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Z P R A V O D A J 3/2016
Vážení spoluobčané,
letošní září nás potěšilo letními teplotami a zpříjemnilo nám přicházející podzim. V září se, ale v naší
obci udála také řada událostí. Mezi ty významné patří návštěva prezidenta České republiky pana Miloše
Zemana.
Pozadu nezůstali ani sportovci a hasiči. V průběhu prázdnin se konaly turnaje v nohejbalu ve Svobodných
Hamrech, ve Rváčově proběhl výborně obsazený turnaj přípravek. Dřevíkovští hasiči uspořádali v září již
13. ročník Memoriálu Ladislava Drápalíka a v Možděnici se konaly oslavy výročí 110. let od založení
místního Sboru dobrovolných hasičů. Při večerní „hasičské fontáně“ se ukázalo jak důležitá a krásná může
být spolupráce zúčastněných sborů.
Pokračuje se v započatých projektech, probíhá výsadba zeleně, je upraveno prostranství u pomníku
ve Rváčově, na odbočce na Petrkov je nová čekárna, ve Svobodných Hamrech a v lesíku u Veselého Kopce
přibyly herní prvky.
V pátek 30. 9. 2016 proběhne pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Po minulých
letech, kdy už se odpad skutečně navážel až v určenou hodinu a předával přímo zaměstnancům Technických
služeb, nás nemile překvapil letošní jarní sběr a „rekordní hromady“ u autobusových zastávek již den
předem. S přebíráním a odvozem vznikají velké komplikace a vícenáklady. Dodržujte prosím instrukce
zaměstnanců Technických služeb a odpad dovážejte až v určený čas.
V dnešním Zpravodaji najdete i řadu pozvánek na kulturní akce, které jsme si pro Vás společně
připravili. Čeká nás zájezd do Horáckého divadla na krimikomedii „Splašené nůžky“. Zde prosím pozor,
vzhledem k délce představení je začátek již od 17.00 hodin a s tím související i dřívější odjezd. Zajímavá
bude i beseda s paní Kamilou Skopovou, která se koná 6.10. od 16.00 hodin v knihovně ve Rváčově.
Na konec listopadu je připraveno hudební vystoupení „Čas Waldu neodnes“. Těšit se můžete i na tradiční
vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše, který připravujeme na 26. prosince.
Závěrem Vás chci všechny pozvat k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje, které se konají v pátek
7. 10. a v sobotu 8. 10. 2016. Krajské volby bohužel nemívají velkou účast a ze strany veřejnosti bývají
opomíjeny. Pro obec je, ale Kraj důležitou institucí s jejíž činností se setkáváte v každodenním životě
(zdravotnictví, školství, údržba silnic apod.). V neposlední řadě je zde možno čerpat i řadu dotací a
příspěvků.
Přeji Vám krásný podzim.
Tomáš Dubský, starosta
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U S N E S E N Í č. 4/2016
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 8. 9. 2016 konané ve Dřevíkově
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 8. 9. 2016
 Výsledek kontroly obce provedené Hasičským záchranným sborem
 Příprava návštěvy prezidenta ČR
SCHVALUJE:
 Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova PK na akci “Zpevněná plocha Rváčov”
 Dotaci na akci „Konání oslav 110 let založení SDH Možděnice“
 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s městem Hlinsko
 Dodatek ke smlouvě se společností VČE montáže na akci „Veřejné osvětlení Možděnice“
 Kupní smlouvu na hasičský dopravní automobil se společností “KOBIT – THZ, s.r.o. Slatiňany”
 Koupi pozemku p.č. 37 o výměře 146 m2 v k.ú. Rváčov u Hlinska od Zemědělského družstva
Vysočina za cenu 2920,- Kč
 Záměr odprodat část pozemku p.č. 28/4 a p.č. 578/6 v k.ú. Možděnice o výměře cca 110 m2
 Záměr odprodat nebo směnit část pozemku p.č. 503/8 v k.ú. Dřevíkov o výměře 53 m2
Dubský Tomáš – starosta v.r.

