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ZPRAVODAJ č. 1/2018 
Vážení spoluobčané,  

začal   nám   rok 2018. Rok, ve kterém si připomínáme důležité výročí uplynutí 100 let 

od vzniku samostatného Československého státu.                                                                                                                                                                     

V průběhu měsíce ledna se konaly prezidentské volby. V naší obci byla nadprůměrná 

volební účast 74 % voličů       (pro  srovnání  republikový průměr v druhém kole činil 

66,6 %). Děkuji Vám za aktivní zájem o politické dění v naší zemi.                                                                                                                                      

V současné době připravujeme rozpočet na letošní rok, který se bude schvalovat na nejbližším zasedání 

zastupitelstva obce. Podrobně Vás tedy s ním seznámím v příštím Zpravodaji.                                                           

Bude se konat i řada kulturních akcí, jako první přijměte pozvánku do Horáckého divadla v Jihlavě na 

derniéru představení Rok na vsi.    

Přeji Vám hezké dny 

Tomáš Dubský                                                                                                                                          

 

 

                                   

OBEC VYSOČINA VYPISUJE 

 „ Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“. 

Tuto akci budou opět garantovat zájmové spolky v jednotlivých částech obce (SDH, SK 

apod.). Návrhy jednotlivých projektů v rozsahu maximálně 30.000,- Kč je nutno podat 

do 31. 5. 2018 v písemné podobě na Obecní úřad Vysočina. Možno žádat o příspěvky na 

technické vybavení nebo na akce (dětský den, pohádkový les, turnaje apod.). 

 

 

Poplatky na rok 2018 
Poplatek za psa  50,-Kč za jednoho  psa a  

120,-Kč za každého 

dalšího psa  

Do 31. 5. 2018  

 

Za odpad  440,-Kč za každou 

povinnou osobu či 

rekreační objekt  

Do 30. 11. 2018  
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U S N E S E N Í   č. 7/2017 

 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 18. 12. 2017 konané v Možděnici 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ 

 Rozpočet SOMH na rok 2018 

 Rozpočtový výhled 2019 – 2021 - SOMH 

 Jmenování inventarizačních komisí 

 Zprávu kontrolního a finančního výboru 

 Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

 Rozpočtová opatření č. 31,32, 34 a 35 

 

SCHVALUJE: 

 Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 

 Rozpočtový výhled 2019 - 2022 

 Podání žádosti o dotace na akce: - Vysočina maluje 
                                                                 - Pojďme s dětmi na hřiště 
                                                                 - Přijďte se k nám procházet 
                                                                 - Válečné hroby a pomníky Dřevíkov    

 Odměňování zastupitelů s účinností od 1. 1. 2018 

Neuvolněný člen zastupitelstva 1 379,- Kč 

Předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 2 757,- Kč. 

Neuvolněný místostarosta 6000,- Kč. 

 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 0-53/2011 se společností Technické služby Hlinsko s.r.o. 

 Smlouvu o dílo č. 2017/5110/0113 se společností INSTAV Hlinsko a.s. 

 Koupi pozemků p.č. st. 144, p.č. st. 158/3, p.č. 142/5 a p.č. 142/1 v k.ú. Rváčov u Hlinska za 

celkovou cenu 313 220,- Kč  

 Darovací smlouvu spolku „TAPOUCH“ 

 Smlouvu o zimní údržbě komunikací se společností Zemědělská a.s. Vysočina 

 Rozpočtové opatření č. 33 

 Pronájem pohostinství čp. 36 ve Rváčově 

                                                                         

      Dubský Tomáš – starosta v.r.                                                      Chmelař Jan – místostarosta v.r. 
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 Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli 

důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi 

různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou 

tematických článků, které budou zasílat na vaše obce. Témata budou jistě zajímavá. 

Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, 

legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, 

řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, 

tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy, 

kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár 

střípků z policejních svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje.  

Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při podávání 

trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení. 

Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení lze 

podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní 

zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter neodkladného tísňového hovoru na linku 158, 

můžete se obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech můžete 

samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro 

urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což jsou 

minimálně tyto informace:  

- vaše jméno  

- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události  

- co se stalo  

- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů  

Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je to možné a 

tyto informace má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního 

jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo 

protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK 

jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku.  

Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností 

víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie a to 

číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná služba má linku 

tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání 

112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému 

(dále jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá především v 

případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby 

Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních 

komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a eliminujte tak 

byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 

155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, 

která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným závěrem můžeme 

uvést malou zajímavost - dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme 

pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta 

používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula 

představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!  

