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ZPRAVODAJ č. 4/2011 
 

Váţení spoluobčané, 

v závěru prázdnin se nám přece jenom vylepšilo počasí a alespoň na chvíli nám dopřálo pocitu, ţe i letos 

bylo léto. 

 

     V tomto zpravodaji pro Vás máme několik důleţitých informací. Jednou z nich je příprava  nového 

ÚZEMNÍHO PLÁNU. Územní plán pro nás zpracovává projektový ateliér Regio spol. s r.o., Hradec 

Králové ve spolupráci se stavebním úřadem v Hlinsku. V současné době probíhá mapování aktuálního 

stavu našeho území. Při této příleţitosti žádáme občany, kteří mají zájem o změnu v územním plánu, 

aby své požadavky předali v písemné podobě na obecní úřad do 31. 12. 2011. 

Pokračují také práce na knize o naší obci. Máte-li nějaké fotografie nebo vhodné příspěvky rádi je 

předáme grafikovi. 

 

     V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o tzv. „Optimalizaci regionální dopravy“. Byly nám 

představeny návrhy nových jízdních řádů. Společnosti OREDO jsme předali naše poţadavky a 

očekáváme zdali se je podaří zařadit. Průběţné aktualizace je moţno sledovat ne www.oredo.cz .  

     Ve spolupráci s kulturní komisí pro Vás připravujeme zájezd do Horáckého divadla do Jihlavy a 

začátkem prosince koncert v kostele u Svatého Mikuláše.  

     Díky podpoře Pardubického kraje bude provedeno zrestaurování „kříţků“ ve Dřevíkově v Moţděnici. 

Současně se zrenovuje i náhrobek posledního rychtáře ze Rváčova. Krajské dotace nám značně pomohly i 

při budování turistických odpočívadel.  

 

Máme sice konec září, ale jiţ nyní začínají přípravy rozpočtu na rok 2012. Máte-li námět, co by se mohlo 

udělat, zašlete nám návrh na OÚ případně na email. adresu obec.vysocina@tiscali.cz.  

 

     Nezapomeňte, ţe  v pátek 30. 9. 2011 proběhne sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

Respektujte laskavě poţadavek Technických sluţeb Hlinsko a skutečně předávejte odpad aţ ve 

stanovenou hodinu přímo pověřeným pracovníkům. Děkuji 

 

Přeji Vám příjemné podzimní dny. Tomáš Dubský 

  

 

 

 

http://www.oredo.cz/
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U S N E S E N Í   č. 4/2011 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 23. 8. 2011 konané ve Dřevíkově 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
    

   BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ k 23. 8. 2011 

 Plnění rozpočtu k 31. 7. 2011.  

            Výdaje 4.624.794,49Kč. Příjmy 4.200.982,55 Kč.  Zůstatek BÚ 2.210.403,06 Kč.  

 Rozpočtové změny č. 9, 10, 11, 12, 14 

 Smlouvou se společností REGIO, projektový ateliér, s.r.o. na zhotovení „Územního plánu obce 

Vysočina“ 

 Návrh nového jízdního řádu 

 Návrh zonace CHKO Ţelezné hory 

 Dopis předsedy Druţstva Jednoty Hlinsko 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s inspekcí poskytování sociálních sluţeb 

 

SCHVALUJE: 

 Rozpočtovou změnu č. 13 

 Záměr prodat pozemek č. 25/5 v k.ú. Svobodné Hamry  

 Koupi  pozemků p.č. 122/2, 122/3 v k.ú. Dřevíkov (č. 122/2 – 26 m2, č. 122/3 – 35 m2) – 7.500,- 

Kč od ČR 

 Ţádost obce o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu zemědělského pozemku p.č. 258/8 

v k.ú. Dřevíkov od ČR 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008119/VB 

 Provozní řád parkovací plochy Veselý Kopec  

 Podání „Ţádosti o přijetí do MAS Podhůří Ţelezných hor  

 Změnu dodavatele el. energie a plynu dle výsledku E-aukce a doporučení SOMH 

 

NESCHNALUJE: 

