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Z P RA V O D A J    č. 2/2013 

 

 

Vážení spoluobčané, 

     v dnešním zpravodaji Vám předkládáme rozpočet obce pro rok 2013. Se zůstatky na účtech jsme Vás 

seznámili již v minulém zpravodaji. Tyto finance můžeme použít v letošním roce. 

     Velkou neznámou pro nás zůstává nové rozpočtové určení daní a poplatky základním a mateřským 

školám.  

     Hlavními investičními akcemi letošního roku jsou úpravy veřejného prostranství a 

opravy místních komunikací.  

Bohužel nejsme spokojeni s opravami provedenými v loňském roce a řadu z nich 

musíme reklamovat. 

     Stejně jako v minulých letech přispíváme na činnost dobrovolných hasičů, sportovního klubu a letos je 

opět vypsán grant na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

     Nemalou položku tvoří i nový územní plán. 

     V měsíci únoru bylo s pomocí příspěvku Pardubického kraje zrekonstruováno sociální zařízení             

v restauraci „U Kováře Matěje“. Nově vznikla toaleta pro invalidy.  

Přeji Vám všem snad již slunečnější jarní dny.                        

               Tomáš Dubský 

 

 

          V dnešním zpravodaji Vám předkládáme program Veselého Kopce a kulturní program Města 

Hlinska. 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
Moc děkujeme občanům, kteří se zapojili do SBÍRKY  POUŽITÉHO  OŠACENÍ. 
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U S N E S E N Í   č. 2/2013 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 17. 4. 2013 konané ve Rváčově 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
bere na vědomí: 

 Rezignaci členky obecního zastupitelstva 

 Zprávu o činnosti OÚ 

 Rozpočtové změny 1 – 5 

schvaluje:  

 inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2012 včetně likvidačního protokolu  

 prodej pozemku p.č. 573/26 v k.ú. Možděnice o výměře 27 m²  

 Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko  

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na docházku dětí do MŠ A ZŠ Hlinsko a dodatek 

č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci 

neschvaluje: 

 Příspěvek na dojíždějící žáky v roce 2013 

volí: 

 Předsedu finančního výboru pana Vlastimila Blažka 

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

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Změna člena obecního zastupitelstva. 

 

Dne 12. 4. 2013 rezignovala na funkci člena zastupitelstva obce paní Jana Šustrová. 

Nahradil ji pan Vlastimil Blažek. 

 

 

V Ý Z V A 

ŽÁDÁME NÁJEMCE HROBŮ, KTEŘÍ ODLOŽILI STARÉ 

NÁHROBKY NA HŘBITOVĚ U SVATÉHO MIKULÁŠE,  

NEBO ZA HŘBITOVNÍ ZDÍ, ABY TYTO NÁHROBKY 

ODKLIDILI DO 10. 5. 2013.  

PO TOMTO TERMÍNU BUDOU VEŠKERÉ STARÉ 

NÁHROBKY ODVEZENY A ZLIKVIDOVÁNY.                                                                               

 

                                                                                                              Iveta Tichá         
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           ROZPOČET PRO ROK 2013 

                          P Ř Í J M Y 
 Text  

 Z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1 000 000,00 

 Z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 60 000,00 

 Z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 120 000,00 

 Z příjmů práv. osob 1 200 000,00 

 Z přidané hodnoty 2 400 000,00 

 Poplatky za odnětí zem. půdy 3 000,00 

 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 300 000,00 

 Poplatek ze psů 5 100,00 

 Poplatek za užívání veř. prostor 1 000,00 

 Loterie  15 000,00 

 Správní poplatky 6 000,00 

 Daň nemovitostní 550 000,00 

 Příspěvek na výkon státní správy 127 500,00 

 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 500 000,00 

 Bytové hospodářství Rv. 44 45 000,00 

 Pohřebnictví 5 000,00 

 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 

 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 100 000,00 

 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 

 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 30 000,00 

 DPS služby 10 000,00 

 DPS nájem 85 000,00 

 Ostatní nahodilé příjmy 10 000,00 

 Příjmy z úroků 10 000,00 

   

 C e l k e m 7 588 600,00 

 

                                              

                             V Ý D A J E 

 
Text   

LESY 50 000,00 

 VNITŘNÍ OBCHOD A SLUŽBY  

 
350 000,00 

CESTOVNÍ   RUCH  60 000,00 

 SILNICE 

 
1 800 000,00 

SILNIČNÍ DOPRAVA 2 000,00 

 ODVÁDĚNÍ A ČIŠŤ. ODP. VOD (KANALIZACE)          50 000,00 

 OPRAVY DROBNÝCH TOKŮ 

 
120 000,00 

 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ        0,00 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 0,00 