Chmelař Jan – místostarosta v.r.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
konané ve dnech 7. a 8. října 2016
v obci Vysočina
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Pardubického kraje a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji voliče,
že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční

v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
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Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
 volební okrsek č. 1: RVÁČOV
zasedací místnost - Rváčov čp. 44 – bývalá škola
pro voliče s pobytem na území vymezeném: Petrkov, Rváčov, Svatý Mikuláš
Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
 volební okrsek č. 2: SVODODNÉ HAMRY
Hasičská zbrojnice Svobodné Hamry
pro voliče s pobytem na území vymezeném: Svobodné Hamry
Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
 volební okrsek č. 3: DŘEVÍKOV
Úřadovna Obecního úřadu Vysočina, Dřevíkov čp. 55
pro voliče s pobytem na území vymezeném: Dřevíkov, Jančour, Veselý Kopec
Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
 volební okrsek č. 4: MOŽDĚNICE
Pohostinství Možděnice, čp. 6
pro voliče s pobytem na území vymezeném: Možděnice
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasam.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději 4. října 2016, ve dnech voleb volič může
tyto obdržet i ve volební místnosti.

_________________________________________________________________
Volte si kandidáty, které znáte
a sami rozhodněte, kdo vás bude po dobu dalších čtyřech let zastupovat v krajském zastupitelstvu. I váš hlas
může totiž rozhodnout. Když k volbám nepůjdete, tak stejně praktiky volíte, protože vaše hlasy budou
automaticky rozděleny klíčem, např. mezi ty, které jste si vůbec nepřáli. Zvolte si proto ty, kteří za sebou
mají výsledky a konkrétní činy a které opravu znáte.
Kandiduji jako Váš kandidát společně s osobnostmi,
které vy dobře znáte, Ivanou Dostálovou, starostkou
Trhové Kamenice, Alešem Melounem, předsedou SK
Rváčov, Radislavem Kumpanem, starostou Horního
Bradla, Ondřejem Dopitou starostou Studnic.
Takto
společně
kandidujeme
za
Osobnosti
Pardubického kraje pod číslem 59. Na této kandidátní
listině figuruje celkem 11 starostů a místostarostů našeho
kraje. Jsou zde lékaři a také Doc. MUDr. Jiří Šilar,
přednosta chirurgické kliniky v Pardubicích, ředitelka
nemocnice v Pardubicích Ivana Urešová, ředitelka mateřské školky v Bylanech Gabriela Kabešová a další
osobnosti, které spojuje jedno, a to, že za každým je vidět kus poctivé práce pro naše občany.
Mým předsevzetím, jako zastupitele Pardubického kraje bylo pomoci zejména naší rodné Vysočině. Co se
povedlo a co nepovedlo. Za přispění obce, kraje a Ministerstva školství se podařilo vybudovat dnes hojně
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využívané multifunkční hřiště ve Rváčově a hodnotě 2. 7 milionu korun. Dlouho očekávaná byla oprava
silnice do Možděnice. Povedlo se letos za 11. 3 milionu korun. Opravili jsme vozovky ve Rváčově a
v Možděnici celkem za1. 5 milionu korun. Myslím, že se podařilo uspokojit i žadatele z krajských grantů,
jako např. hasiče pří výročí založení v našich obcích a sportovce, zejména SK Rváčov. Musím sebekriticky
přiznat, že vybudování cyklostezky není tak jednoduché, jak jsem si představoval, ale věřím, že společně se
starostou a zastupiteli tuto záležitost dotáhneme do konce. Chtěl bych dále, dostanu- li vaši důvěru ve formě
hlasu, pomoci s opravou silnice v Mozděnici, s vybudováním domova pro seniory, nebo pro naše „potřebné“
občany ve Rváčově, spolu s vybudováním oddechového parku. Mým cílem je pomoci vyjednat co nejvíce
financí pro projekty naší obce, pro naše hasiče a sportovce, nejméně jako tomu bylo doposud.
Lídrem naší kandidátní listiny Osobnosti Pardubického kraje č. 59 je dosavadní náměstek hejtmana
Pardubického kraje Jaromír Dušek odpovědný za dopravu, který je v této oblasti opravdovým odborníkem.
Priority kandidátní listiny jsou: Co nejkvalitnější zdravotní péče pro naše občany, kvalitní vzdělávání a
návrat i k odbornému školství, žádný nelegální imigrant do našeho kraje a rekonstrukce hlavně krajských
silnic – opravíme např. silnici z Trhové Kamenice do Horního Bradla a dále na Seč, opravíme silnici ze
Stanu do Všeradova a určitě i další.
Závěrem mi dovolte říci, že na „kraj“ nepatří politika, ale odborníci. Silnice není totiž ani levicová nebo
pravicová. Je buď rozbitá, nebo kvalitní a spravená a totéž platí i o zdravotnictví. Přál bych si vám dále
sloužit a mít tak váš hlas.
Mgr. Zdeněk Štengl – zastupitel Pardubického kraje
a Váš kandidát č. 2 za Osobnosti Pardubického kraje č.59

