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ZPRAVODAJ č. 2/2015 
     Vážení spoluobčané, 

   

předkládáme Vám jarní Zpravodaj. Důležitou novinkou je povinnost obce zajistit 

možnost sběru biologicky rozložitelného odpadu. Z tohoto důvodu Mikroregion 

Hlinecko zřídil kompostárnu v areálu skládky v Hlinsku. Zde je možno tento odpad 

bezplatně ukládat. Naše obec navíc „na zkoušku“ zahájila sběr pomocí hnědých 

kontejnerů. Zapůjčili jsme 10 ks a rozmístili je na sběrná místa. Je však nutné zde 

ukládat pouze odpad uvedený na kontejnerech.  

 

     BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 

DO HNĚDÝCH KONTEJNERŮ: 

 PATŘÍ TRÁVA, LISTÍ, ZBYTKY OVOCE A ZELENINY, SKOŘÁPKY OD VAJEC, ČAJOVÉ 

SÁČKY, KÁVOVÁ SEDLINA, ZBYTKY ROSTLIN, PILINY, POPEL ZE DŘEVA, DŘEVNÍ 

ŠTĚPKA Z VĚTVÍ STROMŮ A KEŘŮ 

 NEPATŘÍ CELÉ VĚTVE A PAŘEZY, ZBYTKY JÍDEL, JEDLÉ OLEJE, KOSTI, MASO, 

KŮŽE, UHYNULÁ ZVÍŘATA, EXTREMENTY ZVÍŘAT, ZNEČIŠTĚNÉ PILINY, 

BIOLOGICKY NEROZLOŽITELNÉ ODPADY 

 

     V letošním roce jsme naplánovali realizaci řady akcí.  

 V současné době máme vybraného dodavatele na víceúčelové hřiště ve Dřevíkově. 

 Jsou zahájeny práce na projektové dokumentaci „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve Rváčově“ 

 Vybíráme dodavatele na opravu střechy u „školy“ ve Rváčově 

 Čeká nás oprava havarijního stavu zdi u náhonu ve Svobodných Hamrech 

 

V měsíci dubnu nám nastoupili  zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. Provedli úpravu zeminy u 

nového chodníku ve Rváčově a nyní začíná pravidelná údržba zeleně. V Možděnici probíhá rekonstrukce 

společenské místnosti v hostinci. 

 

     S přicházejícím jarem také určitě vyrazíte do přírody. Možná víte o místech 

v naší obci, kde by jste si chtěli posedět, kde by se Vám líbila lavička. Napište nám 

své tipy (obec.vysocina@tiscali.cz) a my se po dohodě a majiteli pozemků 

pokusíme Vaše přání splnit. 

     Přeji Vám slunečné jarní dny.                                         
Tomáš Dubský, starosta        

mailto:info@obecvysocina.cz
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Věnujte určitě pozornost zprávě pozemkového úřadu o pozemkových úpravách. 

 Komplexní pozemkové úpravy v Obci Vysočina 

 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim, zahájil podle zákona č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), KOMPLEXNÍ POZEMKOVOVÉ ÚPRAVY „Možděnice, Dřevíkov a Rváčov“. V souladu s 

ustanovením § 7 zákona pobočka svolá úvodní jednání, na které pozve účastníky řízení o pozemkových 

úpravách (§ 5 zákona), kterými jsou vlastníci pozemků a další osoby, jejichž práva mohou být přímo 

dotčena.  

Úvodní jednání se uskuteční v květnu a červnu 2015. Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s 

účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení 

nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky 

významné pro řízení o pozemkových úpravách. 

Zpracovatelem je firma GEOVAP, spol. s r.o. Pověření zaměstnanci této firmy mohou v souladu se 

zákonem po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem geodetických 

prací.  

Pozvánky na úvodní jednání obdrží všichni účastníci řízení doporučeným dopisem. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DOTACE OD PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dřevíkov – víceúčelové hřiště            -  180 000,- 

Oprava fasády obecní budovy            -  100 000,- 

Podpora obchodů                                -  100 000,- 

_____________________________________________________________________________________ 

 

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ – v jarních měsících se městská policie zaměří 

na volně pobíhající psy. 

