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ZPRAVODAJ č. 2/2021
Vážení spoluobčané,
i přesto, že nám přicházející léto přichystalo řadu krásných slunečních dnů, příroda nám opět ukázala, že ona
je ta, kdo má hlavní slovo. Ničivé tornádo na Moravě způsobilo jak obrovské materiální škody, tak bohužel i
ztráty na lidských životech.
Proto jsme se v naší obci rozhodli uspořádat finanční sbírku na pomoc postiženým obcím. Zapojené budou
finance z obecního rozpočtu, ale i případné finanční prostředky od dárců. Celá suma bude převedena na
účet, přímo zřízený pro některou z postižených obcí. Pokud budete mít i vy zájem přispět, peněžní částku
bude možno odevzdat v prodejnách, na obecním úřadě, při úředních dnech ve Rváčově, anebo v knihovně.
S každým dárcem bude samostatně sepsána darovací smlouva, jako potvrzení o daru. V příštím zpravodaji
se dozvíte, jaká byla celkem vybraná suma a kam peníze putovaly.
Ve Rváčově se dokončují práce na stavební části sběrného dvora, a čeká nás ještě dodávka vybavení.
V rámci úprav se provedla i rekultivace přilehlých pozemků. Bohužel, jsme neuspěli s žádostí o podporu na
výstavbu bytového domu, ale zde se objevuje možnost vypsání druhého kola.
V Možděnici se po dokončení stavebních prací na nových bytech provedl nátěr celé fasády, a připravuje se
projekt úprav venkovního prostranství. Na úpravu odstavných ploch u prodejny a hostince, jsme uspěli s
žádostmi o dotace u MMR a MAS Hlinecko. Zároveň probíhají dokončovací práce na úpravě altánu za
hostincem. Tato akce byla podpořena z Pardubického kraje v roce 2020, ale z důvodu pandemie byla
přesunuta do letošního roku.
Dále připravujeme pravidelné opravy komunikací doplněné o vytvoření výhybny na komunikaci směr
Králova Pila.
S pomalu se rozvolňujícími opatřeními se začínají pořádat kulturní a společenské akce. V červnu byla
zahájena „Výstava obrazů malířů Vysočiny“ ve Rváčově. Letos vystavuje 19 malířů a nechybí ani práce
klientů Domova sociálních služeb ze Slatiňan.
Dne 13. 7. se bude konat na výstavě kulturní program s názvem „Setkání mezi obrazy“. Budeme rádi, když
se přijdete podívat a podpoříte umělce.
V neděli 27. 6., se po roční přestávce uskutečnilo Vítání občánků. Poprvé jsme ho uspořádali ve venkovním
areálu u obecního úřadu. Poděkování patří žákům ze ZŠ Trhová Kamenice za jejich připravený program.
Pomalu se rozbíhá i život spolků a sdružení, a tak přijďte podpořit i další, jimi pořádané akce.
Přeji Vám všem krásné léto, a i přes momentálně nadějně vyvíjející se situaci myslete především na svoje
zdraví.
Tomáš Dubský
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U S N E S E N Í č. 2/2021
ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 12. 4. 2021 ve Dřevíkově
BERE NA VĚDOMÍ:
Zprávu o činnosti OÚ k 12. 4. 2021
SCHVALUJE:
 Podání žádosti o dotaci na akci „Obec Vysočina-stavební úpravy objektu č.p. 34 Rváčov“.
 Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje podání žádosti o dotaci na záměr „Obec
Vysočina – Stavební úpravy objektu č.p. 34 Rváčov“ v rámci Programu 29822
Ministerstva financí ČR z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby a obnovy
komunální infrastruktury.
 Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje investiční záměr jako povinnou přílohu žádosti o
dotaci na „Obec Vysočina – Stavební úpravy objektu č.p. 34 Rváčov“v rámci
Programu 29822 Ministerstva financí ČR z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby a
obnovy komunální infrastruktury.
 Zastupitelstvo obce Vysočina vymezuje tímto usnesením okruh žadatelů o obecní byty
na občany České republiky.
 Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje, že výběr žadatelů o bydlení bude posuzován
vždy na základě podané žádosti a na základě Zastupitelstvem obce stanovených
kritérií. Záměr obce pronajmout bytové prostory pro bydlení vč. hodnotících kritérií
bude zveřejněn na úřední desce v dostatečné lhůtě, minimálně ve lhůtě odpovídající
právním předpisům. Lhůta pro příjem žádostí musí být dostatečně dlouhá, zejména s
ohledem na administrativní náročnost zpracování žádosti o nájemní bydlení.
 Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje závazná kritéria pro výběr nájemců obecních
bytů a způsob stanovení výše nájemného. Popis způsobu výběru zájemců o bydlení a
stanovení výše nájemného je nedílnou přílohou uvedeného usnesení.
 Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje návrh nájemní smlouvy, která je povinnou
přílohou žádosti o dotaci na záměr „Obec Vysočina – Stavební úpravy objektu č.p. 34
Rváčov“ v rámci Programu 29822 Ministerstva financí ČR z podprogramu 298D2230
Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury a zavazuje se v případě její
akceptace ze strany poskytovatele dotace nebo po úpravách vyžadovaných ze strany
poskytovatele dotace podle ní postupovat vůči budoucím žadatelům o obecní byty. Návrh
nájemní smlouvy je součástí tohoto usnesení.
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 Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje zabezpečení povinné výše spoluúčasti a
prostředků na financování neuznatelných nákladů dle znění Programu
29822, podprogram 298D2230 Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury, v
rámci akce „Obec Vysočina – Stavební úpravy objektu č.p. 34 Rváčov“.