Návštěva prezidenta republiky ve Rváčově
Ve čtvrtek 15.9.2016 naší obec navštívil prezident České republiky Miloš Zeman v doprovodu hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického. Návštěvu zahájil v Hamerské krčmě pracovním obědem se
starosty sousedních obcí a podnikateli z regionu. Následovala diskuze se zastupiteli obce a zástupci spolků v
knihovně ve Rváčově. Poté se konalo setkání s občany na nádvoří obecního domu. Během odpoledne se
diskutovalo o řadě problémů, které řeší malé obce a jejich občané. Celá návštěva se konala v přátelské
atmosféře.
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110. výročí založení SDH Možděnice
V sobotu 17. 9. 2016 se v Možděnici konaly oslavy při příležitosti uplynutí 110. let od založení místního
sboru dobrovolných hasičů. Program začal slavnostním průvodem a položením věnce u hasičské zbrojnice.
V průběhu odpoledne následoval hasičský útok dětí z Trhové Kamenice, ukázka hasičské techniky, výcviku
psů a zásad první pomoci. O dobrou náladu se starala hudba Mrákotínka. Program vyvrcholil nádhernou
hasičskou fontánou, kterou připravili hasiči z Možděnice, Dřevíkova, Svobodných Hamrů, Trhové
Kamenice, Hlinska, Všeradova, Údav a Holetína. V záloze byli připraveni hasiči ze Studnic. Po celý den
bylo připraveno výborné občerstvení. Děkujeme všem za účast a za pomoc při pořádání.