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. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

HLUČNÉ PRÁCE O VÍKENDU 

V naší obci nemáme vyhlášku, která by zakazovala provádět hlučné práce (sekání, 

řezání apod.) v určených dnech. Přesto si Vás dovolujeme požádat o více ohleduplnosti 

a tyto práce neprovádět alespoň v neděli. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY 

Výstava obrazů malířů Vysočiny - slavnostní zahájení „Výstavy obrazů malířů Vysočiny“, se koná dne 

17. června od 17,00 hodin ve Rváčově – pohostinství – velký sál. 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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U S N E S E N Í   č. 2/2015 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 28. 4. 2015 konané ve Rváčově 
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ k 28. 4. 2015 

 Rozpočtové opatření č. 1 – 5/2015 

 Žádost města Luže 

SCHVALUJE: 

 Inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2014 včetně likvidačních protokolů 
 Záměr prodat nově vzniklý pozemek p.č. 7/25 v k.ú. Možděnice o výměře 173 m2 vzniklý z 

pozemku p.č. 7/7 
 Převod pozemku p.č. 906/7 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 61 m2 do vlastnictví obce 

 Organizační řád Obecního úřadu 

 Jednací řád zastupitelstva obce Vysočina 

 Jednací řád kontrolního a finančního výboru 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Vysočina 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-53/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu 
 Smlouvu č. B-02/2015 na zajištění svozu a uložení biologicky rozložitelného odpadu 

 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady prodejny č. 093 Možděnice 

 Smlouvu o dílo na zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vysočina, část Rváčov“ – 

projekt, se společností PRODIN, a.s. 

 Smlouvu o poskytnutí grantu č.  OR/15 s Pardubickým krajem 

 Žádost SK Rváčov (umělé hřiště) 

 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva – zastupitel předseda výboru nebo komise ve výši 

1573,- Kč/měsíc s účinností od 1. 5. 2015 

 

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

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MALUJEME V KNIHOVNĚ 

 

 
Zveme Vás do knihovny ve Rváčově na kurzy malování  

dne 22. 5. 2015, od 14,00 hodin – pátek – pastel, tužka  

dne 29. 5. 2015, od 14,00 hodin - pátek – enkaustika (malování voskem) 

pod vedením zkušené lektorky paní Olgy Lazárkové. 

Kurzy jsou vhodné pro děti i dospělé. Vstupné zdarma. 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/


 Strana 4 (celkem 6)                              Občasník Obce Vysočina                             Dne: 13.5.2015 

 
 

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová 
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz 

www.obecvysocina.cz 

 

 

 

 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI 
 
Recitační soutěž a její krajské kolo  
Ve dnech 17. a 18. března se naši nejlepší recitátoři zúčastnili okresního kola „Přehlídky dětských recitátorů“, 

která se konala v Chrudimi.  

ZŠ reprezentovali: Kryštof Chlebný (2. tř.), Nela Ducháčková (3. tř.), Lucie Linhartová (4. tř.), Adriana Lupoměská 

(4. tř.), Eliška Vodičková (6. tř.), Sára Tichá (7. tř.), Justýna Neuwirthová (8. tř.) a Michal Cibulka (9. tř.). 

Konkurence byla veliká a výkony všech soutěžících velmi vyrovnané. Naši mladí interpreti své básně a texty 

přednesli na výbornou a mezi ostatními se rozhodně neztratili. Odbornou porotu zaujal recitační výkon Kryštofa 

Chlebného (2. tř.), který nás v dubnu s básní „Trampoty s roboty“ zastupoval v krajském kole recitační soutěže v 

Pardubicích. Ve velké konkurenci si odnesl čestné uznání. Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy. 

 

 

Noc s Andersenem  
V pátek 27. 3. 2015 proběhla v naší škole Noc s Andersenem. Jedná se o noc, kdy děti přespávají ve škole, věnují 

se různým literárním tématům a povídají si o knížkách. Žáci osmé třídy se v pátek věnovali především tématu 

dobrodružné literatury a s ní souvisejícími knihami. Hned na začátku své cesty museli překonat rozbouřený oceán, 

což se jim společným týmovým nasazením nakonec podařilo. Zabývali se také příběhem o drakovi, který luštili ze 

tří různých autorských pohledů, nechyběly Černé historky a vyvrcholením našeho večera byla zážitková hra Den 

Trifidů. Letošní Noci s Andersenem se účastnilo 514 škol a 619 knihoven v České republice. Jsme rádi, že jsme se 

k tomuto projektu s dlouholetou tradicí mohli přidat. 

