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ZPRAVODAJ č. 3/2013 
 

Vážení spoluobčané, 

     prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny a léto se nám snaží vynahradit zamračené 

jaro. Bohužel počasí nám ukazuje i svou nepříjemnou tvář. 

     Koncem měsíce června zasáhla povodeň i naší obec. 25. 6. ráno se po intenzivních deštích řeka 

Chrudimka vylila ze svých břehů. Nejvíce toto postihlo Svobodné Hamry. Postupně byly zaplaveny 

zahrady, sklepy přilehlých domů a částečně i dětské hřiště. Při této příležitosti bych chtěl 

poděkovat místním dobrovolným hasičům a Vám, kteří jste pomáhali při zmírnění způsobených 

škod. 

     Již tradičně se v letních měsících koná „Výstava obrazů malířů Vysočiny“ ve Rváčově. 

V letošním roce se jedná již o pátý ročník. Z tohoto důvodu jsme oslovili malíře, kteří doposud zde 

vystavovali. Díky tomuto máte možnost zhlédnout cca 150 obrazů. Výstava potrvá do 18. 8. a určitě 

doporučuji její návštěvu. 

     Přeji Vám krásné letní dny. 

Tomáš Dubský 

 

Vesnice roku 2013 - oranžová stuha 
     V letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku 2013. 

Soutěž je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je 

snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, 

zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a 

upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout 

aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat 

svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života 

v obci.  

Po vyplnění rozsáhlé přihlášky nás dne 21. 5.  navštívila hodnotící komise. Té 

jsme během dvou hodin představili naší obec. Velice příjemnou zprávou pro 

nás bylo sdělení, že jsme uspěli a získali Oranžovou stuhu Pardubického kraje pro rok 2013. Ta se 

uděluje za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Stuhu jsme převzali 3. 8. v Dolním Újezdu. 

Součástí ocenění je i částka 100.000,- Kč, kterou věnoval Pardubický kraj. Zároveň jsme postoupili 

do celostátního kola.   
     Podobná ocenění jsou vždy úspěchem všech Vás, kteří se nezištně staráte o veřejné prostranství 

a společenský život, za což Vám patří poděkování. 

Tomáš Dubský 
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U S N E S E N Í   č. 3/2013 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 18. 6. 2013 konané ve Svobodných Hamrech 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
      

BERE NA VĚDOMÍ: 
 Zprávu o činnosti OÚ k 18. 6. 2013 

 Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 

 Závěrečný účet, zprávu o přezkoumání hospodaření a účetní závěrku svazku obcí Trhová 

Kamenice a Vysočina pro plynofikaci za rok 2012 

 Závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení 

obcí mikroregionu Hlinecko za rok 2012 

 Plnění rozpočtu k 31. 5. 2013 

 Rozpočtové změny č. 6-8 

 

SCHVALUJE: 
 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy Krajského úřadu 

Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 – 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.“ 

 Účetní závěrku obce Vysočina 

 Smlouvu o výpůjčce se společností EKO – KOM, a.s. č. OS 201320003436 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene ozn. Net/OSNM/165/2013 SE SPOLEČNOSTÍ včp Net, 

s.r.o., RWE Gas, s.r.o.  

 Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu  stavební  obnovy a restaurování kulturních památek a 

dobrovolných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2013 na akci „Oprava 

křížku u č.p. 55 ve Dřevíkově“ 

 Smlouvu o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení územních plánů v roce 2013 na akci 

„Územní plán Vysočina – upravený návrh“ 

 Uzavření smlouvy o dílo se společností Jindřichovský na akci „Zřízení zpevněných ploch Rváčov“ 

 Záměr odprodat pozemek p.č. 503/11 v k.ú. Dřevíkov 

 Uzavření smlouvy se společností Silnice Čáslav – Holding, a.s. na opravu místních komunikací 

        

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

 

 

Výsledky Vesnice roku 2013 Pardubického kraje  

 
Zlatá stuha – Dolní Újezd (okres Svitavy)             

Modrá stuha - Ostrov (okres Chrudim) 

Bílá stuha – Dříteč (okres Pardubice) 

Oranžová stuha – Vysočina (okres Chrudim) 

Zelená stuha – Bystré (okres Svitavy) 
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Nákup energií Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko pro rok 2014 
 

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko zajišťuje pro své obce společný 

nákup energií od roku 2012, kdy jsme získali dodavatele energií 

prostřednictvím elektronické aukce. Pro letošní i příští rok využíváme 

možnosti nákupu energií Českomoravskou komoditní burzou Kladno. 

Tohoto nákupu energií se nemohou účastnit občané. 

V roce 2012 a 2013 nakupovalo město Hlinsko energie samostatně, pro 

rok 2014 se rozhodlo pro společný nákup s obcemi mikroregionu. 

Požadovaný objem energií je tak vyšší a pro nové dodavatele zajímavější. 

Protože v současné době je na velkoobchodním trhu výhodná cena elektrické energie, proběhl již 11. 

června nákup elektřiny na rok 2014: nízké napětí 961 Kč/MWh, vysoké napětí 830 Kč/MWh. 

