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ZPRAVODAJ č. 4/2020 
 

 Vážení spoluobčané, 

blíží se nám konec roku 2020 a určitě, jak jsme zvyklí, hodnotíme, co jsme 

v tom letošním „zvláštním roce“ stihli a co ne. Nebo možná spíše, co jsme 

mohli, a co vzhledem k nejrůznějším zákazům a doporučením nemohli 

uskutečnit. Zmiňovaná opatření měla bohužel velký dopad na kulturní a 

společenský život a řada omezení postihla i sportovní činnost v naší obci. 

Nechci nyní vyjmenovávat, co letos nešlo, ale spíše už pomalu vyhlížet 

přicházející rok 2021 a s ním i nové výzvy a nápady, jak se k této složité situaci 

postavit. Při této příležitosti Vás chci všechny požádat o případné návrhy 

programů, které se dají i nyní realizovat. Jako tip přijměte zajímavý nápad 

z Domu dětí a mládeže z Hlinska.  

V dnešním Zpravodaji Vám přinášíme i důležité informace o otevíracích dobách našich prodejen. 

 Přeji Vám klidné vánoční svátky, děkuji za celoroční spolupráci a přejme si společně zdravější rok 2021.  
Tomáš Dubský 

 
 

  

     Sněhové vločky na dlani, čas vánočních setkání. 

Snad je to zázrak, co sbližuje a nebo  láska, která spojuje.  

Radostné Vánoce plné lásky a šťastný nový 

rok  2021.  

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce plné 

pohádek, klidu, dobrého jídla 

 a úsměvů na dětských tvářích. 

     Do nového roku 2021 vstupte s radostí, se zdravím, štěstím a v dobré 

pohodě. 

                                                 Přejí zaměstnanci obecního úřadu 

                                                                                          a členové zastupitelstva obce    
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U S N E S E N Í   č. 5/2020 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 12. 10. 2020 konané ve Svobodných Hamrech  

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ k 12. 10. 2020 

 Rozpočtové opatření č. 11 a 13-16 

 Zprávu z dílčího přezkoumání obce Vysočina 

 Zprávy z kontrol OSSZ a SFŽP 

     

SCHVALUJE: 

 Pronájem nemovitosti Dřevíkov čp. 54 za účelem provozování pohostinství paní Petře 

Svatošové, bytem Dřevíkov 30 

Smlouvy: 

 „Stavební úpravy objektu čp. 53, spojené s vestavbou bytů“ – INSTAV Hlinsko, a.s.  

 „Oprava mostků Možděnice“ – Milan Toman, Slatiňany 

 Smlouvy o připojení ČEZ Distribuce – 20_SOP_01_4121704179  

a 20_SOP_01_4121704 181 

 Plán společných zařízení v k.ú. Rváčov u Hlinska a Možděnice v rámci Komplexních 

pozemkových úprav 

 Dodatky k nájemním smlouvám o pronájmu nemovitostí Možděnice čp. 6, Dřevíkov čp. 54, 

Veselý Kopec čp. 59, Rváčov čp. 36 

 Rozpočtové opatření č. 12/2020 

 Revolvingový investiční úvěr se společností Česká spořitelna, a.s. 

 

Dubský Tomáš – starosta v.r.                                                                    Štengl Zdeněk – místostarosta v.r. 

 

 
 

U S N E S E N Í   č. 6/2020 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 7. 12. 2020 konané v Možděnici 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ k 7. 12. 2020 

 Rozpočet Komunální služby Hlinecko na rok 2021- návrh 

 Rozpočet SOMH na rok 2021- návrh 

 Jmenování inventarizačních komisí 
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 Zpráva finančního a kontrolního výboru 

 Rozpočtové opatření č. 17-21/2020 

 Protokol o kontrole VZP 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

SCHVALUJE: 

 Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021 

 Rozpočtový výhled 2021-2025 

 Záměr prodeje p.č. 864/2 v k.ú. Rváčov u Hlinska  

 Mimořádnou odměnu uvolněnému členovi zastupitelstva 

 Podání žádosti o dotace: 

                       - Oprava místních komunikací 

                       - Odstavná plocha 

                       - Podpora provozu prodejen 

                       - Nákup komunální techniky 

                  

 Program rozvoje obce Vysočina na období 2021 – 2025 

 Příkazní smlouva se společností ODPADY – JIH, spol. s r.o.  