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ - tisková mluvčí policie Pardubického kraje 
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Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů 

Koncem prosince 2017 a v průběhu ledna 2018 se konaly Výroční valné hromady Sborů dobrovolných 

hasičů v naší obci. Hodnotil se rok minulý a schvaloval plán činnosti na rok letošní. Ve Svobodných 

Hamrech byl představen nově opravený hasičský přívěs. 

               
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V obci Vysočina tak jako i v ostatních místech naší republiky probíhala 

začátkem roku Tříkrálová sbírka. Je určena na pomoc lidem v nouzi u 

nás i v zahraničí. Pořádala ji oblastní charita Nové Hrady. Na našem 

úřadě byly zapečetěny a poté rozpečetěny čtyři pokladničky, do kterých 

jste vhazovali svoje příspěvky. Výtěžek letošní sbírky je určen na 

rekonstrukci domu v Hlinsku, který bude sloužit jako zázemí pro sociální 

a zdravotní služby. Charita děkuje všem dárcům. V naší obci se vybralo 

celkem 24.250,-Kč (Dřevíkov 2.410,-, Svobodné Hamry 2.510,-, Rváčov 

5.400,-, Možděnice 13.930,-). 

 

POZVÁNKA NA PLES SRPŠ PŘI ZŠ TRHOVÁ 

KAMENICE 
Zveme Vás na tradiční ples SRPŠ. Přijďte se opět pobavit, zatančit a trochu i zasoutěžit. 

V letošním roce vyhlašujeme  

„Absolventské utkání o nejpočetnější plesové setkání“. 
Neviděli jste dlouho své spolužáky ze ZŠ v Trhové Kamenici? 

Scházíte se a přemýšlíte, kde se sejít tentokrát? 

Co zkusit právě ples SRPŠ dne 24. 2. 2018 od 20:00 hod?  

Kde? Přeci v kulturním domě v Trhové Kamenici. 

Vstupné 80 Kč 
 

Proto neváhejte a svolejte i své spolužáky. Pobavíte se a navíc můžete i něco vyhrát. 

Večerem nás bude provázet, k tanci a poslechu hrát skupina H A M 

mailto:info@obecvysocina.cz
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VZPOMÍNKA NA POVODNĚ 1997 

Účast v Široké Nivě, kdy občané Trhové Kamenice a obce Vysočina pomáhali s úklidovými pracemi po 

povodni si můžete připomenout v pátek dne 16. 2. 2018 od 18,00 hodin v hasičské klubovně v Trhové 

Kamenici (bývalá ozdoba). Zveme zájemce na besedu s promítnutím videa. 

Za SDH Trhová Kamenice Pavel Žaloudek 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Srdečně vás zveme dne 23. 2. 2018  

ve 20,00 hodin 

na báječný COUNTRY VEČER 

u „Kováře Matěje“ 
Antonín  Holfeuer 

Veselý Kopec 

_____________________________________________________ 

 

Vánoční koncert u Svatého Mikuláše 
Ve středu 27. 12. 2017 se konal sváteční koncert v kostele sv. Mikuláše ve Rváčově. S nádherným 

programem vystoupil Břízův chrámový sbor z Kameniček. Kostel se zcela zaplnil a vystoupení mělo 

velký úspěch. Na dobrovolném vstupném se vybralo 4 472,- Kč. Tato finanční částka bude opět 

použita na postupnou opravu hřbitovní zdi. Děkujeme. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ 

ZÁJEZD  DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ 

                       DNE 17. 3. 2018 OD 19,00 HODIN  
 

Alois a Vilém Mrštíkové 

R O K    N A    V S I 
 

CENA ZÁJEZDU 200,- Kč – (vstupné + autobus) 

ODJEZD: 

RVÁČOV 17,00 HODIN 

SVOBODNÉ HAMRY 17,05 HODIN 

DŘEVÍKOV 17,10 HODIN 

MOŽDĚNICE 17,15 HODIN 

 

