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Občasník Obce Vysočina

Dne: 27.10.2015

ZPRAVODAJ č. 4/2015
Vážení spoluobčané,
toto léto se neslo ve znamení soutěže Vesnice roku, kde jak jistě všichni víte, jsme významně uspěli a
stali se Vesnicí Pardubického kraje roku 2015.
V září následovala návštěva celostátní hodnotící komise, které jsme s vaším velkým přispěním,
představili naši obec. Prezentace trvala čtyři hodiny, během kterých jsme hodnotitelům ukázali zajímavá
místa, seznámili se společenským životem a představili realizované i připravované projekty.
Slavnostní vyhlášení se konalo v Luhačovicích v rámci Mezinárodního dětského folklorního festivalu
v sobotu 19. 9. 2015.
Vyhlášení se zúčastnila i početná skupina našich občanů, kteří svým fanděním vytvořili úžasnou
atmosféru.
Vítězem a Vesnicí roku 2015 se stala obec Krásná z Karlovarského kraje, naše obec Vysočina se
umístila na skvělém druhém místě, třetí je Černotín z kraje Olomouckého. Velká gratulace, ale patří
všem účastníkům celostátního kola. Slavnostní předání ocenění následovalo v pátek 9. 10. 2015 ve
vítězné obci. Za druhé místo jsme obdrželi z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové poukaz
v hodnotě 1.900.000,-Kč. Tyto finance bude možno čerpat v rámci dotačního titulu v příštím roce. Dále
nám místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal předal finanční cenu 60.000,-Kč na rozvoj obce.
Soutěž Vesnice roku je prezentací celé obce a tak mi dovolte, abych vám všem ještě jednou moc
poděkoval. Poděkování patří i spolkům, sousedním obcím a všem, kteří pomáhali se slavnostním
vyhlášením.
V letošním roce se realizuje i řada naplánovaných projektů. Ve Rváčově se provedla oprava střechy u
obecní budovy, probíhá zatrubnění příkopu na Královu Pilu a řeší se vytápění v pohostinství.
Ve Svobodných Hamrech se vyčistil náhon hamru a nově se zpevnila kamenná opěrná zeď. Ve Dřevíkově
probíhá výstavba sportovního hřiště a zateplení fasády pohostinství. V Možděnici se dokončuje
rekonstrukce společenské místnosti v pohostinství.
Z kulturních akcí určitě musím zmínit, že se opět s velkým úspěchem setkala „Výstava obrazů malířů
Vysočiny“, kterou tentokrát navštívilo přes 800 návštěvníků. Součástí výstavy byla i ukázka výtvarných
prací vzniklých při sérii kurzů malování, které se konaly v knihovně v rámci projektu „Malování
v knihovně“. Na prosuinec máme připravený zájezd do Horáckého divadla do Jihlavy na představení
Zvonokosy a 27. 12. 2015 vystoupí se svým programem hudební skupina Solideo v kostele sv. Mikuláše
ve Rváčově.
S přicházejícím podzimem budete mít možná i více času na návštěvu obecní knihovny, ke které jste
srdečně zváni.
Přeji vám všem příjemné podzimní dny.
Tomáš Dubský, starosta obce
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VESELÝ KOPEC

LUHAČOVICE

KRÁSNÁ
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U S N E S E N Í č. 4/2015
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 8. 9. 2015 konané ve Dřevíkově
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 8. 9. 2015
 Rozpočtová opatření č. 11 – 16
SCHVALUJE:
 Prodej pozemku p.č. 909/7 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 65 m2 za cenu 650,- Kč
 Záměr prodat část pozemku v k.ú. Svobodné Hamry p.č. 223/2 – 61 m2
 Záměr prodat nově vzniklý pozemek p.č. 875/4 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 64 m2
(vzniklý z pozemku p.č. 875/1)
 Dodatek č. 1 Program rozvoje obce Vysočina
 Podání žádosti o dotaci z program obnovy venkova PK na akci – “Úprava veřejného
prostranství Rváčov-odbočka Petrkov”
 Uzavření smlouvy o dílo se společností Libor Jindřichovský, Hlinsko na zakázku “Oprava
fasády obecní budovy – Dřevíkov čp. 54”
Dubský Tomáš – starosta v.r.

Chmelař Jan – místostarosta v.r.

