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ZPRAVODAJ č. 1/2012 
  

Váţení spoluobčané, 

první zpravodaj bývá zaměřen na rozpočet daného roku a plán akcí, které bychom chtěli společně 

uskutečnit. Při sestavování rozpočtu musíme vycházet z finanční situace. To znamená z odhadu 

příjmů pro letošní rok a ze zůstatku účtu k 31. 12. 2011. Zatím, co zůstatek činil 3.009.200,- Kč 

daňové příjmy jsou pro letošní rok těţko předvídatelné. 

Budeme pokračovat v opravách místních komunikací. Zde máme zaţádáno o příspěvek 

z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Důleţitou poloţkou jsou opravy obecních budov 

a údrţba veřejného prostranství. Opět bychom rádi vyuţili moţnosti zaměstnat pracovníky na tzv. 

veřejně prospěšné práce a nově uzavíráme smlouvu s úřadem práce o výkonu veřejné sluţby. 

Kaţdoročně velkou poloţku tvoří příspěvky na školky, školy, Městskou policii, lékařskou sluţbu, 

stomatologii a poplatky za odvoz odpadu. 

Byla zahájena I. etapa přípravy nového územního plánu a dokončuje se kniha o naší obci. 

Podali jsme řadu ţádostí o spolufinancování některých projektů z národních a krajských dotačních 

programů. 

 

Společně s kulturní komisí připravujeme zájezd do divadla, letní výstavu a vánoční koncert. 

Nezapomínáme ani na dobrovolné hasiče, sportovce a volnočasové aktivity dětí a mládeţe. 

Věřím, ţe se nám naplánované akce podaří společně splnit a přeji Vám hezké snad jiţ jarní dny. 
Tomáš Dubský 

  

 

 

 
KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ ZÁJEZD DO 

HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ.   

DNE 13. 4. 2012   „L U C E R N A“ 
OD 19,00 HODIN (odjezd cca v 17,00 hodin-bude upřesněno) 

 

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

ŢÁDÁME ZÁJEMCE, ABY SE PŘIHLÁSILI TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ NA OBECNÍM 

ÚŘADĚ – TELEFON 469 333 162 
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U S N E S E N Í   č. 7/2011 

 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 19. 12. 2011 konané ve Dřevíkově 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

 

 zprávu o činnosti OÚ  

 zprávu kontrolního výboru 

 zprávu finančního výboru 

 jmenování inventarizačních komisí 

 návrh rozpočtu sdruţení mikroregionu Hlinecko na rok 2012 

 

SCHVALUJE: 

 

 rozpočtový výhled na rok 2012 – 2016 

 pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 

 dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemku p.č. 89/3 a 649/1 v k.ú.Rváčov u Hlinska do 31. 12. 

2013 

 pronájem části pozemku p.č. 96/1 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 200 m2   

 v souladu s ust. § 84, odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku 

projednávání přestupků ze dne 24. ledna 2007 s městem Hlinsko dle předloţeného návrhu 

 rozpočet Svazku obcí Trhová Kamenice a Vysočina pro plynofikaci na rok 2012 

 ve smyslu § 6 odstavce 5 písmeno b) a § 47 odstavce 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění návrh zadání Územního plánu 

Vysočina, který zpracoval ing. Vladimír Zavřel, MěÚ Hlinsko, stavební úřad - úsek územního 

plánování a GIS a Tomáš Dubský, obec Vysočina v prosinci 2011 

 záměr prodeje části pozemku p.č. 73/20 v k.ú. Rváčov 

 prodlouţení smlouvy o pronájmu pohostinství Rváčov čp. 36 do 31. 12. 2012 

 prodlouţení smlouvy o pronájmu pohostinství Dřevíkov čp. 54 do 31. 12. 2014 

 záměr prodeje části pozemku p. č. 488/9 v k.ú. Moţděnice 

 smlouvu s TS Hlinsko, spol. s r.o., č. O-53/2011 na zajištění sběru a likvidaci odpadů 

 ţádost společnosti MATANA a.s. o finanční příspěvek 10.000,- Kč 

 dohodu o zajištění zimní údrţby místních komunikací se společností Zemědělská a.s. Vysočina 

 plán akcí Obce Vysočina na rok 2012 

 podání ţádosti o dotaci – MMR na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

 

NESCHVALUJE: 

 

 ţádost o prodej části pozemku p.č. 148/1 v k.ú. Moţděnice 

 ţádost o prodej části parkánu před domem čp. 39 ve Dřevíkově 

 

