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ZPRAVODAJ č. 1/2013 

 
Vážení spoluobčané,  

 

     končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny 

a akcemi, které nás v počátku letošního roku čekají. 

 

OÚ Vysočina připravuje: 

 
 na měsíc únor zájezd do divadla  

 v dubnu pravidelný sběr použitého ošacení 

 v dubnu svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

 

     V tuto dobu se připravuje rozpočet na rok 2013.  

     Loňský rok jsme uzavřeli s těmito finančními prostředky na účtech  

     (k 31. 12.):  

 běžný účet obce 3.231.253,18 Kč 

 les 1.265.845,04 Kč 

 drobné provozovny 375.661,99 Kč  

 prodejna 37.186,94 Kč 

 

     

 

     OBEC VYSOČINA VYPISUJE „ Grant na podporu volnočasovývh 

aktivit dětí a mládeže“. 

Tuto akci budou opět garantovat zájmové spolky v jednotlivých částech 

obce (SDH, SK apod.). Návrhy jednotlivých projektů v rozsahu 

maximálně 30.000,- Kč je nutno podat do 30. 5. 2013 v písemné podobě na 

Obecní úřad Vysočina. 

 

     S rozpočtem obce Vás podrobně seznámíme až po jeho schválení. 

 Přeji Vám všem příjemné prožití zimních měsíců a úspěšný rok 2013.       
Tomáš Dubský 
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U S N E S E N Í   č. 6/2012 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 17. 12. 2012 konaném ve Dřevíkově 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
     bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti OÚ k 17. 12. 2012 

 zprávu kontrolního a finančního výboru 

 rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Hlinecko pro rok 2013 

 rozpočet Svazku obcí Trhová Kamenice a Vysočina pro plynofikaci na rok 2013 

 jmenování inventarizačních komisí 

 oznámení o schválení platby na rekonstrukci lesní cesty v k.ú. Možděnice 

schvaluje:  
 pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2013 

 žádost o finanční příspěvek na obnovu „Židovského hřbitova“ od společnosti MATANA 10 000 

Kč 

 smlouvu o náhradě neinvestičních nákladů na základní vzdělání s městem Havlíčkův Brod 

 uzavření smlouvy se společností PLUTO Chrast na provedení rekonstrukce sociálního zařízení 

v restauraci „U kováře Matěje“ 

 poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady prodejen Rváčov a Možděnice  

 poskytnutí území obce Vysočina MAS Hlinecko, o.s. k.ú. Rváčov u Hlinska, Svobodné Hamry, 

Dřevíkov a Možděnice 

 souhlasí s vytvořením integrovaného strategického plánu MAS Hlinecko, o.s. 

 rozpočtový výhled pro roky 2013 – 2017 

 prodloužení smlouvy o pronájmu – pohostinství Rváčov čp. 36 do 31. 12. 2013 

 

 

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

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Poplatky 2013 

 

Za odpad  440,-Kč za každou 

povinnou osobu či 

rekreační objekt  

 

Do 30. 11. 2013  

Poplatek za psa  50,-Kč za jednoho psa  

120,-Kč za každého 

dalšího psa  

Do 31. 5. 2013  

____________________________________________________________________________________ 
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KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ ZÁJEZD 
DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ.   

DNE 23. 2. 2013    
OD 19,00 HODIN 

Ladislav Stroupežnický:  NAŠI FURIANTI 

Furiantství není gesto - je to vrozená vlastnost, podstata bytostně české existence, postihující 

jeden z rysů naší národní povahy. Jak to u nás doma vypadá a o čem všem jsme schopni se 

pohádat – to věděl Ladislav Stroupežnický už v roce 1887 a od té doby se mnoho nezměnilo. V 

idylické jihočeské vesničce bublají vášně, nenávist i ambice, ale také nevděk k těm, kteří 

nasazovali svůj život ve válce. Začíná se psát latinkou namísto kurentem, kdosi neznámý hrozí 

žhářstvím a ve vesnici zuří boj o ponocenský kožich. Místní zastupitelstvo je v rozkolu, jeden je 

pytlák, druhý karbaník... Otázka, kdo má větší grunt, se po více než sto dvaceti letech stala 

věčnou otázkou českého veřejného života.  

