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ZPRAVODAJ č. 2/2014
Vážení spoluobčané,
v dnešním zpravodaji Vám přinášíme řadu důležitých informací.
V úvodu chci všechny pozvat na slavnostní zahájení 6. ročníku „Výstavy obrazů malířů Vysočiny“,
které se bude konat ve středu 18. 6. 2014 od 17,00 hodin ve velkém sále hostince ve Rváčově.
Součástí zahájení je i kulturní program připravený žáky ze ZŠ z Trhové Kamenice.
Ve společenské místnosti bude zároveň probíhat soutěžní výstava dětských prací.
Důležitou novinkou je zavedení tzv. INFOKANÁLU. Tato služba umožňuje informovat
zaregistrované občany o mimořádných a důležitých událostech prostřednictvím SMS zpráv.
V měsíci dubnu jsme obdrželi vyrozumění o úspěšnosti našich žádostí o dotace. V návaznosti na
tyto zprávy začínají probíhat připravované projekty:
 Z finančního příspěvku za umístění v soutěži vesnice roku 2013 se provede úprava veřejného
prostranství ve Rváčově a v Možděnici
 Důležitá je také podpora Pardubického kraje - díky, které připravujeme osazení herních
prvků, doplnění turistických odpočívadel a informačního systému.

Jako již tradičně je možno v letních měsících navštívit řadu
akcí na Veselém Kopci.
Přeji Vám
krásné slunečné léto
Tomáš Dubský
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U S N E S E N Í č. 3/2014
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 29. 4. 2014 konané ve Rváčově
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 29. 4. 2014
 Rozpočtové opatření 1 a 2/2014
SCHVALUJE:
 Inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2013 včetně likvidačního protokolu
Prodej pozemku p.č. 909/36 – k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 129 m2 za cenu 10,- Kč/m2
 Prodej pozemku p.č. 909/35 – k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 229 m2 za cenu 10,- Kč/m2,
 Prodej pozemku p.č. 522/2 – k.ú. Dřevíkov o výměře 101 m2 za cenu 10,- Kč/m2,
 Záměr prodat pozemek p.č. 185/47 – k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 82 m2
 Záměr prodat pozemek p.č. 888/28 – k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 137 m2
 Záměr prodat pozemek p.č. 519/4 – k.ú. Dřevíkov o výměře 184 m2
 Záměr prodat pozemek p.č. 68/26 – k.ú. Možděnice o výměře 121 m2
 Bezúplatný převod pozemků: pozemek p.č. 25 – k.ú. Dřevíkov o výměře 87 m2 a pozemek
p.č. 906/5 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 170 m2
 Záměr směnit pozemky obce: p.č. 225/4 a 229/6 v k.ú. Svobodné Hamry o celkové výměře
1179 m2 za pozemky 117/2, 137/11 a 221/7 v k.ú. Svobodné Hamry o celkové výměře 1179
m2
 Zařazení svého správního území do působnosti Místní akční skupiny Hlinecko v období 2014
- 2020
 Smlouvu o poskytnutí dotace z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA na akci “Výměna výplní
otvorů obecní budovy Dřevíkov 54”
 Smlouvu o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2014 v rámci programu
Podpora budování infrastruktury cestivního ruchu v Pardubickém kraji na akci “Turistická
odpočívadla a informační system v obci Vysočina”
 Smlouvu o poskytnutí grantu: Program podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních
zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací na akci
“Dětské hřiště Rváčov”
 Koupi pozemku p.č. 483/7 – k.ú. Rváčov u Hlinska za cenu 2928,- Kč
 Koupi pozemku p.č. 485 a 486/1 – k.ú. Rváčov u Hlinska za celkovou cenu 19403,- Kč
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Regio, projektový atelier s.r.o., Hořická 50,
Hradec Králové
 Příspěvky na sociální služby ve výši:
- Domov seniorů Drachtinka – 20 000,- Kč
- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče – 15 000,- Kč
- MÉDEA – o.s. Hlinsko – 5 000,- Kč
 Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO – KOM, a.s.
 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady prodejny 093 Možděnice
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 Smlouvu o pronájem č.p. 102 ve Rváčově za účelem provozování prodejny smíšeného zboží
 Knihovní řád
STANOVUJE:
 Počet členů obecního zastupitelstva na příští volební období 2014 – 2018
– 7 členů
Chmelař Jan – místostarosta v.r.