Výběrové řízení na akci „Sběrný dvůr Vysočina-Rváčov“ a pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy.
Smlouvu o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního
plánování sociálních služeb

Tomáš Dubský v.r.
Starosta obce

Mgr. Zděnek Štengl v.r.
Místostarosta obce

U S N E S E N Í č. 3/2021
ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 23. 6. 2021 ve Rváčově
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 23. 6. 2021
 Rozpočtové opatření č. 1 – 10
 Informace o průběhu veřejných zakázek – Odstavná plocha v obci Možděnice p.č. 61 a p.č. 60/2
SCHVALUJE:
 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rod 2020 včetně zprávy Krajského úřadu
Pardubického kraje, odbor kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce pro rok 2020 –
bez výhrad
 Účetní závěrku za rok 2020
 Smlouvu s PK o poskytnutí dotací z programu POV
 Provoz prodejen
 Oprava místních komunikací
 Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností INSTAV HLINSKO a.s. na realizaci akce „Sběrný dvůr
Vysočina – Rváčov – stavební část“
 Smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV12-2020267/VB/01 a č. IV-12-2020248/VB/01
 Smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-122020248/SIS/01
POVĚŘUJE:
 Starostu obce k uzavření smlouvy na akce „Odstavná plocha v obci Možděnice p.č. 61“ a
„Odstavná plocha v obci Možděnice p.č. 60/2“ dle doporučení hodnotící komise
Tomáš Dubský
Starosta obce

Mgr. Zděnek Štengl
Místostarosta obce
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Finanční sbírka na pomoc obcím postiženým tornádem
V naší obci jsme se rozhodli uspořádat finanční sbírku na pomoc postiženým obcím. Zapojené
budou nejen finance z obecního rozpočtu, ale i případné finanční prostředky od dárců.
Pokud budete mít i vy zájem přispět, nějakou peněžní částkou, bude možno ji odevzdat v hotovosti
v prodejnách, na obecním úřadě, při úředních dnech ve Rváčově, anebo v knihovně. S každým dárcem bude
samostatně sepsána darovací smlouva, jako potvrzení o přijatém daru a celá suma pak bude převedena na
účet, který je přímo zřízen pro některou z postižených obcí. Sbírka potrvá do 15. 8. 2021.
Přispět samozřejmě můžete i dalšími způsoby. Např. na některý z účtů charitativních spolků, nadací či
Sbírek na pomoc obcím zasaženým tornádem, a to prostřednictvím dárcovské SMS, online platbou či
převodem peněz.