V porovnání s rokem letošním dojde k výrazným úsporám: nízké napětí pro město Hlinsko 1 207 

Kč/MWh, mikroregion 1 240 Kč/MWh, vysoké napětí pro město Hlinsko 1 135 Kč/MWh, pro 

mikroregion se nenakupovalo. 

S nákupen plynu zatím čekáme na výhodnou cenu na trhu. 

Nákup energií je jednou z aktivit, které Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko realizuje pro své obce. 

Osvědčilo se, že společný postup přináší větší úspory, než kdyby obce nakupovaly samostatně. Všechny 

poplatky spojené s přípravou a realizací nákupu hradí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, obce nemusí 

zajišťovat ani administrativu celého procesu.  

 

 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI 

 

Skutečský slavík 

V pondělí 10. června se 9 žáků naší školy zúčastnilo pěvecké soutěže „Skutečský 

slavík“. Konkurence ve všech věkových kategoriích byla veliká. Přesto naši malí 

zpěváčci zaznamenali nemalé úspěchy. 

Nejvyššího ocenění dosáhl Miloš Polánský ze 7. třídy, který svojí interpretací 

písně „První signální“ porotu zaujal natolik, že postupuje na koncert vítězů, který se 

uskuteční v září. Miloš si již podruhé bude moci zazpívat naživo s kapelou „Sto 

zvířat“ a bude moci získat další ocenění. 

Druhá místa v soutěži získaly: Eva Odehnalová (4. tř.), Adéla Häuslerová (5. tř.), Sára Tichá (5. tř.), 

Eliška Horáková (7. tř.) a Anita Zlatohlávková (7. tř.). Třetí místa obsadily: Julie Červenková (2. tř.), 

Tereza Žáková (5. tř.). Čestné uznání obdržela naše výborná zpěvačka Sabina Neuwirthová (6. tř.), 

kterou díky nemoci tentokrát neposlouchaly hlasivky tak, jak ji poslouchají při všech jejích pěveckých 

výkonech. Sabina přesto zabojovala a odzpívala celou píseň, jak nejlépe jí to její zdravotní stav dovolil, 

za což jí patří obrovská poklona. Všem mladým talentům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší 

školy. 

 

 

Soutěž „Právo na každý den“ 

Ve středu 29. května se družstvo žáků osmé třídy ve složení: Anna Marková, Petra Nováková, 

Vendula Holubová a Josef Jehlička účastnilo krajského kola soutěže „Právo na každý den“. Tuto soutěž 

pořádá Odbor prevence kriminality Pardubického kraje. V letošním roce postoupilo do krajského kola  19 

základních škol. Naše družstvo se rozhodně neztratilo a obsadilo konečné deváté místo. Soutěž prověřila 

žáky ve znalosti otázek z trestního, rodinného, občanského a pracovního práva. V porotě této soutěže 

zasedala mimo jiné primátorka Pardubic, ředitel Městské policie Pardubice, státní zastupitelka pro 

Pardubický kraj a další významné osobnosti. Za vzornou reprezentaci žákům děkujeme. 
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Grant z Ministerstva životního prostředí:  

Zelená učebna 

V minulém školním roce podala naše škola žádost 

na vybudování „Zelené učebny“. Tento grant je 

financován z Revolvingového fondu Ministerstva 

životního prostředí. Naše žádost byla posouzena 

kladně 

a v měsíci květnu mohlo dojít ke stavbě „Zelené 

učebny“. Tato učebna bude sloužit, jak žákům naší 

školy, tak i široké veřejnosti. Má půdorys ve tvaru 

kruhu, jehož dominantním symbolem je bylinková 

spirála ve tvaru šneka. Smyslové záhony s 

jednotlivými bylinkami a rostlinami doplňuje ptačí 

budka, kamenná zídka pro drobné živočichy a zasazené okolní stromky. Přírodní učebna bude sloužit 

dětem v hodinách přírodopisu, prvouky, ale může být i příjemným zákoutím pro odpočinek rodičů s 

dětmi. 

Protože musíme dodržet pravidla publicity, je součástí této krátké zprávy i toto ujednání: Tento dokument 

byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto 

dokumentu je výhradně odpovědná Základní škola Trhová Kamenice a nelze jej v žádném případě 

považovat za názor Ministerstva životního prostředí. 

 

 

Testování žáků páté a deváté třídy 

 
V časovém rozmezí 13. května – 7. června 2013 probíhalo 

na všech základních školách „testování žáků pátých a 

devátých tříd“. Také naše škola měla za povinnost zúčastnit 

se tohoto testování, žáci devátých tříd si zkusili testy z 

matematiky, českého jazyka a anglického jazyka od 27. 

května do 29. května. Naši pátou třídu prověřily testy od 3. 

června do 6. června. Každý z žáků obdržel lísteček se svými 

přístupovými kódy a na své výsledky se všichni žáci mohou 

podívat na stránkách https://portal.niqes.cz/ IDM  

výsledky/, kde zadají své jedinečné přístupové heslo. 

