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ZPRAVODAJ č. 3/2020 

 
Vážení spoluobčané, 

 

     závěr léta nás potěšil hezkým počasím a dopřál nám řadu slunečných dní. Bohužel s přicházejícím 

podzimem se výrazně zhoršila pandemická situace a přistupuje se k řadě nutných opatření. Při této 

příležitosti Vás chci požádat o maximální respektování těchto nařízení a doporučení. V případě potřeby opět 

nabízíme zajištění nákupů potravin a léků především starším spoluobčanům.  

     Nekonala se ani řada kulturních a společenských akcí, na které jsme byli z minulých let zvyklí. Jsem rád, 

že se mohla uskutečnit alespoň výstava obrazů, která měla opět velký úspěch a navštívilo jí více než 800 

návštěvníků. V srpnu se konaly turnaje v nohejbalu ve Svobodných Hamrech a v září Memoriál Ladislava 

Drápalíka v netradičním hasičském sportu ve Dřevíkově. Za zmínku určitě stojí, že tentokrát s účastí všech 

sborů z celé naší obce. Nyní se musíme zamyslet nad tím, jak k této situaci přistoupit a hledat nové 

možnosti, jak alespoň částečně udržet kulturní a společenský život. 

     V průběhu prázdnin proběhla realizace akce s trochu složitým názvem „Podpora veřejné dopravy v obci 

Vysočina – část Rváčov“. Jedná se o dobudování prostranství u autobusové zastávky, kde vznikla nová 

parkovací místa, chodníky a kryté posezení. Zároveň byly zahájeny práce na výstavbě dvou bytů v budově 

bývalé školy v Možděnici. Tento projekt je podpořen Ministerstvem financí. Provedly se nezbytné opravy 

silnic a na základě zpracovaného pasportu probíhají opravy mostů. Dokončena je rekonstrukce mostu u 

Královy Pily a provádí se opravy v Možděnici.   

     V současné době připravujeme důležitý dokument „Program rozvoje obce Vysočina na období 2021-

2025“. Jsou zde zpracovány okruhy pro rozvoj obce se zaměřením na priority a konkrétní úkoly. Bude 

vhodné, když se do přípravy zapojíte společně se zastupiteli a svoje návrhy a náměty nám zašlete nebo 

osobně sdělíte. 

     Závěrem Vás chci všechny pozvat k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje, které se konají v pátek 

2. 10. a v sobotu 3. 10. 2020. Kraj je důležitou institucí, s jejíž činností se setkáváme v našem každodenním 

životě (zdravotnictví, školství, doprava, údržba komunikací apod.).  

Přeji Vám krásné podzimní dny 

 
Tomáš Dubský 

starosta obce 
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U S N E S E N Í   č. 2/2020 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 18. 5. 2020 konané ve Dřevíkově 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ k 18. 5. 2020 

 Rozpočtové změny č. 1 – 5 
 

SCHVALUJE: 

 Záměr směnit část pozemku p.č. 96/3 v k.ú. Rváčov u Hlinska   

 Záměr prodeje části pozemku p.č. 185/38 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře cca 56 m2 

 Řád veřejného pohřebiště obce Vysočina 

 Příspěvek společnosti Diakonie Broumov ve výši 2 000,- Kč 

 Smlouvu o budoucí smlouvě číslo IV-12-2020248/SIS/01 

 Smlouvu o budoucí smlouvě číslo IV-12-2020248/VB/01 

 Smlouvu o budoucí smlouvě číslo PŘ/2208/2020 

 Smlouva o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního 
plánování sociálních služeb 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í   č. 3/2020 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 22. 6. 2020 konané ve Rváčově 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

 Zprávu o činnosti OÚ k 22. 6. 2020 

 Rozpočtové opatření č. 7 

 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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SCHVALUJE: 

 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu 

Pardubického kraje, odbor kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce pro rok 2019 – bez 

výhrad 

 Koupi pozemku p.č. 141 v k.ú. Dřevíkov za cenu 55.000,- Kč 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

2020267/VB/01, Vysočina 

 Dotační příspěvek SK Rváčov ve výši 150 000,- Kč 

 Smlouvu se společností INSTAV Hlinsko, a.s. na akci: “Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina-

část Rváčov“ 

 Rozpočtové opatření 6/2020 

     Dotace Pardubického kraje: 

- podpora chodu provozu prodejny 

- rekonstrukce společenského altánu 

     Dotace MAS Hlinecko: 

- oprava elektroinstalace – společenský sál Rváčov č.p. 36 

 

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

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í   č. 4/2020 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 10. 8. 2020 konané ve Dřevíkově 
 

 ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

Zprávu o činnosti OÚ k 10. 8. 2020 

Rozpočtové opatření č. 8 – 10 

 

 

 

POVĚŘUJE: 

 Starostu obce k uzavření smlouvy na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 53 spojené 

s vestavbou bytů“ na základě doporučení hodnotící komise 

 

SCHVALUJE: 

 Prodej pozemků p.č. st. 286 o výměře 27 m2 v k.ú. Rváčov u Hlinska za celkovou cenu  
    510,- Kč 

 Směnu pozemků p.č. 96/16 o výměře 70 m2 za pozemek 96/17 o výměře 55 m2 v k.ú.     
     Rváčov u Hlinska s doplatkem 150,- Kč 

 Smlouvu se společností EKO-KOM č. 05201320003436 

 Smlouvu s TS Hlinsko č. 0300/2020 

mailto:info@obecvysocina.cz
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 Plánovací smlouva se společností Libor Jindřichovský 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2019405/VB2 se společností ČEZ 

Distribuce a.s. 