Návštěva ministra Havlíčka
V sobotu 19. 6. navštívil naší obec ministr průmyslu a obchodu pan Karel Havlíček. Tématem jednání byla
především podpora provozu obchodů na malých obcích a s tím související připravovaný program
OBCHŮDEK 2021+. Došlo i na prohlídku obecní prodejny a přilehlého venkovního areálu.

Česko platí kartou
Naše obec se připojila do projektu „Česko platí kartou“. Od července tak budete moci v našich prodejnách
platit své nákupy prostřednictvím platebních terminálů. Navíc se nám podařilo vyjednat, že první rok
nebudeme platit žádné poplatky za pořízení terminálu, a ani transakční poplatky. Dále jednáme o zavedení
služby CASHBACK, která umožní i omezený výběr hotovosti v našich prodejnách.
Projekt „Česko platí kartou“ mohou za výhodných podmínek využít i drobní podnikatelé. Více na
www.ceskplatikartou.cz .
Sbírka pro Diakonii Broumov
PONDĚLÍ A ÚTERÝ
12. 7. a 13. 7. 2021
OBECNÍ ÚŘAD
Pondělí 12. 7.
Úterý 13. 7.

7,00 – 17,00,
7,00 – 14,30

ŠKOLA RVÁČOV
Pondělí a úterý

13,00 – 17,00
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Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

Vítání občánků 2021
V neděli 27. června jsme přivítali nejmladší občánky naší obce. S hezkým programem vystoupily žáci ze ZŠ
z Trhové Kamenice. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů.

Oslavy 100 let od založení SDH ve Dřevíkově a SDH ve Svobodných Hamrech
V roce 2020 si Sbor dobrovolných hasičů ve Dřevíkově a Sbor dobrovolných hasičů ve Svobodných
Hamrech připomínal 100.výročí svého založení.
Před rokem 1920 obecní úřad Svobodné Hamry s osadou Dřevíkov zajišťoval požární ochranu s minimálním
vybavením a povinností všech schopných občanů s tímto vybavením pracovat. Starosta obce Svobodné
Hamry Josef Bříza v červnu 1920 navrhl obecnímu zastupitelstvu po vzoru okolních obcí založit vlastní sbor
dobrovolných hasičů. Na svolané ustavující schůzi v neděli 15.července 1920 v hostinci u Pujmanů ve
Svobodných Hamrech však došlo k roztržce o název vznikajícího společného sboru. Proto bylo rozhodnuto
založit 2 samostatné sbory.
První samostatná ustavující valná hromada hasičů se konala ve Svobodných Hamrech dne 22.července 1920
a ve Dřevíkově dne 19.září 1920.
Společné oslavy obou sborů byly naplánovány na 25.července 2020. Z důvodu mimořádných opatření
v souvislosti s nákazou koronavirem covid-19 jsme museli oslavy výročí přeložit na letošní rok. Byly
zrušeny i výroční valné hromady sborů, na kterých jsme si chtěli připomenout naši stoletou historii. V roce
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2020 byla značně omezena naše činnost a to hlavně v kulturní oblasti. Koncem roku se nám podařilo vydat
společný almanach k tomuto významnému výročí.
Společná oslava se uskuteční v sobotu 21.srpna 2021. Začátek je naplánován od 13 hod. ve Dřevíkově,
odkud půjde slavnostní průvod za doprovodu hasičské kapely do Svobodných Hamrů se zastávkou a
položením věnce u pomníku padlých v obou světových válkách. Ve 14 hod. bude ve Svobodných Hamrech
přivítání účastníků oslav včetně slavnostních projevů. Poté budou probíhat komentované ukázky hasičské
techniky od nejstarší po současnou a ukázky hasičských soutěží. Předveden bude i simulovaný zásah u
dopravní nehody. Pro děti bude připraven velký skákací hrad a další lákadla s vodou. Po celé odpoledne se
uskuteční koncert dechové hudby Šeucovanka ze Skutče a pro účastníky oslav bude připraveno bohaté
občerstvení. Zároveň v tento den bude v hasičské zbrojnici ve Svobodných Hamrech nainstalována výstava
dokumentů z historie sborů včetně vybavení.
Oslavy budou dále pokračovat od 20
hod. country bálem na letním parketu ve Dřevíkově s kapelou Klondike. Večer zpestří velký slavnostní
ohňostroj.
Na naše oslavy stého výročí vás srdečně zvou za oba sbory starostové SDH Jan Chmelař a Jaroslav Dalecký.

