Strana 1 (celkem 10)

Občasník Obce Vysočina

Dne: 2.6.2017

ZPRAVODAJ č. 3/2017
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím létem se zpravidla u nás koná řada kulturních a sportovních akcí. Nejinak tomu bude i
letos. V dnešním Zpravodaji bychom Vás rádi na některou z nich pozvali. Mezi tradiční už patří Výstava
obrazů malířů Vysočiny. Letos se koná již 9. ročník. Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 15.6. od
17.00 hodin v hostinci ve Rváčově a všichni jste srdečně zváni. S výstavou souvisí i další pozvánka. Velice
oblíbenými se staly zájezdy do divadla a tentokrát divadlo přijede za námi. Ve čtvrtek 29.6. od 19.00
vystoupí přímo v prostorách probíhající výstavy obrazů herec Vinohradského divadla pan Jiří Žák se svým
programem nazvaným „Vysočina, inspirace mého srdce“. Jedná se o originální vystoupení připravené přímo
pro nás a určitě si ho nenechte ujít. Od června do srpna můžete navštívit některé vystoupení v rámci Country
léta ve Dřevíkově a 5. 7. se bude konat přehlídka harmonikářů na kterou bude zajištěn i autobusový svoz.
V průběhu léta se bude konat i řada sportovních soutěží a turnajů. Po loňské výborné zkušenosti
pokračujeme s projektem „Pojďme s dětmi na hřiště“. Zde si především menší zájemci, mohou vyzkoušet
skutečný tenisový trénink. Tréninky se budou konat ve sportovním areálu ve Rváčově a začínají již 16.6.. Na
měsíc srpen a září připravujeme v knihovně oblíbené kurzy malování. V období prázdnin se bude konat i
„Pohádkový les“ ve Rváčově. Tyto projekty jsou finančně podpořeny Pardubickým krajem. Určitě nesmíme
zapomenout ani na Soubor lidových staveb na Veselém Kopci, který si letos připomíná 45. výročí svého
založení.
Přeji Vám krásné letní dny a hezké prázdniny.
Informace z úřadu
Projekty podpořené Pardubickým krajem:
- Restaurátorská obnova sochy sv. Jana Nepomuckého ve Svobodných Hamrech – 85.000,- Podpora provozu prodejen – 100.000,- Pořízení plovoucího čerpadla pro SDH – 15.000,- Rekonstrukce kuchyně v restauraci U Kováře Matěje – 150.000,- Dětské hřiště – mládež – II. etapa – 81.000,- Vysočina maluje – 10.000,- Pojďme s dětmi na hřiště – 10.000,- Pohádkový les – 10.000,Zpevněná plocha Rváčov – 110.000,Tomáš Dubský
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U S N E S E N Í č. 3/2017
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 15. 5. 2017 konané ve Rváčově
ZASTUPITELSTVO OBCE
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 15. 5. 2017
 Rozpočtové opatření číslo 2,3,4,5,6,7 a 8/2017
 Závěrečný účet a Zprávu o hospodaření SOMH za rok 2016
SCHVALUJE:
 Inventarizaci k 31. 12. 2016 včetně likvidačního protokolu
 Směnu pozemků p.č. 503/18 o výměře 5 m2, 503/19 o výměře 3m2 a 503/20 o výměře 45 m2
za pozemek p.č. 771/2 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Dřevíkov
 Pronájem části pozemků p.č. 142/4 a p.č. 142/18 o celkové výměře cca 2000 m2 v k.ú. Rváčov
u Hlinska

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dotace od Pardubického kraje:
Na požární techniku a věcné prostředky požární techniky
Restaurátorská obnova sochy sv. Jana Nepomuckého ve Svobodných Hamrech
Rekonstrukce kuchyně v restauraci “U Kováře Matěje” na Veselém Kopci
Dětské hřiště – mládež – II. Etapa
Vysočina maluje
Pojďme s dětmi na hřiště
Pohádkový les
Zpevněná plocha Rváčov
Podpora provozu místního obchodu