        Jan Chmelař – místostarosta v.r.                                           Tomáš Dubský – starosta v.r. 
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U S N E S E N Í   č. 1/2012 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 28. 2. 2012 konané ve Dřevíkově 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti OÚ k 28. 2. 2012 

 plnění rozpočtu za rok 2011  

SCHVALUJE: 

 rozpočet na rok 2012 

 ve smyslu § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a  

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce 

Vysočina, který zpracoval Ing. Vladimír Zavřel, MěÚ Hlinsko, Stavební úřad – úsek územního 

plánování a GIS  Tomáš Dubský, obec Vysočina v únoru 2012 

 pravidla pro čerpání sociálního fondu pro rok 2012 

 smlouvu o nájmu pozemku s SK Rváčov 

 záměr Obce prodat parcelu 573/24 v k. ú. Moţděnice o výměře 74 m2 

 smlouvu o náhradě neinvestičních nákladů na ţáky mateřských škol a základních škol  

s Trhovou Kamenicí a Hlinskem 

 podání ţádosti o dotaci na podporu provozu obchodů 

 ţádost společnosti Rybářství Litomyšl s realizací záměru „Oprava a odbahnění rybníka  

Moţděnice malá“ v k. ú. Moţděnice dle předloţeného projektu 

 ţádost společnosti Rybářství Litomyšl o povolení stavby na pozemcích ve vlastnictví obce 

Vysočina p. p. č. 86/3, 601/1 a 488/9 v k.ú. Moţděnice v rámci realizace záměru „Oprava a 

odbahnění rybníka Moţděnice malá“ dle předloţeného projektu 

POVĚŘUJE: 

Starostu obce Vysočina pana Tomáše Dubského k zastupování obce Vysočina na valné hromadě 

společnosti VaK Chrudim. 

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

K O N K U R S  

 
Starostka městyse Trhová Kamenice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  a 

vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje  

konkurs  

na pracovní místo ředitele/ředitelky 

Základní školy, Trhová Kamenice, okres Chrudim 
Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpen 2012. 

Přihlášku zašlete nejpozději do  16. března 2012  

na adresu: 

   Městys Trhová Kamenice 

              Raisovo náměstí čp. 4 

              539 52  Trhová Kamenice   

  

Podrobnosti o konkurzu a poţadovaných přílohách Vám sdělí  Městys Trhová Kamenice. 
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P Ř Í J M Y 

 
 Text  

 Z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1.000.000,00 

 Z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 60.000,00 

 Z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 90.000,00 

 Z příjmů práv. osob 1.100.000,00 

 Z přidané hodnoty 2.400.000,00 

 Poplatky za odnětí zem. půdy 3.000,00 

 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 300.000,00 

 Poplatek ze psů 5.000,00 

 Poplatek za uţívání veř. prostor 400,00 

 Správní poplatky 6.000,00 

 Daň nemovitostní 550.000,00 

 Příspěvek na výkon státní správy 137.700,00 

 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1.500.000,00 

 Bytové hospodářství Rv. 44 40.000,00 

 Pohřebnictví 10.000,00 

 Příjmy z pronájmu pozemků 1.000,00 

 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 180.000,00 

 Příjmy z prodeje pozemků 5.000,00 

 Vyuţívání a zneškodňování komunál. odpadů 30.000,00 

 DPS sluţby 5.000,00 

 DPS nájem 85.000,00 

 Ostatní nahodilé příjmy 10.000,00 

 Příjmy z úroků 10.000,00 

   

 C e l k e m 7.528.100,00 

 

 

Převod z roku 2011  -  3.009.223,82 Kč 

Převod z roku 2011– 3.009.200,- Kč + příjmy roku 2012:  7.528.100,00=10.537.300,00 Kč   
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V Ý D A J E 

 Text   

 LESY 200.000,00 

 VNITŘNÍ OBCHOD A SLUŽBY (JEDNOTA) 300.000,00 

 CESTOVNÍ   RUCH  20.000,00 

 SILNICE 800.000,00 

 SILNIČNÍ DOPRAVA 5.000,00 

 ODVÁDĚNÍ A ČIŠŤ. ODP. VOD (KANALIZACE)          50.000,00 

 OPRAVY DROBNÝCH TOKŮ 20.000,00 

 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ        135.000,00 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 563.000,00 

 ZÁLEŢITOSTI  KULTURY                       300.000,00 

 TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST V MAJETKU OBCE 30.000,00 

