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ZPRAVODAJ č. 4/2013 
 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

minulý týden se konaly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. V naši obci se 

zúčastnilo 71% voličů. S podrobnými výsledky se můžete seznámit v dnešním zpravodaji. Dále mi 

dovolte, abych Vás pozval na dvě kulturní akce, které na podzim připravujeme. V listopadu se koná 

zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě a v prosinci tradiční předvánoční koncert v kostele sv. 

Mikuláše. Zajímavou informací možná bude i rozšíření spolupráce se společností ECOBAT s.r.o. a 

doplnění nových sběrných míst. 

Přílohou dnes dostáváte informační leták o Místní akční skupině Hlinecko (tzv.MAS), která 

v minulém roce obnovila činnost. 

Vážení spoluobčané přeji Vám krásné podzimní dny. 
Tomáš Dubský 

  

 

 

 

Vesnice roku 2013 – oranžová stuha 
 

V minulém zpravodaji jsme Vás informovali, že naše obec postoupila do 
celostátního kola soutěže o „Oranžovou stuhu ČR“ za spolupráci se 
zemědělskými subjekty. 
Koncem měsíce srpna nás navštívila hodnotící komise, které jsme 

představili naši obec. V pondělí 23. září 2013 jsme se společně s místostarostou obce panem 
Janem Chmelařem zúčastnili slavnostního vyhlášení v prostorách Senátu PČR. Celkovým 
vítězem se stala obec Prlov ze Zlínského kraje, které patří i naše gratulace. 
Jako krajský vítěz jsme obdrželi poukaz na odměnu 600.000,- věnovanou ministerstvem 
zemědělství. Tyto finance jsou účelově vázány a přesná možnost čerpání bude určena 
v dotačních podmínkách pro rok 2014. 
Účast v soutěží „Vesnice roku“ byla pro nás velikou zkušeností a zároveň nám poskytla řadu 
námětů. 
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U S N E S E N Í   č. 4/2013 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 11. 9. 2013 konané ve Dřevíkově 

 

 
ZASTIPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

 

 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

 

 Zprávu o činnosti OÚ k 31. 8. 2013 

 Plnění rozpočtu k 31. 8. 2013 

 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

 Rozpočtové změny č. 9-11 

 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z POV „Zpevněné plochy – Rváčov – bytový dům“. 

 

 

 

SCHVALUJE: 

 

 Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje – dotace na rok 2014, na 
akci “Výměna výplní otvorů – obecní budova, Dřevíkov čp. 54”   

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

 Uzavření smlouvy se společností Slanař Jaroslav 

 Uzavření smlouvy se společností Silnice Čáslav- HOLDING, a.s. 

 Navýšení příspěvku na chod prodejen 10 000,- 

 

 

 

NESCHVALUJE: 

 

 Žádost obce Všeradov o sdružení finančních prostředků 

 

 

 

 

 

      Jan Chmelař – místostarosta v.r.                                             Tomáš Dubský – starosta v.r. 
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KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ ZÁJEZD DO 
HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ.   

DNE 26.11.2013   „Muž z La Manchy“ 
OD 19,00 HODIN (odjezd cca v 17,00 hodin-bude upřesněno) 

 

 

Klasické „divadlo na divadle“. Cervantes je zatčen a uvězněn vojáky španělské inkvizice poté, co sehrál 

komediální divadelní představení, které zesměšňovalo španělskou vládu. Cervantesovi spoluvězni by si 

rádi rozdělili jeho majetek, ale autor se zoufale snaží zachránit rukopis svého posledního díla. A aby si 

vězně získal, uspořádá s jejich přičiněním představení své nové komedie o idealistickém rytíři Donu 

Quijotovi. 

 

 

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

ŽÁDÁME ZÁJEMCE, ABY SE PŘIHLÁSILI TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ NA OBECNÍM 

ÚŘADĚ – TELEFON 469 333 162 

 

 

 

Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše 

 

 Dne 14. 12. 2013 v 17:00 hodin 

                         vystoupí 

                CORVUS QUARTET 

 

 
Corpus Quartet vznikl v roce 2004 ze členů Komorní filharmonie Pardubice jako snaha rozšířit svou 

hudební působnost o nové a nezvyklé žánry, dosud pro složení klasického smyčcového kvarteta málo 

užívané. Proto v repertoiru najdeme skladby napříč spektrem hudebních dějin od Bacha, Mozarta, 

Dvořáka až k The Beatles, Pink Floyd či Dream Theater. 