Memoriál Ladislava Drápalíka - Dřevíkov
V sobotu 10.září se uskutečnil 13 ročník hasičské soutěže - Memoriál Ladislava Drápalíka. Své dovednosti
přijelo poměřit 14 družstev mužů a 2 družstva žen. Vítězem v obou kategoriích se stali hasiči a hasičky z
Údav. Domácí tým obsadil ve vyrovnaném závodě 5. místo. Početní diváci vytvořili skvělou soutěžní kulisu.
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Fotbalový oddíl SK Rváčov, z.s. má v současné době přihlášeny v
rámci mistrovských soutěží okresu Chrudim 3 družstva.
Nejmladší přípravku vedou pánové Jaroslav Kudláček a Richard Vařejčka. Ve
své věkové kategorii, kde o výsledky v žádném případě nejde, hrají
vyrovnaná utkání se svými vrstevníky z celého okresu. Rádi bychom doplnili
toto družstvo o další děti, které by se kopané chtěli pravidelně věnovat. Pokud byste po přečtení tohoto
článku měli chuť zapojit své dítě ročník narození 2008 a mladší do smysluplné pohybové aktivity,
kontaktujte mne prosím na tel. čísle níže uvedeném.
Vlastně totéž lze říci i o mužstvu starší přípravky, kterou mají na starosti pánové Michal Tichý a Martin
Kudláček. Zde bychom tým chtěli doplnit o děti ročník narození 2006 a mladší.
Tréninky probíhají dvakrát týdně, v období jara a podzimu jsou na programu jeden víkendový den turnaje,
kde se utkáváme se dvěma soupeři. V zimním období bývají pravidelné tréninky 1x týdně v
tělocvičně ZŠ Ležáků v Hlinsku. Materiální a technické vybavení ( míče, dresy, tréninkové pomůcky atd. )
jsou na velmi dobré úrovni. Na rozdíl od některých jiných podobných klubů v okolí zatím nevyžadujeme ani
žádnou finanční spoluúčast rodičů.
Družstvo dospělých po postupu do okresního přeboru nadále podává solidní výkony.
Během letní přestávky se nám navíc podařilo tento tým vhodně doplnit o hráče z Hlinska
a tak věříme, že nyní máme v této věkové kategorii i díky mladšímu věku většiny našich
hráčů na několik let zajištěno dobré fungování a výsledky. Trenérem tohoto družstva je
pan Stanislav Záhorka a vedoucím pan František Odstrčil.
Z mimosportovních aktivit je naším hlavním zájmem zvelebovat areál hřiště. Tato práce se nám v posledních
letech zejména díky velmi dobré spolupráci s obcí Vysočina a Pardubickým krajem daří.
V letošním roce byla zakoupena k dětskému hřišti nová trampolína. V současné době pracujeme na instalaci
basketbalového koše a hrací plochy pro něj. V měsících září a říjen bude vybudován nový dřevěný domek
jako zázemí pro možné kulturní a společenské akce. Dále budeme ve sportovním areálu instalovat tři
posilovací stroje.
Závěrem bych rád všechny obyvatele obcí Vysočina pozval k návštěvě sportovních utkání i jiných akcí na
našem hřišti. Rozpis zápasů pro podzim 2016 najdete na jiném místě tohoto vydání.

Aleš Meloun
předseda SK Rváčov, z.s.
tel. 606 434 823
________________________________________________________________________________________________________
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Ze školy v Trhové Kamenici
Slavnostní otevření letní učebny
Přes prázdniny se nám podařilo vybudovat u naší školy hřiště s dětskými prvky a letní učebnu (pergolu).
Na této stavbě se podílelo několik šikovných řemeslníků a byla postavena za finanční podpory Pardubického
kraje a Městyse Trhová Kamenice. Slavnostní otevření letní učebny a dětského hřiště se uskutečnilo 9. 9.
2016.
Po úvodních proslovech ze strany pozvaných hostů: starostka Trhové Kamenice Ing. Iva Dostálová,
starosta obce Vysočina Tomáš Dubský, zástupce Pardubického kraje Aleš Meloun a ředitel Základní školy
Trhová Kamenice Mgr. Radek Nejedlý, následovalo vystoupení žáků základní školy.
Se svým programem se předvedli žáci kytarového kroužku, prvňáčci zažili pasování od své paní učitelky
třídní a předvedli spolu s pěveckým kroužkem taneční vystoupení „Berušky“. Na moderní hudbu vystoupili
čtvrťáci. V průběhu celého odpoledne si mohli příchozí vyzkoušet spoustu zajímavých činností (sportovní
soutěže, potisk tašek, poznávání zvířat, resuscitace a první pomoc, šachy,…). Tyto workshopy zajišťovali
učitelé základní školy a v neposlední řadě přišla se svým příspěvkem i školní jídelna a školní družina
v podobě nabídky a ochutnávky zdravého stravování. Velké oblibě se těšili občerstvovací stánky
s nealkoholickým mojitem a pivem.
Doufáme, že hřiště bude sloužit jako zázemí školní družině a odpoledne i dětem a maminkám k trávení
volného času. Děkujeme všem za návštěvu a věříme, že se budeme tento školní rok potkávat i při dalších
kulturních a společenských akcích.