________________________________________________________________________________

U S N E S E N Í č. 5/2015
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 21. 10. 2015 konané ve Svobodných Hamrech

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 21. 10. 2015
 Plnění rozpočtu
 Rozpočtová opatření č. 17, 18, 20
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SCHVALUJE:
 Prodej pozemku p.č. 875/4 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 64 m2 za cenu 640,- Kč SK Rváčov,
z.s., Rváčov 127, Vysočina
 Záměr prodat část pozemku v k.ú. Dřevíkov p.č. 519/2 a 766/5 o výměře – 65 m2
 Záměr prodat nově vzniklý pozemek p.č. 25/8 (vzniklý z pozemku 25/1) v k.ú. Svobodné
Hamry o výměře 296 m2
 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j. KZSUM/HPU/8872/2015 HPUM s Českou
republikou o převod podílu 4/12 budovy na st. parcele číslo 37 v k.ú. Svobodné Hamry
 Darovací smlouvu za umístění v krajském kole soutěže “Vesnice roku 2015”
s Pardubickým krajem č. OŽPZ/15/23719
 Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického
kraje č. OŽPZ/12/23902
 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2015 s vodáckým oddílem TAPOUCH
 Podání přihlášky za člena Spolku pro obnovu venkova ČR
 Podání žádosti o dotaci z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v
Pardubickém kraji na projekt “Odpočinkový lesík u Veselého Kopce” – I. etapa
 Uzavření kupní smlouvy s Mgr. Milanem Edelmannem na stavbu a pozemky vedených na LV
429 v k. ú. Rváčov u Hlinska
 Rozpočtovou změnu č. 19
Dubský Tomáš – starosta v.r.

Chmelař Jan – místostarosta v.r.

________________________________________________________________________
Z činnosti knihovny
Malování v knihovně - vyhodnocení soutěže
Ve čtvrtek 23. 10. 2015 se v knihovně konalo vyhodnocení soutěže dětských výtvarných prací, které
vznikly v projektu "Malování v knihovně". Obrázky byly v průběhu léta vystaveny v rámci "Výstavy
obrazů malířů Vysočiny" a návštěvníci mohli hlasovat pro jednotlivé autory. Celkem hlasovalo 671
návštěvníků. Nejvíce hlasů získala Sára Tichá, na druhém místě se umístila Tereza Dubská a třetí skončil
Jakub Málek. Všichni obdrželi drobné dárky.

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015
V úterý 20. 10. 2015 jsem se společně s naší účetní a knihovnicí Ivetou Tichou zúčastnil celostátního
semináře Regionální funkce knihoven. V rámci semináře jsme představili prezentaci "Pohled z druhé
strany" kde jsme účastníky seznámili s činností naší knihovny. Seminář byl velice zajímavý a v řadě
témat velice inspirativní.
Tomáš Dubský- starosta
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HASIČSKÝ PRAPOR
Při příležitosti slavnostního vyhlášení naší obce Vesnicí roku 2015 Pardubického kraje v pátek 21.
srpna převzali hasiči Vysočiny z rukou starosty obce Tomáše Dubského vyšívaný hasičský prapor.
Tomuto aktu předcházely přípravné schůzky zástupců SDH, při kterých vznikal jeho návrh a konečné
úpravy před jeho vyšitím.
Zakázku jsme zadali specializované firmě Velebný a Fam v Ústí nad Orlicí.
Na pátek jsme přizvali i zástupce okolních sborů a členy odborné rady historie při OSH Chrudim, aby
společně s námi sdíleli tuto historicky významnou slavnostní událost a naši radost.
Před vlastním předáním hasičům požehnal prapor farář Mgr. Pavel Čtvrtečka. Poté na pódium
nastoupil starosta SDH Svobodné Hamry Jaroslav Dalecký s čestnou stráží k převzetí slavnostního
hasičského praporu od starosty obce. Následovalo jeho první představení nastoupeným hasičům a
veřejnosti.
Rozměry praporu jsou 150 x 100 cm, materiál je samet, po jeho obvodu je zdobení zlatými třásněmi.
Zhotovitel je firma Velebný a Fam s.r.o. Ústí nad Orlicí.
Lícová strana je v barvě červené. Uprostřed vévodí znak hasičů, v jehož středu je znak Obce
Vysočina. Okolo znaku je text: Sbory dobrovolných hasičů obce Vysočina. V rozích jsou vyšité pečeti z
doby založení čtyř sborů patřících pod obec. V horním levém rohu je pečeť SDH v Dřevíkově, v horním
pravém SDH Svobodné Hamry, v dolním levém SDH v Možděnicích a v dolním pravém SDH ve
Rváčově. Po obvodu stran praporu jsou vyšity symbolické svázané Svatoplukovy pruty zakončené
lípovými listy. Vyjadřují propojení a spolupráci mezi jednotlivými sbory s přímou vazbou ke společnému
úřadu.
Rubová strana je v barvě modré. V jejím středu vévodí postava svatého Floriána, patrona hasičů,
který hasí roubený dům – společný symbol všech čtyř vesnic. Za domem je lípa a po pravé straně za
Floriánem je vyšit motiv smrkového lesa. Okolo postavy sv.Floriána je vyšit text: Pomoc v nouzi – naše
poslání. Rohy i obvody rubové strany jsou ve stejném provedení jako na lícové straně.
Převzetí hasičského praporu v letošním roce bylo o to víc symbolické, neboť SDH Dřevíkov a
Svobodné Hamry slaví 95. výročí od založení.
Velké poděkování od hasičů Vysočiny patří starostovi obce a zastupitelům, neboť pořízení praporu
bylo hrazeno z rozpočtu obce a s pomocí dotace od Pardubického kraje.
Fotodokumentace a video ze slavnostního předání praporu je na webových stránkách obce a SDH
Dřevíkov.
Náš společný slavnostní hasičský prapor nechť se stane trvalým symbolem hasičů obce Vysočina
pro naše budoucí generace.
Za hasiče Vysočiny Jan Chmelař
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ODPADY
PŘÍLOHOU DNEŠÍHO ZPRAVODAJE JE SLOŽENKA
ZA SVOZ ODPADŮ ZA ROK 2015.
Placení v hotovosti je možné:
 v prodejnách Možděnici, Dřevíkově a ve Rváčově
 ve Rváčově při úředních dnech první pracovní úterý v měsíci od 13,00 do
15,00 hodin
 přímo na obecním úřadě