 

 

SK RVÁČOV VÁS ZVE NA AKCI 

      „LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“ 

DNE 17. 8. 2013 

OD 14,00 – 22,00 HODIN 

MÍSTO KONÁNÍ AREÁL SK RVÁČOV 

 

Odpolední akce s vystoupením loutkoherců, kouzelníka, 
harmonikáře, ukázkami jízdy na U rampě na kolech 

BMX, výtvarnými koutky, autorskými čteními knižní prózy, vyjížďkami na koni, 

autodráhou, malováním na obličej, množstvím her a soutěží. 
 

https://portal.niqes.cz/
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ČERVENEC 2013  SRPEN 2013 ZÁŘÍ  2013 

75 let Marie PILAŘOVÁ  87 let Jaroslava BAČKOVSKÁ 

86 let Olga PILAŘOVÁ  82 let Zdenka MRKVIČKOVÁ 

83 let Jan NOVÁK  84 let František SAJFRT 

83 let Jaromír DOSTÁL  75 let Marie MÁLKOVÁ 

82 let Marie CHMELAŘOVÁ  70 let Olga BERANOVÁ 

 

 

Vítání občánků 2013 

     V sobotu 22. 6. 2013 jsme na obecním úřadě přivítali nové občánky narozené v roce 

2012, jednoho kluka a dvě holky. Jmenovitě: Dušánková Natálie, Němcová Tereza a Chmelař 

Filip. Novým občánkům přišly zarecitovat a zazpívat žákyně ZŠ Trhová Kamenice. Kromě 

maminek a tatínků vítání přihlíželi i dědečkové s babičkami a další příbuzní.  

Jmenovaným přejeme do života pevné zdraví, hodně štěstí a životních úspěchů. 

        

 

 

Volné pobíhání psů 

 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství stanoví obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o volném 

pobíhání 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. 
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DOTACE OD PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
 Dotace na podporu provozu obchodu – 100 000,- Kč            

 Územní plán Vysočina – upravený návrh – 41 500,- Kč 

 Oprava křížku ve Dřevíkově – 20 000,- Kč 

 Zpevněné plochy Rváčov – 100 000,- Kč 

 

 

 

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD 

 
Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který obec Vysočina 

v roce 2012  vytřídila a předala k využití. V přehledu je uveden také objem 

finančních prostředků, které obec vyfakturovala a obdržela od společnosti 

EKO-KOM, a. s. 

 

 

 Tuny Částka 

Rok 2012 celkem 21,576 63 147,50 

1. kvartál 3,602 8 715,50 

2. kvartál 5,247 14 521,50 

3. kvartál 7,818 25 096,50 

4. kvartál 4,909 14 814,00 

 

POZVÁNKY 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

 

Datum: 2.7.2013 - 1.9.2013 

Kde: Betlém, Hlinsko 

Popis: Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan Hlinsko, domek č. p. 

178. 
 
BROUCI A MOTÝLI 

 

Datum: 9.7.2013 - 1.9.2013 

Kde: Městské muzeum Hlinsko 

Popis: Unikátní sbírka brouků a motýlů z pozůstalosti po učiteli a správci muzea Františku 

Voříškovi,naposledy vystavená v roce 1999. 

 
18. ADÁMKOVI FOLKLÓRNÍ SLAVNOSTI 

 

Datum: 30.8.2013 - 1.9.2013 

Kde: areál Betléma 

Popis: Kulturní akce v rámci Hlineckého duhového léta 2013. 

 

 

 

 

SDH Dřevíkov vás srdečně zve: 

 24. 8. 2013  COUNTRY BÁL - BÍBŘI CHRUDIM – DŘEVÍKOV – PARKET 

   7. 9. 2013  HASIČSKÁ SOUTĚŽ VE DŘEVÍKOVĚ 
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UPOZORNĚNÍ 

MUDr. Zuzana Vančová upozorňuje své pacienty, 

ŽE OD 12. 8. - 23. 8. 2013 

NEBUDE ORDINOVAT. 

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ 

NUTNÉ PŘÍPADY OŠETŘÍ MUDr. MARELOVÁ VE SVÉ ORDINACI V MIŘETICÍCH. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Rozpis  pohotovostních   služeb   stomatologů 

Srpen 

10.8. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

11.8. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

17.8. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 

18.8. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 

24.8. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 

25.8. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 

31.8. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

Září  

1.9. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

7.9. Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64 

8.9. Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64 

14.9. Sobota MUDr. Zdeňka Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 

15.9. Neděle MUDr. Zdeňka Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 

21.9. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 

22.9. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401 

28.9. Sobota - státní svátek MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní 

středisko 

29.9. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko 

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
 

Zemědělská a.s. Vysočina 
Zemědělská a.s. Vysočina se sídlem ve Dřevíkově  

Nabízí: 

 Prodej brambor od července 2013 

 Prodej chlazených i uzených kuřat od 10. září 2013 

 Prodej chlazených husokachen od 1. Října 2013 

 

Kontaktní telefon: 469 326 600, 469 326 609 

http://www.zem-vysocina.cz/
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