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ZPRAVODAJ č. 1/2015 
 

Vážení  spoluobčané,  

     pomalu se nám blíží jaro a s ním každý plánuje, co všechno musí v tomto roce stihnout. V dnešním 

zpravodaji Vám předkládáme schválený rozpočet obce pro rok 2015. Finanční rezerva z minulých let 

umožňuje začít realizovat řadu projektů: 

 Ve Dřevíkově se připravuje výstavba víceúčelového hřiště.   

 Zažádali jsme o dotaci z Programu obnovy venkova na dokončení fasády u pohostinství ve 

Dřevíkově. 

 Po získání pozemku do majetku obce se musí opravit opěrná zeď u náhonu ve Svobodných 

Hamrech 

 Počítá se s úpravami okolí hasičské zbrojnice ve Svobodných Hamrech 

 Ve Rváčově se připravuje výměna střešní krytiny u „bývalé školy“ a věnovat se zde chceme  

pokračování úprav veřejného prostranství. 

 Neznámou zůstává rekonstrukce vedení nízkého napětí v Možděnici, kterou má provádět 

společnost ČEZ. Dle oficiálního sdělení je rekonstrukce zařazena na roky 2015 – 2016. S tím 

souvisí i případná rekonstrukce veřejného osvětlení. 

 Velkou položku tvoří i úprava zeleně v obci. Zde využijeme dotaci 400 000,- Kč, kterou můžeme 

čerpat díky získání Zelené stuhy v roce 2014 

 Obec bude i nadále zajišťovat a přispívat na chod prodejen.   

 Důležitá je i podpora obce  sborům dobrovolných hasičů a sportovnímu klubu. 

 Připravujeme i řadu kulturních akcí. Určitě mohu zmínit tradiční výstavu obrazů, zájezdy do 

divadla a novinkou bude projekt „Vysočina maluje“, s kterým Vás podrobně seznámím v příštím 

zpravodaji. 

 

     V letošním roce zahajuje nové dotační období 2015 – 2020. Z tohoto důvodu je nutné mít připravené 

projekty a záměry na tyto roky. Nyní začínáme řešit dopravní projekt zaměřený na bezpečnost silničního 

provozu u autobusové zastávky ve Rváčově. Připravuje se také studie úpravy hasičské zbrojnice ve 

Svobodných Hamrech. Pokračovat se bude i v úpravách sběrných míst. Snad dobrou zprávou je, že výše 

poplatků se pro letošní rok nemění. 

     Část financí se nově vyčlenila na provoz knihovny ve Rváčově. 

Stejně jako v minulých letech chceme podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže. Při této příležitosti 

Vás chci požádat o náměty a spolupráci. 

Přeji Vám mnoho slunečných jarních dnů.                                                                              Tomáš Dubský 
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U S N E S E N Í   č. 1/2015 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 25. 2. 2015 konané ve Dřevíkově 
BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ k 25. 2. 2015 

 Plnění rozpočtu za rok 2014: 

ČESKÁ SPOŘITELNA    OÚ                                     4 386 327,17 Kč 

ČNB                                                                             1 241 950,10 Kč     

DROBNÉ PROVOZOVNY – PARKOVIŠTĚ              336 872,97 Kč  

LESY                                                                           1 591 567,43 Kč       

Prodejna DŘEVÍKOV                                                      17 129,82 Kč     

Prodejna RVÁČOV                                                          64 523,48 Kč 

CELKEM                                                                   7 638 371,97 Kč 

 Rozpočtové opatření č. 24 - 26 

 

SCHVALUJE: 

 Rozpočet pro rok 2015 (příjmy  8 950 200, výdaje 12 441 600) 
 Pravidla sociálního fondu pro rok 2015 
 Dodatek ke smlouvě o zajištění stomatologických pohotovostních služeb 

 Dodatek ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci 

 Smlouvou o pronájmu pozemku za účelem vybudování víceúčelového hřiště na 30 let 

 Smlouvou o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim 

(4000,-)  

 Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem pohostinství ve Dřevíkově na dobu trvání 3 roky 

 Příspěvky:  

 Oblastní charita Nové Hrady (15000,-) 

  Společnost MATANA (10000,-) 

POVĚŘUJE:    

starostu pana Tomáše Dubského k zastupování obce Vysočina na valné hromadě společnosti VaK 

Chrudim  

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

________________________________________________________________________ 

     OBEC VYSOČINA VYPISUJE 

 „ Příspěvek 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 

31. 5. 2015 v písemné podobě na Obecní úřad Vysočina. 