 Cenovou nabídku na „Technický dozor a BOZP“ na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 53 
spojené s vestavbou bytů“ 

 

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

  

 

 

 

 

 

 
Oznámení o době a místě konání voleb v obci 

pro volby do Zastupitelsteva Pardubického kraje 
 

konané ve dnech 2. a 3. října 2020 
 

Pátek 2. 10. 2020 od 14,00 do 22,00 hodin 
                                  Sobota 3. 10. 2020 od 8,00 do 14,00 hodin 

 

 
POČET VOLEBNÍCH OKRSKŮ V OBCI VYSOČINA:             4 

 
Okrsek č. 1     Rváčov - bývalá škola  
                        (pro voliče bydlící v místní části Rváčov, Petrkov, Svatý 
Mikuláš) 
Okrsek č. 2     Svobodné Hamry - hasičská zbrojnice 
                        (pro voliče bydlící v místní části - Svobodné Hamry) 

Okrsek č. 3     Dřevíkov – Obecní úřad 
                         (pro voliče bydlící v místní části - Dřevíkov, Veselý Kopec,  
                          Jančour) 
Okrsek č. 4     Možděnice - pohostinství 
                         (pro voliče bydlící v místní části Možděnice) 

mailto:info@obecvysocina.cz
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PUTOVNÍ TÁBOR VODÁKÉHO ODDÍLU TAPOUCH 

 

     Na jaro jsme měli naplánované krásné akce, ale i nás bohužel pandemie zasáhla a výpravy musely jít 

stranou. Pak se ale začalo blýskat na lepší časy a díky zklidnění situace jsme si ještě před prázdninami stihli 

vyrazit na Tichou Orlici, Vltavu a Ploučnici. To hlavní však přišlo po skončení školního roku, všichni jsme 

se moc těšili a 1. srpna se sešli na naší krásné loděnici, abychom společně strávili celý týden na vodě.  

Pro letošní putovní tábor jsme zvolili dvě krásné řeky na Moravě – Dyji a Jihlavu. Začínali jsme Dyjí ze 

Znojma, ve kterém jsme si ještě prošli podzemí. Počasí nám na plavbu moc nepřálo, ale my se umíme poprat 

i s deštěm a putování po Dyji jsme si přesto náramně užili. I komáry jsme zvládli! Řeka Jihlava, kam jsme se 

v úterý večer přesunuli, byla kvůli dešťům plná vody, proto jsme museli z bezpečnostních důvodů vyplutí 

odsunout. Ve volném dni jsme navštívili Moravský Krumlov. Další den už našemu vyplutí nic nebránilo a 

my si tedy do seznamu navštívených řek můžeme připsat i právě Jihlavu. Vody bylo dost, proto svezení po 

ní byla jedna radost. Celý týden ubíhal jako voda. Naši vodáci byli během něj rozděleni do dvou týmů, 

Chuopati a Utopenci, ve kterých soutěžili v různých připravených hrách o body, které měli rozhodnout, 

který tým je lepší. Závěrečné soutěže však nastolili remízu a oba týmy si užili sladkých odměn za své úsilí. 

Utopenci a Chuopati se také střídali ve službách v kuchyni. Náš oddíl má totiž samé šikovné vodáky, kteří 

umí uvařit ty nejlepší pokrmy pro celou partu. Zvlášť oblíbené jsou u nás například špagety, ovesná kaše, 

polévky, čočka anebo naše specialita – brambory s balkánským sýrem. Kromě soutěží v týmech probíhala i 

individuální soutěž o tzv. Plavčíky symbolizované stužkami, které mohl hrdě nosit každý vodák, který splnil 

úkol, který byl v daný den vyhlášen. Celkem mohl každý získat šest stužek různých barev během šesti dní za 

mailto:info@obecvysocina.cz
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splnění úkolu prověřujícího odvahu, fyzickou zdatnost, vytrvalost, odhodlání, pozornost apod. Naši Tapouši 

se s úkoly popasovali skvěle! Celý puťák byl bezvadný, všichni jsme si ho moc užili. Chtěli bychom touto 

cestou poděkovat Městysu Trhová Kamenice a Obci Vysočina za jejich finanční podporu, díky které jsme si 

mohli zakoupit nové krásné modré kánoe, díky kterým jsme mohli vyplout všichni, a nemusel nikdo z našich 

vodáků nedobrovolně zůstat doma. 

