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ZPRAVODAJ č. 3/2019 
     Vážení spoluobčané, 

     léto nám opět ukázalo všechny svoje podoby a po řadě krásných dnů nás zasáhla         

i bouře.  

Ve čtvrtek 29. srpna přišel silný vítr a především déšť doplněný krupobitím. Byla 

polámána řada stromů a Možděnicí se během několika minut prohnala divoká řeka. 

Došlo k zaplavení komunikací a přilehlých sklepů. Děkuji všem, kteří pomáhali při 

odstraňování vzniklých škod. 

     V současné době probíhá realizace připravených projektů.  

     Ve Svobodných Hamrech (na Hrobkách) se staví nová čekárna a upravuje se místo pro ukládání 

tříděného odpadu.  

      Ve Rváčově se buduje altán se skladem dřeva za hostincem a pokračovat se bude s rekonstrukcí 

kuchyně. Postupně probíhají opravy komunikací a provádí se nátěr parkovací plochy na Veselém Kopci.                  

V Možděnici na dětském hřišti vyrostla dvouhoupačka a na Dřevíkově nám i návštěvníkům obce svítí nově 

doplněné veřejné osvětlení směrem na Veselý Kopec.   

V měsících září a říjnu proběhne výsadba nových stromů u místních komunikací v Možděnici „U Pustého“ a 

ve Rváčově směr Králova Pila. 

     Úspěšná byla výstava obrazů ve Rváčově, kterou si prohlédlo téměř 800 návštěvníků. Velký zájem byl i 

o díla, která vznikla v rámci našeho projektu „Vysočina maluje“.  

     Připravujeme tradiční koncert v kostele sv. Mikuláše  a  v říjnu pořádáme zájezd do Horáckého divadla 

do Jihlavy na představení „Zahrádky“.   Zajímavé  besedy a kurzy budete moci navštívit v naší knihovně  

a třeba využijete i pozvání na některý z fotbalových zápasů. 

      Přeji Vám krásné podzimní dny    
Tomáš Dubský 

 

 

 
OBEC VYSOČINA NABÍZÍ: 

 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 

 DŘEVO SAMOVÝROBOU   

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT NA TELEFONNÍM ČÍSLE 469 333 162 (OÚ) 

mailto:info@obecvysocina.cz
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U S N E S E N Í   č. 3/2019 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 24. 6. 2019 konané ve Dřevíkově 
 

 ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

          BERE NA VĚDOMÍ: 

- Zprávu o činnosti OÚ k 24. 6. 2019 

- Provedení kontroly poskytovatele sociálních služeb 

- Rozpočtové změny 4-9 

SCHVALUJE 

 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odbor kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce pro rok 2018 
– bez výhrad 

 Účetní závěrku za rok 2018  
 Prodej bytu 44/6, Rváčov čp. 44  
 Prodej bytu 44/7, Rváčov 44  
 Zápůjčku pozemků p.č. 257/1 a 257/3 v k.ú. Možděnice společnosti Česká Krajina, Šultysova 

170, Kutná Hora 
  “Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní obvod ORP Hlinsko” 
 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti – č. IV-12-2017660/VB/01, Rváčov u Hlinska, 

Obec Vysočina, KNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
 Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí  
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy se spolčností ČEZ Distribuce, a.s., č. 18-SOBS01- 

4121398502 
 Smlouvu se společností Libor Jindřichovský, na akci: “Zřízení plochy při autobusové zastávce 

Svobodné Hamry včetně nové čekárny”  
                                                                                

 

Dubský Tomáš – starosta v.r.                                                 Štengl Zdeněk – místostarosta v.r. 

 

 

U S N E S E N Í   č. 4/2019 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 12. 8. 2019 konané ve Dřevíkově 
 

  

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

          BERE NA VĚDOMÍ: 

- Zprávu o činnosti OÚ k 12. 8. 2019 

- Plnění rozpočtu k 12. 8. 2019 

- Rozpočtové opatření 10, 12 a 13/2019 

SCHVALUJE 

 Vyřazení poškozených a neopravitelných předmětů dle předloženého návrhu 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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 Spisový řád 
 Oraganizační řád  
 Rozpočtové opatření č. 11 

Uzavření smluv o dílo na akce: 
 “Oprava povrchu parkoviště Veselý Kopec” – POKSPOL s.r.o. 
  “Oprava místních komunikací obce Vysočina” – SÚS PK 
  “Zřízení plochy při autobusové zastávce Svobodné Hamry včetně nové čekárny” – Libor 

Jindřichovský 
 “Stavební úpravy a vybavení části objektu Rváčov č.p. 36”- Libor Jindřichovský 
 “Zázení společenského domu Rváčov” – Libor Jindřichovský 
  “Obec Vysočina – obnova vegetace podél cest” – Denivková zahrada, s.r.o. 
  “Rekonstrukce vytápění “U Kováře Matěje” – ERMONT s.r.o.” 