 Ţádost chatařů z osady „Nubian“ o osvobození od poplatkové povinnosti 

 Ţádost Ondřeje Šustra o sníţení nájmu 

     

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

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Prázdniny          podzimní 26. – 27. 10. 2011 

      vánoční 23. 12. 2011 - 2.1. 2012 

      pololetní 3. 2. 2012 

      jarní 12. – 18. 3.  2012 

      velikonoční 5. – 6. 4. 2012 

      hlavní 30. 6. - 2. 9. 2012 
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Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem 

regionu 

Pardubice - Naši ţáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými vrstevníky z vyspělých zemí 

především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi. Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to 

roztříštěnost oborů v našem středním školství či dlouhodobé přehlíţení potřeb trhu práce. Za současnými 

problémy je třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého demografického vývoje v naší zemi 

a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech. 

 

Na situaci ve školství se díváme racionálně 

Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou odpovědností a rozvahou, a to ve 

spolupráci s řediteli škol, zástupci místních samospráv, zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou 

všech optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit technické školy a učňovské 

školství, sníţit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory provozních nákladů, zlepšit vybavenost 

škol učebními pomůckami a mzdovými úsporami navyšovat platy pedagogů stávajících škol. Po 

nelehkém období, kdy změnám nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc 

mnohdy nepomohla ani média, se ze škol ozývají první pozitivní signály. K optimalizaci sítě středních 

škol jiţ pod tíhou nezpochybnitelných argumentů sáhly všechny kraje a vyzval k ní rovněţ ministr 

školství. 

 

Změny proběhly také na Pardubicku a Chrudimsku 

V roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeţe a Základní umělecké školy na obce (k 31. 12. 2010), 

byla sloučena Základní škola při nemocnici Pardubice se Základní školou a Praktickou školou Pardubice 

(k 31. 10. 2010), byl schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání) ve středních 

odborných školách od školního roku 2011/2012 (sníţení počtu otevíraných tříd v kraji o 10), schválen byl 

rovněţ útlum Technických lyceí ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (sníţení 

počtu otevíraných tříd v kraji o 3). V letošním roce pak byly sloučeny Střední průmyslová škola 

potravinářská Pardubice a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice – Polabiny, 

Poděbradská 94, (k 1.7. 2011), Základní škola a praktická škola Pardubice se Základní školou při 

nemocnici Chrudim (k 1.7. 2011), Gymnázium Přelouč, Obránců míru, 1025 a Střední odborné učiliště 

technické Přelouč, Dukelské náměstí 1513 (k 1.8. 2011). 

  

Vedle změn v oborové nabídce se jiţ kraj dohodl s řediteli středních odborných škol a zástupci místních 

samospráv na útlumu ekonomických oborů a v případě vyšších odborných škol, kterým v roce 2016 

skončí akreditace, na jejich uţší spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, ţe ţák studium dokončí tam, kde 

jej zahájil. 

Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu, abychom udrţeli oborovou 

nabídku v kraji a případně pomohli vzniku nových oborů, které si ţádá pracovní trh. Chceme tu 

ekonomicky silné a oborově vyhraněné střední školy s optimálním technickým vybavením, kde ţáky 

vyučují kvalitní pedagogové.  

 

Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory 

Snaţíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichţ absolventech je velká 

poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli systém stipendií v oborech, které si trh práce ţádá 

nejvíce – tedy oborech blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník – Uzenář) či v oboru 

Kominík. Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost ţáků v praktických dovednostech. 

 

Rozšiřujeme nabídku o nové obory  

Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových oborů vzdělání – Mechanik strojů 

a zařízení (se zaměřením Mechanik plastikářských strojů), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha 

vodárenských zařízení, Poţární ochrana, Průmyslová ekologie a Chemik. Jiţ druhým rokem budou 

otevírány obory Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, ţe zájem o tyto obory roste. Pardubický kraj vydává 
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kaţdoročně broţuru s nabídkou oborů, podle kterých mohou děti a jejich rodiče vybírat školu s ohledem 

k budoucímu povolání. Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali ţákům odpovídajícím 

způsobem poradit. 

