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Z P R A V O D A J 2/2016
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám rozjíždí léto a s ním přichází řada kulturních a společenských akcí. Mezi naše tradiční
určitě patří „Výstava obrazů malířů Vysočiny“ na jejíž zahájení jste všichni srdečně zváni.
Připravují se akce pro děti jako je Pohádkový les a dětské dny.
Letošní novinkou je projekt „Pojďme s dětmi na hřiště“, který ve spolupráci s SK Rváčov a za podpory
Pardubického kraje umožní dětem vyzkoušet si „pravé“ tréninky a seznámit se s některým sportem. Letos to
bude tenis.
Velký zájem získává turnaj přípravek v kopané, kterého se zúčastní … družstev.
Zastavit se můžete i v naší knihovně a zapůjčit se pěknou knížku na dovolenou.
Přeji Vám krásné prožití léta a vašich dovolených.
Tomáš Dubský - starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
V letošním roce můžeme díky získaným dotačním příspěvkům realizovat řadu akcí, které jsme společně
připravovali. Velkým přínosem je pro nás podpora zastupitele obce pana Mgr. Zdeňka Štengla
v zastupitelstvu Pardubického kraje.
 Ministerstvo pro místní rozvoj - zlatá stuha – STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 54 Dřevíkov,
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Možděnice – 1 900 000,- Kč
 Státní fond životního prostředí České republiky - PROJEKT VÝSADBY ZELENĚ V OBCI
VYSOČINA – místní části Možděnice a Rváčov v roce 2016 - 304 141,- Kč
 Pardubický kraj: - SOCIÁLNÍ SLUŽBY – DPS – 258 000,- Kč
- POJĎME S DĚTMI NA HŘIŠTĚ – volnočasové aktivity – 10 000,- Kč
- ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
ODBOČKA PETRKOV – 100 000,- Kč
- PRODEJNY – 100 000,- Kč
- DĚTSKÉ HŘÍŠTĚ – MLÁDEŽ – 90 000,- Kč
- LESÍK NA VESELÉM KOPCI – 130 000,- Kč
- REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ
DO PRŮMYSLOVÝCH ZÓN V OBCI VYSOČINA – 697 398,- Kč
- Malování v knihovně – VYSOČINA MALUJE – 10 000,- Kč
- POHÁDKOVÝ DEN – 10 000,-Kč
 HASIČSKÉ AUTO – Ministerstvo vnitra – 450 000,- Kč a Pardubický kraj – 300 000,- Kč
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U S N E S E N Í č. 2/2016
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 23. 5. 2016 konané ve Rváčově
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 23. 5. 2016
 Rozpočtové opatření 1/1, 1/2
 Systém náležité péče
SCHVALUJE:
 Inventarizaci k 31. 12. 2015
 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce pro rok 2015
– nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 Účetní závěrku za rok 2015
 Prodej pozemku v k.ú. Možděnice, p.č. 578/22 o výměře 117 m2, za cenu 1170,- Kč

 Prodej pozemku p.č. 766/7 o výměře 26 m2 a parcela p.č. 766/8 o výměře 136 m2, v k.ú.
Dřevíkov, za celkovou cenu 1620,- Kč
 Záměr prodeje části pozemku p.č. 96/1 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře cca 100 m2
 Koupi pozemku p.č. 766/6 v k.ú. Dřevíkov výměře 69 m2, , za cenu 690,- Kč
 Koupi pozemků v k.ú. Možděnice:
p.č. 575/14 o výměře 98 m2 a p.č. 11/19 o výměře 45 m2 za celkovou cenu 2860,- Kč
p.č. 111/ 23 o výměře 100 m2, za cenu 2000,- Kč
p.č. 111/21 o výměře 178 m2 a p.č. 111/20 o výměře 59 m2 za celkovou cenu 4740,- Kč
 Koupi pozemku p.č. 83/6 v k.ú. Svobodné Hamry o výměře 90 m2, za cenu 1 800,- Kč
 Koupi pozemku p.č. 939 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 75 m2 za cenu 2250,- Kč