 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 100.000,00 

 VYUŢITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŢE (Grant) 200.000,00 

 LÉKAŘSKÁ SLUŢBA 35.000,00 

 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 470.000,00 

 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: 360.000,00 

 KOMUNÁLNÍ SLUŢBY A ÚZEMNÍROZVOJ 

            (MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)   

1.200.000,00 

 SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 500.000,00 

 SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ 20.000,00 

 PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEŇ  400.000,00 

 STRÁŢ OCHRANY – (KRIZOVÝ – PŘÍRODNÍ ŢIVEL) 50.000,00 

 PEČOVATELSKÁ SLUŢBA                220.000,00 

 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 70.700,00 

 POŢÁRNÍ OCHRANA – DOBR. ČÁST    160.000,00 

 ZASTUPITELSTVO OBCE               800.000,00 

 ČINNOST VNITŘNÍ SPRÁVY                 3.458.600,00 

 PŘÍJMY A VÝDAJE FINANČNÍCH OPRACÍ 20.000,00 

 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 30.000,00 

 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET 20.000,00 

   

 C e l k e m 10.537.300,00 

SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ: 

Od roku 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o místních poplatcích, která v souvislosti s novým 

daňovým řádem. Úplně ruší moţnost zcela nebo částečně prominout poplatek, či jeho příslušenství na 

ţádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti zákona. 

 

Poplatky na rok 2012 
Poplatek za psa  50,-Kč za jednoho psa  

120,-Kč za kaţdého 

dalšího psa  

Do 31. 5. 2012  

Za odpad  440,-Kč za kaţdou 

povinnou osobu či 

rekreační objekt  

Do 30. 11. 2012  
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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 slouţí pro ukládání odpadů z nemovitostí, kde není moţno 

z technických důvodů zajistit svoz odpadu obvyklým způsobem.  

 

 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
v roce 2012 bude probíhat ve dnech:  
 27.  4.  2012  
 21.  9.  2012  

 
 
Občanské sdružení Diakonie Broumov  

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůţkovin, 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 přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 

SBÍRKA V NAŠÍ OBCI PROBĚHNE 

VE DNECH 2. 4. A 3. 4. 2012 OD 15,00 DO 17,00 hodin 

 RVÁČOV – ŠKOLA 

 DŘEVÍKOV - OBECNÍ ÚŘAD VYSOČINA 

____________________________________________________________ 

 

P R O Č    P Ř E S T A T   K O U Ř I T 

 
Mezi častá novoroční předsevzetí patří rozhodnutí přestat kouřit. V ČR jsou přes 2 

miliony kuřáků a 70% z nich údajně uvádí, ţe by raději nekouřilo. Zhruba 40% z nich 

(tedy asi 1 milion) zkouší přestat kaţdý rok.  

Proč přestat kouřit? Kouření prokazatelně zkracuje ţivot, způsobuje nemoci srdce a cév, 

plic i ţaludku, můţe vyvolat rakovinu nejen plic, ale i hrtanu, jícnu, ledvin, slinivky… 

Čím je cigareta tak škodlivá? Není to způsobeno ani tak nikotinem, ale cigaretový kouř obsahuje více neţ 

4000 chemikálií. Asi tisícovka z nich je záměrně přidávána například proto, aby se kouř ladně vinul, 

popel drţel na oharku, aby cigareta hořela rovnoměrně… 

Další látky vznikají při hoření. Asi 100 z uváděných 4000 prokazatelně vyvolává rakovinu, dalších 100 je 

jedovatých (pro příklad arzen, kyanovodík, formaldehyd, benzen…). 

Rakovinotvorné nitrosaminy se do cigaret přidávají, protoţe zvyšují vstřebávání nikotinu v těle. Nikotin 

je návyková látka, která můţe za to, ţe kuřák kouří dál a dál. Nikotin v mozku podporuje vyplavování 

látek vyvolávajících příjemné pocity a lepší náladu. Postupně kuřák nekouří proto, aby mu bylo lépe, ale 
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aby se přestal cítit hůře. Mozek si zvykl na pravidelnou dávku a vyţaduje další přísun. Snadno lze 

spočítat, ţe počet vykouřených cigaret jde během let do statisíců. 