 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2015 715/SOBS VB/1 a IV-122015458/VB/02
 Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-2007204/VB/2 a č. IE-12-2003954/VB/1
 Plán společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Možděnice, Dřevíkov a Rváčov u Hlinska dle zpracovaného projektu z 03/2017
 Uzavření smlouvy na akci “Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vysočina, část Rváčov” se
společností INSTAV Hlinsko a.s. za celkovou cenu 4.656.727,12 Kč
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 Rozpočtová opatření 1 a 9
 Převod pozemku p.č. 917/5 v k.ú. Rváčov u Hlinska za podmínky zřízení věcného břemene pro
možnosti vjezdu na přilehlé pozemky a zachování veřejné přístupnosti cesty
 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Chrudim a příspěvek ve výši 4 000,- Kč
Pověřuje:
Starostu města Hlinska pana Miroslava Krčila k zastupování obce Vysočina
na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. dne 6. 6. 2017
Dubský Tomáš – starosta v.r.

Chmelař Jan – místostarosta v.r.

Hodně zdraví a životní pohody přejeme
všem jubilantům
ČERVENEC 2017
SRPEN 2017
ZÁŘÍ 2017
90 let Olga PILAŘOVÁ
80 let Jaroslava PELDOVÁ
86 let Zdenka MRKVIČKOVÁ
80 let Marie HAVLOVÁ
82 let Marie NOVÁKOVÁ
88 let František SAJFRT
87 let Jan NOVÁK
81 let Jitka LUKÁŠOVÁ
75 let Václav ŠIMARA
82 let Anna KUMPANOVÁ
80 let Marie ZDRAŽILOVÁ
80 let Václav TUNKA
86 let Marie CHMELAŘOVÁ

VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY
Vážení občané, rádi bychom Vás pozvali

na „VÝSTAVU OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY“
ve Rváčově, velký sál hostince.
Výstava bude otevřena od 16. 6. 2017 do 20. 8. 2017
otevírací doba 9 – 12 a 13 -17 hod., mimo pondělí.
Vystavují:
Adámková Markéta, Dalecký Pavel, Frídl Luboš, Horák Martin, Koreček Jaroslav,
Stehno Jaromír, Šalamoun Zdeněk a klienti Domova sociálních služeb Slatiňany.

Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. v 17.00 hodin.

Všichni jste zváni.
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DIVADLO NA VÝSTAVĚ
JIŘÍ ŽÁK – VYSOČINA – INSPIRACE MÉHO SRDCE
Čtvrtek 29. 6. 2017 v 19,00 hodin
sál hostinec ve Rváčově
Herec Vinohradského divadla pan Jiří Žák se s námi podělí o své herecké zkušenosti a určitě dojde i na
vyprávění o jeho lásce k Vysočině.
Vstup je volný. V případě, že máte zájem o dopravu zavolejte na obecní úřad – tel. 469333162 do čtvrtka
22. 6. 2017.

Filmografie
1976 - Noc klavíristy, 1979 - Diagnóza smrti, 1980 - Na koho to slovo padne –
Franta, 1980 - Koncert - důstojník VB, 1981 - Krakonoš a lyžníci - otec Pelč, 1983
- Návštěvníci (seriál), 1984 - Vlak dětství a naděje, 1989 - Blázni a děvčátka –
ajznboňák, 1990 - Král kolonád, 1992 - Kačenka a strašidla - starší pacient, 1993 –
Městem chodí Mikuláš – nájemník, 2006 – Obsluhoval jsem anglického krále –
milionář, 2010 – Doktor od Jezera hrochů – MUDr. Buben
_______________________________________________________________________________________
POJĎME S DĚTMI NA HŘIŠTĚ
dovolujeme si Vás pozvat k účasti v projektu naší obce, který pořádáme ve
spolupráci s krajským úřadem Pardubického kraje a SK Rváčov, zs.
V rámci akce "Pojďme s dětmi na hřiště" nabízíme pro všechny občany naší obce možnost
bezplatného absolvování kurzu základů tenisu pod vedením licencovaného trenéra této hry pana Jaroslava
Hudečka z Hlinska. První trénink se uskuteční v pátek 16. 6. 2017 od 16.00 hod. na tenisovém kurtu na hřišti
s umělým povrchem ve sportovním areálu SK Rváčov. Zde Vám budou poskytnuty veškeré detailní
informace o průběhu celého kurzu. Doporučujeme si s sebou vzít raketu a míčky. Nemáte-li, bude možné na
místě vše zapůjčit.
Přihlášky prosím zasílejte či nahlaste na jednom z níže uvedených kontaktů, kde je možné poskytnout
veškeré další informace :
Restaurace "Na hřišti" - nahlásit své jméno obsluze
Tomáš Dubský - starosta obce - email: obec.vysocina@tiscali.cz, 469 333 162
Aleš Meloun - předseda SK - email: meloun.ales@tiscali.cz, tel. 606 434 823
__________________________________________________________________________________