 Dotace od Pardubického kraje:
- Odpočinkový lesík u Veselého Kopce I. etapa
- Rekonstrukce příjezdových ploch do průmyslových zón
- Vysočina maluje
- Úprava veřejného prostranství Rváčov – odbočka Petrkov
- Investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH z rozpočtu PK
- Dětské hřiště – mládež
- Pojďme s dětmi na hřiště
- Pohádkový les
- Podpora provozu místního obchodu
 Dofinancování hasičského dopravního automobile z rozpočtiu obce
 Rozpočtové opatření č. 2
 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v region Chrudim
a příspěvek 4000,- Kč
 Pronájem pohostinství “U Kováře Matěje” – společnosti VODAX s.r.o.
Dubský Tomáš – starosta v.r.
Chmelař Jan – místostarosta v.r.
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CO SE DĚLO V OBCI VYSOČINA
Vysočina maluje
Za finanční podpory Pardubického kraje pořádáme i v letošním roce v knihovně ve
Rváčově projekt "Vysočina maluje". Poprvé jsme se sešli 13. 5. 2016 a pod
vedením paní Lazárkové vyzkoušeli nové techniky malování. Další kurz byl 27. 5.
2016 a poté 4. a 5. 6. 2016.

Trénink rychlobruslařů
V neděli 22. 5. 2016 se, za podpory zastupitele Pardubického kraje Zdeňka
Štengla, konal ve Rváčově ukázkový trénink rychlobruslařů RK Skuteč. Místem
tréninku se stala nově zrekonstruovaná komunikace u zemědělské a průmyslové
zóny. Návštěvníci se mohli seznámit se způsobem vedení tréninku a došlo i na
závody nejmenších návštěvníků. Nechyběly ani medaile a občerstvení.

Možděnický vejšlap
V sobotu 14. 5. 2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Možděnice
"První Možděnický vejšlap". Sešli jsme se ve 13.00 hodin u čekárny a
vyrazili směr Dřevíkov. Cesta pokračovala na židovský hřbitov a do
Svobodných Hamrů. Odtud jsme šli ke kostelu Sv. Mikuláše a přes
Petrkov, kolem lomů, do Trhové Kamenice. Po krátké "bezpečnostní"
přestávce v "Restauraci Na Radnici" přes Zubří zpět. Cesta byla
zajímavá, zábavná a poučná.

Vítání občánků

V sobotu 23. 4. 2016 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.

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz
www.obecvysocina.cz

Strana 4 (celkem 14)

Občasník Obce Vysočina

Dne: 8.6.2016

SDH SVOBODNÉ HAMRY
Sobota 12. 3. 2016 patřila místním ženám. Konalo se totiž v hasičárně posezení k MDŽ. Pánové se
starali o občerstvení a celkovou spokojenost dam.