 

 

 

Jubilejní 10. ročník memoriálu Ladislava Drápalíka 

 

Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů a 3 družstva žen. Muži ze Dřevíkova 

obsadili 4. místo. Ženy ze Dřevíkova získaly 3.místo. V kategorii mužů zvítězilo 

družstvo Údavy I.. V kategorii žen zvítězily hasičky z Údav a potvrdili celkovou 

nadvládu SDH Údavy. První kolo soutěže byl klasický útok s rozbalováním hadic a 

překonáním překážky v podobě balíku slámy. Druhé kolo byla přeprava vody na cíl pomocí kbelíku. 

Letos hasiči inovovali techniku a cíl byl sražen pomocí džberovky. Po hlavní soutěži jednotlivci házeli 

rozdělovačem do dálky. Celé hasičské odpoledne doprovázelo pěkné slunečné počasí a diváci se bavili.
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Domácí spalování odpadů významně ohrožuje zdraví 
 

S příchodem sychravých podzimních dní se obce často začínají halit do zvláštně páchnoucí mlhy, 

která se valí z komínů některých domů. Typické je to zejména pro málo plynofïkované obce, ale 

v souvislosti se zdražováním plynu a jiných ušlechtilých energií se tento trend objevuje i v ostatních 

obcích. 

„Domácí spalování odpadů je jedním z nejméně ohleduplných způsobů chování k okolí vůbec. V době, 

kdy celá řada lidí brojí a protestuje proti spalovnám komunálního opadu, správně nazývaným zařízení na 

energetické využití odpadů (ZEVO), je spalování odpadů v domácích topeništích často mlčky přehlíženo,“ 

říká manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, Martin Lochovský. Může za to i 

nedostatečná legislativa, která není schopna v praxi postihovat takové případy. Přitom při spalování 

odpadů v kamnech se uvolňuje několikanásobně vyšší množství škodlivin, než při spalování odpadů 

v zařízeních na energetické využívání odpadů, která jsou k tomuto účelu konstruovaná a která pracují 

s mnohem vyššími teplotami, než jakých je možné dosáhnout v domácích kamnech. Vzniklé spaliny jsou 

několikanásobně čištěny před tím, než je možné je vpustit z komína, což se samozřejmě v případě 

lokálních topenišť neděje. 

V souvislosti se zařízeními na energetické využívání odpadů se 

často mluví o dioxinech, tedy vysoce toxických látkách, které 

jsou schopné dlouho setrvávat v životním prostředí a mají 

prokazatelně rakovinotvorné vlastnosti. Tyto nebezpečné látky 

vznikají již při nízkých teplotách, okolo 300° C, tedy zejména 

při spalování v kamnech. „Bohužel, myšlenka, že nás před 

jedovatými zplodinami ochrání zavřená okna, je lichá. To proto, 

že rozptyl látek ve vzduchu probíhá velmi rychle a tedy nepoznáte, jestli dýcháte zdravý,  nebo jedovatý 

vzduch. Tyto látky se navíc do těla mohou dostat z ovoce a zeleniny, které pěstujete na zahradě, nebo z těl 

zvířat, které chováte,“ upozorňuje na rizika domácího spalování Martin Lochovský. Naproti tomu 

dioxinové filtry v zařízeních na energetické využití odpadů zachycené dioxiny rozkládají na neškodné 

sloučeniny a brání tak tomu, aby se jakkoliv dostávaly do životního prostředí. 

Ti, kdo ve svých domovních kotlích pálí odpad, by měli být sankcionování. Sankce by se měly 

v budoucnosti dotknout těch, kteří opakovaně poruší zákon spalováním odpadu, jakým jsou například 

pneumatiky nebo plasty, a svým konáním tak přímo ohrožují zdraví a životy svých sousedů včetně dětí. 

 

Zdravotní následky domácího spalování jsou nasnadě, i když může trvat dlouho, než se projeví. A tak se 

nebojte domáhat svého práva na čistý vzduch, ať již ve světě vládne jakákoliv krize. 
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ECOBAT – zpětný odběr přenosných baterií 

 
 

V měsíci říjnu jsme uzavřeli smlouvu se společností ECOBAT s. 

r. o. Tato společnost zajišťuje zpětný odběr přenosných baterií a 

akumulátorů. 