Dubský Tomáš – starosta v.r.

Oznamujeme Vám, že Obec Vysočina otevřela prodejnu smíšeného zboží
ve Rváčově
Otevírací doba:
Po
Út
St
Čt
Pá
So

od 7.30 hod. - 11.30 hod. od 13.30 hod. – 16.00 hod.
od 7.30 hod. - 13.30 hod.
od 7.30 hod. - 11.30 hod. od 13.30 hod. – 16.00 hod.
od 7.30 hod. - 13.30 hod.
od 7.30 hod. - 11.30 hod od 13.30 hod. – 16.00 hod.
od 8.00 hod - 11.00 hod
Vedoucí prodejny: Marika KUMPANOVÁ
Telefon: 776 722 093

________________________________________________________
PODĚKOVÁNÍ
Společně s Diakonií Broumov děkujeme občanům, kteří se zapojili
do SBÍRKY POUŽITÉHO OŠACENÍ.

Výstava obrazů - Jaromír Stehno
V sobotu 31. 5. 2014 byla v prostorách Obecního úřadu Vysočina
zahájena výstava obrazů, kterou zahájil autor - malíř Jaromír
Stehno, rodák ze Dřevíkova. Ke shlédnutí byla obrazová díla z
jeho vlastní tvorby.
Výstava probíhala do 16. 6. 2014 a jeho obrazy budou následně
vystaveny ve Rváčově.
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Výstava obrazů malířů Vysočiny
Rváčov – velký sál hostince
od 19. 6. do 17. 8. 2014
9-12 a 13-17 hod
pondělí zavřeno
Vystavují:
František Čermák
Pavel Dalecký
Bohuslav Jirka
Jaromír Stehno
Kristýna Svobodová
Anežka Teislerová
Věra Čáslavská – fotografie
klienti Domova sociálních služeb Slatiňany
Součástí výstavy je i soutěžní přehlídka výtvarných prací žáků Základní školy
z Trhové Kamenice.
ZVEME VÁS na
SLAVNOSTNÍ

Z A H Á J E N Í DNE 18. 6. 2014 v 17.00 hodin.

Záštitu nad výstavou převzal senátor pan Jan Veleba.
____________________________________________________________________________________
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DŘEVÍKOV

21.6. TRAMPOTY
5.7. HARMONIKY
IV.setkání - začátek 14 hod. - SVOZ AUTOBUSEM ZAJIŠTĚN
19.7. KLONDIKE
9.8. BÍBŘI
23.8. COLORADO
6.9. Hasičská soutěž - začátek 13 hod.
areál parketu
srdečně zvou pořadatelé
začátky country bálů od 20 hod.
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OD KLIKY K ELEKTŘINĚ
14. 6. 2014 začátek od 09:00, délka 8 hodin
Místo konání: Veselý Kopec
Doprovodný program k celosezónní výstavě. Ukázky vývoje pohonných jednotek zemědělských strojů a nářadí.

VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
1. 6. 2014 - 30. 9. 2014 začátek od 09:00
Místo konání: Veselý Kopec
Od června do září si rodiny s dětmi mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a
nedělích ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy.
Podrobnosti průběžně na www.vesely-kopec.eu

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
1. 7. 2014 - 31. 8. 2014 začátek od 09:00
Místo konání: Betlém Hlinsko
Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan Hlinsko,
domek č. p. 178.

VESELOKOPECKÝ JARMARK
19. 7. 2014 - 20. 7. 2014 začátek od 09:00
Místo konání: Veselý Kopec
Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program od 9 do 16 hodin.

OD KLIKY K ELEKTŘINĚ
19. 4. 2014 - 31. 10. 2014 začátek od 09:00
Místo konání: Veselý Kopec
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující vývoj pohonných jednotek zemědělských strojů a nářadí.

