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ZPRAVODAJ č. 5/2011 

 
 

Váţení spoluobčané, 

začal nám prosinec a asi většina z nás si říká, jak ten rok zase rychle utekl. 

Letošní prosinec nám přináší novinku, která se bezprostředně dotkne nás všech. Od neděle 11. 12. 2011 

dochází k tzv. optimalizaci veřejné dopravy známé pod názvem OREDO. 

V praxi to znamená, ţe od tohoto dne budou platit nové jízdní řády pro celý Pardubický kraj. Skutečně 

dochází ke změnám snad u všech spojů a je nutné se s novými jízdními řády 

důkladně seznámit. Podstatné změny budou i v účtování jízdného 

(podrobnosti na www.oredo.cz). 

     Poslední měsíc v roce je i obdobím nejrůznějších setkání, výstav a 

koncertů. Při této příleţitostiVás chci pozvat na tradiční vánoční koncert v 

kostele u sv. Mikuláše, který se koná 9. 12. 2011 od 18,00 hodin. Se svým 

adventním programem vystoupí hudební skupina SoliDeo.  V týdnu od 3. 12. 

Do 11. 12. 2011 probíhají “Vánoce na Veselém Kopci”, které vyvrcholí 

nedělním  jarmarkem. Spousta zajímavých akcí se koná i v okolních obcích. 

     Váţení spoluobčané blíţí se i konec roku 2011 a proto bych chtěl 

poděkovat za Váš aktivní přístup a zájem o dění v naší obci. 

     Přeji Vám klidné proţití vánočních svátků a do roku 2012 hodně zdraví a 

úspěchů. 

Tomáš Dubský     

 

 

 

Spokojené a láskou naplněné vánoční svátky,  
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 
 
Vám přejí zaměstnanci obecního úřadu  
a členové zastupitelstva obce 

http://www.oredo.cz/
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U S N E S E N Í č. 5/2011 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 27. 9. 2011 konané ve Dřevíkově 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA:  
BERE NA VĚDOMÍ:  
Zprávu o činnosti OÚ k 27. 9. 2011  

Rozpočtovou změnu č. 15  

Protokol o provedené kontrole pouţití finanční podpory na hospodaření v lesích pro rok 2011 z rozpočtu 

Pardubického kraje  

SCHVALUJE:  
Návrh znaku a praporu obce Vysočina  

Koupi pozemku 104/8 v k.ú. Svobodné Hamry o výměře 1708 m2 za cenu 30,- Kč/m2 – celkem 51.240,- Kč  

Prodej pozemku 25/5 v k.ú. Svobodné Hamry o výměře 245 m2 za cenu 30,- Kč – celkem 7350,- Kč  

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009042/VB/1  

Podání ţádosti o dotaci z programu obnovy venkova Pardubického kraje:  

- oprava místních komunikací  

- víceúčelové zařízení ve Rváčově čp. 36 – technické zázemí  

Dotaci Pardubického kraje na opravy kříţků v Moţděnici a ve Dřevíkově  

NESCHVALUJE:  
Ţádost o odkoupení pozemku v k.ú. Moţděnice  

POVĚŘUJE:  
Starostu obce pana Tomáše Dubského k podání ţádosti o udělení znaku a praporu obce Vysočina.  

 

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

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

U S N E S E N Í č. 6/2011 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 23. 11. 2011 konané v Možděnici 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA:  
BERE NA VĚDOMÍ:  
zprávu o činnosti OÚ k 23. 11. 2011  

plnění rozpočtu k 30. 10. 2011  

zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011  

rozhodnutí ČIŢP  

rozpočtové změny 16, 17, 18, 19  

 

SCHVALUJE:  
výši poplatku na likvidaci odpadu pro rok 2012 ve výši 440,- Kč za poplatníka a rok  
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dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, 
sběru, přeprav, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů  

podání ţádosti o dotace:  

Poţární technika a věcné prostředky PO  

Podpora pořízení územních plánů  

Budování infrastruktury cestovního ruchu  

Stavební obnova a restaurování kulturních památek a drobných objektů  

ČEZ oranţové hřiště  

Ministerstvo pro místní rozvoj – dětská hřiště v obci Vysočina  

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku ze psů  

 

NESCHVALUJE:  
ţádost o koupi pozemků č. 527/5, p.č. 528/2 v k.ú. Moţděnice.  