SDH DŘEVÍKOV
12.3.2016
Mezinárodní den žen v hospodě Na Bouchalce. K tanci hrál p. Havel.
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Máme se na co těšit
V poslední době se toho u nás „na vsi„ událo mnoho pozitivního.
Za povšimnutí stojí rekonstrukce vozovek ve Rváčově směrem k budovám tehdejšího
družstva. V budoucnu po této vozovce přijedeme k našemu malému sběrnému dvoru.
Zde budeme moci shromažďovat např. posekanou trávu a ořezané větve. Nepříjemný
zápach tedy nebude zavánět před našimi domy.
Druhou rekonstrukci vozovky jsme provedli v Možděnici směrem k objektům zde sídlících
společností. Dotace Pardubického kraje byla totiž směřována právě jen na tyto účely. Opravy dalších
našich vozovek musíme zajistit z jiných finančních kapitol. Určitě se budu snažit, budu-li k tomu mít
opět příležitost, nalézt dotační prostředky kraje na dokončení opravy silnice v Možděnici od
křižovatky před hospodou k právě již zrekonstruované nové silnici.
Také jste si jistě všimli opravené zastávky ve Rváčově u odbočky na Petrkov. Pěkná dřevěná
čekárna je sice dosud ve výrobě, ale příjezd od Kamenice je už velmi pěkný.
Intenzivní práce pokračují v záměru o vybudování odpočinkového parku
ve Rváčově za hospodou. Podařilo se odstranit staré a již nebezpečné stromy, tak aby uvolnily místo
nové výsadbě. Těším se na to, jak zde najdou místo k odpočinku, či
k zamyšlení nejen naši senioři, ale i naše maminky s dětmi. K dobré věci jistě poslouží zamyšlený
sociální dům pro naše spoluobčany. Nikdy totiž nevíme, kam nás může životní osud až zavést a pomoc
našim bližním je především naší povinností.
To bylo jen několik věcí, které starosta se svým zastupitelstvem řeší. Přeji Vám všem krásné
prázdniny a krásně prožitou zaslouženou dovolenou.
A vraťte se domů zdraví, v pořádku a plní síly.
Mgr. Zdeněk Štengl, zastupitel obce a Pardubického kraje
a Váš kandidát do krajských voleb

___________________________________________________________________
Vážení občané,
jménem SK Rváčov, z.s. si Vás dovoluji pozvat na fotbalový turnaj přípravek, který pořádáme ve spolupráci
s obcí Vysočina a Krajským úřadem Pardubického kraje v sobotu 27. 8. 2016 ve sportovním areálu
ve Rváčově od 8.30 hodin.
Plánujeme turnaj o cca 14 účastnících rozdělených do dvou skupin, kde se střetne každý s každým a
závěrečná utkání o konečné pořadí stejně umístěných družstev ve skupinách.
Hrát se bude podle pravidel pro tuto věkovou kategorii, 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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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI
Okresní kolo HMZ Chrudim
V pondělí 16. 5. 2016 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 první pomoci
zraněných. Ošetřovali tedy zraněné s cizím tělesem
v ráně, úraz břicha, vyvrtnutý kotník, odřené ruce, úraz
hlavy, bezvědomí a bezvědomí se zástavou dechu.
Naše škola měla zastoupení ve dvou kategoriích.
V kategorii 1. stupeň nás reprezentovala dvě
družstva. Družstvo ve složení Nela Ducháčková,
Denisa Kumpanová, Denisa Vodrážková, Veronika
Vašková a Adéla Němcová obsadilo krásné druhé
místo. A družstvo zastoupené Karolínou Kábelovou,
Adrianou Lupoměskou, Dianou Holubovou, Kateřinou Osmíkovou a Markétou Linhartovou v této kategorii
nenašlo přemožitele a zvítězilo.
V kategorii 2. stupeň za nás bojovaly Natálie Dvořáková, Kateřina Dubská, Tereza Dubská, Sára Tichá a
Tereza Žáková. Tato hlídka ve své kategorii s velkým bodovým náskokem zvítězila.
Obě vítězná družstva postupují do regionálního kola HMZ, které se koná 25. 5. 2016 v Ústí nad Orlicí.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru v dalším kole.
O. Tichá
Ve středu 4. května 2016 si žáci 1. – 4. třídy připomněli svátek patrona
hasičů Floriána a vydali se v rámci Dne otevřených dveří Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje na požární stanici Seč. Mohli
zde zhlédnout techniku určenou k výjezdům, vyslechnout poutavý
výklad velitele jednotky o běžné práci hasičů, seznámit se
s problematikou první pomoci a na vlastní kůži si mohli mnohé
vyzkoušet. I přes nepřízeň počasí si všichni exkurzi pěkně užili.