 

Vracíme gymnáziím prestiž 

Prioritou Pardubického kraje je téţ zvýšit prestiţ gymnázií a zajistit jejich další existenci. Pardubický kraj 

letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními 

obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň ţáků základních škol a prověřit organizaci 

zkoušek. Díky tomu, ţe byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy hodnotným materiálem 

a vodítkem pro další po-stup. Na základě zjištěných negativ budou ve školním roce 2012 - 2013 

stanovena jednotná pravidla pro druhé a další kola přijímacích zkoušek. 

 

 

Investujeme do škol a školských zařízení 

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl schválen ve výši 311 812 tis. Kč, z toho 

výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč. V průběhu roku dochází ke sníţení rozpočtu  

o 3 % – s ohledem na hospodaření a celkovou finanční situaci kraje. 

 

V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné finanční prostředky (7,265 mil. Kč) 

z prodeje majetku (jedná se o nevyuţívané nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních změn ve 

školství).  

 

Nejvýznamnější investiční akce v kraji 

Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve školách v tomto roce patří 

výstavba    sportovního areálu Dašická v Pardubicích, stavební úpravy v SPŠ chemické v areálu 

Poděbradská v Pardubicích a ve Střední škole potravinářství a sluţeb, Pardubice, rekonstrukce školní 

kuchyně a jídelny na Gymnáziu, Dašická, Pardubice, přístavba šaten a rekonstrukce Domova  mládeţe ve 

Vysokém Mýtě spolufinancované městem Vysoké Mýto, rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu, 

Mozartova, Pardubice, rekonstrukce střech Integrované střední školy Moravská Třebová a přístavba 

bezbariérového výtahu v Odborném učilišti a Praktické škole Ţamberk.  

Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol a na další 

rekonstrukce cca 120 mil. Kč.   

 

Ing. Jana Pernicová 

členka Rady Pardubického kraje 

zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči 

 

Více na www.pardubickykraj.cz 

www.janapernicova.cz 

 
Skutečné kvality člověka dokonale prověří obvykle až vypjaté životní situace. Mladí lidé nás již mnohokrát 

přesvědčili o tom, že jejich generace není zkažená, jak ji pod tíhou osobních zkušeností vidí někteří z nás. 

V době živelních pohrom, při záchraně životů u těžkých dopravních nehod či za jiných, neméně 

dramatických okolností mladí lidé dokazují dostatek rozhodnosti, rozvahy i nezbytných znalostí a 

dovedností. Ukrývají v sobě obrovský potenciál, který je však zapotřebí dále rozvíjet a dělat vše pro to, 

aby jej mladí lidé mohli uplatnit. A nemluvím nyní jen o vypjatých životních situacích, ale především o 

realitě všedních dnů. Napomáhat by tomu měla celá naše společnost, v prvé řadě naše školství, které je 

nutno vrátit k jeho zdravým kořenům. 

www.pardubickykraj.cz
www.janapernicova.cz
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Veřejně přístupná mezinárodní soutěţ ţáků v řemeslných dovednostech 

ŘEMESLO / SKILL 2011  

se uskuteční ve dnech 20. aţ 22. září ve Vysokém Mýtě.  

 

Soutěţ v kategoriích Zedník a Zednické práce se připravuje ve spolupráci s místní radnicí a Vyšší 

odbornou školou a střední školou stavební Vysoké Mýto v rámci  podpory a propagace technického 

středního školství Pardubického kraje.  

 

Záštitu nad ní převzala krajská radní Jana  Pernicová, starosta Vysokého Mýta a Svaz 

podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

 

ZE  ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI Tábor Svratouch 
V termínu od 17. do 23. července 2011 se 42 dobrodruhů z naší školy zúčastnilo letní výpravy do 

Řecka. Nebylo to však Řecko, jak ho známe dnes. Pohybovali jsme se nejen v prostoru, ale také v čase, 

a nakonec se naše výprava ocitla v Řecku v době, kdy mu ještě vládli bájní bohové Olympu. 

 

           
 

Celkem záhy po našem příjezdu se ukázalo, ţe ţivotní podmínky tamních obyvatel rozhodně nebyly 

lehké. Bohové neustále dohlíţeli na kaţdý pohyb všech, kdo podléhal jejich moci, a to velice důsledně. 