Přestat kouřit není jednoduché, kuřáci bojují především s psychickou závislostí. Odvykající kuřák se musí 

připravit na situace, které si bez cigarety nedokáţe představit, například po jídle, během telefonování, při 

kávě, čekání, v restauraci s dalšími kuřáky… 

Pro tyto chvíle je třeba mít „náhradní program“, jiný způsob chování… 

Abstinenční příznaky vyvolané chyběním nikotinu pomáhají zmírnit nikotinové náplasti, ţvýkačky, 

inhalátory, pastilky. Čistý nikotin je vţdy tělu méně nebezpečný neţ  kouření. 

Léky na předpis Champix nebo Zyban SR způsobí, ţe kuřákovi cigareta méně chutná. Uvádí se, ţe po 

jejich půlročním uţívání přestane kouřit 40%. 

O úspěšném odvyknutí se dá mluvit aţ zhruba za rok od poslední cigarety, ale i tři měsíce bez cigaret jsou 

úspěchem zasluhujícím pochvalu. Pozor, i jediná cigareta vás můţe ke kouření vrátit.   

Co bude odměnou? Za 1-2 týdny bez cigaret se zlepšuje čich a chuť, mizí zadýchávání se do schodů, pleť 

stárne pomaleji, zlepšuje se i kvalita vlasů a nehtů… Zanedbatelná není ani finanční úspora, takţe se 

vyplatí zpočátku investovat do léků na odvykání kouření. Vţdyť je přibliţně za půl roku nebude 

potřeba… 

Další informace můţete získat například na Lince pro odvykání kouření, která funguje od 12 do 20 hodin 

za místní hovorné po celé republice: 844 600 500. 

Můţete se také obrátit na svého lékaře či lékárníka. 

Hodně pevné vůle v boji s cigaretami přeje vaše obecní lékárnice PharmDr. Jitka Mičulková. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

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

probíhá od roku 2001. Výtěţek 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 pouţit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Osobité kouzlo této 

sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v 

duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici 

Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému 

domu dostávaly malou výsluţku. 

 

I v Moţděnici tedy taková skupinka v sobotu 7. ledna vyrazila. Koledníci pěkně zpívali a nebyl dům, 

kde by neotevřeli. Touto cestou všem ještě jednou děkuji za jejich příspěvek. Vybráno bylo celkem 

.626,-Kč. 

    J. Nevolová 

 
___________________________________________________________________________________ 

Koncert skupiny Solideo 
Dne 9. 12. 2011 se uskutečnil v kostele sv. Mikuláše tradiční předvánoční koncert. Na historické hudební 

nástroje nám zahrálo uskupení Solideo, které se zajímá především o hudbu gotickou, barokní a 

renesanční. Muzikanti představili nástroje neobvyklých tvarů a druhů. Jednalo se o rohy kamzičí, 

mufloní, kravské a beraní, středověké dudy, kostěné flétny, niněru a mnoho dalších. Jednotlivé ukázky 

byly doprovázeny odborným výkladem a spoustou vtipných poznámek. I přes nepřízeň počasí navštívilo 

tento koncert početné publikum a věříme, ţe to pro kaţdého byl zajímavý kulturní záţitek.  

Dále děkujeme všem občanům, kteří navštívili vánoční koncert v kostele u Sv. Mikuláše. a přispěli 

peněţní částkou na opravu hřbitovní zdi u Svatého Mikuláše. Vybráno 4.290,- Kč.                    Jana Břízová 
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Hluboká u Trhové Kamenice - IV. ročník závodů základních škol mikroregionu Hlinecko ve 

sjezdovém lyţování. 

 V úterý 21. února 2012 se v lyţařském areálu v Hluboké u Trhové 

Kamenice uskutečnil IV. ročník lyţařských závodů pro děti 

základních škol našeho mikroregionu. Účast byla velká - přihlásilo 

se 148 závodníků do věkových kategorií 1. - 3. třída, 4. - 6. třída a 

7. - 9. třída. Novinkou byl závod učitelů, kterého se zúčastnilo 5 

pedagogů. Všichni vítězové byli odměněni. Počasí bylo nádherné, 

organizace závodů opět výborná díky vedení ZŠ Trhová Kamenice. 