________________________________________________________________________ 

Vítání  občánků  
Chceme požádat rodiče, kterým se narodilo miminko a mají zájem o uspořádání slavnostního obřadu 

„Vítání občánků“, aby to oznámili na obecním úřadě. (Tel.: 469333162)  

V evidenci obyvatel již nemáme přesné údaje. Měsíční seznamy o změnách trvalého pobytu občanů 

včetně zemřelých i narozených nám nejsou bohužel poskytovány. Nemáme možnost, jako v minulých 

letech, sledovat přehled pohybu obyvatel v naší obci.  

mailto:info@obecvysocina.cz
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ROZPOČET PRO ROK 2015 
V Ý D A J E 

Text   

LESY 50 000,00 

VNITŘNÍ OBCHOD A SLUŽBY  

 
600 000,00 

CESTOVNÍ   RUCH  70 000,00 

SILNICE 

 
1 000 000,00 

SILNIČNÍ DOPRAVA 10 000,00 

ODVÁDĚNÍ A ČIŠŤ. ODP. VOD (KANALIZACE)          300 000,00 

OPRAVY DROBNÝCH TOKŮ 

 
300 000,00 

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ        10 000,00 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 10 000,00 

KNIHOVNA 60 000,00 

ZÁLEŽITOSTI  KULTURY             

 

50 000,00 

TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST V MAJETKU OBCE 30 000,00 

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 

 

230 000,00 

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE  1 500 000,00 

STOMATOLOGIE 2 200,00 

LSPP 20 000,00 

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
700 000,00 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OPRAVY VO a EL. ENERGIE 

                                               Elektrická energie  

1 500 000,00 

POHŘEBNICTVÍ  30 000,00 

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

            (MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)   

1 400 000,00 

SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 600 000,00 

SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ 15 000,00 

PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEŇ  800 000,00 

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA                250 000,00 

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 71 000,00 

POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBR. ČÁST    160 000,00 

ZASTUPITELSTVO OBCE               900 000,00 

ČINNOST VNITŘNÍ SPRÁVY                 1 600 000,00 

PŘÍJMY A VÝDAJE FINANČNÍCH OPERACÍ 20 000,00 

POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 40 000,00 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH  LET 

 
63 400,00 

C e l k e m                 12 441 600,00 

mailto:info@obecvysocina.cz
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P Ř Í J M Y 
Text  

Z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1 500 000,00 

Z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 40 000,00 

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

Z příjmů práv. osob 1 400 000,00 

Z přidané hodnoty 3 000 000,00 

Poplatky za odnětí zem. půdy 3 000,00 

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 300 000,00 

Poplatek ze psů 5 500,00 

Poplatek za užívání veř. prostor 1 000,00 

Loterie  25 000,00 

Správní poplatky 6 000,00 

Daň nemovitostní 550 000,00 

Příspěvek na výkon státní správy 127 700,00 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 500 000,00 

Bytové hospodářství Rv. 44 45 000,00 

Kultura 2 000,00 

Pohřebnictví 5 000,00 

Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 150 000,00 

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 8 950 200,00 

 

                                        Tříkrálová sbírka  
Oblastní charita Nové Hrady děkuje všem, kteří přispěli. Celkový výtěžek činí 759 655 Kč. 

V obci Vysočina  se vybralo celkem 19 197,- Kč. Peníze půjdou na pomoc lidem v nouzi, na 

rekonstrukci domu v Hlinsku, kde budou moci nalézt útočiště matky s dětmi v tíživé sociální 

situaci, dále na nákup vozidla se speciální úpravou pro ambulantní služby a na humanitární 

pomoc do Indie. 

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

 BĚHEM VÁNOČNÍHO  KONCERTU,  KTERÝ SE KONAL V KOSTELE 

 U SVATÉHO MIKULÁŠE VE RVÁČOVĚ 
 BYLO VYBRÁNO 3 757,- Kč. Výdělek bude použit na opravu zdi a údržbu hřbitova. 
 