Zlatý list
Dne 12.5.2016 se žákyně naší školy: Markéta
Odehnalová, Eliška Seifertová, Tereza Dubská, Martina
Jeřábková, Sára Tichá a Tereza Žáková, zúčastnily
přírodovědné soutěže Zlatý list v Záchranné stanici a
ekocentru „Pasíčka“ u Boru u Skutče. Reprezentovalo nás
šestičlenné družstvo „Zálesáci“, které se při soutěži
rozdělilo na dvě tříčlenné hlídky. Výsledky obou hlídek
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byly sečteny. Soutěžní stezka, která vedla lesem, trvala asi 1 hodinu a byla opravdu prakticky založená.
V soutěži se prolínala ekologie, botanika, zoologie, ochrana přírody, životní prostředí a geologie.
Z nejtěžších úkolů (z pohledu děvčat i doprovodu) bylo poznat zvířata dle stop, horniny a nerosty. Zajímavé
bylo určování zvířat podle jejich srstí nebo vajíček. Volný čas (až do odpoledních hodin) si žáci vyplnili
prohlídkou léčených zvířat či hornin z blízkého okolí. Počet účastníků byl veliký, ale výsledek byl
vynikající. Ve starší kategorii (z 18 družstev) holky obsadily 3. místo! Děkujeme za reprezentaci školy.
Oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků
Ve středu 25. 5. 2016 se vítězná družstva z oblastního kola
Hlídek mladých zdravotníků, které se konalo v Chrudimi,
vydala na regionální kolo HMZ do Ústí nad Orlicí. Naše
škola měla zastoupení v kategorii 1. i 2. stupně. V hlídce 1.
stupně nás reprezentovaly: Karolína Kábelová, Adriana
Lupoměská, Markéta Linhartová, Diana Holubová a Kateřina
Osmíková. Družstvo 2. stupně soutěžilo ve složení: Natálie
Dvořáková, Kateřina Dubská, Tereza Dubská, Sára Tichá,
Tereza Žáková.
Naše děvčata se neztratila v konkurenci hlídek ze dvou krajů
a obě družstva obsadila krásné 3. místo. Gratulujeme a
přejeme hodně zdaru v další práci.
O. Tichá

V lese jsme jako doma
V pátek 22. dubna se uskutečnila naučně-vědomostní a dovednostní soutěž pro základní školy z nedalekého
okolí lesní správy Nasavrky. Akce byla uspořádána nejen při příležitosti Dne země, ale především při
příležitosti zprovoznění „Stezky mladého lesníka“ v lesním komplexu zvaném Tarabka nedaleko Nasavrk.
Pozvání nakonec přijaly celkem čtyři školy (ZŠ Nasavrky, ZŠ Trhová Kamenice, ZŠ Resslova Hlinsko, ZŠ
Ležáků Hlinsko). Celkem soutěžilo 13 tříčlenných družstev (6 v mladší kategorii a 7 ve starší). Prvním
úkolem bylo zvolit si, či se dohodnout v rámci družstva na názvu. Některé názvy byly opravdu úsměvné. Na
soutěžící čekalo celkem 7 stanovišť, na kterých museli prokázat své znalosti o zvěři, rostlinách, čekal je ale i
test o dřevě a odpadech, výroba výtvarného díla nebo střelba ze vzduchovky a stezka zručnosti. Než
pořadatelé stihli spočítat výsledné body a napsat diplomy, čekalo na soutěžící pohoštění v podobě opékání
buřtů.
Po sečtení bodů z jednotlivých disciplín (v případě shodnosti bodů, bylo upřednostněno družstvo s lepším
výsledkem na poznávačkách) byl výsledek následující:
Mladší kategorie:
Starší kategorie:
1. Kanci (ZŠ Resslova Hlinsko)
1. Hyeni (ZŠ Resslova Hlinsko)
2. Vlci (ZŠ Trhová Kamenice)
2. Medvědi (ZŠ Trhová Kamenice)
3. Rychlí šneci (ZŠ Nasavrky)
3. Orlové (ZŠ Trhová Kamenice)
4. Krkavci (ZŠ Resslova Hlinsko)
4. Drsný housenky (ZŠ Nasavrky)
5. Trojlístek (ZŠ Nasavrky)
5. Coyote (ZŠ Resslova Hlinsko)
6. Hmyz (ZŠ Ležáků Hlinsko)
6. Drsní motýlci (ZŠ Nasavrky)
7. Sovičky (ZŠ Ležáků Hlinsko)