 ZÁLEŽITOSTI  KULTURY             

 

210 000,00 

 TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST V MAJETKU OBCE 30 000,00 

 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 

 

100 000,00 

 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE  400 000,00 

STOMATOLOGIE 2 200,00 

 LSPP 20 000,00 

 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
420 000,00 

 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OPRAVY VO a EL. ENERGIE 

                                               Elektrická energie  

500 000,00 

 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

            (MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)   

1  696 000,00 

 SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 550 000,00 

 SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ 25 000,00 

 PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEŇ  280 000,00 

STRÁŽ OCHRANY – (KRIZOVÝ – PŘÍRODNÍ ŽIVEL) 50 000,00 

 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA                220 000,00 

 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 71 000,00 

 POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBR. ČÁST    160 000,00 

 ZASTUPITELSTVO OBCE               800 000,00 

 ČINNOST VNITŘNÍ SPRÁVY                 2 744 800,00 

 PŘÍJMY A VÝDAJE FINANČNÍCH OPERACÍ 20 000,00 

 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 40 000,00 

 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH  LET 

 
48 900,00 

 C e l k e m                 10 819 900,00 

 

Převod z roku 2012  -  3.231.253,18 Kč 

Převod z roku 2012:3.231.253,18 Kč + příjmy roku 2013 = 3.231.300,00 +7 588 600,00= 

=10 819 900,00 Kč  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

„Výuka angličtiny a němčiny“  
 

 Nabízím výuku angličtina a němčiny.  

Kontakt: T.Dymacek@seznam.cz 

Telefon: 702 030 886                    

 

 

  

mailto:T.Dymacek@seznam.cz
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                            SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO 

                          a NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

              SE USKUTEČNÍ  (U AUTOBUS. ZASTÁVEK) 

DNE 26. DUBNA 2013 

RVÁČOV                        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!!! 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

DUBEN 2013 KVĚTEN 2013 ČERVEN  2013 

83 LET  
ŠTOLLOVÁ JARMILA 

83 LET  
MILOSLAV ZDRAŽIL 

86 LET  
DRÁPALÍK LADISLAV 

84 LET 
ŠTOLL LADISLAV 

70 LET  
KUČERA ANTONÍN 

 

80 LET 

KUČEROVÁ VĚRA 

  

93 LET  

MÁLKOVÁ MARIE 

  

86 LET 

DOPITOVÁ OLGA 

  

 

Životní jubilea se uvádějí: 70 let, 75 let, 80 let a více let. 

________________________________________________________________________ 

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ – U P O Z O R N Ě N Í 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství stanoví obecně závazné vyhláška č. 3/2006 

o volném pohybu psů.  

Chovatelé psů jsou povinni zajistit: 

- pes musí mít vždy platnou identifikační známku. 

- při pohybu na veřejných prostranstvích musí být psi na vodítku 

- v případě agresivního psa nebo psa, který je těžce ovladatelný, musí mít pes náhubek 

 

!!! Psí výkaly znečišťují v obcích veřejné prostranství. Majitelé psů jsou povinni výkaly po svých 

miláčcích uklidit, aby v nich ostatní občané nemuseli chodit!!!  
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                            OTEVÍRACÍ DOBA 

 
    od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013 

PONDĚLÍ z a v ř e n o 

ÚTERÝ 11,00 – 17,00 hodin 

STŘEDA 11,00 – 17,00 hodin 

ČTVRTEK 11,00 – 17,00 hodin 

PÁTEK 11,00 – 22,00 hodin 

SOBOTA  11,00 – 24,00 hodin 

NEDĚLE 11,00 – 18,00 hodin 

Pro skupinové akce je možno otevřít podle dohody. 

Majitel:                                                                   Provozovatel: 

OBEC VYSOČINA                                              Jiří ČÁSLAVSKÝ  

Dřevíkov čp. 55                                                      Miřetice čp. 41  

539 01 Hlinsko                                                       539 55 Miřetice  

IČO: 271217                                                            
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI 
 

           Z pátku 22. 3. na sobotu 23. 3. letošní šesťáci s paní učitelkou P. Sádeckou, 

její dcerou Míšou a paní učitelkou Kárskou již potřetí strávili noc ve škole. Do 

oficiálního termínu Noci s Andersenem  sice ještě zbývá několik dní, ale toto přenocování bylo zaměřeno 

právě na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti.  