POSVÍCENÍ
6. 9. 2014 začátek od 10:00, délka 5 hodin
Místo konání: Veselý Kopec
Tradiční pečivo, ochutnávka dobrot z jiných krajů, kulturní program,od 10 do 15 hodin.
________________________________________________________________________________________________

5.7. HARMONIKY – areál parketu ve Dřevíkově
IV.setkání - začátek 14 hod. SVOZ AUTOBUSEM
ODJEZDY:
 13,15
 13,30
 13,40
 13,50

hod. Trhová Kamenice
hod. Rváčov
hod. Svobodné Hamry
hod. Možděnice

Rozvoz v 18,00 hod. nebo dle dohody
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SDH RVÁČOV VE SPOLUPRÁCI S SK RVÁČOV
pořádali dne 17. 5. 2014 OSLAVY 110. VÝROČÍ VZNIKU SDH
V uvedený den proběhly ve Rváčově oslavy 110. výročí od
založení SDH Rváčov spojené s okrskovou soutěží sborů okrsku
Trhová Kamenice a Nasavrky.
Vlastní oslavy započaly ve 14 hodin průvodem od hasičské
zbrojnice za doprovodu hasičské hudby ze Skutče. Průvod se poté
zastavil u pomníku padlých, kde zástupci místního sboru položili
věnec k uctění památky. Program oslav byl připraven v areálu SK
Rváčov. Starosta sboru pan Jaromír Plíšek ml. po přivítání
přítomných přednesl zprávu ke 110. Výročí od založení místního
sboru. Poté následovaly krátké zdravice hostů, mezi kterými byl senátor Jan Veleba. Starosta obce pan
Tomáš Dubský poděkoval hasičům za jejich práci a předal jim dar od obce a to hasičský znak
s letopočtem založení sboru.
Součástí oslav byla okrsková soutěž v požárním útoku. Celkem se zúčastnilo 8 sborů mužů a po
jednom družstvu ženy, děti a dorost z Trhové Kamenice. Nejlepší čas dosáhl a vítězem byl SDH
Nasavrky, 2. místo obsadil SDH Trhová Kamenice a 3. místo SDH Polánka.
Během soutěže probíhal v areálu doprovodný program – vystoupení imitátora Václava Faltuse
a výstava hasičských vozidel a techniky.
Celé slavnostní odpoledne bylo narušeno vydatným deštěm, který omezil původně připravený program
oslav.
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Ze základní školy v Trhové Kamenici
Dopravní soutěž – Mladý cyklista 2014
Velkého úspěchu dosáhli naši žáci ze 4. třídy v dopravní
soutěži – Mladý cyklista, kterou pořádal Odbor prevence
kriminality ve spolupráci s Městskou policií Hlinsko. Akce
se účastnily Základní školy Smetanova, Ležáků, Resslova
Hlinsko, Kameničky, Včelákov a naši tři reprezentanti:
Rosťa Holub, Míša Bačkovský a Sabča Břeňová. Soutěž
byla postavena ze tří částí: jízda zručnosti na čas, pohyb na
jízdním kole po dopravním hřišti dle pravidel silničního
provozu a z testu, kde se prověřovaly znalosti související
s dopravní výchovou. Naši žáci si vedli na výbornou –
Rosťa Holub obsadil krásné 7. místo, Míša Bačkovský byl
třetí a Sabča Břeňová se umístila na 2. místě. Celkem se
soutěže účastnilo 120 žáků. Našim úspěšným cyklistům
gratulujeme a děkujeme paní učitelce Tiché za dobrou
přípravu.