V sobotu 12. 8. 2017 proběhnou na hřišti SK Rváčov oslavy 90. výročí založení zdejšího sportovního
klubu. Celý program bude zahájen ve 13.00 hod. přátelskými zápasy přípravkových týmů, poté se od 14.45
hodin představí ve svém utkání družstvo bývalých hráčů a od 17.00 proběhne první mistrovské utkání
družstva mužů v nové sezoně. V 19.00 hod. bude v areálu zahájena taneční zábava.
Během dne budou v kabinách k nahlédnutí kroniky a upomínkové předměty mapující historii klubu.
K návštěvě této, pro sportovní klub významné události, zveme všechny příznivce, pamětníky i současné
fanoušky.
Samozřejmostí bude bohaté občerstvení a možnost sportovního vyžití pro děti i dospělé.
Aleš Meloun
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Dění v naší Vysočině:
Možděnický vejšlap
Ve sváteční odpoledne 8. 5. 2017 se konal druhý "Možděnický vejšlap". Tentokrát se šlo přes Křemenici a
Chloumek na Lipku. Zde jsme si prohlédli tvrz a hlavně lípu, která se stala stromem roku ČR a umístila se v
rámci evropského kola na třetím místě. V Horním Bradle byla kratší přestávka a poté se vyrazilo přes prales
domů.

Vítání občánků
V sobotu 29. 4. 2017 jsme na obecním úřadě přivítali nejmladší občánky naší obce. S hezkým programem
vystoupily žákyně ze ZŠ z Trhové Kamenice. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů.
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Toulavá kamera
V pátek 21. 4. 2017 navštívil naší obec pan Josef Maršál s pořadem Toulavá kamera. Natáčení probíhalo
především ve Dřevíkově a okolí.

Kronika Dřevíkova
Ve středu 19. 4. 2017 byla slavnostně představena kniha "Kronika Dřevíkova". Autorkou
knihy je paní Dagmar Zelená a grafické úpravy provedl Ing. Pavel Chmelař. Na knize se dále
podílela řada místních obyvatel svými podklady a fotografiemi. Paní Zelené patří velké
poděkování a uznání za roky trpělivé práce. Knihu je možno zakoupit na Obecním úřadě a v
prodejnách ve Dřevíkově a ve Rváčově.