V současné době je možno baterie ukládat v prodejnách 

v jednotlivých obcích. Nově můžete baterie odevzdat do sběrných 

boxů:  

 

- Rváčov:      - prodejna 

                      - klubovna SK Rváčov 
                      - pohostinství 

- Dřevíkov:    - prodejna 

                      - obecní úřad 

                      - pohostinství 

- Možděnice: - prodejna 

                      - pohostinství 

 

Dále je možno v prodejnách a na obecním úřadě vyzvednout papírové boxy do domácností – tzv. ECO 

CEESE box.   

 

Informace ze Základní školy v Trhové Kamenici 

 
Ve čtvrtek 3. října byla zahájena spolupráce mezi první a devátou třídou. 

Prvňáčci se na žáky 9. třídy velice těšili. Chlapci a děvčata z 1. třídy 

přivítali svoje nejstarší spolužáky „Šmoulí písničkou“. Poté následovalo 

vzájemné představování a seznamování. Všichni se zapojili do hry „Jak se 

jmenuješ?“. Aby si děti zapamatovaly jména nových kamarádů, zahrály si 

„vytleskávanou“. Následovalo bystření mozku při zápolení v písmenkovém 

pexesu. Nejednomu prvňáčkovi se podařilo nad žákem 9. třídy zvítězit. Po 

této hře dvojice dostaly pracovní listy s bludištěm, ve kterém měly za úkol 

každé žabičce nalézt její ztracený leknín. Na závěr si chlapci a dívky předali dárečky, které pro své nové 

kamarády vyrobili při výtvarné výchově. Žáci 9. třídy věnovali prvňáčkům kouzelné žabičky, prvňáčci 

darovali velkým kamarádům čtyřlístky pro štěstí, které jim jej určitě přinesou při přijímacích zkouškách 

na střední školy. Setkání se všem moc líbilo a už se všichni těší na další společnou práci, která je čeká 

zase za měsíc. 

 

Exkurze do IQ parku Liberec 

 
V úterý 8. 10. 2013 si mohli žáci 7. třídy vyzkoušet fyzikální pokusy ve velkém. V IQ parku v Liberci si 

vyzkoušeli chodit v rotujícím válci nebo v nakloněné kajutě Titaniku, hledali cestu v zrcadlovém bludišti, 

stříleli ze vzduchového děla, nechali se nabíjet statickou elektřinou, zvedali se pomocí kladek, vytvářeli 

obrovské bubliny, snažili se udržet rovnováhu na deskách, měřili si, jak rychle dokážou běžet, stali se na 

chvíli fakíry a leželi na hřebíkách, prohlédli se termokamerou, vyzkoušeli si v televizi předpovídat počasí 

a mnoho dalšího. 

Zážitky z IQ parku pak završili návštěvou 4D kina nebo zábavným bojem v Laser game. 
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Spolupráce ZŠ s Lesy ČR 
Úterý 8. října 1. a 2. třída strávila „Den s Lesy ČR“v lese u Petrkova. Chlapci a děvčata se dozvěděli, jaký 

je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem.  Žáci se zájmem sledovali, jak se kácí strom. Viděli práci dělníka, 

který musí pokácený strom odvětvit, nařezat na určitou míru a předat jej dalšímu dělníkovi, který jej pak 

rozřezaný odveze na dané místo. Děti si také prohlédly, jaké nástroje jsou při této činnosti používány. 

Poté je čekalo poznávání zvířat, které obývají les. Prohlédly si několik trofejí a učily se poznávat stopy 

lesní zvěře. V závěru první části si natiskly stopy některých  lesních zvířat a k nim si podle šablony daná 

zvířata obkreslily. Tyto pracovní listy si odnesly do školy, kde s nimi ještě dále budeme pracovat. Ve 

druhé části naši malí lesníci poznávali jehličnaté a listnaté stromy. Získali důležité informace o tom, co 

všechno obnáší práce lesníka, proč se stavějí oplocenky, jak a proč se les musí prořezávat a jak má 

správný a hlavně zdravý les vypadat. Na závěr si děti zahrály hru, při které musely nasbírat na zimu pro 

veverku co nejvíce zásob. Zaujalo je též skládání lesnického pexesa. Odměnou za jejich zájem a 

pozornost se stalo malé občerstvení v podobě sušenky. Velikou radost měly z přívěsku se stopami zvířat, 

který každý žák dostal na památku. 