Zprávičky ze školní družiny
Tak tu máme konečně jaro. Nastupuje letos pomalu, teplíčko
na sebe nechá ještě chvilku čekat, ovšem už máme možnost být denně
venku. Situace se obrací k lepšímu, družina již funguje v plném
neomezeném provozu a dětem je veseleji. Objevujeme nová místa,
kam můžeme chodit ven a hrát si. Naše oblíbené „bambusy“ rostou
závratnou rychlostí a dá se v nich už pohodlně ukrýt. Velké dřevěné
pexeso je rovněž zajímavým cílem k výletům. V rámci
přírodovědných vycházek pozorujeme stromek s pracovním názvem „kroketovník“ a snažíme se zjistit, co to
vlastně u hřbitova roste.
Vyrábíme papírové deštníčky, kytičky, myšky, hrajeme si, cvičíme. Těšíme se na naše oblíbené
zmrzlinky, nebo alespoň nanučky…
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SLOVO LÉKÁRNICE
Konečně přišly dny plné sluníčka a proto je na místě upozornit na rizika, která mohou být s opalováním
spojena. Opálený člověk je vnímán jako zdravě vyhlížející a atraktivní, ale je třeba připomenout, že
vystavovat se slunci bez ochrany vede k rychlejšímu stárnutí kůže. Později můžeme jako důsledek
nedostatečné ochrany pozorovat na kůži drsné plošky, pigmentová znaménka, vrásky a skvrny.
Pro účinnou ochranu kůže se doporučuje nevystavovat se slunci v době mezi 11 až 14 hodinou, chránit se
vhodným oděvem nebo kloboukem, nosit sluneční brýle a používat opalovací krémy.
Opalovací krémy obsahují ochranný filtr, který může být chemický nebo minerální. Chemické filtry působí
trochu jako houba, pohltí UV záření. Minerální fungují jako štít, který záření odrazí. Jejich nevýhodou je, že
mohou zanechat bílé stopy bělavého filmu a mají horší roztíratelnost.
Při použití opalovacího krému je důležité zvolit správně hodnotu ochranného faktoru. Každý z nás má v
kůži určité množství pigmentu melaninu, který nás chrání před UV zářením. Fototyp vyjadřuje mimo jiné
množství tohoto pigmentu v kůži. Čím má člověk tmavší kůži, barvu vlasů a očí, tím má větší odolnost vůči
slunečnímu záření a také vyšší fototyp. V česká populaci bývá nejčastěji zastoupen fototyp 2 a 3. Lidé s
fototypem 2 mívají citlivější bledší pokožku a někdy pihy, na slunci vždy nejprve zrudnou a později
zhnědnou jen málo. Doporučená doba pobytu na slunci bez ochrany je 10-20 minut. Lidé s fototypem 3 mají
normální pokožku, na slunci zrudnou jen někdy, hnědnou dobře. Jejich optimální doba pobytu na slunci
bez ochrany je 20-30 minut. S použitím opalovacího prostředku s ochranným faktorem se prodlužuje doba
pobytu na slunci bez rizika spálení podle stupně ochranného faktoru. Je ale nutné nanášet tyto krémy
s dostatečným předstihem před opalováním (tedy 15-30 minut) a několikrát denně, podle koupání, pocení a
otěru. Správný opalovací krém by měl obsahovat filtry proti UVA i UVB záření a měl by být voděodolný.
Voděodolnost prostředku na ochranu proti slunečnímu záření je pojem relativní. Žádný z dosud vyvinutých
kosmetických prostředku neposkytuje záruku absolutní nesmývatelnosti při koupání. Nejen voda, ale také
utírání ručníkem, ležení na dece a pocení snižují množství aplikovaného prostředku na ochranu proti
slunečnímu záření. Proto je vždy vhodné obnovovat opalovací krémy v určitých intervalech a na
voděodolnost tolik nespoléhat. Minimální ochranný faktor by měl být 15, k moři či do hor alespoň OF 30.
Pro malé děti používejte speciální dětské opalovací přípravky. Pokožku je vhodné ošetřit i po opalování hydratační, zvláčňující a zklidňující kosmetikou. Pokud již ke spálení dojde, je třeba aplikovat chladivé
obklady, samozřejmě pobývat ve stínu, nezapomínat na pitný režim. Velmi vhodné jsou přípravky
obsahující panthenol. Jako prevence se také osvědčuje užívání doplňků stravy s betakarotenem a
antioxidanty (vitamíny A, C, E, selen, zinek), které podporují tvorbu kožního barviva a chrání kůži před
poškozením a spálením.
Hezké léto a opalování s rozumem vám přeje PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice.