 

Dubský Tomáš – starosta v.r.                                                 Štengl Zdeněk – místostarosta v.r. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Sbor dobrovolných hasičů Rváčov Vás srdečně zve na oslavu  

        115. výročí založení  

                Sboru dobrovolných hasičů  

1904                          Rváčov                           2019 
  

PROGRAM AKCE: 

13,00 Slavnostní průvod od hasičské zbrojnice 

13,20 Položení věnce u památníku padlých 

14,00 Slavnostní zahájení s přítomností hejtmana 

                                                       Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického 

Co na akci bude k vidění:   

 Zásah hlineckých hasičů u hořícího vozu 

 Požární útok rváčovských hasičů 

 Představení moderních hasických vozů spol. KOBIT 

 Ukázka policejního psovoda 

 Pro děti vystoupí profi kouzelníci manželé Černí 

 Celý program doprovodí hudební skupina Hlinečanka  

_______________________________________________________________________________________ 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  

A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

SE USKUTEČNÍ  (U AUTOBUS. ZASTÁVEK, krom Rváčova) 

 DNE 12. ŘÍJNA 2019 

RVÁČOV (bývalý kravín) 8,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY        8,30 HODIN 

DŘEVÍKOV                       9,00 HODIN 

MOŽDĚNICE                     9,30 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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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TRHOVÉ KAMENICI 

 
 

Spolupráce 1. a 9. třídy 

V úterý 3. září 2019 se sešly obě třídy k vzájemnému 

seznámení. Všichni žáci dostali jeden obrázek 

pohádkového pexesa a podle toho vytvořili dvojice. 

Nejprve si spolu popovídali o pohádce z pexesa, pak se 

navzájem představili, řekli si o sobě, kde bydlí, co je 

zajímá a co mají rádi. V kroužku potom prvňáčci 

představili své nové kamarády z 9. ročníku ostatním a 

řekli nám, co si o nich zapamatovali. 

Následně jsme se vydali po škole, aby žáci 9. třídy 

představili prvňáčky celé škole. Začali jsme u pana 

ředitele a pana zástupce, pak jsme obešli všechny třídy a 

nakonec jsme se seznámili s paní hospodářkou a 

kuchařkami. Při té příležitosti měli prvňáčci možnost poznat celou školní budovu. 

Po velké přestávce, kdy se žáci posilnili, jsme se vydali do školní družiny, aby si tu prvňáci spolu 

s deváťáky zahráli hry.  

A nakonec si žáci 9. ročníku odvedli své kamarády prvňáčky do školní jídelny, kde jim ukázali, jak to tam 

chodí a společně si pochutnali na výborném obědě. 

 

 TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ 

Seminář 9. třídy 

Žáci 9. třídy začali školní rok seminářem v Heřmanově Městci. 

Ve středu jsme brzy ráno vyrazili do Heřmanova Městce a po 

ubytování jsme se rovnou pustili do práce. Ve dvojicích, čtveřicích a 

pak všichni společně jsme řešili úkoly s provázky a provazy. Po 

obědě jsme se vydali na procházku – prohlédli jsme si zámecký park 

a posilnili se výbornou zmrzlinou. Odpoledne nás čekala hra 

Scrabble – běhali jsme pro písmenka, z nich skládali slova a ty se pak 

snažili umístit na hrací plán. V dalších aktivitách jsme se přesvědčili, 

že vyhrát se dá i bez toho, abychom druhého porazili – vyhrajeme 

prostě všichni. Navečer nás čekal táborák, opékání vuřtů, kytary a 

písničky. Den jsme ukončili vyráběním masek při příjemné hudbě. 

Ve čtvrtek ráno se nám sice nechtělo vstávat, ale čerstvé rohlíky nás vytáhly ze spacáků. Po snídani nám 

dali co proto „Dědečkové“. Učili jsme se kratinké básničky – někdo z tištěné podoby, někdo od spolužáka, a 

pak jsme „zkušební komisi“ dokládali, jak jsme to zvládli. Na závěr jsme vymýšleli ve stejném duchu svou 

vlastní poezii. Zkušenost z „Dědečků“ jsme uplatnili při povídání o různých učebních stylech. A hned jsme 

si vyzkoušeli, jak je to u každého z nás. Odpoledne nás čekal výlet do budoucnosti. Založili jsme cestovní 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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kanceláře, rozdělili si Slunce a planety a vytvářeli plakáty, abychom nalákali co nejvíce zájemců o 

vesmírnou turistiku. K tomu nám pomáhaly například encyklopedie o vesmíru nebo naše vlastní fantazie. 