BIO ODPAD
V letošním roce se zdvojnásobil počet hnědých kontejnerů na BIO ODPAD. Ve Rváčově přibyl kovový
kontejner u „kravína“. Zde je zřízeno i místo na ukládání větví. Do kontejnerů ukládejte pouze určený odpad
– 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.
Tomáš Dubský
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI
Oblastní kolo HMZ Chrudim
Ve středu 24. 5. 2017 se členové
zdravotnického kroužku opět vydali na
soutěž Hlídek mladých zdravotníků
v Chrudimi.
Zde dokazovali na 5 stanovištích své
praktické dovednosti z oblasti obvazové
techniky, transportování a hlavně první
pomoci. Ošetřovali zraněné s cizím tělesem
v ráně, pobodání od vos, vyvrtnutý kotník,
popáleniny, zlomenou ruku, tonutí bezvědomí se zástavou dechu, masivní
krvácení a epileptický záchvat.
Naše škola měla zastoupení ve dvou
kategoriích.
V kategorii 1. stupeň nás reprezentovala dvě družstva. Družstvo ve složení Nela Ducháčková, Kateřina
Drápalíková, Monika Štusáková, Veronika Bočková a Tereza Švejdová v této kategorii nenašlo přemožitele
a zvítězilo. Druhé družstvo zastoupené Liborem Břeňem, Markem Tichým, Adélou Kopeckou, Monikou
Malinovou a Annou Pospíšilovou obsadilo krásné třetí místo.
V kategorii 2. stupeň za nás bojovala také dvě družstva. Hlídka ve složení Tereza Dubská, Sára Tichá,
Tereza Žáková, Denisa Vodrážková a Pavla Malinová s velkým bodovým náskokem zvítězila. A ani druhá
hlídka zastoupená Karolínou Kábelovou, Adrianou Lupoměskou, Markétou Linhartovou, Kateřinou
Osmíkovou a Dianou Holubovou nezůstala pozadu a přivezla medaile za 3. místo.
Vítězná družstva postupují do regionálního kola HMZ, které se koná ve Svitavách 31. 5. 2017.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru v dalším kole.
O. Tichá

Zprávičky ze školní družiny
Jako každým rokem jsme se sešli v hojném počtu ve školní družině při příležitosti svátku maminek.
Zazněly básničky, ke kterým děti namalovaly obrázky, zacvičili jsme jógu, zatancovali tanec, zahráli
divadlo Něhurka a dvacet trapaslíků… Něhurka s pláštěnkou a krytem, princ s hasicím přístrojem, vzbudili u
diváků dobrou náladu a úsměv. Předvedla se také dolní družina s Haničkou a pěvecký kroužek s Janičkou.
Děti napekly maminkám ovesné sušenky, vyrobily přáníčka, uvařila se kafíčka a dobrá nálada prostoupila
pěkně strávené odpoledne. Už se budeme těšit na další setkání s maminkami.
Oživili jsme okna a pergolu novými truhlíky, staráme se o zahrádku, pilně zaléváme a těšíme se, že
letos se dočkáme jahůdek. Každý den se setkáváme s naší zeleninkou ve školní kuchyni, neboť polévky
s čerstvými natěmi chutnají úplně jinak.
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Přijela k nám pouť….a děti se opět povozily z výtěžku
z jarmarku a sběru papíru. Navštívili jsme autodrom, houpací loď a
všichni odcházeli s dobrým pocitem a spokojeni.
Fotečky ze školní besídky a dalších zajímavých akcí, najdete v
nové galerii na stránkách školy.
Za ŠD Soňa Janotková
EXKURZE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
20. dubna 2017 jsme se vypravili se dvěma vyučujícími na plánovanou cestu za poznáním, abychom se
dozvěděli zase něco nového a zajímavého. Cílem byl Hradec Králové. Po dvou hodinách dálkovým
autobusem jsme v 9h vystoupili na nádraží a hned se odebrali směrem do středu města.
Český rozhlas HK byl naší první zastávkou. Sympatická průvodkyně nás provedla všemi nahrávacími a
vysílacími pracovišti. Byli jsme přímými účastníky jednoho vysílání. Šlo o rozhovor s paní Alenou
Zárybnickou ohledně počasí na další dny. Potichu jsme sledovali práci s mikrofonem a s dalšími
technickými přístroji, aby mluvené slovo bylo plynule střídáno s hudebním doprovodem.
Po krátké přestávce na občerstvení jsme se přesunuli do vodní
elektrárny Hučák. Po milém přivítání jsme zhlédli motivační video
na téma „ Obnovitelné zdroje elektrické energie.“ Na ukázkových
modelech nám paní průvodkyně srozumitelně vysvětlila, jak se
získává energie ze slunečního záření, jaký je princip vodní a větrné
elektrárny. Poznali jsme výhody i nevýhody užití biomasy. Na
závěr jsme vstoupili do samého nitra Hučáku, kde jsme obdivovali
činnost obřích generátorů. Všechny získané poznatky se nám
budou hodit v hodinách fyziky, chemie, zeměpisu nejen na
základní škole, ale i na středních školách, kam většina z nás
směřuje.
Za zorganizování exkurze děkujeme p. uč. Pavle Sádecké a p. uč. Evě Gábrlové.