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků
Ve středu dne 14.5.2014 se členové zdravotnického
kroužku zúčastnili okresního kola soutěže Hlídek
mladých zdravotníků. Soutěžilo se v Chrudimi
v Městském parku a naše škola měla zastoupení
v kategorii „1. stupeň“ – kde soutěžili Pavel Dvořák,
Petr Linhart, Pavla Malinová, Sabina Břeňová a
Markéta Linhartová a v kategorii „2.stupeň“, kde jsme
měli dvě hlídky.
Členové hlídek na 5 stanovištích prokazovali
praktické dovednosti v poskytování první pomoci.
Mladí zdravotníci tedy ošetřovali například odřené
ruce, zlomený nos, poleptanou tvář kyselinou, cizí
těleso v ráně, zlomenou klíční kost, tržnou ránu na
hlavě, otřes mozku, člověka v bezvědomí nebo také zraněného se zástavou dechu a oběhu. Kromě toho
museli soutěžící také prokázat výborné praktické dovednosti obvazové techniky a improvizovaného
transportování zraněných.
Hlídka 1.stupně si zaslouží velikou pochvalu. Přesto, že byla na této soutěži poprvé, neztratila se v
konkurenci zkušenějších účastníků a obsadila krásné 3.místo.
Hlídky 2.stupně
nás všechny velmi mile překvapily. Soutěžící Lucie Nevolová, Petra Hovorková, Natálka Pilná, Eliška
Horáková a Natálie Dvořáková se umístily na krásném 2. místě a hlídka ve složení Tereza Dubská, Sára
Tichá, Tereza Žáková, Jessica Kyselová a Pavla Hájková ve své kategorii zvítězila.
Moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole této soutěže, které se koná 10.6.2014
v Ústí nad Orlicí. Tak nám držte pěsti!
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Setkání žáků 1. a 9. třídy
V pondělí 19. května se opět setkali žáci 1. a 9. třídy.
Tentokrát si zacvičili jógu s paní Slávkou Štulíkovou.
Ta si děti ihned získala svým vstřícným přístupem.
Vysvětlila jim, co je jóga a jak je důležité pravidelně
cvičit, protahovat svoje svaly a předcházet tak
případným zdravotním problémům. Poté se děti učily
správnému dýchání a správnému postavení páteře. Při
cvičení si protáhly celé tělo a uvolnily svoji mysl.
Vyzkoušely si jógové pozice mnoha zvířátek, při
kterých se výborně bavily. Slávka jim také ukázala, jak
se lze pomocí jógy zbavit vzteku. Někteří žáci 9. třídy se aktivně zapojili do cvičení, jiní pouze přihlíželi
a ptali se, co který cvik posiluje. Slávka všechny dotazy ochotně zodpověděla. Poté se s prvňáčky vydala
do třídy, kde s nimi strávila ještě jednu hodinu, při které jí chlapci a dívky ukázali, jak krásně umí číst,
psát a počítat. Na závěr Slávce předali dárečky – mandalky, které pro ni namalovali.
Dopoledne strávené s paní Slávkou Štulíkovou bylo velice příjemné a pro mnohé také motivující.
V dnešní době se potýkáme s různými zdravotními problémy, které plynou z našeho sedavého života.
Možná, že se v pondělí podařilo přesvědčit alespoň některé z žáků k zvýšení pohybu v jejich volném čase.
A ti, co jenom přihlíželi, se někdy v budoucnu k nějakému cvičení třeba vrátí. Slávce Štulíkové velice
děkujeme a budeme se těšit na další setkání.
Soutěž „Právo na každý den“
Ve středu 21. května se žáci naší školy účastnili krajského kola soutěže „Právo na každý den“
v Pardubicích. V konkurenci 16 týmů z celého kraje se rozhodně neztratili a získali krásné 3. místo.
Družstvo ve složení: Petr Linhart, Miloš Polánský, Natálie Pilná a Jiří Pilař (žáci 8. třídy) prokázalo
výborné povědomí v otázkách právních norem. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a paní učitelce Janě Novákové za přípravu v hodinách občanské výchovy.

Hodně zdraví a životní pohody
přejeme všem jubilantům
KVĚTEN 2014
70 let Stanislav TICHÝ
84 let Miloslav ZDRAŽIL

ČERVEN 2014
87 let Ladislav DRÁPALÍK

ČERVENEC 2014
80 let Libuše ČERVINKOVÁ
87 let Olga PILAŘOVÁ
84 let Jan NOVÁK
80 let Miloslav BŘÍZA
84 let Jaromír DOSTÁL
83 let Marie CHMELAŘOVÁ
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