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ZPRAVODAJ č. 5/2018
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu se v celé zemi konaly volby do obecních zastupitelstev. Na třetině území zároveň
probíhaly volby do Senátu Parlamentu ČR. Toto byl případ i naší obce. Voleb se u nás zúčastnilo 72 %
voličů, což výrazně převyšuje celorepublikový průměr.
Chtěl bych Vám všem poděkovat za Váš zájem o dění v naší obci a naší zemi.
Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 31. října ve Dřevíkově. Byl zde složen slib zastupitelů a
postupně zvoleni starosta, místostarosta a předsedové výborů a komisí.
Nově zvolené zastupitelstvo bude moci pokračovat v započatých projektech, o kterých jsem Vás podrobně
informoval v předcházejícím Zpravodaji. Hned prvním důležitým úkolem bude příprava rozpočtu na rok
2019, do kterého již některé plánované akce budeme moci zařadit. Důležitá bude i podpora spolků a
sdružení, které se z velké části starají o náš společenský život.
Každé volby jsou zároveň i impulzem pro nové nápady a výzvy. Někdy to může být zdánlivě složitá stavba
a jindy třeba obyčejné setkání, které potěší řadu z nás. Chci Vás tedy na začátku nového období požádat o
Vaše náměty a spolupráci.
V dnešním Zpravodaji Vám dále přinášíme pozvánky na kulturní a společenské akce, které nás koncem
letošního roku čekají.
Nejbližší je vystoupení Karla Hynka Gotta na sále hostince ve Rváčově.
27. prosince se uskuteční tradiční sváteční koncert v kostele sv. Mikuláše.
Přeji Vám krásné podzimní dny
Tomáš Dubský
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Vysočina
Dne 31. 10. 2018 se v budově obecního úřadu na Dřevíkově konala
ustavující schůze zastupitelstva obce Vysočina. Hlavním bodem programu
byla volba starosty obce, kterým se opětovně stal Tomáš Dubský.
Místostarostou obce byl zvolen Mgr. Bc. Zdeněk Štengl. Dále se volili
předsedové zřízených výborů a komisí.
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U S N E S E N Í č. 4/2018
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 21. 8. 2018 konané na Dřevíkově
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
- Zprávu o činnosti OÚ k 21. 8. 2018
- Plnění rozpočtu
- Rozpočtové opatření
SCHVALUJE:
 Prodej pozemků p.č. 503/22 v k.ú. Dřevíkov o výměře 375 m2 za cenu 10,-Kč/m2 – 3750,00 Kč
 Prodej pozemku p.č. 503/23 v k.ú. Dřevíkov o výměře 74 m2 za cenu 10,-/m2, celkem 740,- Kč
 Záměr prodat část pozemku p.č. 909/11 v k.ú. Rváčov u Hlinska, o výměře cca 280 m2
 Záměr prodat pozemek p.č. 158/3 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře 165 m2
 Koupi pozemku p.č. 116/2 v k.ú. Dřevíkov o výměře 313 m2 za cenu celkem 1,- Kč
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-122000817/SOBS VB/02
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122017599/SOBS VB/01
 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova pietních míst věnovaných událostem a
obětem I. světové války
 Podání žádosti z programu obnovy venkova PK na akci – Zázemí Společenského domu Rváčov
Dubský Tomáš – starosta v.r.

Chmelař Jan – místostarosta v.r.

U S N E S E N Í č. 5/2018
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 26. 9. 2018 konané ve SVOBODNÝCH HAMRECH
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
- Zprávu o činnosti OÚ k 26. 9. 2018
- Zprávu o výstavbě zázemí SDH Svobodné Hamry
- Rozpočtové změny č. 15 – 17
SCHVALUJE:
 Prodej pozemku ve Rváčově stávající parcela č.k.st. 158/3 o výměře 165 m2 v k.ú. Rváčov u Hlinska
Zemědělské a.s. Vysočina, Dřevíkov čp. 58, za celkovou cenu 9 412,- Kč
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122017660/VB/01
 Příspěvek 5 000,- Kč do národní sbírky obec Prameny na umoření dluhu
Dubský Tomáš – starosta v.r.