CHEMICKÁ SOUTĚŽ
I v tomto školním roce probíhala soutěž Hledáme nejlepšího mladého
chemika. Žáci postupně procházejí několika koly. Zpracovávají vědomostní testy
z celkového učiva chemie a účastní se i praktických činností v laboratoři.
Z 5 000 soutěžících bylo vybráno 30 nejlepších. Jsme pyšni, že mezi ně patří i
žákyně naší školy. Je to SÁRA TICHÁ. Gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy.
Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
Dne 17.5.2017 se Sabina Břeňová (7. tř.), Pavla Malinová (7. tř.) a Terezie Švejdová (5. tř.)
zúčastnily soutěže „Mladý zahrádkář“ v DDM Hlinsko. Žákyně nejprve vypracovaly test týkající se
pěstování užitkových rostlin. Následně poznávaly 60 živých přírodnin – byliny, keře, stromy – které mohou
běžně najít v zahradách, ale byla tam ukázka i pokojové rostliny. V mladší kategorii A obsadila Terezie 8.
místo. Ve starší kategorii B Pavla 7. a Sabina 9. místo. Každý dostal květinu a drobné dárky. Soutěž byla
velmi praktická a soutěžící nasbírali další zkušenosti, které určitě v životě využijí.
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VESELÝ KOPEC
Červen až září* VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
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
15. a 16. července* VESELOKOPECKÝ JARMARK
Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 17 hodin.
12. srpna* VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Program věnovaný tradičnímu hospodaření, ukázky zpracování plodin, od 9 do 17 hodin.
2. září * POSVÍCENÍ
Tradiční pečivo, ochutnávky, kulturní program, od 10 do 15 hodin.
7. října* BRAMBOROVÁ SOBOTA
Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i
uskladnění brambor, od 10 do 15 hodin.
10. prosince * PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Prodej výrobků lidových výrobců, od 9 do 15 hodin.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA
Otevřeno od 14. dubna 2017
Duben - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 16 h. (Poslední prohlídka s průvodcem v 15
hodin.)
Květen a červen - denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (Poslední prohlídka s průvodcem v 16 hodin).
Červenec a srpen - denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. (Poslední prohlídka s průvodcem v 17 hodin).
Září a říjen - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 16 hodin.(Poslední prohlídka s průvodcem v
15 hodin.)
Vstupné: 90 Kč, 60 Kč, rodinné 240 Kč; při kulturních akcích 100 Kč, 70 Kč, rodinné 270 Kč.

LÉTO 2017
ORDINACE MUDr. VANČOVÉ
26. 6. - 30. 6. 2017 D O V O L E N Á
- Sestra bude přítomna 27. 6. – 30. 6. 2017
24. 7. - 28. 7. 2017 D O V O L E N Á
7. 8. - 18. 8. 2017 D O V O L E N Á
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Vážení občané,
jménem SK Rváčov, z.s. si Vás dovoluji pozvat na fotbalový turnaj mladších a starších
přípravek, který pořádáme ve spolupráci s obcí Vysočina v sobotu 19.8. 2017 ve sportovním
areálu ve Rváčově od 8.30 hodin.
Pánujeme turnaj o cca 16 účastnících rozdělených dle věku do dvou skupin, kde se střetne
každý s každým.
Hrát se bude podle pravidel pro tyto věkové kategorie, hrací doba cca 2x13 min.
Během celého dne bude zajištěno bohaté občerstvení, vstupné není vybíráno.
Přijďte podpořit naše malé fotbalisty, těšíme se na setkání s Vámi.
Aleš Meloun
předseda SK Rváčov, z.s.
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