 

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

____________________________________________________________________________________ 

 

 
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU VYSOČINA –  

VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 

 
 

 

     Úřední dny ve Rváčově budou v roce 2012 opět kaţdé první pracovní úterý v měsíci od 13,00 hodin 

do 15,30 hodin.  

ÚŘEDNÍ DNY VE RVÁČOVĚ: 

 

3. 1. 7. 2. 6. 3. 3. 4. 15. 5. 5. 6. 3. 7. 7. 8. 4. 9. 2. 10. 6. 11. 4. 12. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

U P O Z O R N Ě N Í : 

 
 

V souvislosti se zajištěním parkování při vánočním 

jarmarku na Veselém Kopci bude v neděli 11. 12. 2011 

zřízen ve Dřevíkově a Svobodných Hamrech 

jednosměrný provoz. Směr Dřevíkov-Svobodné 

Hamry. Děkujeme za pochopení.   
Tomáš Dubský 

22. 12. 2011 8,00 – 13,00 hodin 

23. 12. 2011 zavřeno 

27.12. 2011 zavřeno 

28. 12. 2011 8,00 – 13,00 hodin 

29. 12. 2011 zavřeno 

30. 12. 2011 zavřeno 
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MUDr. Vančová 

Doktorka Vančová upozorňuje, že nebude ordinovat ve dnech 23. a 

30. prosince 2011. 

Otevírací doba lékárny během vánočních svátků se bude řídit ordinačními hodinami 

lékařů v Trhové Kamenici. 

http://www.trhovakamenice.cz/index.php?text=291-mudr-vancova
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Ze školy v Trhové Kamenici 
 
Skutečský slavík 

V pondělí 24. října Miloš Polánský (6. tř.) a Sabina Neuwirthová (5. tř.), vítězové červnové pěvecké 

soutěţe „Skutečský slavík", vystoupili na koncertě vítězů ve Skutči. 

 

Zazpívali své soutěţní písně (M. Polánský - „Hlídač krav", S. Neuwirthová - „Buchet je spousta") za do-
provodu kapely sloţené z členů kapel „Toxique" a „Sto zvířat". Na tomto hudebním večeru účinkovalo 
přes 20 talentovaných zpěváků, ze kterých byli vybráni nejlepší, kteří získali další ocenění - cenu publi-
ka, cenu starosty města a cenu kapely, kterou obdrţela Sabina Neuwirthová. Ta zaujala svým čistým 

 

hlasem a krásnou interpretací písně „Buchet je spousta". Sabince blahopřejeme a oběma děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Lýdie Karská 
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Sběr papíru 
 
Na přelomu října a listopadu jsme uspořádali sběr starého papíru. Všichni ţáci se s nadšením zapojili do 
soutěţe a výsledkem bylo 14 tun druhotné suroviny. Mezi nejpilnější sběrače patřili Kryštof Kacer, Lucie 
Nevolová, Alţběta Dubská a Kateřina Dubská. Věcnou cenu obdrţeli všichni ţáci, kteří nashromáţdili 
více neţ 200 kg papíru. Všichni ostatní sběrači si zaslouţili sladkou odměnu. Na pomyslném stupni 
vítězů v pořadí tříd stanuly 5. třída, 4. třída a 6. třída. Ţáci vítězných tříd si pochutnali na dortech, které 
jim upekla paní učitelka Cibulková. Děkujeme všem, kteří jste se do této akce zapojili. 