 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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INFORAMACE ZASTUPITELE 

 

     Vzhledem k tomu, že byl schválen rozpočet obce, lze očekávat realizaci některých zajímavých akcí. 

Zmíním se o některých.  

Jak jste si mohli všimnout, dochází k revitalizaci lesíku na křižovatce „ u křížku“ za Rváčovem směrem 

na Petrkov. Dosud se jednalo o prostor, který nebyl dobrou vizitkou při vstupu do naší obce. Poděkování 

patří všem těm, kteří toto místo zkrášlují. Počítá se zde i s umístěním lehkého odpočívadla, nejen pro 

cyklisty. V budoucnu počítáme i s výstavbou čekárny podobné té, které byla vybudována nově ve 

Rváčově. Chybět by nemělo ani světlo a tak tento kout nebude ani strašidelný ani nepěkný. 

Dalším projektem bude revitalizace prostoru za dolní hospodou ve Rváčově. Záměrem bylo nejprve 

vybudovat pod hospodou parkovitě podobné tomu, které je u bývalé školy. Diskuzí s občany se však 

kloníme k vybudování nejprve zázemí za hospodou, např. formou otevřeného altánu pro posezení 

místních občanů.  

Dále bych Vás rád informoval o tom, jak pokračují práce na projektu opravy silnice do Možděnice. 

Vzhledem k současné neutěšenému stavu vozovky byl rozpočet opravy projektanty stanoven na 13 mil. 

Kč. O konečné částce však rozhodne výběrové řízení, které se uskuteční v dohledné době. Další dobrou 

zprávou je to, že se nám podařilo zařadit do programu i opravu silnice ze Stanu do Všeradova v délce 2.7 

km s rozpočtem 24,5 mil. Kč. Obě tyto akce půjdou z rozpočtu Pardubického kraje. 

Přeji Vám krásné jarní dny. 

Zdeněk Štengl – zastupitel Pardubického kraje 

                              a zastupitel obce Vysočina 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  

A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

SE USKUTEČNÍ VE DNECH 24. 4. a 25. 9. 2015                    

RVÁČOV                          16,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY        16,30 HODIN 

DŘEVÍKOV                       17,00 HODIN 

                  MOŽDĚNICE           ___      17,30 HODIN 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

KDO BUDETE MÍT ZÁJEM  

O KOMINICKÉ PRÁCE, PŘIHLASTE SE  

NA OBECNÍM ÚŘADĚ VYSOČINA NEBO V PRODEJNÁCH 

V MOŽDĚNICI, VE DŘEVÍKOVĚ A VE RVÁČOVĚ. 

TELEFON OÚ: 469333162 

Přibližný termín kominických prací v týdnu od 16. 3. do 20. 3. 2015 

 

 

PALIVOVÉ DŘEVO 

Zájemci o palivové dřevo z obecních lesů se mohou obracet na obecní 

úřad. Váš požadavek bude předán lesnímu hospodáři 
                                          

mailto:info@obecvysocina.cz
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                                         KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ 

 ZÁJEZD  DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ 

                  DNE 20. 4. 2015 OD 19,00 HODIN (PONDĚLÍ) 

                                    PŘEDSTAVENÍ  „MARYŠA“ 

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

ŽÁDÁME ZÁJEMCE, ABY SE PŘIHLÁSILI TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ – TELEFON 469 333 162 

ODJEZD: 

RVÁČOV 17,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY 17,05 HODIN 

DŘEVÍKOV 17,10 HODIN 

MOŽDĚNICE 17,15 HODIN 

A LO IS  A V ILÉ M MR ŠTÍ KO VÉ :   „MA R YŠ A“  

Příběh nešťastné a vynucené lásky, který se odehrává na Slovácku. Maryša je zamilovaná do Francka, 

který právě rukuje na vojnu a je z chudších poměrů než Maryša. Právě proto se Francek nelíbí Maryšiným 

rodičům. Maryšin otec - pan Lízal, který je bohatým sedlákem - přinutí Maryšu ke sňatku s mlynářem 

Vávrou. Mlynář Vávra je vdovcem s třemi dětmi. Maryša se sňatku s Vávrou velice brání, poukazuje i na 

to, že Vávra svou bývalou ženu bil, ale není jí to nic platné. Stejně si ho musí vzít. Když se Francek vrátí 

z vojny, nachází místo krásné Maryši pohublou, zbídačenou a tichou ženu. I otec vidí, že se sňatkem své 

dcery zmýlil. Kdyby mohl vrátit čas, dal by Maryšu raději chudému Franckovi nežli zlému Vávrovi. 