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz
www.obecvysocina.cz

Strana 8 (celkem 14)

Občasník Obce Vysočina

Dne: 8.6.2016

Na závěr bychom chtěli poděkovat zaměstnancům Chráněné krajinné oblasti Železné hory za doplňující
program pro soutěžící, mysliveckému spolku Tarabka Nasavrky a Chrudimka Trhová Kamenice, jehož
členové se spolupodíleli na průběhu soutěže a obci Trhová Kamenice za zapůjčení transportéru pro převoz
dětí do lesa.
Ing. Petr Smutný, LS Nasavrky

Pozvánka na rozhlednu a do muzea v Trhové Kamenici
Rozhledna bude v měsíci květnu a červnu otevřena v sobotu a neděli od 10.00 do 16.00 hodin. V případě
nepříznivého počasí (déšť, silný vítr) je rozhledna zavřená.
Muzeum bude v provozu rovněž od neděle 1. května, a to expozice o historii Trhové Kamenice, „Výroba
vánočních ozdob v Železných horách“ a strašidelné sklepení. Výstavní sál se zaplní v červnu.
Výtvarné práce tu budou mít děti z mateřské a základní školy a keramická dílna.
V červenci pak výstavní sál převezme výtvarný obor Základní umělecké školy Hlinsko a v srpnu zde bude
prodejní výstava keramické dílny Aleny Effenbergerové, která vyrábí krásnou krajkovou keramiku.
Provozní doba muzea: v květnu a červnu – sobota a neděle od 12.00 do 16.00 hodin. Větší skupinky si
mohou prohlídku objednat i mimo provozní dobu.

Víte, jak třídit bioodpad?
Mezi bioodpad patří:
 listí, tráva, plevel
 zbytky ovoce a zeleniny
 čajové sáčky
 kávová sedlina
 dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 zbytky rostlin
 piliny
 hlína z květináčů
 spadané ovoce
 skořápky ořechů, vajec
 peří, vlasy
Mezi bioodpad nepatří:
 zbytky jídel (gastroodpad)
 jedlé oleje
 kosti, kůže, maso
 uhynulá zvířata
 exkrementy masožravých zvířat
 znečištěné piliny
 stavební suť
 plechovky
 komunální odpad
 ostatní biologicky nerozložitelné odpady
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HLUČNÉ PRÁCE O VÍKENDU
V naší obci nemáme vyhlášku, která by zakazovala provádět hlučné práce (sekání,
řezání apod.) v určených dnech. Přesto si Vás dovolujeme požádat o více ohleduplnosti
a tyto práce neprovádět alespoň v neděli.

Nabídka brigády
Hledáme brigádníky na letní sezonu (červen, červenec,
srpen) na úklid areálu hotelu Dlouhý.
Nepravidelná pracovní doba, DPP, 60 Kč/hod.
Můžete se hlásit na mail:
goblova@immanuel.cz
nebo volejte na mobil: 736 188 849.

Dětské rybářské závody
Rybářské sdružení CHOBOT Trhová Kamenice pořádá
„Dětské rybářské závody“
pro děti ze Základní školy a Mateřské školy Trhová Kamenice.
V sobotu 11. června 2016 u rybníka CHOBOT.
Prezentace: od 7.00 hodin do 8.00 hodin.
Start: 8.00 hodin.
Přihlášky přijímá paní O. Doubalová v pekárně na náměstí.
Závodník bude lovit na 1 udici v doprovodu osoby starší 18-ti let.
Občerstvení zajištěno. Pro každého závodníka budou připraveny hodnotné ceny.