Radka Melounová 

 

Mateřinka Trhová Kamenice 
Ohlédnutí za listopadem 

Osmého listopadu jsme se vydali na další výlet, tentokrát do Chlumce nad Cidlinou, kde na děti čekala 

Strašidelná cesta zámkem Karlova Koruna. Přivítala nás opravdová pirátka a potom jsme procházeli 

strašidelně osvětlenými místnostmi plnými strašidel. V té první nás chtěli postrašit kostlivci, ale těch se 

nikdo nelekl. Trošku horší to bylo v pekelnické komnatě, ale i tou jsme v pořádku a všichni prošli. 

Jeţibaba z perníkové chaloupky chtěla děti povozit na lopatě, ale to jsme s díky odmítli. 
 

 

 

Po prohlídce si děti zasoutěţily v letu na koštěti, chůzi po ţelvích krunýřích a prolézání tunelem, dostaly 
pirátské osvědčení a mohly si zatočit kormidlem. Prošli jsme se také krásným parkem. Pak uţ nás čekala 
cesta domů. Strašidelný výlet se dětem líbil, a protoţe na tomhle zámku připravují pro děti i jiné akce, 
určitě se tam zase někdy vypravíme. 

 

 

 

Hrabě Drákula nás na rakvičky taky nenachytal a česnek všichni dobře známe a máme ho rádi v polévce i 
pomazánce. Harry Potter byl jako ţivý a piráti z Karibiku nám dokonce ukázali pravý pirátský poklad. 
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P O Z V Á N K Y 
 

Štěpánská zábava 

Rybářské sdruţení chobot Trhová Kamenice srdečně zve dne 25.12.2011 do sokolovny na Štěpánskou 

taneční zábavu. Zábava začíná ve 20 hodin. Hraje Mogul Rock. Občerstvení zajištěno. 

Vánoční koncert 

Zveme vás na vánoční koncert v neděli 11. prosince 2011 v 18 hod. do kulturního domu v Trhové 

Kamenici. Účinkuje pardubický dětský sbor IUVENTUS Cantans. 

 

Betlémy a vánoční ozdoby 

Datum: 3.12.2011 - 6.1.2012                                                                               

Kde: Městská galerie Hlinsko 

Popis: Ukázka různých druhů vánočních ozdob a betlémů. 

 

 

Adventní koncert v muzeu 

Datum: 9.12.2011 

Kde: Městské muzeum Hlinsko 

Popis: Studentský komorní orchestr Musica Nova Blansko přednese v 

hodinovém v programu skladby předních mistrů. Začátek v 18 hodin. 
 

Ekumenická adventní bohoslužba 

Datum:  9.12.2011 

Kde: Kostel Narození Panny Marie Hlinsko 

Popis: Začátek v 18 hodin. 

 

Vánoce na Veselém Kopci 

Datum: 3.12.2011 - 11.12.2011 

Kde: Veselý Kopec 

Popis: Výstava ve všech objektech přibliţující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. 

Otevřeno denně od 9 do 16 h. 

Předvánoční jarmark 

Datum: 11.12.2011 

Kde: Veselý Kopec 

Popis: Prodej výrobků lidových tvůrců, od 9 do 15 h. 

 

Živý betlém 

Datum: 25.12.2011 

Kde: Okolí Centra Jana XXIII. 

Popis: Ţivé hrané pásmo věčného příběhu. Začátek v 15 hodin. 

http://www.trhovakamenice.cz/index.php?text=284-stepanska-zabava
http://www.trhovakamenice.cz/index.php?text=281-vanocni-koncert
http://www.hlinsko.cz/download/85/3714.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/85/3714.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/85/3714.jpg
http://www.hlinsko.cz/mesto/?id=2398
http://www.hlinsko.cz/mesto/?id=2398
http://www.hlinsko.cz/mesto/?id=2398
http://www.hlinsko.cz/download/17/3658.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/17/3658.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/17/3658.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/27/3685.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/27/3685.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/35/3680.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/35/3680.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/35/3680.jpg
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ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ 

 

 