 Návrh změny katastrální hranice v rámci KoPÚ Dřevíkov 

 Rozpočtové opatření č. 22 

 

Dubský Tomáš – starosta   v.r.                                                             Štengl Zdeněk – místostarosta v.r. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Dům dětí a mládeže Hlinsko 
 

Ahoj všichni! 
„Pojďte s námi za zvířátky“ 

 

 
      Máme pro Vás zábavné zpestření vycházky po naší obci Rváčov. Takže kdo chce, může se přidat! 

      Začátek trasy je u autobusové zastávky. Půjdete podle mapky, kterou si můžete vyfotit, abyste 

„nebloudili“ Na cestě naleznete jednotlivé úkoly, které splníte.  

      Celkem budete hledat 8 úkolů. Jakmile je všechny najdete, tak máte hotovo! Ale nebojte, není to náročné 

a určitě se u toho zabavíte. Po splnění posledního úkolu si k nám do DDM (Adámkova třída 1116, Hlinsko) 

nebo k paní Pšornové (Rváčov 131) přijďte pro malou odměnu.  
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PharmDr. Jitka Mičulková – LÉKÁRNA TRHOVÁ KAMENICE 

 

 
Podzimní pošmourné dny, blížící se vánoční svátky a současná situace s virovou 

pandemií má bezesporu velký vliv na naši psychiku. 

Někteří lidé jsou psychicky odolnější, ale u jiných se mohou projevit úzkostné stavy.  

Někdo se tím může cítit zaskočen, protože se v takové situaci ocitne nečekaně. 

Je důležité tyto varovné signály rozpoznat co nejdříve a snažit se s nimi vypořádat. 

Především se doporučuje, aby si lidé  zachovali pokud možno svůj denní režim a  zvyklosti. Běžný den by 

měl být rozdělen na aktivní čas a dobu odpočinku.  

Udržujte podle možností pravidelný kontakt s rodinou nebo přáteli, osobní kontakty do jisté míry mohou 

nahradit telefonáty. 

Rozhodně není nutné sledovat celý den zprávy, negativními informacemi své psychice nepomůžete. 

Zkuste se každý den pohybovat třeba jen kratší čas na čerstvém vzduchu! 

Je známo, že lidé kteří cvičí, jsou díky endorfinům (to jsou „hormony štěstí“) více vyrovnaní a psychicky 

v pohodě.  

Není nutné přímo cvičit, stačí jen „obyčejná“ ale trochu svižnější chůze. 

Zlepšuje to prokrvení dýchacích cest, posiluje svaly a srdce.  

Uvádí se, že „obyčejná“ chůze podporuje imunitu a zlepšuje náladu. 

Je třeba zmínit takzvanou severskou chůzi  (nordic walking) s hůlkami.  

To už se z obyčejné chůze nepozorovaně stává účinný trénink celého těla. 

Třeba právě tyto hůlky naleznou někteří čtenáři pod stromečkem. 

Navíc je možné se na vycházku vypravit s někým ze sousedství... 

 

Přeji Vám, abyste nadcházející vánoční čas strávili příjemně a podle možností trochu aktivně! 

Připomínám, že lékárna v Trhové Kamenici bude pro vás koncem prosince otevřena ve všechny pracovní 

dny kromě 23.12 a 29. 12. 2020.  

PharmDr. Jitka Mičulková, vaše lékárnice. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Ordinace MUDr.Vančové   (mobil do ordinace 737 579 099) 

23.12. středa - neordinuje se,  

28.12. 7.30 - 10.00 akutní,  

29.12. úterý - neordinuje se,   

30.12. 14 - 16 pouze objednaní,  

31.12. 7.30 - 10.00 akutní.   