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017
Naše škola si Vám dovoluje nabídnout tyto zájmové kroužky pro Vaše děti.
o Zdravotnický kroužek (pí. uč. Tichá ) – 3. až 5. třída
(pondělí 13:00 – 14:35, 1x za 14 dní)
o Zdravotnický kroužek (pí. uč. Tichá) – 2. stupeň (pátek
12:15 – 12:45)
o Hra na Ukulele (pí. uč. Melounová) – pokročilí (dle
domluvy)
o Kytarový kroužek (pí. uč. Melounová) – pokročilí (dle
domluvy)
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Pohybové hry (p. uč. Novák) – 1. stupeň (pondělí 13:00 – 14:30)
Pohybové hry (p. uč. Novák) – 2. stupeň (pátek 13:00 – 14:30, 1x za 14 dní)
Pěvecký kroužek (pí. uč. Trávníčková) – 1. stupeň (dle domluvy)
Pěvecký kroužek (pí. uč. Trávníčková) – 2. stupeň (dle domluvy)
Keramický kroužek (pí. uč. Divišová) – 3., 4., 5. třída (čtvrtek 13:00 – 14:30, 1x za 14 dní)
Knihovna (pí. uč. Pšornová) – středa 12:15 – 12:45
Fotografický kroužek (p. Cidlina) – 2. stupeň, dle domluvy
Přírodovědný kroužek (pí. uč. Drahošová) – 1. stupeň, (úterý 12:00 – 12:45)
Příprava na přijímací zkoušky, český jazyk, matematika (pí. uč. Gábrlová) – 9. třída (dle domluvy)
Angličtina pro nejmenší (Hana Sturt) – 1. třída, (úterý 11:45 – 12:15)

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ (U AUTOBUS. ZASTÁVEK)
DNE 30. ZÁŘÍ 2016
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!!!

ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ
DNE 29. 11. 2016 OD 17,00 HODIN

Splašené nůžky, napsal Paul Pörter
Splašené nůžky, detektivní komedie, ve které o tom, kdo je vrah,
rozhodujete Vy!
CENA ZÁJEZDU 200,- Kč – (vstupné + autobus)
ODJEZD:
RVÁČOV
SVOBODNÉ HAMRY
DŘEVÍKOV
MOŽDĚNICE

15,00
15,05
15,10
15,15

HODIN
HODIN
HODIN
HODIN
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Dne: 26.9.2016

V měsíci říjnu v knihovně ve Rváčově Vás zveme besedu s paní Kamilou Skopovoou,
která se bude konat dne 6. 10. 2016 v 16,00 hodin. Autorka Kamila Skopová
je česká spisovatelka, výtvarnice a folkloristka, rozená Bičovská.
Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, a od roku 1972 se
zabývá studiem národopisu.
Autorka spolupracuje s folklorními soubory, je organizátorkou výstav lidových
zvyků a obyčejů, replik lidových krojů a předmětů. Je učitelkou ve Škole
folklorních tradic, obor lidový oděv.
Zpracovala a ilustrovala kuchařské knihy - Rodinné stříbro, …ale máma to vařila
líp -, dále publikace s národopisnou tématikou – Lidová tvorba, Vánoční svátky o
století zpátky, Rok na vsi, Hody, půsty, masopusty. Spolupracovala také na
knihách České zvyky a obyčeje, Rodinné svátky a oslavy, Život ve středověku atd. Také připravila návodové
publikace v edici Šikovné ruce.
Spisovatelka žije a pracuje nedaleko Hlinska ve staré roubence.

