hned druhý den se žáčci 1. třídy seznámili s těmi nejstaršími, s deváťáky. Ti je provedli a představili v
ostatních třídách. Vznikla tak nová přátelství, která se budou rozvíjet po celý školní rok při různých akcích a
setkáváních. Ať se nám vše daří!

Národní muzeum v přírodě – Veselý Kopec

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 8 (celkem 8)

Občasník Obce Vysočina

Dne: 14.9.2022

Pozvánky na kulturní akce pořádané městysem Trhová Kamenice

Stomatologické služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 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 stomatologickém pracovišti.
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