 Každý z 15 zúčastněných žáků si přinesl knihu, kterou ostatním představil tak, aby naše čtenáře 

daná kniha zaujala a aby získali zájem si ji půjčit a přečíst. Chlapci a dívky ze své oblíbené knížky vybrali 

krátkou poutavou ukázku, jejímž úkolem bylo navodit patřičnou chuť k přečtení knihy, což se v mnoha 

případech povedlo. Ihned po skončení debaty si někteří žáci mezi sebou svoje knížky vyměnili a těšili se, 

až se do nich budou moci začíst. Největší úspěch ve výběru literatury mělo několik dílů knižního 

zpracování Mikulášových patálií, jejichž autorem je známý francouzský spisovatel René Goscinny. 

 Jelikož se v literární části českého jazyka věnujeme dobrodružné literatuře, bylo pro tento večer 

zvoleno téma „Cesta za dobrodružstvím“. V úvodu jsme uspořádali tzv. trh nápadů, ve kterém jsme si 

ujasnili, co pro jednotlivé účastníky třetího nocování slovo dobrodružství znamená.  V průběhu večera 

jsme plnili různé úkoly, které byly zaměřené na orientaci v textu.  Součástí andersenovského nocování 

bylo i čtení s předpovídáním. Paní učitelka Kárská si pro nás připravila vyprávění „Dobrodružství mého 

života“. Naslouchali jsme s nastraženýma ušima a snažili jsme se předpovídat, co se odehraje v 

následujícím okamžiku. Dozvěděli jsme se o kamínku štěstí, který paní učitelka Kárská vlastní. Dokonce 

jsme měli možnost kamínek si prohlédnout, půjčit si jej a kapičku štěstíčka si z něho vzít.   

 Do školy jsme si přinesli i další knížky, ze kterých jsme si v pozdním večeru četli. Paní učitelka 

Kárská nás pochválila a řekla nám, že dnešní děti příliš nečtou a že my, šesťáci, jsme malou výjimkou. 

Jsme dobří čtenáři a čtení nás baví.  

 Jaké by to ale bylo nocování bez stezky dobrodružství? Ano. I tuto cestu plnou různých aktivit 

jsme v noci absolvovali. Než jsme se dostali do třídy, museli jsme prolézt jedovatou pavučinou, aniž 

bychom se jí dotkli, jinak bychom ihned usnuli. Poté jsme všichni přebrodili rozbouřenou řeku, a tak jsme 

konečně vstoupili do ložnice – naší třídy. Vyzkoušeli jsme si tam pozdravy zvířátek. Zvládli jsme boj s 

hroznou příšerou, která se jmenovala „Fukomilka elektroocasatá“. Podařilo se nám ji přemoci a zvítězit 

nad ní. Velikou zkoušku odvahy činilo hledání časovaných bomb – budíků. Bomby jsme úspěšně 

zneškodnili a tím jsme zachránili naši školu. Svoji prostorovou orientaci jsme si vyzkoušeli při střelbě 

divokých kačen na terč. Tento úkol jsme měli ztížený, protože jsme měli oči zavázané šátkem. Přesto 

jsme to bez problémů zvládli. Za výborně splněné úkoly jsme si za odměnu zahráli na schovávanou.  

 Vidět školu z jiného pohledu v jinou denní dobu bylo pro nás velice zajímavé.  

 A pak nás už čekala cesta do Krajiny snů, která byla tak spletitá, že jsme ji mnozí nemohli dlouho 

najít. Ráno jsme se nasnídali. Zbývalo zhodnotit uplynulé hodiny a nakonec objevit poklad ukrytý mimo 

budovu a říci si, že se nocování vydařilo.  

 Už se moc těšíme na další skvělou noc strávenou ve škole. 