„Je to kronika celku, z něhož se osudy jednotlivců vynořují a zase zapadají, jak jde rok,“ řekl 
o románu bratří Mrštíků režisér Miroslav Krobot, autor jeho skvělé divadelní dramatizace. 
V průběhu jediného roku se odehrávají příběhy plné vášně a různých podob lásky, a všechny ty 
peripetie vztahů a lidských osudů se dějí za neodbytné pozornosti celé vsi. Společenství, které 
je limitem, ale i záštitou a ochranou. Podstatný je společný rytmus a řád. Naše „malé lidské“ 
osudy odehrávající se na pozadí neúprosného koloběhu času a přírody. Rok na vsi je návratem 
ke kořenům, tradicím a  vnitřnímu řádu fungování lidské pospolitosti. 
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                                           ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI 
 

Dne 31.1.2018 se vybrané žákyně ze 7. a 9. třídy ZŠ Trhová 

Kamenice zúčastnily místního kola přírodovědné mezinárodní 

soutěže (YPEF). Naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva 

ve složení Eva Odehnalová, Eliška Seifertová, Diana Holubová 

(„Zálesáci“) a Karolína Kábelová, Kateřina Osmíková a Adriana 

Lupoměská („Puštíci“). Cílem bylo prohloubit znalosti o lese a 

lesním hospodářství v Evropě a zvýšit povědomí mezi mladými 

lidmi o trvale udržitelném ekosystému. Dívky splnily test z oblasti 

přírody, lesů a lesnictví a následně poznávací soutěž (herbářové položky, listy, plody, semena, lebky, srst, 

stopy,..). Jako doplňková disciplína, v případě rovnosti bodů, bylo zatloukání hřebíků na čas. Po 

celkovém sečtení bodů „Puštíci“ obsadili 3. místo a „Zálesáci“, kteří neměli konkurenci v testu a 

v zatloukání hřebíků, skvělé 1. místo. Tímto „Zálesáci“ postupují do regionálního kola, které proběhne 

v Trutnově. Zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy. 

         Lenka Drahošová 

          
              

   V pondělí 22. ledna žáci od 2. třídy naší základní školy navštívili v místní sokolovně představení 

s názvem VIKINGOVÉ. Program realizovala pardubická historická skupina PERNŠTEJNI, kterou známe 

z úspěšných akcí minulých let. Všichni se těšili a dva zarostlí chlapíci ani letos nezklamali. Celou hodinu 

udržovali žáky v napětí a nenásilně vychovávali a vzdělávali. Ke zdaru představení přispělo velké 

množství dobových rekvizit. Nejpůsobivější byla věrná kopie vikinské lodě, která zaplnila celé jeviště. 

Nebývalý zážitek mělo dvacet vybraných dobrovolníků. Ti si navlékli kovové přilby a nebojácně nasedli 

do válečného plavidla vybaveného vesly a velkou čtvercovou plachtou. Potom vyskákali z lodě jako praví 

severští válečníci. Téměř okamžitě dostali do rukou ochranné štíty a meče, aby mohli předvést útok 

v bojovém seskupení. Ostatní spolužáci v sále se dobře bavili.  

               Všichni přítomní se dozvěděli mnoho zajímavého ze života Vikingů. Bylo také zdůrazněno, jak 

důsledně dbali na osobní hygienu, jak se pyšnili těmi nejlepšími šaty, jak nosili vybrané šperky a líčili si 

oči a tváře. Na závěr členové spolku předvedli nefalšovaný vikinský souboj s meči, který byl pro žáky 

velkou atrakcí. Ti však museli slíbit, že to co viděli, nebudou nikde sami zkoušet. Celkově šlo o velmi 

zdařilé představení. 
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  

A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

  SE USKUTEČNÍ   

 

                        DNE 20. dubna 2018 a DNE 21. září 2018 

       RVÁČOV                        16,00 HODIN 

       SVOBODNÉ HAMRY      16,30 HODIN 

       DŘEVÍKOV                     17,00 HODIN 

       MOŽDĚNICE                  17,30 HODIN 

 

Odpad nosit na uvedenou hodinu a  předávat na určeném místě pověřeným 

zaměstnancům!!! 
___________________________________________________________________________ 

 
 
R o z p i s   s l u ž e b   s t o m a t o l o g ů 
I. čtvrtletí 2018 
Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo stomatologické služby Poznámka 

Únor  
  3.2. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 
  4.2. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386 
10.2. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 
11.2. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590 
17.2. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko 
18.2. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko 
24.2. Sobota MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko 
25.2. Neděle MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko 
Březen  
  3.3. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 
  4.3. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 
10.3. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 
11.3. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 
17.3. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 
18.3. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 
24.3. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 
25.3. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 
30.3. Velký pátek-st.svátek MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 
31.3. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

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.  
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