                      29.12.  zastupuje MUDr. Marelová v Miřeticích   8 – 11 h. – na tel. č.  602 655 645    

Pohotovost v Hlinsku: ve všední dny 18.00 - 22.00 h. So + ne +  svátky 10 – 19 h. tel. 469 311 444 

______________________________________________________________________________________ 

 

ÚŘEDNÍ DNY VE RVÁČOVĚ 2021 – KAŽDÉ PRVNÍ PRACOVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI OD 13,00 

DO 15,30 HODIN 

5. 1. 2. 2. 2. 3. 6. 4. 4. 5. 1. 6.  13. 7. 3. 8. 7. 9. 5. 10. 2. 11. 7. 12. 
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http://www.obecvysocina.cz/


 Strana 5 (celkem 8)                              Občasník Obce Vysočina                             Dne: 7.1.2021 

 
 

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 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

Úřední hodiny  Obecního úřadu v době svátků vánočních: 
                                                    
               21. 12. 2020      7,30 - 12,00 hodin 
                 22. 12. – 27. 12. 2020  –  ZAVŘENO 

                 28. 12. 2020       7,30 – 12, 00 hod.  

                 29. až 31. 12. 2020 - ZAVŘENO 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 R o z p i s     s l u ž e b     s t o m a t o l o g ů  
              13.12. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 591  

              19.12. Sobota MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko  

              20.12. Neděle MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko  

              24.12. Čtvrtek - Štědrý den MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

              25.12. Pátek - 1.sv.vánoční MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

              26.12. Sobota - 2.sv.vánoční MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31  

              27.12. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

              1.1.2021 Pátek - Nový rok MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 

 

Stomatologické služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. S ohledem na možnost výměny služeb mezi 

lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, 

doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti. 

______________________________________________________________________________________ 

 

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY V TRHOVÉ KAMENICI 

Zprávičky z naší družiny 

   

           Po menší přestávce se opět scházíme v naší družince. V listopadu v malém počtu osmi prvňáčků 

s Haničkou a sedmi druháčků se Soničkou. Rychle se snažíme dohnat výzdobu ve škole….nedodělali jsme 

podzimní a teď ji měníme na zimní. Sušíme jablíčka, nasbírané kaštánky připravujeme pro místní 

myslivecké sdružení, ale hlavně jsme stále venku. Moc nám to chybělo a venku je přeci jenom zdravěji.  

          

 

                        

mailto:info@obecvysocina.cz
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 

P R O D E J N A    D Ř E V Í K O V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 

  P R O D E J N A    R V Á Č O V 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

PONDĚLÍ 21. 12. 7,30 – 12,00 

ÚTERÝ 22. 12. 7,30 – 10,00 

STŘEDA 23. 12 7,30 – 12,00 

ČTVRTEK 24. 12. Z A V Ř E N O 

PÁTEK - NEDĚLE 25.- 27. 12. Z A V Ř E N O 

PONDĚLÍ  28. 12. 7, 30 – 10,00 

ÚTERÝ 29. 12. 7,30 – 12,00 

STŘEDA 30. 12. 7,30 – 10,00 

ČTVRTEK 31. 12. 7,30 – 10,00 

PÁTEK 1. 1. N O V Ý   R O K 

SOBOTA 2. 1. Z A V Ř E N O  

NEDĚLE 3. 1. Z A V Ř E N O 

PONDĚLÍ 4. 1. 7,30 – 10,00 

PONDĚLÍ 21. 12. 7,30 – 11,30 

ÚTERÝ 22. 12. 7,30 – 11,30 

STŘEDA 23. 12 7,30 – 10,00 

ČTVRTEK 24. 12. Z A V Ř E N O 

PÁTEK - NEDĚLE 25.- 27. 12. Z A V Ř E N O 

PONDĚLÍ  28. 12. 7, 30 – 10,00 

ÚTERÝ 29. 12. 7,30 – 10,00 

STŘEDA 30. 12. 7,30 – 10,00 

ČTVRTEK 31. 12. Z A V Ř E N O 

PÁTEK 1. 1. N O V Ý   R O K 

SOBOTA 2. 1. Z A V Ř E N O  

NEDĚLE 3. 1. Z A V Ř E N O 

PONDĚLÍ 4. 1. I N V E N T U R A  

mailto:info@obecvysocina.cz
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Obnova kina v Trhové Kamenici 
 