 

                Očima šesťáků s jejich souhlasem napsaly: Pavla  

                Sádecká a Lýdie Karská 

 

Hlinecký hrneček 
Měsíc březen je považován za měsíc knihy. Hlinecká knihovna proto vyhlásila každoroční soutěž 

v tvůrčím psaní. Letošní téma znělo: „Dřív než usnu.“ Za naši školu se zúčastnili Lucie Nevolová, žákyně 

8. třídy a Anna Hronová, žákyně 6. třídy. Hodnocena byla první tři místa, která vybírala porota složená 

z řad knihovnic. Byly vyhlášeny čtyři kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy a dospělí bez 

omezení věku. Na slavnostním vyhlášení v prostorách dětské knihovny v Hlinsku se sešlo několik žáků 

místních škol a do soutěže bylo celkem zasláno asi 50 příběhů z celé naší republiky. Naše žákyně se 
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neumístily na stupních vítězů, ale přesto jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přikládáme na 

ukázku jeden příspěvek.  

 

                                                          Usínání 
Fí! Letím vzduchem a prudce padám dolů. Bum, prásk a ležím. Zkoumavě se rozhlížím sem a 

tam. Kde to jsem? Aha, rozbité křeslo, slupky od pomerančů, potrhané košile, shnilé trámy, skořápky 

z vajíček, rozbité lahve a plno dalších věcí. S hrůzou zjišťuji, že jsem na nějaké skládce a kolem jsou jen 

samé nepotřebné a staré předměty. Ptám se sám sebe:„ Patřím do této společnosti i já?“ Pomalu se 

prohlížím a zjišťuji, že mám ulomené ucho, prasklé dno a z jedné strany odřený hnědý nátěr. Je to tak. 

Jsem starý hrnek, který již dosloužil a už ho nikdo nepotřebuje. Je mi ze všeho smutno.  

Když si vzpomenu, kolikrát jsem byl užitečný, chce se mi plakat. Celý usoužený starostmi usínám 

s myšlenkami na další den. Copak mi asi přinese? 

               Ráno otevírám oči a jsem plný černých myšlenek až po okraj. V tom mě něco zalechtá na boku. 

Otáčím se a vidím – kopřivu. Přátelským hlasem mně šeptá do ucha: „ Hrnečku, probuď se. Bude krásný 

den. Přeji ti hodně štěstí.“ 

„Hezký den bude, sluníčko začíná svítit, ale budu mít i nějaké štěstí?“zamyšleně odpovídám. 

Najednou slyším rázné kroky, které se jistě přibližují. Napětím ani nedýchám. Nějaká žena se nade mnou 

sklání a povídá si: „ Podívejte se! Tohle je docela pěkný hrnek. Já si ho vezmu, zasadím do něho květiny 

a bude mi zdobit terasu před domem.“ 

Za chvíli cítím příjemné teplo lidských rukou. Netrvá dlouho a už mě šimrá padající hlína, ze 

které vyčnívají červené, fialové a žluté květy. Ach, jsem tak šťastný. A víte proč? Protože jsem zase 

užitečný a někomu prospěšný! 

Dříve než dnes usnu, vzpomenu si ,  kde jsem před nedávnem byl. Kamarádi na půdách, ve 

sklepích a na skládkách, nezoufejte,  někteří  lidé vás mohou ještě zachránit. Proto přeji vám a všem 

hodným lidem hodně štěstí a každý den spokojené usínání.        

 Lucie Nevolová, žákyně 8. třídy 

 

Úspěch ZŠ Trhová Kamenice v chemické soutěži 

V prostorách ABC klubu Na Olšinkách se ve čtvrtek 7. března v 15 hodin uskutečnilo slavnostní 

vyhlášení šestého ročníku soutěže Hledám nejlepšího mladého chemika. Celkem se zúčastnilo 108 

základních škol pěti krajů: Pardubického, Královehradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje 

Vysočina. Jde o největší oborovou soutěž v České republice. Z 2500 žáků se postupným vyřazováním do 

finále dostalo 30 nejlepších. Máme velikou radost, že mezi nimi je i Martin Pilný, žák 9. třídy naší školy. 

Umístil se na 23. místě. Prokázal nejen vynikající teoretické vědomosti, ale neztratil se ani v praktických 

dovednostech, přestože naše škola nemá potřebné laboratorní vybavení. Martin si zaslouží gratulaci a 

poděkování za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Eva Gábrlová 

 

Pouťová zábava 
Lyžařský klub Trhová Kamenice Vás srdečně zve na pouťovou zábavu, 

která se bude konat 4. 5. 2013 od 20.00 hodin v místní sokolovně. K tanci 

a poslechu hraje skupina ŘEMEN ROCK. Občerstvení zajištěno. 

3. 5. 2013 – 5. 5. 2013 – objížďka z důvodu uzavření silnice 

II/343   (konání tradiční místní pouti v Trhové Kamenici ve dnech 3. – 5. 