 

 

Další úspěch v chemii  
Ano. Je to tak! Naše základní škola v soutěži „ Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2015“ postoupila do 

národního kola. Na začátku soutěže bylo 3 000 účastníků. Postupně jsme se probojovali až do finále, které se 

konalo v lednu v počtu 30 mladých chemiků. 30. března 2015 jsme se dozvěděli konečné výsledky v rámci 

Pardubického kraje. Ze 30 finalistů se na 10. místě umístila Natálie PILNÁ a na 6. místě Petr LINHART. Oba 

dva soutěžící předvedli vynikající výkony nejen v teoretické části, ale i v praktických dovednostech v laboratoři. 

Na místě je veliká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.  

Pardubický kraj bude v chemii zastupovat 6 nejlepších. Mezi nimi bude i PETR LINHART, žák ZŠ Trhová 

Kamenice. Národní kolo proběhne 11. června 2015 v Pardubicích v budově místní univerzity.  

Budeme Petrovi přát hodně štěstí, aby dopadl ze 40 soutěžících co nejlépe.  
Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

              Hodně zdraví a životní pohody přejeme  
                                                       všem jubilantům 
DUBEN 2015 KVĚTEN 2015 ČERVEN 2015 

85 let  Jarmila ŠTOLLOVÁ 70 let  Zdeněk VENCLOVSKÝ  70 let  Miroslav SLAVÍK 

80 let  František PŠORN 70 let  Miroslav MÁLEK 88 let  Ladislav DRÁPALÍK 

75 let  Jaroslava HOLUBOVÁ 85 let  Miloslav ZDRAŽIL 70 let  Zdenka SÝSOVÁ 

86 let  Ladislav ŠTOLL 70 let  Hana  ŠTOLOVÁ  

82 let  Věra KUČEROVÁ   

95 let  Marie MÁLKOVÁ   

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
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Pozvánka na hasičskou soutěž 

SDH Dřevíkov a SDH Svobodné Hamry vás srdečně zvou 

 

NA OKRSKOVOU SOUTĚŽ V PS, 
 

která se koná v sobotu dne 16. května 2015  ve Svobodných Hamrech od 13,30 hod. 
program:    13,00 hod  příjezd sborů 

                   13,30 hod  nástup a slavnostní zahájení 

                   14,00 hod vlastní okrsková soutěž v PS  sborů okrsku Trhová Kamenice a Nasavrky 

                   15,30 hod  bude probíhat doprovodný program - ukázky hasičské techniky, vodní fontána, 

zajištěna hudba – pan Havel – varhany, zpěv 

celé odpoledne bude otevřena výstavka v hasičské zbrojnici a zajištěno občerstvení.  

doprovodný program bude závislý na počasí – v případě vytrvalého deště bude omezen. 

Tato akce se koná u příležitosti oslav 95. výročí založení sborů  

ve Svobodných Hamrech a Dřevíkově. 
 
První pokus o založení společného sboru dne 15. července roku 1920 skončil nezdarem pro jeho název. Svolaná 

valná hromada zástupců Svobodných Hamrů a Dřevíkova za účasti starosty a velitele sboru Trhová Kamenice, kteří 

pohovořili o významu založení sboru dobrovolných hasičů v obci, byla bez výsledku, protože občané z osady 

Dřevíkov prohlásili, že jen tehdy se stanou členy sboru, když veškerá prvotní práva sboru jakož i sídlo bude 

v osadě Dřevíkov. S tím občané ze Svobodných Hamrů nesouhlasili. Po této roztržce padl návrh na založení 

samostatného sboru v Hamrech bez osad.  

Nová ustavující valná hromada se konala 22. července 1920 v hostinci pana Pujmana ve Svobodných Hamrech. Do 

sboru se přihlásilo 21 členů zakládajících a 20 členů přispívajících. Za prvého starostu byl zvolen František Jáchym 

a velitelem byl zvolen Jan Strouhal. Čestným členem SDH Svobodné Hamry se 20. března 1926 stal akademický 

malíř František Kavan.  

Ve Dřevíkově byl samostatný sbor založen na ustavující schůzi dne 19. září 1920. Prvním starostou byl zvolen 

bratr Josef Chmelař st., velitelem Antonín Kocmánek a podvelitelem Antonín Seifrt. Sbor ve Dřevíkově měl při 

založení 28 členů zakládajících a 56 členů přispívajících.   