Chmelař Jan – místostarosta v.r.
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USNESENÍ č. 6/2018
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
KONANÉHO DNE 31.10. 2018
Zastupitelstvo obce Vysočina
VOLÍ :
 do funkce starosty pana Tomáše DUBSKÉHO
 do funkce místostarosty pana Zdeňka ŠTENGLA


Do funkce předsedy finančního výboru – Blažka Vlastimila
Členy: Petr Josef, Marek Petr, Nevole Jindřich, Tesáková Marie
Do funkce předsedy kontrolního výboru – Chmelaře Jana
Členy – Procházková Markéta, Bačkovská Jana, Dalecký Jaroslav, Borek Jan
Do funkce předsedy kulturní komise- Bačkovského Petra
Do funkce předsedy komise pro občanské záležitosti a školství - Dubského Zdeňka
Do funkce předsedy komise pro sport a volnočasové aktivity – Plíška Jaromíra

ZŘIZUJE:
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Komisi kulturní
Komisi pro občanské záležitosti a školství
Komisi pro sport a volnočasové aktivity
Komisi bezpečnostní a povodňovou

SCHVALUJE :


Pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn



Odměny neuvolněných členů zastupitelstva ve výši:
- místostarosta 6.000,- Kč
- zastupitel předseda výboru nebo komise 2.757,- Kč
- zastupitel 1.379,- Kč
- odměna náleží ode dne zvolení do funkce

Dubský Tomáš – starosta v.r.

Mgr.Bc. Štengl Zdeněk – místostarosta v.r.
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Volby do Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Volební okrsek
Kandidáti

1 - Rváčov

2 - Svobodné
Hamry

3 - Dřevíkov 4 - Možděnice

Celkem

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

1 - Ing. Roman Šemík

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2 - Miroslav Krčil

14

7%

0

0%

0

0%

0

0%

14

3%

3 - MUDr. Pavel Svoboda

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

153

76%

33

75%

64

94%

96

93%

346

83%

5 - Petr Novák

6

3%

5

11%

0

0%

0

0%

11

3%

6 - Mgr. Daniel Herman

9

4%

0

0%

2

3%

4

4%

15

4%

7 - Mgr. et RNDr. Emanuel
Žďárský, CSc.

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

8 - RNDr. Jiří Hynek

2

1%

0

0%

0

0%

0

0%

2

0%

9 - Jaroslav Hájek, DiS.

1

0%

2

5%

0

0%

0

0%

3

1%

10 - Ing. Hynek Blaško

2

1%

0

0%

1

1%

1

1%

4

1%

11 - Ing. Lucie Orgoníková

5

2%

0

0%

0

0%

0

0%

5

1%

12 - Vladimír Martinec

1

0%

1

2%

0

0%

2

2%

4

1%

13 - Mgr. Jan Tecl, MBA

1

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

0%

14 - PaedDr. et Mgr. Augustin
Karel Andrle Sylor

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

NEPLATNÉ HLASY

1

0%

3

7%

1

1%

0

0%

4

1%

201

100%

44

100%

68

100%

103

100%

415

100%

4 - Tomáš Dubský

Celkem

Volební účast
Účast v %

201 z 284
71%

44 ze 75
58%

68 z 93

103 ze 125

415 z 577

73%

82%

72%
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Ve II. kole senátních voleb byl zvolen pan Mgr. Jan TECL
________________________________________________________

Vánoční povídání
Na 6. prosince je připraveno každoroční setkání s paní Kamilou
Skopovou v knihovně ve Rváčově. Zahájení besedy je v 16,00 hodin.
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OBEC VYSOČINA VÁS VŠECHNY
SRDEČNĚ ZVE NA HUDEBNÍ VEČER,
VE KTERÉM VYSTOUPÍ PAN

DNE 28. 11. 2018 OD 18,00 HODIN
RVÁČOV HOSTINEC
AUTOBUSOVÝ SVOZ:

MOŽDĚNICE

17,30 hodin

DŘEVÍKOV

17,35 hodin

SVOBODNÉ HAMRY

17,40 hodin

__________________________________________________________
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA VÁNOČNÍ KONCERT
DO RVÁČOVA
KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE
DNE 27. 12. 2018
ČTVRTEK OD 16,00 HODIN
HRAJE A ZPÍVÁ

_______________________________________________________________

Z činnosti obce Vysočina:
Zájezd do Horáckého divadla
V pátek 9. 11. 2018 jsme společně navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Tentokrát jsme zhlédli divadelní
film „Černá komedie“, autora Petera Shaffera. I tentokrát všichni byli spokojeni.
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Odhalení pamětní desky k výročí republiky - Možděnice
V sobotu 3. 11. 2018 byla v Možděnici slavnostně odhalena pamětní deska k výročí republiky. V rámci
programu se dále vysadila lípa a promítaly historické fotografie.

Oslava výročí 100 let republiky
V neděli 16. září 2018 jsme si společně připomněli významné výročí uplynutí sta let od vzniku
samostatné Československé republiky. Slavnostní program byl zahájen na dřevíkovské návsi položením
věnce u pomníku padlých. Následovala zdravice starosty obce a kulturní program. Poté prošel průvod obcí
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do areálu parketu, kde vystoupila dechová hudba Mrákotínka. Velké poděkování patří paní Dagmar Zelené
za připravení programu.