Protože sedlák Lízal nechce dát Vávrovi peníze, které slíbil Vávrovi jako věno s Maryšou, žaluje Vávra 

Lízala. Francek se Vávrovi mstí tím, že mu chodí za Maryšou. Francek chce po Maryše, aby s ním utekla 

do Brna, ale ona nechce, i když ho má ráda. Vávra vzteky řádí, a dokonce po Franckovi vystřelí. Maryša 

v obrovském duševním vypětí nasype manželovi do kávy jedovatý otrušík, a tak jej otráví. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

OBEC VYSOČINA POŘÁDÁ SPOLEČNĚ 

S DIAKONIÍ BROUMOV, sociální družstvo 

SBÍRKU - PONDĚLÍ  23. 3.  A ÚTERÝ 24. 3. 2015 OD 7,00 HODIN DO 17,00 HODIN – 

DŘEVÍKOV OÚ A ŠKOLA RVÁČOV 

 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  

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

 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

 Knihy, časopisy  

____________________________________________________________________________________ 

Poplatky pro rok 2015 se nemění. Poplatek ze psa 50,- Kč za jednoho psa, odpady 440,- Kč 

 za každou povinnou osobu, či rekreační objekt. 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Ze školy v Trhové Kamenici 

Úspěchy žáků deváté třídy 

V listopadu 2014 se někteří žáci deváté třídy účastnili testování Stonožka od společnosti SCIO. Testy 

probíhaly v předmětech matematika, český jazyk a obecně studijní předpoklady. Na začátku ledna 

obdrželi žáci vyhodnocení svých testů, každý jednotlivec si je mohl prohlédnout a podívat se, kde udělal 

chyby. 

Společnost SCIO poté v průběhu ledna vyhodnotila celkovou úspěšnost školy a prvním třem žákům 

z jednotlivých krajů zaslala certifikáty z jednotlivých předmětů. V Pardubickém kraji se testování 

Stonožka zúčastnilo 46 škol s celkovým počtem 1271 žáků. Celkem se letošního testování SCIO účastnilo 

19104 žáků z 674 škol. 

Naši žáci Petr Linhart a Natálie Pilná dosáhli výrazného úspěchu. Oba obdrželi certifikáty od společnosti 

SCIO. Petr Linhart dosáhl nejlepšího výsledku z matematiky v rámci celého Pardubického kraje a Natálie 

Pilná se umístila na druhém místě v rámci Pardubického kraje v českém jazyce. Oběma žákům 

gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Zápis do 1. třídy 

Dne 27. 1. 2015 se uskutečnil na naší základní škole zápis do 1. 

třídy. Oproti minulým rokům byl potěšitelný nárůst budoucích 

prvňáčků, celkem bylo zapsáno pro příští rok 18 žáků. Paní učitelky 

z 1. stupně si pro prvňáčky připravili zápis formou návštěvy 

zoologické zahrady, kdy na jednotlivých stanovištích žáci plnili 

různé drobné úkoly a dostávali za ně odměny a razítka do 

připravených pamětních listů. Prvňáčky doprovázeli rodiče a na 

společném zahájení všechny přítomné přivítal pan ředitel Radek 

Nejedlý. Určitým zpestřením byla aktivita osmé třídy, která si pro 

děti připravila hernu s pohoštěním. Žáci osmé třídy se vybavili slušivými převleky, kdy každý žák 

představoval nějakou pohádkovou postavu.  

 

Mikroregion Hlinecko – závody Hluboká  

Dne 11. 2. 2015 se uskutečnil závod ve sjezdovém lyžování – Mikroregion Hlinecko na sjezdovce Ski 

klubu Hluboká. Naše škola měla početné zastoupení a naši žáci reprezentovali vskutku na výbornou. 

Závod měl několik kategorií a dohromady se v závodní slalomové dráze vystřídalo okolo stovky 

závodníků. 