      

 

Memoriál Ladislava Drápalíka - Dřevíkov 

     V sobotu 5. září se uskutečnil 17. ročník hasičského Memoriálu Ladislava Drápalíka. Zasoutěžit si a 

prožít pohodové odpoledne přijelo 9 družstev včetně jednoho ženského. Velmi nás potěšilo, že se zúčastnily 

všechny místní sbory a hojná účast fandících diváků. Soutěžilo se dvoukolově, požární útok následovala 

štafeta s ruční předávkou vody, která velmi zamíchala konečným pořadím. Mezi mužskými družstvy zvítězil 

sbor ze Studnic, kterému opět patří putovní trofej. Uvidíme se znovu za rok při 18. ročníku. 

   

mailto:info@obecvysocina.cz
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Název: Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013461 

Cílem projektu bylo vytvořit vhodné podmínky pro využívání různých forem dopravy na principu multimodality 

nejen místními obyvateli, posílit komunitně vedený místní rozvoj za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a v konečném důsledku přispět ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Obsahem tohoto 
konkrétního projektu bylo vybudování 10 nových parkovacích míst (8 pro automobily, 2 pro motocykly) včetně 

stání pro handicapované a 10 míst pro parkování kol pro cyklisty včetně zázemí a mobiliáře (přístřešek, stojany na 

kola) a úpravy souvisejícího prostranství (květiny, keře). 

Dotační zdroj: Integrovaný regionální operační program 

 

 

     

mailto:info@obecvysocina.cz
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Přijďte si zachytat ryby s hasiči ze Rváčova. 
     V posledních krásných dnech se k Vám, zejména občanům ze Rváčova dostaly dvě 

velmi příjemné informace o dění u nás v obci. V prvním případě jste asi vybudované 

prostranství u čekárny již navštívili, pocházeli anebo projížděli kolem. Prostranství 

s dřevěnou pergolou a pěkným chodníčky je opravdovou ozdobou naší krásné obce. 

Věřím, že nám nikdo nebude toto prostranství poškozovat. Dohlédněme na pořádek 

společně. 

     Druhou pozitivní zprávou je to, že po předchozích úvahách hasiči ze Rváčova 

opravdu pronajali krásný rybníček ve Rváčově u Svatého Mikuláše. Bylo by opravdu 

škoda tento rybníček nevyužít pro naše děti a občany.  Důležité je říci, že nemyslíme 

jen sami na sebe, ale že rybolov umožníme především všem občanům naší obce a 

tedy ne jen Rváčovským. Do rybníku jsme vypustli zakoupené ryby a ty jsou tedy 

majetkem SDH Rváčov. Nyní je opravdu na nás všech, abychom dodržovali systém 

rybolovu. Ten systém se jmenuje „chyť a pusť“ a je obvyklý i na jiných rybnících. Tím nám odpadá 

polemika jak velké ryby brát a nebrat. Jestliže ryby vychytáme a odneseme, nebude co chytat. Pro upřesnění 

uvádím, že chytáme o sobotách a nedělích od 07.00 do 18.00 a to po předchozím telefonickém ohlášení na 

telefonní čísla uvedená na informačních cedulích umístěných viditelně na hrázi rybníka. Chytáme na jeden 

prut a jeden návazec. V budoucnu hasiči ze Rváčova uskuteční rybářské závody pro děti a dospělé a budete 

o nich včas informováni. Zodpovědným za správu rybníka je Michal Tichý, tel. 728546883, který rád 

odpoví na dotazy. V případě nedodržení pokynů o chytání a chytání bez oznámení bude řešeno dle platného 

práva a v této souvislosti jsme požádali o dohled Městskou policii v Hlinsku. Dozor nad dodržováním řádu 

vykonávají i členové. Hasiči SDH Rváčov Vám přejí krásné chvíle strávené při rybaření U Mikuláše. 

Za SDH Rváčov 

Místostarosta obce Mgr. Zdeněk Štengl 

 

Setkání malířů Vysočiny 

Ve čtvrtek 13.8. se ve Rváčově konalo setkání s autory obrazů „Výstavy obrazů malířů 

Vysočiny“. Pozvání přijal i senátor Jan Tecl, pod jehož záštitou se letošní ročník konal. 

Vystavující osobně představili svá díla a zbyl i čas na zajímavé povídání. 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

Obecní úřad Vysočina nabízí služby: 

 Zajištění nákupů základních potravin a léků 

 Ve výjimečných případech donášku obědů 

 V omezeném množství dezinfekci ANTI COVID (především seniorům) 

 

Žádáme občany, aby úřad navštěvovali v nutných případech v úředních hodinách v pondělí 8,00 – 17,00 

hodin a ve středu od 8,00 – 15,00 hodin. 

 

Využívejte telefon 469 333 162, email: obec.vysocina@tiscali.cz, starosta@obecvysocina.cz . 

Děkujeme. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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