Večer jsme si zahráli na otázky a odpovědi. 

V pátek ráno nám pod nos opět zavoněly čerstvé rohlíky. Čekal nás závěrečný den našeho semináře. 

Nejprve jsme oživovali masky, které jsme si vyrobili ve středu. Pak proběhlo autorské čtení našich básniček 

a úplně na závěr jsme se shodli na hodnocení semináře – bylo to super. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

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, 

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. 

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

 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 

______________________________________________________________________________________ 
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KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ 

ZÁJEZD  DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ 

                       DNE 30. 10. 2019 OD 19,00 HODIN  

„Martin Kolář“ 

                                            „Z A H R Á D K Y“ 

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

ODJEZD: 

RVÁČOV 17,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY 17,05 HODIN 

DŘEVÍKOV 17,10 HODIN 

MOŽDĚNICE 17,15 HODIN 

 

„Jé, to je najednou svobody. To nevím, jestli to zvládnu. Hele! Já stojím na cizí zahradě a nikomu 
to nevadí. Zázrak demogracie. Hele, trpaslík.“      Martin Kolář 

     Z podnětu Horáckého divadla napsal jihlavský autor Martin Kolář zbrusu novou hru, kterou nazval 

Zahrádky. Mohla by se třeba jmenovat i „Sousedé“, protože děj této komedie začíná ve chvíli, kdy se 

vedle domu starousedlíků Kubátových přistěhují noví sousedé. Mezi novými sousedy a starousedlíky 

(„leví a praví sousedé“) to jiskří – vzniká tak spousta vtipných dialogů a řetězec tragikomických 

situací, jejichž průběh a pointu samozřejmě nechceme prozrazovat. 

     Zájemci volejte na telefon 469 333 162 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  Cvičení hasičské výjezdové jednotky 

     Ve čtvrtek 27. 6. 2019 se uskutečnilo cvičení výjezdové jednotky hasičů. Bylo zaměřené především na 

kontrolu provozuschopnosti vodních čerpadel, jejich údržbu a dále na přípravu pytlů s pískem pro použití při 

povodních. Řeka Chrudimka již letos zahrozila vylitím z břehů po vydatných deštích. Členové jednotky se 

pravidelně cvičí a jsou připraveni k případnému zásahu. 
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ČIPOVÁNÍ PSŮ  
O povinnosti čipovat psy se zasadila novela veterinárního zákona č. 

302/2017 Sb. Ta vstoupí v platnost 1. ledna 2020 a určuje, že musí být 

všichni psi na území ČR označeni mikročipem, jinak bude jejich očkování 

proti vzteklině bráno jako neplatné. 

Očkování proti vzteklině a čipování  
Očkování proti vzteklině a mikročip má v rámci zákona spojitost. V roce 

2020 bude možné naočkovat psa na vzteklinu, i když nebude mít 

mikročip, ale pokud kontrola, kterou může provést Státní veterinární 

správa, zjistí, že pes není čipovaný, na očkování proti vzteklině se bude nahlížet jako na neplatné, 

přestože bylo zvíře očkováno a vše má zaznamenané v očkovacím průkazu. 

 

MVDr. KOVAŘÍK 

Nabízí čipování psů. Kdo budete mít zájem o čipování psa, nahlašte se na 

Obecním úřadě Vysočina – telefon 469 333 162, nebo v prodejnách  

ve Dřevíkově, v Možděnici a ve Rváčově.                               M. Nevečeřalová 

 

Výstava obrazů malířů Vysočiny 
     Ve čtvrtek 20. 6. 2019 byla slavnostně zahájena „Výstava obrazů malířů Vysočiny“ ve Rváčově. Výstava 

se konala pod záštitou senátora pana Jana Tecla. Vystavovalo celkem 10 autorů a ke zhlédnutí byly i práce 

klientů Domova sociálních služeb ze Slatiňan.  

     Poděkování patří dětem ze ZŠ v Trhové Kamenici, které pod vedením paní učitelky Lýdie Kárské, 

připravily krásný kulturní program. Dále byly představeny i výtvarné práce, které vznikly v projektu 

„Vysočina maluje“. Tento projekt finančně podpořil Pardubický kraj. 