Všichni si ve společnosti Lesů ČR užili nádherný slunečný den, načerpali nové informace, upevnili si 

znalosti týkající se místní lesní fauny a flóry a domů si odnesli spoustu zážitků. Lesům ČR, a především 

panu Holubovi, který tuto nádhernou akci zorganizoval, velice děkujeme a těšíme se na další společné 

setkání. 

        Žáci 1. a 2. třídy 

V. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku 
V pátek 20.9.2013 se členové zdravotnického kroužku zúčastnili soutěže v první pomoci v Hlinsku. Tuto 

soutěž pořádal již pátým rokem Junák Hlinsko ve spolupráci s FARG Havlíčkův Brod. 

Naše škola není v této soutěži žádný nováček. Podmínky jsme poznali v předchozích ročnících ,a proto 

jsme se těšili, že si vyzkoušíme na 3 stanovištích praktické dovednosti z oblasti první pomoci a obvazové 

techniky a poznáme zase práci profesionálních maskérů. Soutěžící měli tedy možnost ošetřovat otevřenou 

zlomeninu, tepenné krvácení, hyperventilaci, epileptický záchvat nebo také bezvědomí se zástavou. 

Reprezentovala nás 2 čtyřčlenná družstva, která se nezalekla konkurence 8 dalších hlídek z jiných škol a 

opět prokázala vysokou úroveň znalostí v této oblasti. 

Hlídka, ve složení Lucie Nevolová, Sára Tichá, Tereza Žáková a Tereza Dubská, byla na této soutěži 

poprvé a hned všechny rozhodčí uchvátila. Obsadila 1.místo a přivezla tak putovní plaketu zpět do školy. 

Ani druhá hlídka (Anna Marková,  Petra Hovorková, Natálie Pilná a Eliška Horáková)  se nemá za 

co stydět. Přivezla si stříbrné medaile za 2.místo. 

Děvčatům k tomuto velkému úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

 

Podzim ve školní družině 
Počasí nám letos přeje, bylinky rostou, sušíme mátu a meduňku pro čajíčky na zimu. Brzy dostanou 

bylinky i slušivé jmenovky. 

Týden pouštění draků byl nádherný, sluníčko nás konečně 

vyslyšelo a děti si to užily. 

Pokračujeme ve sbírání kaštanů pro místní myslivecké sdružení a 

věříme, že to v zimě zvířátka ocení. 

Vyzdobili jsme již tradičně okna zimními truhlíky. Pilně jsme 

sbírali mechy pro základ, poté přírodniny, které jsme objevili při 

toulkách po lese, doplnili vše sušenými kytičkami ze zahrádky a 

konečný efekt je velice pěkný. 

Houbařská sezóna se letos velice vydařila. Houby jsme už v závěru 

ani nemohli nosit domů. Ale nechte je v lese?! To přeci nejde. 

Králem houbařů byl, jako každý rok, klasicky Dominik, který snad vidí i pod zem a za roh. 

Již se pomalu chystáme připravit krmítka pro ptáčky, která budou kolem školy a my se o ně v zimě 

budeme starat. Ještě překontrolovat boby, sáně, snowboardy a hurá na kopec! 
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Nabídka kroužků pro školní rok 2013/2014 
Naše škola si Vám dovoluje nabídnout tyto zájmové kroužky pro Vaše děti. 

o Zdravotnický kroužek (pí. uč. Tichá ) – 3. až 5. třída, pondělí 13 – 14:30 hod. 

o Zdravotnický kroužek (pí. uč. Tichá ) – 6. až 9. třída, pátek 12 – 12:45 hod. 

o Kytarový kroužek (pí. uč. Melounová) – od 5. třídy 

o Pohybové hry (p. uč. Novák) – 6. až 9. třída, pátek 13 – 14:30 hod.  

o Pohybové hry (p. uč. Novák) – 1. až 5. třída, pondělí 13 – 14:30 hod. 