I nás se jejich vláda dotkla. Pod vedením samotného Dia začalo naše přizpůsobování se době a prostředí, 

ale také ţivotnímu stylu a morálce. Všichni jsme museli objevit své nejlepší stránky. Prokazovali jsme je 

v různých soutěţích, které si na nás bohové vymysleli, aby prověřili naši píli, odhodlání, ale také odvahu 

a mravné chování. Naštěstí nám byli bohové příznivě nakloněni a v mnohém nám pomáhali. Velký dík 

ale také patří dámám Náhodě a Štěstěně, bez nichţ by naše počínání rozhodně nebylo tak úspěšné. 

Vzhledem k tomu, ţe jsme se do Řecka dostali právě v období příprav na legendární Olympijské hry, 

bohové trvali i na tom, abychom zdokonalili svou fyzickou kondici a zvýšili své šance pro nastávající 

souboj s místními šampiony. Trénovali jsme běh na krátké, následně i delší vzdálenosti, coţ nám bylo 

jedině k dobru. Pomáhali chránit vlastními těly průsmyk u Thermopyl, svou chrabrostí jsme vysvobodili 

krásnou Euridiku z podsvětí. Setkali jsme se i se Sysifem, a aby si mohl odpočinout, dělali jsme chvíli 

jeho těţkou a nikdy nekončící práci. Řešili jsme záludné hádanky, které nám bohové připravovali 

a dokonce jsme se uplatnili při lovu potravy poté, co se v okolních lesích usídlila Kaledonská svině 

bohyně Afrodity. Jaký by to však byl trénink, kdybychom nemuseli zvládnout tradiční olympijské 

disciplíny. Vrh oštěpem a koulí nás řádně potrápily, ale nakonec všichni tato náčiní ovládli. Následoval 

překáţkový běh, a nakonec ti nejzdatnější z nás vyhráli Maratónský běh a dokázali, ţe i dnešní lidé v boji 

se šampióny, bohy a Štěstěnou mají šanci zvítězit. Po týdnu se všichni účastníci ve zdraví a pohodě vrátili 

domů, aby se mohli podělit o své záţitky a vzpomínky se svými bliţními, kteří neměli to štěstí účastnit se 

výpravy s námi. V neposlední řadě však také proto, aby si konečně odpočinuli, dali čas unaveným svalům 

i myslím na regeneraci a mohli se začít těšit na výpravu, která se uskuteční příští rok. Snad bude stejně 

podařená a veselá jako letos. 
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 SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  

A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

SE USKUTEČNÍ  (U AUTOBUS. ZASTÁVEK) 

 DNE 30. ZÁŘÍ 2011 

RVÁČOV                        16,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY      17,00 HODIN 

DŘEVÍKOV                     17,30 HODIN 

MOŽDĚNICE                  18,00 HODIN 

 

Odpad nosit na uvedenou hodinu a  předávat na určeném místě pověřeným 

zaměstnancům . 

 
ORGANIZACE SVOZU OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V OBCÍCH  
Objemný a nebezpečný odpad z obcí je svážen 2-krát za rok za těchto pravidel:  

Svoz je prováděn dle rozpisu obce a dohodnutého termínu s naší společností  

Svozu se účastní zástupce obce ( potvrzení dokladů, odsouhlasení odvozu zpoplatněných odpadů)  

Na jednotlivá stanoviště musí být přesně určená hodina přistavení vozidla a doba setrvání vozidla 

na stanovišti  

Občané předávají odpad přímo na vozidlo pracovníkům Technických služeb Hlinsko, s.r.o. 

Shromažďování odpadu předem „na hromadách“ je zakázáno (černé skládky).  

Pokud obec nezamezí občanům ukládat odpad na hromady je povinna poskytnout na nakládku 

odpadu pracovníky z obce (ve věku a kondici aby zvládli nakládku).  

Co do svozu patří:  
Objemný odpad :  
- nábytek, koberce,matrace, podlahové krytiny , keramika , textil, hračky, plasty s příměsí dalších 

materiálů, které nelze oddělit…..  