    

 

Memoriál Ladislava Drápalíka - Dřevíkov 

V sobotu 7. 9. 2019 se ve Dřevíkově uskutečnil již 16. ročník Memoriálu Ladislava Drápalíka v požárním 

útoku a netradiční disciplíně s předávkou vody. I přes nepřízeň počasí přijelo 7 družstev mužů a 2 družstva 

mailto:info@obecvysocina.cz
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žen. V mužích s přehledem zvítězili hasiči ze Studnic, kteří tím obhájili loňské prvenství. V kategorii žen 

pak uspěly hasičky ze Ždírce nad Doubravou. Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony, 

divákům a hostům za podporu a těšíme se na viděnou při dalším ročníku. 

   

 
Kotlíkové dotace 
5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace !!!VYHLÁŠENA!!! 
Název projektu: "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III" 

Číslo projektu: "CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924" 

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na 

pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30. 

Podrobné informace naleznete na stránkách Pardubického kraje 

Blesková povodeň a krupobití 

Ve čtvrtek 29. 8. 2019 postihla naši obec silná lokální bouře. Popadalo několik stromů a Možděnici doslova 

zaplavil silný déšť doplněný kroupami. Došlo k zatopení místních komunikací a několika sklepů. Všem, kdo 

se zapojil, děkujeme za pomoc při odstraňování vzniklých škod. 

     

 
 

  TELEFON 735 290 354             

Čištění, kontrola spalinové cesty, vložkování, stavba a oprava komínů 

PALACKÉHO 178, TRHOVÁ KAMENICE, 539 

 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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     V měsíci srpnu začaly  mistrovské soutěže nového soutěžního ročníku 2019/20 pro fotbalisty SK Rváčov. 

Náš oddíl má v současné době přihlášeno družstvo mužů a ve spolupráci s TJ Horní Bradlo také družstva 

mladších a starších přípravek a mladších žáků.  

 

     Mladší přípravku vede pan Jaroslav Kudláček. Ve své věkové kategorii, kde o výsledky v žádném případě 

nejde, hrají vyrovnaná a prozatím především vítězná 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 2011 a mladší do smysluplné pohybové 

aktivity, přijďte kteroukoli středu nebo pátek na trénink dětí. 

 

Zde se dozvíte vše důležité o chodu družstva a možnosti zapojení vašeho chlapce i dívky. 

 

     Vlastně totéž lze říci i o mužstvu starší přípravky, kterou má na starosti pan Roman Šustr. Zde bychom 

tým také chtěli doplnit o děti ročník narození 2009 a mladší. Tréninky probíhají ve stejnou dobu jako u 

mladší kategorie. 

 

     Mladší žáky trénují pan Josef Blažek a Martin Kudláček. Také v této kategorii poměřujeme síly 

s družstvy celého chrudimského okresu a naše děti na začátku soutěže oba své zápasy vyhrály. 

Tréninky probíhají ve stejný čas s družstvy přípravek, a tak je naše hřiště středeční a páteční podvečery zcela 

zaplněno sportujícími dětmi. 

 

     Pro naše děti je díky velmi dobré spolupráci s vedením obecního úřadu zajištěno více než dostatečné 

materiální a technické vybavení ( míče, dresy, tréninkové pomůcky, hrací plocha atd.). 

Své sportování navíc mohou zasadit do prostor krásného a bezpečného areálu s nabídkou nejrůznějších 

tělovýchovných aktivit včetně možností využití hřiště s umělým povrchem. 

Na rozdíl od drtivé většiny jiných zájmových organizací a kroužků zatím nevyžadujeme žádnou finanční 

spoluúčast rodičů. 

 

     Družstvo dospělých v okresním přeboru po odehraných šesti kolech zatím nepoznalo hořkost porážky a 

s jedinou remízou vede tabulku soutěže. Během letní přestávky se nám podařilo tým vhodně doplnit o hráče 

Zdeňka Dostála, Dejana Galamiče, Davida Škvrňáka a Jiřího Nováka a tak věříme, že se nám bude dařit i 

nadále a budeme bojovat o postup do vyšší soutěže. Trenéry tohoto družstva jsou pánové Stanislav Záhorka 

a Jiří Skála, vedoucím pan František Odstrčil. 

 

     Níže v tomto čísle Zpravodaje najdete rozlosování soutěží našich družstev s tím, že tučně vytištěné utkání 

hrajeme v domácím prostředí. 

 

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

na našem hřišti.  

 

 

                                                                                                                               Aleš Meloun 

                                                                                       předseda SK Rváčov, z.s. 
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