o Dramatický kroužek (pí. uč. Slavíčková) – středa 13 – 14:30 hod., od 3. třídy 

o Pěvecký kroužek (pí. uč. Kárská) – 1. až 5. třída, čtvrtek 12:15 – 12:55 hod. 

o Pěvecký kroužek (pí. uč. Kárská) – 6. až 9. třída, úterý 12:15 – 12:55 hod. 

o Keramika (pí. uč. Divišová) – 3. až 5. třída, úterý 13 – 14:30 hod. 

o Keramika (pí. uč. Janotková) – 1. až 2. třída, v rámci školní družiny 

o Školní knihovna (pí. uč. Divišová) – pondělí 12 – 13 hod. 

o Šachy (p. uč. Nejedlý) – 1. až 9. třída, dle počtu zájemců 

o Přírodopisný kroužek (pí. uč. Břízová) – 6. až 9. třída, čtvrtek 12:15 – 12:55 hod.   

o Internet pro každého (p. uč. Meloun) – pondělí 12:10 – 12:45 hod. 

o Příprava na přijímací zkoušky (pí. uč. Gábrlová) – 9. třída 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Hodně zdraví a životní pohody přejeme všem jubilantům, 
kteří oslavili v měsíci říjnu svá jubilea 

                          a i těm, kteří oslaví v měsíci  listopadu a prosinci svá jubilea. 

 

 

ŘÍJEN 2013 LISTOPAD 2013 PROSINEC 2013 

70 LET  

BAČKOVSKÝ JOSEF 

87 LET  

ZELENÝ MILOSLAV 

84 LET  

KADLEC JAROSLAV 

70 LET 

DUBSKÁ VLASTA 

82 LET  

DŘÍZHALOVÁ MARIE 

75 LET 

DEVÁTÝ JAROSLAV 

82 LET 

BŘÍZA VLADIMÍR 

84 LET 

CIMPLOVÁ VLASTA 

 

70 LET 

DALECKÁ JITKA 

  

93 LET 

SAIFRTOVÁ MARIE 

  

80 LET 

HORÁKOVÁ JITKA 

  

 

Poznámka: jubilea občanů uvádíme 70, 75, 80 a výše let.
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ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ 

IV. ČTVRTLETÍ 2013 

 

 

 
 

 

 

Pohotovostní služby jsou od 9:00 do 13:00 hodin. 
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SOUBOR LIDOVÝCH STAVEB NA VYSOČINĚ 
 

Vánoce na Veselém Kopci 
 

 

S podobou Vánoc našich předků nás seznámí skanzen Veselý Kopec 

na Vysočině. Jak zde slavili Vánoce rolníci původní osady? O osadě 

existují zmínky z poloviny 16. století, kdy zde sídlili drobní rolníci, 

kteří zde zabydlovali lesní krajinu a hospodařili na okolních loukách. 

Dnes je ve skanzenu k vidění třicet objektů, zajímavé je např. obydlí 

bezzemka. Navštívit lze např. špýchar, ovčín, výměnek, čtyřboká 

stodola pokrytá šindelem, zvonička z Jeníkova, usedlost z Lezníku, 

haltýř se studánkou, suška ovoce ze Stříteže, suška lnu, hájenka 

z Kožojed, včelín, vodní olejna z Damašku, mlýn, usedlost z Mokré Lhoty, stupník na tlučení třísla, 

výměnek se Širokého Dolu aj. 

 

Zveme vás v předvánočním čase prohlédnout výstavu ve všech objektech, která vám přiblíží lidové 

zvyky, dárky, ozdoby, pečivo.  

 

Akce se koná ve dnech 30. 11. 2013 – 8. 12. 2013 od 9 do 16 hodin. 

 

Samozřejmě vás čeká i bohatý kulturní program. 

 

Předvánoční jarmark na Veselém Kopci 

 
 

Zveme vás na předvánoční jarmark s prodejem výrobků od lidových 

výrobců. Nenechte si ujít příležitost koupit vašim nejbližším originální 

dárek a hlavně si trochu odpočinout od předvánočního shonu.  

 

Akce se koná dne 8. 12. 2013 od 9 do 15 hodin. 

 

 

 

Vánoce na Betlémě v Hlinsku 

 

Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R. 

Frinty. 

Akce se koná ve dnech 14. 12. 2013 – 29. 12. 2013 od 8:30 hodin. 
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