 dívky 1 - 3 

1 Aneţka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 

2 Vašková ZŠ Leţáků Hlinsko 34,45 

3 Magdaléna Bodláková ZŠ Prosetín 35,29 

11 Denisa Vodráţková ZŠ Trhová Kamenice 40,03 

22 Adriana Lupoměská ZŠ Trhová Kamenice 47,63 

 

chlapci 1 – 3 

1 Vojtěch Rejholec ZŠ Trhová Kamenice 30,84 

2 Vojtěch Kudláček ZŠ Trhová Kamenice 31,80 

3 Petr Zavřel ZŠ Smetanova Hlinsko 32,09 

11 Rostislav Holub ZŠ Trhová Kamenice 36,34 

12 Pavel Dvořák ZŠ Trhová Kamenice 36,58 

14 Petr Linhart ZŠ Trhová Kamenice 37,44 

 

dívky 4 - 6 

1 Eliška Kadlecová ZŠ Resslova Hlinsko 31,63 

2 Kateřina Dubská ZŠ Trhová Kamenice 31,99 

3 Kristýna Němcová ZŠ Trhová Kamenice 32,02 

5 Eliška Němcová ZŠ Trhová Kamenice 32,74 

6 Pavla Hájková ZŠ Trhová Kamenice 32,81 

7 Adéla Häuslerová ZŠ Trhová Kamenice 33,35 

8 Marika Říhová ZŠ Trhová Kamenice 34,35 

9 Tereza Ţáková ZŠ Trhová Kamenice 35,34 

 

chlapci 4 - 6 

1 Miloš Polánský ZŠ Trhová Kamenice 27,61 

2 David Škvrňák ZŠ Trhová Kamenice 28,03 

3 Adam Dubský ZŠ Trhová Kamenice 28,20 

5 Roman Kábele ZŠ Trhová Kamenice 28,88 

6 Josef Janotka ZŠ Trhová Kamenice 29,39 

7 Radek Rulík ZŠ Trhová Kamenice 29,52 

9 Filip Menc ZŠ Trhová Kamenice 30,77 

10 Michal Cibulka ZŠ Trhová Kamenice 30,79 

22 Vojtěch Marek ZŠ Trhová Kamenice 36,65 

  

dívky 7 - 9 

1 Barbora Polánská ZŠ Trhová Kamenice 25,81                     

2 Tlustošová ZŠ Leţáků Hlinsko 28,49 

3 Pavlína Horáčková ZŠ Resslova Hlinsko 31,00 
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5 Lucie Nevolová ZŠ Trhová Kamenice 31,82 

7 Kristýna Vodráţková ZŠ Trhová Kamenice 32,18 

9 Eliška Nováková ZŠ Trhová Kamenice 33,23 

13 Tereza Linhartová ZŠ Trhová Kamenice 37,50 

 

chlapci 7 - 9 

1 Jaroslav Švejda ZŠ Trhová Kamenice 26,03 

2 Karel Trunec ZŠ Resslova Hlinsko 26,73 

3 Ondřej Dostál ZŠ Trhová Kamenice 27,07 

8 Jakub Mičulek ZŠ Trhová Kamenice 30,22 

9 Jan Albrecht ZŠ Trhová Kamenice 30,46 

11 Jan Tichý ZŠ Trhová Kamenice 31,07 

18 Josef Jehlička ZŠ Trhová Kamenice 35,93 

 

učitelé 

1 Radka Melounová ZŠ Trhová Kamenice 32,52 

2 Iveta Vodová ZŠ Resslova Hlinsko 34,95 

3 Olga Vokálová ZŠ Holetín 35,63 

 

 

Provozní doba plaveckého bazenu: 

V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN 

 

Pondělí   6:30 – 21,00 

Úterý 
 

6:30 – 21,00 

Středa 
 

6,30 – 21,00 

Čtvrtek 
 

6:30 – 21,00 

Pátek 
 

6:30 – 21,00 

Sobota   10:00 - 19:00 

Neděle   10:00 - 19:00 

 

REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO) V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 

Co je IREDO? 

Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umoţňuje cestujícím jízdu na jeden jízdní 

doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů.   

Co to v praxi znamená?  

Při přestupu mezi spoji předloţíte jízdenku jiţ pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. 

nástupní sazbu při kaţdém přestupu. Na všech spojích zapojených do sytému IREDO je dopravce 

povinen vydat cestovní doklad přímo do cílové stanice bez ohledu na přestupy. 

Příklad: Cestující z Pardubic chce navštívit Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Jiţ při nástupu 

v Pardubicích si můţe koupit jízdenku IREDO aţ do Kladrub nad Labem, i přesto, ţe bude přestupovat 

v Přelouči. Za tuto jízdenku zaplatí 32,- Kč. Pokud by pouţil klasický způsob nákupu dvou jízdenek (v 

Pardubicích i Přelouči při přestupu) zaplatil by 40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč. 

Mohu jednu jízdenku vyuţít pro cestování autobusem i vlakem? 

Ano, v systému IREDO můţete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem.  