- pneumatiky osobní ( bez disku) trouby, sporáky, bojlery, rádia a další elektroodpad  

Nebezpečný odpad:  
- nekompletní ledničky, mrazáky, televizory, monitory a jim podobná zařízení  

- akumulátory, olejové filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a tuky  

- nádoby od barev, lepidel, ředidel, rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, sprejů 

popřípadě zbytky těchto látek  

- nekompletní zářivky, výbojky  

Zpětný odběr:  
- kompletní lednice, mrazáky a ostatní „bílá technika“  

- kompletní televizory, PC a monitory  

- kompletní drobná elektrozařízení (mikrovlnky, rychlovarné konvice, fény, mobily..)  

- neporušené zářivky a výbojky  

Co do svozu v rámci poplatku nepatří:  
- stavební odpady i nebezpečné (eternit, lepenka), zemina, kamení  

- pneumatiky nákladní a zemědělské  

- biologicky rozložitelný odpad (ze zahrádek)  

- popel, škvára  

 

Poplatek za odpady je možno uhradit na obecním úřadě nebo ve Rváčově ve dnech: 

4. 10. , 1. 11. , 6. 12. od 13:00 hod. do 15:00 hod. v bývalé škole 
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K jubileu Vám přejeme hodně zdraví, dobré pohody, mnoho úsměvů do 

dalších let, hodně inspirace ke spokojenému a radostnému životu. 

 

 

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

85 let Plíšková Hedvika 85 let Zelený Miloslav 86 let Dočekalová Božena 

80 let Bříza Vladimír 80 let Dřízhalová Marie 70 let Devátý Josef 

75 let Tichá Marie 82 let Cimplová Vlasta  82 let Kadlec Jaroslav 

70 let Krejčí Stanislav   

91 let Saifrtová Marie   

 

 

Srdečně Vás zveme na posezení 

do HOSTINCE U KOVÁŘE MATĚJE 
(u parkoviště na Veselém Kopci) 

 

 
Přijďte a pochutnejte si u nás na výborné minutkové kuchyni 

 z kvalitních čerstvých surovin. 

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí  zavřeno 

Úterý   10:00 – 21:00 

Středa   10:00 – 21:00 

Čtvrtek  10:00 – 21:00  

Pátek    10:00 – 21:00 

Sobota    10:00 – 21:00 

Neděle   10:00 – 21:00 

 

tel.:  +420 469 333 284 

www stránky:  www.ukovaremateje.ic.cz 

facebook: U kováře Matěje 

e-mail: ukovaremateje@email.cz 

 

 nekuřácká restaurace 

 moţnost připojení k internetu přes wifi 

 moţnost sledování televizních přenosů 
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Hamerská krčma je čtvrtou nejoblíbenější hospůdkou. 

 
V nedávno vyhodnocené dlouhodobé anketě o nejoblíbenější 

hospůdku roku, kterou vyhlásil Deník Chrudimska, uspěla Hamerská 

krčma. Mezi kritéria, která hodnotili návštěvníci byla např. příjemná 

obsluha, kvalita a mnoţství jídla a přitaţlivost prostředí. Chtěli 

bychom návštěvníkům za odeslané hlasy a za velmi kladné hodnocení, 

které se nám dostalo poděkovat. Za dosaţeným výsledkem se skrývá 

snaha, tvořit opravdu poctivou staročeskou kuchyni. Kuřecí na broskvi v krčmě totiţ nedostanete.  

Zároveň bychom Vás touto cestou chtěli pozvat do krčmy na následující akce, jako je první říjnová 

bramborová sobota se staročeskými bramborovými specialitami. V listopadu se soustředíme na Vámi 

velmi ţádané a oblíbené pečené kachny a Svatomartinské husy, pečené podle staročeských receptů . 

Prosinec přivítáme Mikulášskou nabídkou. Na stříbrnou prosincovou neděli Vám připomeneme vánoční 

maminčinu kuchyni se všemi tradičními dobrotami a také pro Vás připravujeme pravou domácí 

zabíjačku, kde ochutnáte jitrnice přímo z válu. V zimním období pro Vás upečeme vepřová kolena na 

černém pivě a marinovaná pečená hovězí ţebra pečená přímo v peci. I nadále pro Vás připravíme např. 

jehněčí kolínko na česneku se špenátem, jehněčí kýtu na tymiánu či pečeného králíka na švestkách. 