Dále kulturní komise obce Vysočina pro Vás připravuje pořad „Čas Waldu neodnes“
Martin Benda vypráví zasvěceně zajímavosti ze života Waldemara Matušky a zpívá písničky z
jeho repertoáru - kromě komentáře zazní více než dvacet písní tohoto oblíbeného zpěváka. Sám
se doprovází na kytaru a přináší zajímavý a ucelený pohled na atmosféru a vývoj české hudební
scény šedesátých a sedmdesátých let, často v překvapivých souvislostech. Pořad, který zaujme
nejen starší publikum.

Hodně zdraví a životní pohody přejeme
všem jubilantům
SRPEN 2016
75 let
Věra BOHÁČOVÁ
81 let
Marie NOVÁKOVÁ
80 let
Jitka LUKÁŠOVÁ
82 let
Věra BAČKOVSKÁ

ZÁŘÍ 2016
85 let
Zdenka
MRKVIČKOVÁ
87 let
František SAJFRT

ŘÍJEN 2016
85 let
Vladimír BŘÍZA

LISTOPAD 2016
90 let
Miloslav ZELENÝ

80 let
Marie TICHÁ

70 let
Václav ROZTOČIL

75 let
Stanislav KREJČÍ
96 let
Marie SAIFRTOVÁ
83 let
Jitka HORÁKOVÁ

85 let
Marie
DŘÍZHALOVÁ
87 let
Vlasta CIMPLOVÁ
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ROZLOSOVÁNÍ
MUŽI
14.08.2016
21.08.2016
27.08.2016
28.08.2016

Ne
Ne
So
Ne

Dne: 26.9.2016

P O D Z I M 2016
st.přípravka

Miřetice – Rváčov

17.00

Rváčov – Vítanov

17.00

Chroustovice – Rváčov

17.00

MFK Chrudim B – Rváčov
03.09.2016 So
04.09.2016 Ne

Rváčov – Prosetín

11.09.2016 Ne

Kameničky – Rváčov

17.00

17.09.2016 So

Rváčov – Svídnice

17.00

25.09.2016 Ne

Skuteč – Rváčov

16.30

01.10.2016 So
08.10.2016 So
09.10.2016 Ne

Rváčov – Kočí

16.30

Heřm.Městec – Rváčov

16.00

ml.přípravka

Rváčov – Rozhovice
11.00 MFK Chrudim B – Rváčov

17.00
Vítanov – Rváčov
Rváčov – Nasavrky/Ctětín
Dřenice – Rváčov
Rváčov -Ronov
Vítanov – Rváčov

10.00
11.00
10.00
11.00
10.00

Vítanov – Rváčov
Rváčov – Nasavrky/Ctětín
Dřenice – Rváčov
Rváčov -Ronov
Vítanov – Rváčov

Rváčov – Načešice

11.00

Rváčov – Načešice

Rváčov – Načešice
Ronov – Rváčov

9.00
11.00

Rváčov – Načešice
Ronov – Rváčov

Dřenice – Rváčov

9.00

Dřenice – Rváčov
Rváčov – Rozhovice

Rváčov – Horní Bradlo/
Trhová Kamenice
MFK Chrudim B – Rváčov

9.00

15.10.2016 So
16.10.2016 Ne

Křižanovice – Rváčov

16.00

22.10.2016 So
23.10.2016 Ne
30.10.2016 Ne

Rváčov – Slatiňany

15.30

Ronov – Rváčov

9.00

Zaječice – Rváčov

14.30

Stolany – Rváčov
Rváčov – Dřenice

10.00
11.00

05.11.2016 So
12.11.2016 So
19.11.2016 So

Rváčov – Svratouch

14.00

Holetín – Rváčov

14.00

Rváčov – Ronov

13.30

Rváčov – Horní Bradlo/
Trhová Kamenice
11.00 MFK Chrudim B – Rváčov
Ronov – Rváčov
Rváčov – Rozhovice
Stolany – Rváčov
Rváčov – Dřenice

Tučně jsou označeny záp
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