Pro jaké kategorie vlaků lze pouţít jízdenku IREDO? 
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Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, ţe chcete 

jízdenku IREDO. Jízdenku nelze pouţít pouze ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.  

Jak ušetřit při cestování po kraji? 

Pokud jste pravidelným cestujícím, který vyuţívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či do 

práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO. 

Co je časová jízdenka IREDO? 

Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet jízd. 

Časovou jízdenku si můţete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu papírové 

jízdenky. 

Jak funguje časová jízdenka v praxi? 

Student z Holic, který dojíţdí kaţdý všední den do školy v Pardubicích, by si musel s vyuţitím 

jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, coţ by ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky 

zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student měsíčně ušetří 25% nákladů na cestování. Roční úspora 

v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun.  

V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při pouţití devadesátidenní jízdenky 

více neţ 30% oproti nákupu jednotlivých jízdenek. 

Co kdyţ bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech? To je moţné jak 

s jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou.   

Je časová jízdenka přenositelná? 

Ano, jednu časovou jízdenku můţe pouţít na konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící 

v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová – 

Svitavy se vrátila odpoledne z práce. Její manţel můţe tuto jízdenku vyuţít a jet se podívat na basketbal 

do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc. 

Je moţné pouţít časovou jízdenku i o víkendu? 

Ano, lze ji vyuţít i o víkendu. 

Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit? 

Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit 

jiţ ve všech regionálních autobusech. 

Mohu ušetřit při cestování po kraji, i kdyţ nejezdím veřejnou dopravou pravidelně? 

Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun lze 

cestovat v celém systému IREDO.  

Jak ušetřit v systému IREDO, kdyţ se chystáte na výlet s rodinou?  

Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí aţ pro pět 

osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této jízdenky je 260 Kč.  

Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, ţe o víkendu navštíví nově vybudovaný 

ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou 

síťovou jízdenku za 260 Kč. Na tuto jízdenku se nejenom dostane na Dolní Moravu, ale i zpět. Případně 

si můţe udělat výlet cestou zpět například do Litomyšle. Ani v tomto případě nezaplatí nic navíc. 

Jak zjistit cenu jízdenky předem? 

Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na kaţdé autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte přístup 

na internet, můţete si spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webových stránkách www.oredo.cz 

(Menu – IREDO – Kalkulátor jízdného). 

Slevy pro vybrané skupiny cestujících 

Děti do 6 let, kočárky s dítětem 

 je moţno přepravit aţ dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě 

s průvodcem – poloviční jízdné 

 zdarma se přepravuje kočárek s dítětem 

 

Děti do 15 let 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 % 

http://www.oredo.cz/
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 děti ve věku 10 aţ 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele, 

který obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte 

 

 

Ţáci do 15 let 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období 

od 1. 7. do 31. 8.) 

 nárok se prokazuje platným ţákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u 

autobusového dopravce 

 

Studenti do 26 let 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období 

od 1. 7. do 31. 8.) 

 nárok se prokazuje platným ţákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u 

autobusového dopravce 

 

Osoby ZTP a ZTP/P 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předloţení průkazu (ZTP/P se vztahuje téţ na 

přepravu průvodce zdarma 

 

Rodiče k návštěvě zdravotně postiţených dětí v ústavech 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené 

vykonání návštěvy v průkazu 

 

Drţitelé průkazu PTP 

 mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO 
 

 

 
 
 

 

 
Hodně zdraví a životní pohody přejeme všem jubilantům, 

kteří oslavili v měsíci lednu a únoru svá jubilea 

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

 

 

LEDEN 2012 ÚNOR 2012 BŘEZEN 2012 

83 LET  

DŘÍZHAL ZDENĚK 

91 LET  

ŠUSTR VOJTĚCH 

86 LET  

BROŢKOVÁ MILUŠE 

75 LET 

NĚMCOVÁ MARIE 

70 LET  

POSPÍŠIL JIŘÍ 

70 LET 

SCHÁNĚL LUDĚK 

 70 LET 

BURÝŠEK VÁCLAV 

89 LET 

ŘEZNÍČKOVÁ MILUŠE 

 84 LET  

KOPECKÁ MILUŠKA 
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Pohotovostní služby stomatologů 