Žádáme občany o úhradu poplatku do 31. 12. 2015.
_____________________________________________________________________________________

KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ
ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ
DNE 7. 12. 2015 OD 19,00 HODIN (PONDĚLÍ)
PŘEDSTAVENÍ „ZVONOKOSY“
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

GABRIEL CHEVALIER: „Z V O N O K O S Y“
HUDEBNÍ KOMEDIE
Humoristický satirický román Gabriela Chevaliera se již po svém prvním vydání v roce 1934 stal
čtenářským hitem a následně byl vydán v několika desítkách vydání. Geniální překlad Jaroslava Zaorálka
našel pro francouzské Clochemerle český název Zvonokosy, stejně jako našel i originální české
ekvivalenty pro jména osob a míst. Poklidné plynutí všedních dní v jihofrancouzském městečku
Zvonokosy, uprostřed sluncem prozářeného kraje vína Beaujolais, kde stereotypní život místních obyvatel
jen občas zpestří nějaký drb nebo milostná aférka, najednou naruší rozhodnutí starosty Pěšinky postavit u
kostela veřejný záchodek… Rázem se z poklidného maloměsta stává politické kolbiště…
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Koncert Josefa Sochora 11. 12. 2015 od 17,00 hod. ve Rváčově.
V nedávné době jsem přemýšlel, co by mohlo potěšit občany naší obce, zejména
seniory nebo ty, kteří rádi poslouchají televizní stanici Šlágr. Pak jsem si vzpomněl na
svého dlouholetého přítele Pepíka Sochora, známého zpěváka z Pardubic a hvězdu
pořadu Šlágr. Pepíka jsem oslovil s přáním, zda by nezapíval pro občany naší obce.
Pepík ani chvíli nezaváhal a přislíbil, že pro nás připraví si dvouhodinový koncert. Ve
dvou blocích tak uvede známé hity a pak v druhé části zazpívá krásné vánoční písně.
Slyšel jsem jeho koncert a byl to pro mě silný zážitek. Stojí za zmínku, že Josef Sochor
v roce 1957 vyhrál první ročník soutěže, hledáme nové talenty a převálcoval tehdy Juditu Čeřovskou či
pozdějšího několikanásobného Zlatého slavíka Karla Gotta. Dá se říci, že jeho písně znovu vdechují život
a vracejí posluchače do mládí.
Pan starosta tento nápad velmi přivítal a dal koncertu zelenou. Nad rámec koncertu slíbil zajištění
dopravy účastníků z Možděnice, Dřevíkova a Svobodných Hamrů zdarma autobusem do Rváčova.
Účastníkům nad 65 let bude poskytnuto malé občerstvení v místě zdarma. Koncert se uskuteční
dne 11. 12. 2015 od 17 hod. na sále hospody ve Rváčově. S podobnými koncerty se počítá i do budoucna.
Svoz: 16,15 – Možděnice, 16,20 Dřevíkov, 16,25 Svobodné Hamry
_____________________________________________________________________________________