5. 2013). Objízdná trasa Svobodné Hamry, Dřevíkov. 

  
 



 Strana 10 (celkem 12)                              Občasník Obce Vysočina                              Dne: 24.4.2013 

 

 

 
 

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 

 

 

     AKCE HLINSKO 2013 

 Svatojiřský jarmark (24.4., Betlém): Akce je pořádána k celosvětové 

kampani Den Země a je součástí projektu Zdravé město a Místní agenda 

21. Součástí jarmarku bude i farmářský trh (sadba, rostliny, zvířata, 

zemědělské přebytky apod.). 

 Léto s Rychtářem (květen – září, areál pivovaru): Každoroční hudební 

festival populárních hudebních skupin je jednou za 2 roky doplněn dnem 

otevřených dveří pivovaru. 14. září připravil pivovar pro návštěvníky 

velkou oslavu svého stoletého výročí. 

 Léto s Rychtářem (25.5., areál pivovaru): Divokej Bill – 15 let tour  

 Výtvarné Hlinecko (22.6. - 8.9., Městské muzeum a galerie): Tradiční výstava obrazů pořádaná ve 

spolupráci s Národní galerií v Praze se koná již více než 50 let. V letošním roce bude představeno dílo 

Vojtěcha Hynaise a Ludvíka Kuby. 

 Léto s Rychtářem – Rychtář fest (22.6., areál pivovaru): Tomáš Klus, Vypsaná Fixa, Škwor, Mandrage, 

Rybičky 48 a další 

 Hlinecké Medobraní (29.6., Betlém): Pro návštěvníky Medobraní je připraven (nejen) medový a 

kulinářský jarmark, medové masáže, soutěž o nejoriginálnější medový recept, přednášky, ochutnávky 

medu a medoviny, celodenní doprovodný program a další netradiční hry a soutěže pro děti i dospělé. 

 Léto s Rychtářem – Harlej + Alkehol (20.7., areál pivovaru) 

 Den dřeva (27.7., Betlém): Celodenní akce představuje dřevo ve všech jeho podobách – od jeho 

zpracování lesní technikou až po ukázky výroby a prodej konečných výrobků jednotlivých řemeslníků. 

Součástí je bohatý program na pódiu a soutěže s tematikou dřeva pro děti i dospělé. Také letos se mohou 

návštěvníci těšit na Stihl Timbersports show s vícemistrem světa Martinem Komárkem nebo jízdu na 

dřevěném voru po Chrudimce. 

 Příběh dřevěné panenky (10.8., Betlém): Expozice dřevěných hraček z Hlinecka v Turistickém 

informačním centru a památková rezervace Betlém se stanou dějištěm dobrodružného příběhu dřevěné 

Panenky. Program pro děti i jejich rodiče. 

 Hlinecký folkový špekáček (10.8., areál Na Drahách) 

 Léto s Rychtářem – Tři sestry (16.8., areál pivovaru), hosté: E!E, Doctor P.P., MZH 

 Adámkovy folklorní slavnosti (30.-1.9., Betlém): Třídenní slavnosti každoročně prezentují dětské i 

dospělé folklórní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Program bývá doplněn tradičním 

jarmarkem. 

 Léto s Rychtářem – Kryštof (31.8., areál pivovaru) 

 Artsy Fartsy II, creativity festival (5.- 8.9., MFC, Betlém, ulice Hlinska): Několikadenní festival s 

podtitulem „creativity festival“ nabídne bohatý divadelní, i hudební program v českém i anglickém jazyce, 

workshopy, výtvarné dílny atd. 
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 Den s Rychtářem – 100 let pivovaru (14. 9., areál pivovaru): NoName, Turbo, Buty a další 

 Svatováclavský trh (28.9., Betlém) 

 

SOUBOR LLIDOVÝCH STAVEB A ŘEMESEL VYSOČINA 
Veselý kopec 

Zahájení sezóny proběhne dne 27. dubna 2013 programem Živé dědictví. 

Živé dědictví 

Ukázka tradičních řemesel a obyčejů. Doprovod ný program k výstavě ve statku z Mokré 

Lhoty, která   b u d e v ě n o v á n a   10. výročí vzniku Úmluvy o zachování  

nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO. 

Otevírací doba: Denně mimo pondělí, od 9.00 do 17.00 hodin. Poslední prohlídka 

s průvodcem v 16.00 hodin). 
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