 

 ODJEZDY:  17,00   RVÁČOV                                            17,10   DŘEVÍKOV 

                       17,05   SVOBODNÉ HAMRY                       17,15   MOŽDĚNICE 

 

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

ŽÁDÁME ZÁJEMCE, ABY SE PŘIHLÁSILI TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ NA OBECNÍM 

ÚŘADĚ – TELEFON 469 333 162 

_________________________________________________________________________________ 

 

Dne 28.12.2012 se v kostele Sv. Mikuláše konal tradiční koncert. Letos se oproti minulým ročníkům 

konal mezi vánočními svátky a Novým rokem. Účastníci koncertu si vyslechli vystoupení souboru 

SoliDeo, který se specializuje na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a 

barokní. Zajímavostí tohoto souboru je hra na speciální nástroje různých druhů. Koncertu se účastnilo 

početné publikum.¨ 

 

Výtěžek z koncertu U Svatého Mikuláše činil 4.430,- Kč a 5.000,- Kč – 

příspěvek od MUDr. Bačkovského Libora. 

 

Získané finanční prostředky budou využity v roce 2013 na další etapu 

opravy hřbitovní zdi. 

 

V roce 2012 bylo na opravu hřbitovní zdi vydáno 17.000,- Kč. 

Děkujeme  

___________________________________________________________________________________ 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním 

 měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným,  

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám 

lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Ač  má tedy Tříkrálová sbírka celorepublikový 

charakter, výnos z ní získaný je použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. 
I v Možděnici tedy taková skupinka vyrazila. Koledníci pěkně zpívali a nebyl dům, kde by neotevřeli.  

Touto cestou všem ještě jednou děkujeme za příspěvek. Vybráno bylo celkem 9.836,- Kč. 

http://www.hdj.cz/10_historie/inscenace/2012/furianti/index.htm
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SVOZ ODPADU 

 

Obec zřídila sběrná místa na sběr komunálního odpadu 

(kontejnery 1100 l). Kontejnery jsou umístěny u nádob na tříděný 

odpad a slouží pro ukládání odpadů z nemovitostí, kde není možno 

z technických důvodů zajistit svoz odpadu obvyklým způsobem.  

 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
v roce 2013 bude probíhat ve dnech: 

 26.  4.  2013 
 27.  9.  2013 

 

________________________________________________ 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 

občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní 

příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 Peří, péřové přikrývky a polštáře 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických 

důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
dne:       2. 4. a 3. 4. 2013 

čas:        13,00 - 17,00 hodin 

místo:      Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55 a  Rváčov škola čp. 44 

 

 

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem 
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K O M I N Í K 

 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Kominík pan Solnička nám sdělil, že čištění komínů v roce 2013 bude 

provádět v obci Vysočina až v únoru 2013, možnost pro zájemce zároveň 

provést povinnou kontrolní prohlídku dle zákona. 

Telefon:  721247102,  možno objednat i na OÚ Vysočina (tel. č. 469333162) 

nebo v prodejnách Dřevíkov a Možděnice. 

 

___________________________________________________________________ 

 

OPĚT JSME OBDRŽELI NĚKOLIK UPOZORNĚNÍ NA PROBLÉM 

S VOLNĚ POBÍHAJÍCÍMI PSY. ŽÁDÁME MAJITELÉ, ABY SI SVÉ 

ČTYŘNOHÉ MILÁČKY LÉPE HLÍDALI. TÉTO PROBLEMATICE SE VE 

ZVÝŠENÉ MÍŘE BUDE VĚNOVAT I MĚSTSKÁ POLICIE HLINSKO. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
 

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

                      a i těm, kteří oslaví v měsíci únoru  a  březnu svá jubilea. 