Hodně zdraví a životní pohody přejeme
všem jubilantům
KVĚTEN 2016
70 let Božena ŠUSTROVÁ
70 let Jana ADÁMKOVÁ
75 let Karel ENGLC
75 let Marta MICHKOVÁ
86 let Miloslav ZDRAŽIL

ČERVEN 2016
70 let Stanislav BULÍČEK
70 let Hana ROZTOČILOVÁ
89 let Ladislav DRÁPALÍK
70 let Pavel MRÁZEK

ČERVENEC 2016
82 let Libuše ČERVINKOVÁ
89 let Olga PILAŘOVÁ
86 let Jan NOVÁK
81 let Anna KUMPANOVÁ
86 let Jaromír DOSTÁL
70 let Josef NĚMEC
85 let Marie CHMELAŘOVÁ
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PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 2. 4. až 9. 4. 2016 proběhla v Možděnici výstava obrazů
Václava Štědrého a jeho dcery Jiřiny. Akce měla veliký úspěch.
Slavnostního zahájení, které se konalo v sobotu 2. 4. 2016 se
zúčastnilo více než 100 lidí. Během výstavy shlédlo vystavené
obrazy přes 200 zájemců.
Děkujeme všem občanům za zapůjčení obrazů na tuto výstavu.
Velký dík patří Jitce Bačkovské a její rodině, Jarušce a Jindrovi
Nevolovým, Tomášovi Dubskému a všem ostatním, kteří se na
uspořádání výstavy podíleli.
Jana Bačkovská
Starosta SDH Možděnice

Vodácký oddíl Tapouch
Tapouchův trojboj
V sobotu 21. května proběhl 7. ročníku Tapouchova trojboje (loď, kolo, běh). Vedoucí vodáckého oddílu
Tapouch Honza Kasal a Petr Mičulek připravili trasu dlouhou 20 km, kterou statečně zdolalo na kolech více
než sedm desítek závodníků. Soutěžící během cesty museli
navštívit deset stanovišť (vodní slalom, házení míčků na cíl,
překážkovou dráhu, určování bylinek a určování stop zvířat,
poznat k čemu se používal daný předmět, poznat pohádkové
bytosti), složit báseň na daná slova a hlavně sestavit z různých
indicií vodácké moudro.
Závod zahájila starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová
výstřelem šípu z luku, vyrobeného z pádla. Moderování se
zhostil Václav Slavík, který za pomoci organizátorů
vysvětloval těžkosti a záludnosti celé trasy. Ocenil také
statečnost nejmladších komisařek, pravých lesních víl, pětileté
Emičky a Elišky. První
disciplínou byl vodní slalom, a poté se 16 družstev vydávalo
postupně na trasu. Každé družstvo mělo svůj originální název: Poldové, Ranní ptáčata, Dubáci, Čolci,
Vranky, Klapzubáci, Šneci, Kačeři, Jehlani, Rychlá rota,
Kostíci, Lasičky, Drápci, Zápalky, Ještěrky, Pandorách.
Závod byl celodenní záležitostí. Byl odstartován v 9 hodin a
poslední účastníci dorazili do cíle v 18 hodin. Cíl byl velmi
příjemný: v Možděnicích u hospody se grilovalo prase, točilo
pivo, limonáda, pojídali výborné koláče,…
Než se unavení závodníci občerstvili, tři členové hodnotící
poroty sčítali výsledky, hodnotili, zapisovali,… než mohli
ohlásit dlouho očekávané výsledky – vítěze 7 ročníku závodu.
Na prvním místě se umístil tým, který si říká Poldové, na
druhém místě skončili Ranní ptáčata, třetí se umístili Dubáci.
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Ale umístění nebylo snad to nejdůležitější. Podstatné bylo zúčastnit se, trochu si zasportovat, potrápit hlavu i
tělo a hlavně užít si dobrou zábavu s partou stejně nadšených kamarádů. Na závěr zaznělo vodácké
AHÓÓÓJ a již teď se všichni těší na další ročník.
Velké poděkování patří obci Možděnice a panu Zdeňkovi Dubskému za pohoštění v cíli závodu.
Vodácký oddíl děkuje za příspěvek z prodeje piva.