Datum Den    Titul    Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka 
Březen 
  3.3.   Sobota MUDr. Eva Konývková   Hlinsko Nádražní 548              Poliklinika Hlinsko 
  4.3.   Neděle MUDr. Eva Konývková   Hlinsko Nádražní 548              Poliklinika Hlinsko 
10.3.   Sobota MUDr. Jan Konývka       Hlinsko Nádražní 548              Poliklinika Hlinsko 
11.3.   Neděle MUDr. Jan Konývka       Hlinsko Nádražní 548              Poliklinika Hlinsko 
17.3.   Sobota MUDr. Michael Chlud    Skuteč Smetanova 568            U BOTANY Skuteč 
18.3.   Neděle MUDr. Michael Chlud    Skuteč Smetanova 568            U BOTANY Skuteč 
24.3.   Sobota MUDr. Josef Cimburek  Skuteč Tyršova 386 
25.3.   Neděle MUDr. Josef Cimburek  Skuteč Tyršova 386 
31.3.   Sobota MUDr. Jiří Janovský      Hlinsko Wilsonova 590 

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 

 

 
Činnost SDH Svobodné Hamry 

 
Náš sbor se poprvé v roce 2011 sešel 15. ledna na tradiční valné hromadě. 

První větší společenskou akcí byl ples, který jsme uspořádali 12. února 

v pohostinství Na Radnici v Trhové Kamenici. K tanci a poslechu nám hrála 

kapela „Našlupky“, v průběhu večera došlo i na bohatou tombolu, poděkování 

patří také A. Holfeuerovi za vynikající občerstvení. 

 

V březnu jsme v rámci Mezinárodního dne ţen uspořádali posezení pro místní 

ţeny. V dubnu náš sbor zorganizoval Pálení čarodějnic, kterého se zúčastnili děti i dospělí. Materiál na 

hranici poskytla obec a o bezpečnost a dohled na ohněm se starali členové výjezdové jednotky.  

 

11. června se naše poţární druţstvo účastnilo okrskové soutěţe v Poţárním sportu v Horním Bradle. 

Umístilo se na 8. místě z jedenácti účastníků. Poděkování za výpomoc patří také hasičům ze Dřevíkova, 

kteří druţstvo doplnili. 

 

6. srpna byl uspořádán tradiční turnaj v nohejbale trojic. Jednalo se o 21. ročník, kterého se zúčastnilo 

jedenáct muţstev. Na prvním místě skončil tým XXL ze Svobodných Hamrů ve sloţení Roman Blaţek, 

Martin Pilař a Petr Pilař. Druhé místo obsadil tým Údav a třetí byl Včelákov. Individuální ocenění získal 

Roman Blaţek jako nejlepší smečař, Luděk Chaloupka jako nejlepší zadák. Nejstaršími hráči byli 

Bohumil Tesař a Vlastimil Blaţek a cenu pro sympaťáka turnaje si odnesl Luděk Bačkovský. Turnaj se i 

přes nepřízeň počasí vydařil a všichni se jiţ těší na další ročník. Poděkování za přípravu a organizaci 

turnaje patří panu Vlastimilu Blaţkovi.  

 

20. srpna pořádal náš sbor turnaj v nohejbale Veteránů, kterého se účastnilo sedm týmů. Vítězem se stali 

hráči z Nasavrk, druhé místo patřilo Ţdírci nad Doubravou a jako třetí skončil tým ze Svobodných Hamrů 

ve sloţení Vlastimil Blaţek, Jindra Nevole a Mirek Štusák. Mezi nejstarší hráče tohoto turnaje patřili 

Stanislav Řezníček, Vlastimil Blaţek, Stanislav Marek a Bohumil Tesař.  

 

27. a 28. srpna jsme pro naše nejmenší připravili Dětské dny za podpory Pardubického kraje. První den 

navštívili naše děti centrum Hasičského hnutí v Přibyslavi, kde se seznámili s hasičskou historií, poté 

vedla naše cesta do westernového městečka Šiklův Mlýn. Na druhý den byl připraven zábavný program 

v areálu hasičské zbrojnice ve Svobodných Hamrech. Děti se formou soutěţí seznamovali s hasičskou 

technikou a historií hasičského sboru. Po celé odpoledne bylo zajištěno pro všechny přítomné 
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občerstvení. Poděkování patří panu Ing. Pavlu Šotolovi, který převzal nad Dětskými dny záštitu a podílel 

se také na získání dotace z Pardubického kraje.  

 

3. září se naše poţární druţstvo zúčastnilo Memoriálu Ladislava Drápalíka. Skončili jsme pátí z patnácti 

druţstev.  

 

15. září bylo provedeno námětové cvičení na budovu staré líhně. Prověřila se technika a zkušenosti a byl 

odzkoušen nový plovoucí koš.  