Mnozí z Vás jistě nepohrdnou ani domácími knedlíky s jahodami nebo ochutnají raději šišky s mákem 

sypané perníkem. Za připomenutí jistě stojí, ţe penzion Hamerská krčma je jednou z nestarších 

dochovaných hospod v České republice. První písemná zmínka, která o krčmě se objevila ve „ Vesjadním 

listu“ z roku 1613. Jedná se také o kulturní památku České republiky. Více informací, jak o krčmě, tak o 

aktuálních akcích a nabídkách se dozvíte na:  www.hamerskakrcma.cz. 

Za kolektiv Hamerské krčmy Lenka Štenglová 

 
_______________________________________________________ 

 
KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ ZÁJEZD DO 

HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ.   

DNE 12. 11. 2011 „MAM´ZELLE NITOUCHE“ 
OD 19,00 HODIN (odjezd cca v 17,00 hodin-bude upřesněno) 

 

CENA ZÁJEZDU 190,- Kč – (vstupné + autobus) 

ŢÁDÁME ZÁJEMCE, ABY SE PŘIHLÁSILI TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ NA OBECNÍM 

ÚŘADĚ – TELEFON 469 333 162 

 

 

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Millaud:  

MAM´ZELLE NITOUCHE 
„Tam v divadle pan Floridor, zde v ústavu pan Célestin.“ Kdo 

z příznivců operety by neznal tyto dva verše z kupletu varhaníka 

Célestina. Tato opereta je nesmírně vtipnou, divadelně košatou 

konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a kasáren. Titulní 

hrdinka, chovanka Denisa, hraje ve svatouškovském prostředí komedii 

stejně, jako hraje komedii i její učitel zpěvu, ctihodný klášterní varhaník 

pan Célestin, a kdyţ se do toho všeho ještě zaplete mladý a fešný poručík Champlatreux… 

_____________________________________________________________________________ 

http://www.hamerskakrcma.cz/
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SDH DŘEVÍKOV 

Dne 3.9. 2011 se na Dřevíkově konala hasičská soutěţ - 8.ročník Memoriálu Ladislava Drápalíka a 

zúčastnilo se 12 druţstev muţů, veteráni ze Ţdírce a 4 druţstva ţen. Ţeny soutěţily v prvním kole 

způsobem klasického útoku. Muţi měli poţární útok netradičním způsobem a v cestě ke sraţení cíle v 

podobě plechovky bylo nutné překonat leţící balík slámy. Na druhé kolo všem najednou „selhala“ 

technika a útok musel probíhat po staru. Členové jednotlivých druţstev byli rovnoměrně rozděleni na 

dráze útoku s tím, ţe voda byla na cíl představující petlahev naplněnou vodou předávána kbelíkem. Muţi 

ze Dřevíkova obsadili 8. místo, ze Svobodných Hamrů 5. místo a z Moţděnice 7. místo. Dřevíkovským 

dívkám se vedlo lépe a získaly krásné 2. místo. Výhru, jak v kategorii muţi, tak i ţeny získal sbor z 

Trhové Kamenice. Počasí se vyvedlo a akce se zúčastnilo i početné publikum, které se bavilo. Na závěr 

akce zahráli a zazpívali k tanci harmonikáři. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRAMBOROVÁ SOBOTA – 1.řína 2011 

Příleţitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, pouţití i uskladnění 

brambor, od 10 do 15 hodin. 

VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI – 3.12.2011 - 11.12.2011 
Výstava ve všech objektech přibliţující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno 

denně od 9 do 16 h. 

 

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK – 11. prosince 2011 

Prodej výrobků lidových tvůrců, od 9 do 15 h. 
 

 
 Obec Vysočina plánuje vánoční koncert u Svatého Mikuláše 

na den  9. 12. 2011 od 18,00 hodin – „SOLIDEO“. 
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