LETNÍ DOVOLENÁ MUDr. Vančové
28.6. - 2.7.
12.7. - 23.7.
16.8. - 20.8.
Akutní případy ošetří MUDr. Marelová po telef. domluvě,
mobil: 602 655 645.
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Městys Trhová Kamenice srdečně zve na výstavu
Uč se moudrým býti!
Orbis pictus v běhu věků
Svět v obrazech Jana Amose Komenského

1. 6. - 1. 8. 2021
1. patro muzea Trhové Kamenice, Raisovo nám. č.p. 1
Červen: So – Ne 12 – 16 hodin
Červenec a srpen: Út - Ne 10-12, 13-16 hodin
Součástí výstavy jsou pracovní listy, můžete se na chvíli stát žáky
J. A. Komenského
Výstavu zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Dovolujeme si Vám zaslat prázdninovou pozvánku:
TURISTICKÁ ROZHLEDNA NA ZUBERSKÉM KOPCI
květen, červen, září: sobota a neděle 10 - 16 hod.
červenec, srpen:
úterý až neděle 10 - 17 hod.
Za nepříznivého počasí je rozhledna uzavřena (déšť, silný vítr, mlha, …)
MUZEUM TRHOVÉ KAMENICE č.p. 1
 Expozice zachycující život na Horácku a v Trhové Kamenici
 Strašidelné sklepení pro děti i dospělé
 Stálá expozice „Výroba vánočních ozdob v Železných horách“
 Výstava „Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků“
od 1.6. do 1.8.2021
 Výstava „CHKO Železné hory – její krásy a hodnoty“ 30 let vyhlášení CHKO od 3. 8. do 5. 9. 2021.
Vernisáž výstavy: 3. 8. 2021 v 18 hod.
Otevřeno: červenec, srpen: úterý až neděle 10-12, 13-16 hod.
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
13. ročník národní putovní výstavy zvelebených míst z celé ČR.
Od 1. 7. do 31. 7. 2021 na náměstí v Trhové Kamenici. Vernisáž 1. 7. 2021 v 18 hod.
www.cestamipromen.cz
SPARTAKYÁDA 2021
sraz vozů Škoda 440, 445 a 450 - 14. 8. 2021 v Trhové Kamenici na náměstí
SVATOVÁCLAVSKÉ JEŘABINOBRANÍ
28. 9. 2021 na Zubří u kaple sv. Jana Nepomuckého
Úřad městyse Trhová Kamenice, tel. 469315572, 773698839, www.trhovakamenice.cz
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