SKI klub Hluboká
Máme tu květen, kdy je příroda v plném květu a lyže jsou již dávno uklizené. Pro nás však lyžařská
sezóna 2015/2016 skončila 8. 4. 2016 a 27. 5. 2016 celkovým vyhlášením Lyžařského poháru Vysočiny
a Jihomoravského lyžařského poháru. Naši závodníci v těchto pohárech získali krásná ocenění.
Celkově se v poháru LPV nejlépe zadařilo:
3. místo - Emma Häuslerová, Dominik Menc, Miloš Polánský, 5. místo - David Škvrňák, Filip Menc
a 6. místo - Kateřina Dubská. V Jihomoravském poháru nejlepší šestici závodníků obhájili:
4. místo – Dominik Menc, 5. místo – Filip Menc a David Škvrňák a 6. místo – Eliška Melounová.
Ale i ostatní závodníci si zaslouží velkou pochvalu za své výkony podané v jednotlivých závodech, kterých
bylo opravdu hodně. V uplynulé zimní sezóně 2015/2016 jsme se zúčastnili celkem 22 závodů
ve 4 pohárových soutěžích, především Lyžařského poháru Vysočiny
(4-5 závodů), Jihomoravského lyžařského poháru
(4-5 závodů), Poháru Orlických hor, Závodu o Štít Města Chrudimě, závodů Mikroregionu Hlinecko na
Hluboké a Přeboru škol Hlinsko, při kterých úspěšně reprezentovali také své školy.

V dílčích

závodech stáli naši odchovanci 52x na stupních vítězů
při celkovém počtu 180 osobostartů.
Tréninky sportovního družstva probíhaly 2x týdně pod vedením trenérů
Tomáše Häuslera a Radka Melouna. Dále se členové s rodiči zúčastnili
zimního soustředění v Deštném v Orlických horách.
Jako odměnu za podané výkony jsme pro své svěřence zakoupili
klubové bundy a prvních osm závodních kombinéz.
Co se týká přípravy svěřenců mimo sezónu, požádali jsme naši
obec o pronájem prostor, které budou využity v případě vyhovění naší
žádosti, jako klubovna a tréninková místnost současně.
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Naši členskou základnu tvoří průměrně 22 dětí a 24 dospělých nejen z Trhové Kamenice, ale i
okolních měst a obcí. Naši členové jsou současně členy Svazu lyžařů České republiky a od 9. května
letošního roku jsme jako klub také registrovaným členem České unie sportu – Sportovní unie
Chrudimska. Naši činnost lze sledovat také na klubovém facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/SKIklubHluboka/
Srdečně Vás, všechny příznivce sportu a zábavy zveme dne 11. 6. 2016 na sportovní dopoledne na
Hlubokou, kde pro děti pořádáme s přispěním Pardubického kraje slalomový Běh do vrchu. Propozice
budou vyvěšeny na našem FB profilu, stránkách SKI Hluboká, v ZŠ a MŠ Trhová Kamenice a v okolních
obcích.
Dovolte mi touto formou poděkovat všem, kteří se aktivně podílí na činnosti, propagaci dobrého
jména a rozvoji klubu, za jejich velké nasazení a přínos pro sportovní rozvoj naší mládeže.
Závěrem přeji jménem výkonného výboru a za celý kolektiv SKI klubu Hluboká všem našim
členům, příznivcům a sponzorům klubu příjemné prožití nadcházejících letních dovolených a dětem mnoho
prázdninových zážitků.
Těšíme se s Vámi opět na viděnou při trénincích a v brankách na bílých svazích v zimní sezóně
2016/1017.
Za team SKI klubu Hluboká
Ing. Lukáš Menc, předseda spolku

VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY

Výstava obrazů malířů Vysočiny - slavnostní zahájení „Výstavy obrazů malířů Vysočiny“, se
koná dne 16. června 2016 od 17,00 hodin ve Rváčově – pohostinství – velký sál.
Výstava bude trvat do 28. 8. 2016, otevírací doba 9,00 – 12,00 hodin a 13,00 – 17,00 hodin, pondělí
zavřeno.
Vystavují:
Štěpán Bonaventura
Pavel Dalecký
Lucie Severýnová
Vladimír Pilař
František Sláma
Jaromír Stehno
Iveta Tichá
Klienti Domova sociálních služeb Slatiňany
fotografie – Petr Zelený
Záštitu nad výstavou převzal senátor pan Jan Veleba_________________________________________

SK RVÁČOV VÁS ZVE
NA TANEČNÍ ZÁBAVU
pro všechny generace
hraje skupina p. Škvařila
sobota 18. 6. 2016 od 18,00 hodin
sportovní areál SK Rváčov
Fotbalové utkání začíná v 16,00 hodin
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25. 6. TRAMPOTY
5. 7. HARMONIKY
VI.setkání - začátek 14 hod. - SVOZ AUTOBUSEM ZAJIŠTĚN
23. 7. KLONDIKE
6. 8. BÍBŘI
27. 8. VÍKEND
10. 9. HASIČSKÁ SOUTĚŽ - začátek 13,30 hod.
areál parketu

srdečně zvou hasiči

začátky country bálů od 20 hod.
Jan Chmelař

Soutěž historických stříkaček PS 8
SDH TRHOVÁ KAMENICE VÁS ZVE
NA 9. ROČNÍK SOUTĚŽE HISTORICKÝCH STRÍKAČEK PS 8,
KTERÁ SE BUDE KONAT DNE 18. 6. 2016 OD 14,00 HODIN
U ROZHLEDNY ZUBŘÍ
Občerstvení zajištěno
Srdečně Vás zvou pořadatelé

_______________________________________________________________________________________________________

Firma VODAX s.r.o., nový nájemce hostince “U Kováře Matěje”
hledá brigádníky na letní sezónu.
Případní zájemci se mohou hlásit na tel. číslo: 602 349 028
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LÉTO 2016
ORDINACE MUDr. VANČOVÉ
10. 6. - pátek - neordinije
17. 6. - pátek - neordinuje
27. 6. - 1.7. - Sestra bude přítomna 30.6. a 1.7.
18. 7. - 29. 7. - neordinuje
Akutní případy ošetří MUDr. Marelová v ordinaci v Miřeticích v ordinačních hodinách - tel. 469 344 112

POZVÁNKA

NA 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 jsou pro ně připraveny ukázky řemesel.
11. června
Z KOVU ZROZENÉ
Program věnovaný řemeslníkům pracujícím se železem, kovem či plechem, od 6 do 16 hodin.
16. a 17. července VESELOKOPECKÝ JARMARK
Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 17 hodin.
13. srpna
VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Program věnovaný tradičnímu hospodaření, ukázky zpracování plodin, od 9 do 17 hodin.
3. září
POSVÍCENÍ NA VESELÉM KOPCI
Tradiční pečivo, ochutnávky, bohatý kulturní program, od 10 do 15 hodin.
1. října
BRAMBOROVÁ SOBOTA
Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění
brambor, od 10 do 15 hodin.
______________________________________________________________________________
POĎME S DĚTMI NA HŘIŠTĚ
dovolujeme si Vás pozvat k účasti v novém projektu naší obce, který pořádáme ve
spolupráci s krajským úřadem Pardubického kraje a SK Rváčov, zs.
V rámci akce "Pojďte s námi 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 ve středu 22.6. 2016 od 15.00 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
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