 

 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN 
84 LET  

DŘÍZHAL ZDENĚK 

75 LET 

TICHÁ MILADA 

75 LET 

BAČKOVSKÝ JOSEF 

75 LET 

MIROSLAV ŠTOL 

70 LET 

DVOŘÁKOVÁ RŮŽENA 

70 LET 

SOCHŮREK LUDVÍK 

  90 LET 

ŘEZNÍČKOVÁ MILUŠE 

  87 LET 

BROŽKOVÁ MILUŠE 

 
PODĚKOVÁNÍ 

 

     Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se společně s námi rozloučili s naším tatínkem 

panem Vojtěchem Šustrem. 

       Zároveň   děkujeme   vedení   obce   Vysočina   a   fotbalistům   SK   Rváčov  za květinové  dary 

a dobrovolným hasičům ze Rváčova za čestnou stráž a pomoc při uložení do hrobu.     

 

Dcery s rodinami 
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TURECKO - EXPEDICE KAČKAR 

 

 
 

Zvu vás  na cestovatelskou besedu o tureckém venkově, městech i horách. 

Projeli jsme jen tak s batohem Turecko od  Ankary až po Gruzii . 

Když si přinesete svůj hrníček, ochutnáte i turecký čaj. 

Přijďte ve čtvrtek 14. února v 18 hod. do Základní školy v Trhové Kamenici  

(počítačová učebna). 

Těším se na vás Oldřich Němec 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Kulturní komise v Trhové Kamenici 

Vás zve na představení J. N. ŠTĚPÁNKA NA KOMEDII 

„TAKOVÁ MILÁ SLEČNA“ 
Její premiéra byla 14. 5. 2012. Hlavní zápletkou je odhalený daňový podvod 

a následná snaha vše zamést pod koberec. Více v tuto chvíli neprozradíme. 

Přijďte se podívat do Kulturního domu v Trhové Kamenici dne 8. 2. 2013 

v 19,00 hodin, vstupné 70,- Kč.  

Předplatné v prodejně Jednoty v Trhové Kamenici u paní Měkotové. 

Předprodej od 28. 1. 2013. 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

     V sobotu 1. 12. 2012 jsme na obecním úřadě přivítali nové občánky narozené v roce 2011 a 2012, tři 

kluky a tři holky. Jmenovitě: Trdá Kateřina, Michková Lucie, Fousek Matyáš, Veselý Adam, 

Trávníčková Natálie a Beránek Ondřej. Novým občánků přišly zarecitovat, zahrát a zazpívat žákyně ZŠ 

Trhová Kamenice. Kromě maminek a tatínků vítání přihlížely i babičky. Jmenovaným přejeme do života 

pevné zdraví, hodně štěstí a životních úspěchů. 

  

Pavel Chmelař 
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V měsíci lednu 2013 se uskutečnily výroční valné hromady  

   SBORŮ  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  VYSOČINY, 

které zhodnotily činnost jednotlivých sborů za rok 2012 a schválily 

plány činností na rok 2013. 

 

 12. 1.   SDH Svobodné Hamry, SDH Rváčov 

 19. 1.   SDH Dřevíkov, SDH Možděnice 

________________________________________________________________________ 

 

Š K O L E N Í 

 

V pátek 22. 2. 2013 se uskuteční společné školení členů 

SDH okrsku Trhová Kamenice. 

Místo konání Dřevíkov od 18, 00 hodin.  

Školitel Petr Stodola. 

 

 

________________________________________________________________________ 

      
 

SDH Všeradov 

Vás srdečně zve na staročeskou maškaru. 

Obchůzka obcí se uskuteční 16. 2. 2013 

od 7:00 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Občerstvení zajištěno 

 

_________________________________________ 

 

 

PROGRAM  KULTURNÍHO LÉTA  2013  DŘEVÍKOV 

 

22. 6.   Trampoty 

  5. 7.   III. setkání harmonikářů 

20. 7.   Klondike 

10. 8.   Colorado 

24. 8.   Bíbři 

  7. 9.   Hasičská soutěž       

             „Memoriál L. Drápalíka“ 
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