Oba sbory patřily pod Nasavrckou župu a jejich začátky nebyly vůbec lehké. Chyběly hlavně finance na zakoupení 

výzbroje a výstroje pro hasičská mužstva včetně stříkaček. Příspěvky od členů byly v té době jen symbolické a tak 

získávání peněz vyžadovalo od sborů rozšíření činnosti mimo své základní poslání. Hasiči začali pořádat plesy, 

zábavy, divadelní představení a další kulturní akce v obou obcích.  Z výtěžků, které tehdy nebyly příliš velké, pak 

nakupovali pro členy výzbroj, inventář a nezbytné vybavení.  Touto jejich snahou se hasiči stali nositeli kulturních 

tradic v obou obcích, které udržují dodnes. Ve Dřevíkově založili velmi aktivní ochotnický divadelní spolek, který 

sehrával 2 až 3 představení za rok. Jeho činnost se udržela bez přestání až do začátku padesátých let minulého 

století. 

V první polovině minulého století docházelo k častým požárům, při kterých si oba sbory navzájem vypomáhaly s 

jejich hašením. Sbory v minulosti prováděly pravidelná taktická cvičení a v průběhu žní zajišťovaly požární hlídky. 

Po založení zemědělských družstev hasiči aktivně vypomáhali při brigádách v sezónních pracech.  

Z pramenů kronik obou sborů vyplývá, že v minulosti ve výborech sborů se vystřídalo mnoho funkcionářů. Příčiny 

častého střídání starostů a velitelů byly různé, převažujícím důvodem však byly neshody mezi členy.  Podle toho i 

činnost a stav členstva měly výkyvy. Za celé 95.leté období oba sbory fungovaly bez přerušení. V roce 1951 došlo 

ke spojení sborů, které však nemělo dlouhé trvání, v roce 1957 se sbory opět rozdělily. Přestože sbory byly v 

historii a jsou i nyní samostatné, jejich činnost se vzájemně prolínala ve všech oblastech, což bylo a hlavně je určitě 

kladným přínosem pro oba sbory.  

V současné době má SDH ve Svobodných Hamrech 37 členů, starostou sboru je Jaroslav Dalecký ml. a velitelem 

Stanislav Pilař ml..                                                                                                      

SDH Dřevíkov má 49 členů, starostou sboru je Jan Chmelař st. a velitelem Stanislav Černý ml.                             
 Jan Chmelař 

mailto:info@obecvysocina.cz
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DŘEVÍKOV 

 
 

20. 6.  COLORADO 

  5. 7.  HARMONIKY  

         V.setkání - začátek 14 hod. - SVOZ AUTOBUSEM ZAJIŠTĚN 

18. 7.  KLONDIKE 

  1. 8.   BÍBŘI     

22. 8.   VÍKEND 

  5. 9.   HASIČSKÁ SOUTĚŽ - začátek 13 hod. 
 

areál parketu            srdečně zvou hasiči          začátky country bálů od 20 hod. 
Jan Chmelař 

_____________________________________________________________________________________________________ 

POZVÁNKY: 

VESELÝ KOPEC 

 

HRNČÍŘSKÁ SOBOTA  

Ukázky výroby, prodej, kulturní program, od 9 do 16 hodin.  

Datum konání: 16. 5. 2015 začátek od 09:00 

 

HOBLÍČEK A PILKA, TO JE MÁ ŠPACÍRKA 

Co všechno lze vyrobit ze dřeva? Ukázky výroby tradičních předmětů ze dřeva, jejich prodej, dílničky pro 

děti. Doprovodný kulturní program. Od 10 do 16 hodin.  

Datum konání: 13. 6. 2015 začátek od 10:00 

 

 

TRHOVÁ KAMENICE: 

29. 5. 2015 od 20,00 do 23,00 hodin 

NOC KOSTELŮ  
kostel sv. Filipa a Jakuba  

Pořadatel: pěvecký sbor z TéKá 

 

7. 6. 2015 od 10,00 do 23,00 hodin 

SEJDEME SE NA RYNKU 
 řemeslné trhy a kulturní program  

náměstí 

 Pořádá: Městys T. Kamenice 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/
http://www.vesely-kopec.eu/