 

22. října se uskutečnil tradiční posvícenský fotbal mezi svobodnými a ţenatými. Výsledkem byla 

přátelská remíza.  

 

19. listopadu jsme uspořádali přátelské posezení pro členy sboru a pozvané hosty v hasičské zbrojnici. 

Pro přítomné bylo připraveno pohoštění a akce se ke spojenosti všech zúčastněných vydařila.  

 

3. prosince se preventista sboru Martin Pilař účastnil školení u profesionálních hasičů v Pardubicích, toto 

školení bylo zakončeno zkouškou, kterou úspěšně splnil. 
Jana Břízová 

 

Zahájení turistické sezóny Pardubického kraje 

Datum konání akce: 31. 3. 2012, 8,30 hodin 

Kde: Multifunkční centrum Hlinsko 

Popis: Pořádá odbor Klubu českých turistů Hlinsko pod patronací starostky města Hlinska. 

Turisté Pardubického kraje zahájí sezonu v Hlinsku 
Do města se 31. 3. 2012 sjedou turisté z celého Pardubického kraje, aby zde zahájili letošní turistickou sezonu. Po Moravské 

Třebové, Chrudimi, Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Svitavách je Hlinsko jiţ šestým městem, které tuto akci pořádá.  

Zahájení turistické sezony se uskuteční na popud oblastního výboru KČT a připravuje ji KČT Hlinsko pod patronací starostky 

Magdy Křivanové. Město při přípravě akce s hlineckými turisty příkladně spolupracuje. „Očekáváme, ţe Hlinsko navštíví 700 

aţ 800 turistů z jednotlivých klubů Pardubického kraje. Máme pro ně připravené propagační materiály, chceme jim ukázat 

historické i přírodní zajímavosti ve městě i jeho blízkém okolí. Budeme rádi, kdyţ se pak budou do Hlinska vracet. Všichni 

účastníci obdrţí i pamětní list,“ prozrazuje Vladislav Bárta, předseda hlineckých turistů. 

Celodenní akci odstartuje oficiální zahájení v Multifunkčním centru, kde od 8:30 proběhne prezentace účastníků, kaţdý zde 

obdrţí tašku s jiţ zmiňovanými propagačními materiály o městu a jeho okolí. O hodinu později se pak v divadelním sále 

uskuteční samotné zahájení, na kterém promluví předseda oblastního výboru KČT Milan Zeman a starostka města Hlinska 

Magda Křivanová. Na závěr pak předseda KČT Hlinsko otevře symbolickým klíčem letošní turistickou sezonu. Jako kulturní 

doprovod vystoupí folklorní soubor Vysočan. V průběhu celého zahájení mohou návštěvníci zhlédnout v kinosále projekci o 

Hlinecku, o činnosti KČT Hlinsko se pak mohou dozvědět z propagačních panelů instalovaných v prostorách Multifunkčního 

centra. 

Po celý den budou v rámci „otevřeného města Hlinska“ přístupné kulturní a jinak zajímavé budovy jako muzeum, galerie, tvrz, 

Jeţdíkův dům, kostel narození Panny Marie, Husův sbor, pivovar Rychtář, ţidovský hřbitov, domov seniorů, informační 

centrum a geostezka Klíč v areálu Speciální a praktické školy. „Na mnoha místech budou průvodci z řad místního KČT, kteří 

návštěvníkům podají další zajímavé informace. Za jednotné sníţené vstupné 25 Kč bude moţné navštívit i Betlém s 

profesionálními průvodci. Z kapacitních důvodů však budou na Betlém, do pivovaru a domu seniorů vydávány časové 

vstupenky uţ při prezentaci,“ zmiňuje Bárta. 

Pro ty, kteří budou chtít na vlastní „nohy“ poznat nejen město, ale i jeho okolí, bude připraven i pochod po cestě malíře 

Františka Kavána z Hlinska do Trhové Kamenice, která byla otevřena před 75 lety. Zájemci si mohou vybrat z osmi variant 

tras, jejichţ délky dosahují od 7 do 22 kilometrů. „Kaţdý si tak můţe zvolit trasu podle svých schopností.“ dodává Václav 

Plíšek, který trasy připravoval.  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA                            

Rybářské sdruţení Chobot Trhová Kamenice pořádá Velikonoční zábavu dne 8. 4. 

2012 v Sokolovně od 20,00 hodin, hraje skupina Mogul Rock. Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vás 

http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=142
http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=142
http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=142
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