Výsledky našich sjezdařů přinášíme zde: 

Kategorie: 1. – 3. třída, chlapci = 1. Václav Kudláček 

                   3. Mikuláš Novák 

 

Kategorie: 4. – 6. třída, chlapci = 1. Vojtěch Rejholec 

 

Kategorie: 7. – 9. třída, dívky = 1. Kateřina Dubská 

        2. Marika Říhová  

         3. Kristýna Němcová 

Kategorie: 7. – 9. třída, chlapci = 1. David Škvrňák 

           2. Adam Dubský 

           3. Filip Menc 

Poděkování patří i ostatním našim žákům, kteří naplnili myšlenku: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit 

se.“   
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Lyžařský výcvik 

Ve dnech 12. 1. – 16. 1. 2015 absolvovali žáci 4. a 7. třídy lyžařský výcvik. Lyžování probíhalo na 

sjezdovce ve Ski areálu Hluboká. Výcviku se účastnilo 24 žáků, všichni úspěšně zvládli základní lyžařské 

dovednosti. Počasí nám přálo, i když široko daleko nebyl žádný sníh, sjezdovka byla připravena velmi 

kvalitně. Na závěr lyžařského výcviku se uskutečnil závod ve slalomu, který byl stopován pomocí 

elektronické časomíry. Všichni úspěšně náročnou trať projeli a ihned si mohli prohlédnout své výsledky 

na elektronické tabuli. Na závěr bychom chtěli poděkovat za odvoz na sjezdovku panu Häuslerovi st., 

který každý den řídil hasičskou dodávku a obětavým rodičům žáků, kteří nám s dopravou také 

vypomohli.  

4. třída – chlapci     4. třída - dívky 
1. Jarda Kumpan     1. Adriana Lupoměská 

2. Michal Pavliš     2. Denisa Kumpanová 

3. Petr Kysela      3. Denisa Vodrážková 

7. třída – chlapci     7. třída - dívky 

1. Filip Menc                 1. Tereza Dubská 

2. Štěpán Havelka                2. Tereza Žáková 

                  3. Adéla Häuslerová 

 

RECITAČNÍ  SOUTĚŽ 

V úterý 24. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, ve kterém se ve čtyřech kategoriích 

představilo celkem 45 žáků. Porota (pan učitel Novák, paní učitelka Slavíčková a paní učitelka Karská) 

měla opravdu složité rozhodování, jelikož výkony všech zúčastněných byly velmi vyrovnané. 

  V I. kategorii porota udělila dvě 1. místa – Amálii Lupoměské a Matyáši Borkovi, 2. místo získal 

Tomáš Pavliš a 3. místo obsadil Radim Šretr. Ve II. kategorii 1. místo patří Kryštofovi Chlebnému, 2. 

místo si vysoutěžila Nela Ducháčková a 3. místo získal Marek Tichý a Veronika Bočková.. Ve III. 

kategorii 1. místo obsadila Adriana Lupoměská, 2. místo patří Lucii Linhartové a 3. místo bylo uděleno 

Michaelu Bačkovskému. Ve IV. kategorii porotu nejvíce zaujal výkon Sáry Tiché, které patří 1. místo, 2. 

místo obsadila Eliška Vodičková a 3. místo získal Jaroslav Modrovič. V V. kategorii 1. místo porota 

udělila Justýně Neuwirthové, 2. místo obsadil Michal Cibulka a 3. místo získala Natálie Dvořáková. 

Nejlepší recitátoři budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže v Chrudimi, které se 

uskuteční v březnu.  

 V průběhu odpoledne zaznělo mnoho básní a textů, které dokázaly pobavit i poučit. Jsme rádi, že 

účast žáků v této soutěži byla tak hojná a že se stále najdou chlapci a dívky, kteří se věnují krásnému 

mluvenému českému slovu a jazyku. Všichni interpreti si zaslouží veliký obdiv a poděkování za příjemně 

strávený čas. 

 

     

Hodně zdraví a životní pohody přejeme  
                                                       všem jubilantům 
LEDEN 2015 ÚNOR 2015 BŘEZEN 2015 

75 let Věra Pilařová 70 let Alois Červinka 92 let Miluše Řezníčková 

86 let Zdeněk Dřízhal  89 let Miluše Brožková 

81 let Jindřich Nevole   

 

Přílohou dnešního zpravodaje je Hlinecký zpravodaj 
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