 
        Vážení čtenáři a spoluobčané, jak jistě víte, v Trhové Kamenici máme krásné, zachovalé a po 
technické stránce funkční kino. Nachází se v kulturním domě, kde v dnešní podobě fungovalo 
zhruba od roku 1960, tehdy na svou dobu s moderními promítacími stroji Meopton 4 (vyráběl 

podnik Meopta Přerov) pro film šíře 35mm, doplněnými zesilovačem Tesla AKT 216, 
magnetofonem, gramofonem a projektorem na diapozitivy, vše československé výroby. 
Pamětníci vzpomínají na fronty diváků táhnoucí se od sokolovny do půli Zářeče(!) na slavné filmy o 

Vinnetouovi, či Angelice, kdy se hrály 3-4 představení od odpoledních hodin až pozdě do noci, aby 
se dostalo na všechny zájemce místní i přespolní. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionální stabilní promítací stroje Meopton 4, vyráběné v 60. 

letech obsahovaly Křižíkovy obloukové lampy, později xenonové 

výbojky 

 

       Postupem času, v souvislosti s rozvojem médií a domácího videa však divácký zájem upadal a 
po roce 2000 nebylo vyjímkou, že se hrálo pro pět lidí, nebo se nehrálo vůbec, i přes vskutku 

symbolické vstupné 20Kč. Navzdory tomu bylo nadšenými kinaři zařízení kina udržováno, bylo 
instalováno červené světlo pro čtení azurové zvukové stopy, nastříkané plátno a na podzim roku 
2011 nám byly instalovány moderní promítací stroje Meo5XB z tehdy zrušeného kina v Hlinsku.  

Někdy kolem roku 2008 však začaly dosud nepřekonanou kvalitu 35mm filmového pásu rychle 

dohánět digitální technologie, které nabídly i nové dosud nevídané možnosti a filmoví distributoři 
rozhodli. Rok 2012 znamenal definitivní ukončení výroby klasických kopií a tím i zánik menších 
kin, která si nemohla nákladnou digitalizaci dovolit. Poslední film se u nás hrál v létě 2013. 
 

 

 

 

 

 

Naše promítací stroje Meo 5 XB, vyráběné v 80. letech mají 

xenonové výbojky o výkonu 2KW, automatické prolínání, otočný 

karusel se třemi objektivy pro snadné formátování obrazu, snímač 

analogové optické zvukové stopy DolbyStereo a možnost převíjení 

filmu přímo na strojích. Volitelně je bylo možno osadit snímačem 

prostorového zvuku DolbyDigital, případně DTS či SDDS. 

(instalovala hlavně multikina) 
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Časem však pořizovací cena digitálu klesla na přijatelnou úroveň, ovšem městys je nyní finančně 
velmi zatížen kanalizací a jinými projekty, nicméně podařilo se zakoupit použitý profesionální 
projektor za pouhý zlomek ceny nového přístroje. 
I přesto, jsem se svolením vedení  městyse (a za podpory bývalých kinařů, pana Oldy Pilného a 

pana Josefa Pilaře, kterým tímto děkuji), oprášil promítací kabinu a provedl tam základní údržbu na 
stávajících strojích. Není dnes snadné sehnat klasický film, ale pokud se mi to podaří, a až to situace 
dovolí, rád bych Vám nabídl vedle digitálu i „retro“ promítání  z  filmového pásu. 

Pár pozitivních ohlasů tu bylo, sterilně čistá digitální projekce je všudypřítomná a v těch pásech je 
něco, co digitál zkrátka nemá. I slavní tvůrci se k pásu vrací a v současné době digitálních kamer 
točí na film. (Viz Nabarvené ptáče, Krajina ve stínu, Anthropoid, ale  i   StarWars a mnoho dalších). 
Quentin Tarantino, Nolan a další hollywoodští režiséři před časem „donutili“ svá studia k záchraně 

krachující firmy Kodak, dnes již jediného výrobce filmu. Na dotaz proč to udělali, Tarantino říká: 
„Je pro nás důležité mít možnost volby mezi digitální a filmovou kamerou.“ 
Já se připojuji s dodatkem, že i přes vládu digitálu analog u nás zůstane nadále zachován. 

Těším se na brzkou viděnou v kině! 
Václav Šotola, promítač 
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