SDH SVOBODNÉ HAMRY

SDH DŘEVÍKOV

Posvícenský fotbálek

Posvícenský fotbálek

15. ročník memoriálu Ladislava Drápalíka. 8. 9. 2018
Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů a 2 družstva žen. Muži ze Dřevíkova obsadili 8. místo.
V kategorii mužů zvítězilo družstvo Studnice. V kategorii žen těsně zvítězily hasičky z Možděnice.
První kolo soutěže byl klasický útok s rozbalováním hadic a překonáním překážky v podobě balíku
slámy. Druhé kolo byla přeprava vody na terč (plastová lahev naplněné vodou) pomocí kbelíku.
Na parketě si po hlavní soutěži dva zástupci z jednotlivých družstev vyzkoušeli soutěžní disciplínu
dětí v rozbalování a sbalování hadice včetně jejího zapojení na hydrant a připojení proudnice.
Celé odpoledne provázelo příjemné slunečné počasí.
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Hasičská fontána Praha 2018
Ve čtvrtek 13. 9. 2018 obdrželi naši dobrovolní hasiči poděkování od Předsedy Senátu za realizaci
"Hasičské Fontány Praha 2018". Zároveň převzali Certifikát o vytvoření SVĚTOVÉHO REKORDU
"Největší hasičská fontána ". Ještě jednou velká gratulace a poděkování za reprezentaci obce.

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 10 (celkem 12)

Občasník Obce Vysočina

Dne: 20.11.2018

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI
EXKURZE ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV
/ VII., VIII. a IX. třída /
Na čtvrtek 1. listopadu 2 018 jsme se moc těšili, protože nás
čekala cesta do Mladé Boleslavi. V 7,30h jsme nasedli do autobusu a
za necelé tři hodiny jsme byli na místě.
Nejprve jsme měli v programu zhlédnutí muzea. Přivítala nás
sympatická průvodkyně. Po představení jsme dostali sluchátka
s vlastním zesilovačem zvuku, takže jsme slyšeli každé její slovo. Stručně a srozumitelně nám vyložila
historii založení továrny Laurin a Klement. Také nám dávala během celého výkladu zajímavé otázky a
úkoly. Se zájmem jsme si prohlédli první jízdní kola a motocykly. Nejvíce nás ale upoutaly automobily.
Když jsme se rozhlédli kolem, připadali jsme si jako v automobilovém ráji. Od nejstarších exponátů jsme se
postupně dostávali až po současné modely. Po fotografování jsme se přesunuli do temné místnosti, kde jsme
sledovali zajímavý videoprogram o historii závodu ŠKODA. V celé kráse nám byly představeny všechny
typy škodovek, od těch nejstarších až po ty nejnovější. Dalším bodem byla návštěva depozitáře. Zde nás
nejvíce zaujalo auto na krev, které bylo použito do jednoho českého filmu.
Po skončení prohlídky jsme si oblékli žluté bezpečnostní vesty, nasedli do autobusu a se dvěma
průvodci jsme vyrazili k výrobním halám. Obrovské prostory a dlouhé pracovní linky byly velkým
překvapením. Nikdo z nás nic podobného ještě nikdy neviděl. Bylo to jako v nějakém sci-fi filmu. Celá
výroba je hodně automatizovaná. Lidé, kteří tam pracovali, nám připomínali roboty. Každý soustředěně a
přesně musel provést danou operaci v určeném časovém limitu. Dozvěděli jsme se, že každou minutu
z pracovní linky sjede jeden automobil značky ŠKODA.
Naplněni neobvyklými zážitky jsme nasedli opět do autobusu a spokojeně ujížděli zpět do Trhové
Kamenice. Po celou dobu nás provázely p.uč.
E.Gábrlová, p.uč. P. Sádecká a p.uč. L. Drahošová.
Děkujeme jim, že nám tuto exkurzi umožnily. Načerpané poznatky nás nejen obohatily, ale hodí se nám i
pozdějším životě.
Žáci VII., VIII. a IX. tř.