Rekonstrukce silnice do Možděnice začala.
Rád Vám podávám informaci k rekonstrukci silnice do Možděnice. Nejprve je potřeba říci, že Pardubický
kraj obhospodařuje cca 3 500 km silnic. Na oddělení dopravy tak leží kolem stovky žádostí starostů o
opravu silnic vedoucích zejména do jejich obcí. Jako zastupitel obce a Pardubického kraje jsem slíbil, že
věci pomohu, což se nyní podařilo.
Začátek opravy úseku zmíněné silnice III/3433 je cca 50 m za křižovatkou s I/37 a končí v obci
Možděnice v prostoru křižovatky s místní komunikací (před mostem ev.č.3433-1). Rozsah opravy byl
navržen z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce Možděnice. Oprava silnice spočívá v provedení
recyklace stávajících konstrukčních vrstev vozovky, pokládky nových krytových vrstev vozovky z
asfaltobetonu. Odvodňovací příkopy včetně propustků budou pročištěny, zborcená čela propustků budou
opravena kamenným obkladem. Bude provedeno i nové dopravní značení a osadí se nový zádržný systém
(dřevo ocelová silniční svodidla). Objízdná trasa je vedena po místní komunikaci a zde je postaveny i tzv.
výhybna vozidel. Zhotovitelem akce je společnost M-SILNICE a.s. Finanční náklad stavby je
9 797 000 Kč bez DPH. Financování této akce se samozřejmě nedotkne nijak našeho rozpočtu obce.
Termín dokončení stavby je naplánován do 30. 11. 2015. Prosím občany Možděnice a ty, kteří sem
zajíždějí o trpělivost. Odměnou bude kvalitní vozovka, kde nebudete ničit svoje miláčky a cesta bude
komfortní, tak, jak si ji obec a občané zaslouží.
Zastupitel obce Vysočina a Pardubického kraje
Mgr. Zdeněk Štengl

Zahájení nového školního roku 2015/2016
V novém školním roce došlo na naší škole k nárůstu žáků na 126 dětí. Naše prvňáčky, které doprovázelo
velké množství rodičů, přivítala jejich paní učitelka třídní Olga Tichá spolu s panem ředitelem Radkem
Nejedlým. Dalšími vzácnými hosty byli pan starosta obce Vysočina Tomáš Dubský a paní starostka
Trhové Kamenice Iva Dostálová, kteří prvňáčkům předali na památku pamětní listy a knížky. První třída
má letos 15 žáků, z čehož máme všichni upřímnou radost. Po slavnostním zahájení v první třídě, došlo i
na přivítání dalších žáků v jídelně. Mezi nové tváře na naší škole patří v šesté třídě pět žáků, kteří
přestoupili z malotřídky z Horního Bradla, dva noví žáci přibyli z Hlinska a máme tu také dva návraty ze
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zahraničí: z Kanady se nám navrátili dva žáci a nově se přistěhovaly z Anglie dvě žačky. Věříme, že
všem naši novým žákům se u nás bude líbit a budou rádi navštěvovat nejenom školu, ale i zájmové
spolky v obci a blízkém okolí.

Spolupráce 1. a 9. třídy
Jako každým rokem máme v naší škole prvňáčky. Rozkoukávat se v novém prostředí jim usnadní žáci
devátého ročníku. V rámci spolupráce jsme uskutečnili první společný projektový den, během kterého se
žáci první a deváté třídy vzájemně seznámili a zjistili o sobě zajímavé informace. Poté žáci devátého
ročníku své nové kamarády postupně představovali panu řediteli, panu zástupci ředitele, paní hospodářce
a paním kuchařkám a také ve třídách prvního stupně. Všichni zúčastnění si to moc užili a už teď se těší
na další spolupráci.
O. Tichá a P. Sádecká

VII. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku
V pátek 18. září 2015 se členové zdravotnického kroužku opět zúčastnili soutěže první pomoci v Hlinsku.
Tuto soutěž již tradičně pořádal Junák Hlinsko ve spolupráci s FARG Havlíčkův Brod. Hlídky na čtyřech
stanovištích dokazovaly své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci. Soutěžící zde tedy ošetřovali
epileptický záchvat, bezvědomí, tepenné krvácení, šok, hyperventilaci, infarkt, popáleninu a zlomenou
ruku. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Naši školu reprezentovalo jedno čtyřčlenné družstvo ve složení
Natálie Dvořáková, Sára Tichá, Tereza Žáková a Tereza Dubská. Naše hlídka se neztratila
v konkurenci ostatních škol a již popáté obhájila první místo. S radostí přivezla putovní pohár zpět do
školy. Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
_____________________________________________________________________________________

Hodně zdraví a životní pohody přejeme
všem jubilantům
ŘÍJEN 2015
84 LET BŘÍZA VLADIMÍR
95 LET SAIFRTOVÁ MARIE
82 LET HORÁKOVÁ JITKA

LISTOPAD 2015
70 LET BOUŠKA STANISLAV
75 LET ZÁHORKOVÁ JITKA
89 LET ZELENÝ MILOSLAV
84 LET DŘÍZHALOVÁ MARIE
86 LET CIMPLOVÁ VLASTA
80 LET PŠORNOVÁ EMILIE

VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
5. 12. 2015 - 13. 12. 2015 začátek od 09:00
Místo konání: Veselý Kopec
Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky,
ozdoby, pečivo, kulturní program.
Otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
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