KULTURNÍ AKCE
V pondělí 22. října se žáci II. stupně naší základní školy zúčastnili divadelního představení na téma
„Romantismus není jen romantika.“ Organizátorem bylo Divadélko Hradec Králové, jehož dva herci se
snažili žákům dané téma co nejsrozumitelněji přiblížit různými jednoduchými výrazovými prostředky.
Slovní projev vtipně obsahoval hovorová slovíčka dnešní mládeže. Dobové kostýmy a rekvizity zase
působivě navozovaly atmosféru ukázek z děl autorů romantismu. Někteří žáci byli přímo vtaženi do děje na
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jevišti, takže se na chvíli stali malými herci. Ostatní spolužáci jim po výkonu upřímně zatleskali a možná i
trochu záviděli.
Nutno říci, že chlapci a děvčata po celou dobu hodinového programu se nejen bavili, ale i nenápadně
vstřebávali nejrůznější literární pojmy z uvedeného období. Obrazové materiály představitelů a jejich děl
přispěly k zapamatování alespoň některých informací, které se budou hodit v hodinách literární výchovy.
A závěr. Pro žáky pěkné, poučné a zábavné představení. Herci odvedli dobrou práci s cílem splnit
výchovné a vzdělávací cíle. To se jim úspěšně podařilo.

X. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku
V pátek 21.9.2018 se vybraní členové zdravotnického kroužku již tradičně zúčastnili soutěže v první
pomoci v Hlinsku. Tuto soutěž opět pořádal Junák Hlinsko ve spolupráci s FARG Havlíčkův Brod.
Hlídky na čtyřech stanovištích dokazovaly své znalosti a hlavně praktické dovednosti z oblasti první
pomoci a obvazové techniky. Soutěžící zde tedy ošetřovali například bezvědomí se zástavou dechu,
hyperventilaci, tepenné krvácení, popáleniny, zlomenou ruku.
Soutěže se zúčastnilo 12 družstev z Hlinska a okolí. Naši školu reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva.
Družstvo ve složení Karolína Kábelová, Kateřina Osmíková, Denisa Vodrážková a Adriana Lupoměská se
neztratilo v konkurenci starších soutěžících a suverénně potvrdilo své mistrovství v oblasti první pomoci a
získalo 1. místo. Putovní plaketa bude tedy již osmým rokem vystavena u nás ve škole. A aby toho nebylo
málo, další družstvo ve složení Pavla Malinová, Markéta Linhartová, Denisa Kumpanová a Diana Holubová
obsadilo krásné 2. místo.
Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
O. Tichá

___________________________________________________
Zabezpečení chat a chalup
Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel.
Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své
rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především objekty, které nejsou
vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají
chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem.
Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa
uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými
miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny
objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
 zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky,
bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
 poraďte se o zabezpečení s odborníky
 věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy
 pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně můžete
„svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých
bezpečnostních služeb
 nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
 pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí
 zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
 cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech
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 chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti
o občasnou kontrolu
 sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
 při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si
zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro
policii a její další šetření
Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla vykradena,
nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

_______________________________________________________________________________________

Tradiční výstava
Vánoce na Veselém Kopci aneb Ten
vánoční čas
BUDE ZAHÁJENA V SOBOTU 1. PROSINCE 2018.
Můžete se těšit na vyzdobené roubenky, které připomenou
svátky zimního období. Dozvíte se například, jaké pohoštění
se připravovalo přadlenám, co nalezly děti před 150 lety v
mikulášské nadílce nebo před 100 lety pod vánočním stromkem. Budete si moci prohlédnout tradiční pečivo,
ozdoby, které se od konce 19. století věšely na vánoční stromeček.
Inspiraci pro letošní téma výstavy na Veselém Kopci jsme hledali v díle vskutku národním – v knížce
Babička spisovatelky Boženy Němcové. Každý den trvání výstavy budou pozvaní lidoví výrobci předvádět
zhotovování vánočních předmětů: ozdob a hraček z přírodnin, korálkových ozdob, malování skleněných
ozdob, perníku tlačeného do forem, pečení zvykoslovného pečiva a dalších.
Výstavu o víkendech zpestří bohatý kulturní program. V sobotu 1. 12. potěší koledy v podání dechového
kvintetu Mrákotínka z Mrákotína, 2. 12. můžete na Veselém Kopci potkat mikulášský průvod, pro malé
návštěvníky budou dokonce připraveny dárečky a koledy k tomu zazpívá folklorní soubor Baldrián z
Pardubic, 8. 12. čekají koledy zahrané Radovankou z Jiřic a staročeská zabíjačka v Hospodě Na vejměnku.
Výstavu zakončí v neděli 9. 12. Předvánoční jarmark, kterého se zúčastní vybraní řemeslníci z celé České
republiky. Jarmark budou provázet koledy v podání Pouličníků z Tábora.
Vánoční výstava na Veselém Kopci bude otevřena od 1. 12. do 9. 12. denně (i v pondělí 3. 12.) od 9 do
16 hodin. Přijďte si užít poklidnou atmosféru zimních svátků a nalézt inspiraci pro vánoční svátky.
V neděli 9. 12. 2018 Předvánoční jarmark bude v obci Vysočina – část Dřevíkov, Svobodné Hamry
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