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Vážení spoluobčané,

po odchodu letošní dosti mrazivé 
zimy vás zdravím v tomto jarním období  
a čase velikonočním.

Příroda se postupně probouzí ze zim-
ního spánku, jaro je tady a všichni se 
intenzivně věnujeme svým zahrádkám  
a okolí svých domů. I obec se pochopitel-
ně úklidovým pracím více věnuje a také 
k vám přicházíme tradičně i s jarními in-
formacemi obecního úřadu a sdělením, 
co nás čeká, a jaké akce jsou pro letošní 
rok připraveny. Dovolím si vás sezná-
mit s nejdůležitějšími událostmi o dění 
na obci a s úkoly, které jsou před námi. 
Předně bych se zmínil o schváleném roz-
počtu na rok 2017, který zastupitelstvo 
obce schválilo koncem minulého roku. 
V tomto rozpočtu je především počítá-
no s dalšími opravami úseků místních 
komunikací. V letošním roce se plánuje 
celoplošná oprava místní komunikace  
v Housku od pomníku padlých kolem 
obchodu Jednoty až na konec ulice. Také 
v Molenburku počítáme s dalšími opra-
vami silnic. Tentokrát to bude kolem ma-
teřské školy s napojením se na již oprave-
nou komunikaci z „Chaloupek“, od čísla 
popisného 171 (od rodinného domu ro-
diny Přibylových a Šmídových) směrem 
k hlavní silnici kolem výletiště. Od zbu-
dování kanalizace v naší obci se neustále 
snažíme postupně každý rok opravovat 
jednotlivé úseky místních komunikací  
a jinak tomu nebude ani v letošním roce  
a v letech příštích. Ve velmi špatném sta-
vu je také komunikace v „Nové ulici“, kte-
rou plánujeme do rozpočtu zařadit příští 
rok spolu ještě s některými dalšími úseky 
v Molenburku a v Housku. Vše však zá-

leží, jak jistě všichni víme, na financích. 
Snažíme se finanční prostředky shánět, 
kde to zkrátka jde. I v letošním roce jsem 
požádal o finanční pomoc Jihomoravský 
krajský úřad, především na opravu míst-
ních komunikací, jako tomu bylo v loň-
ském roce a v letech minulých. Také jsem 
požádal o podporu z Programu rozvoje 
venkova Jihomoravského kraje na splá-
cení úroků z úvěru, který máme v rámci 
budované kanalizace uzavřený s Českou 
spořitelnou. Nezapomnělo se ani na zá-
sahovou jednotku sboru dobrovolných 
hasičů a v neposlední řadě jsem požádal 
o dotaci na Ministerstvo zemědělství, kde 
bylo možné v rámci vypsaného vhodné-
ho dotačního titulu žádat na opravu naší 
hasičské zbrojnice s kapličkou v Housku. 
Oprava hasičské zbrojnice s kapličkou 
by se v letošním roce měla konečně rea-
lizovat. V závěru uplynulého roku jsem 
požádal také na Ministerstvo kultury  
o dotaci na zkvalitnění a zmodernizo-
vání našeho elektronického knihovního 
systému v naší obecní knihovně. Tam už  
o dotaci pro naši obec je kladně rozhodnu-
to. Na sdělení k ostatním podaným žádo-
stem o dotace si ještě musíme počkat, ale 
věřím v úspěšnost získání těchto dotací. 
Ještě bych se rád zmínil o podané žádosti 
o dotaci na Státní fond životního prostře-
dí v rámci projektu nákupu kompostérů 
pro občany. Podle neoficiálních sdělení  
z fondu by žádost o tuto dotaci měla být 
kladně posouzena. Na oficiální rozhod-
nutí si však také musíme ještě počkat. Po-
kud bude tedy kladně rozhodnuto, pak 
můžeme s realizací nákupu kompostérů 
počítat někdy v měsíci září tohoto roku. 

SloVo StaroSty
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Původně se počítalo, že celý projekt by se 
realizoval počátkem jara. Avšak z důvo-
du složité administrativy, která na stát-
ním fondu a v našem státě je, celá akce 
má zdlouhavý proces a vše se protahuje. 
Tak snad vše nakonec dobře dopadne. 
Další velké přípravy obce spočívají v pro-
jektu oprav a budování chodníků v obci. 
V současné době probíhá administrativní 
kolotoč příprav dokumentace k územ-
nímu řízení a stavebnímu povolení. Ani 
v letošním roce tomu nebude jinak, kdy 
obec musí zabezpečit pochopitelně chod 
základní školy a mateřské školy a v nepo-
slední řadě chod obce jako takové. Jsou 
velké projekty, které jsou vidět, ale také 
mnoho drobných úkolů, které nejsou tak 

viditelné na první pohled, ale přesto vel-
mi důležité pro chod celé obce. Nesmysl-
ná administrativa, která roste ve státě ra-
ketovou rychlostí, právě u takových obcí 
jako je ta naše, velmi zatěžuje chod obce 
a musíme být velmi pečliví a důslední, 
abychom vše měli v souladu se zákony. 
V oblasti odlehčení administrativy si 
zřejmě můžeme jen postesknout, jelikož 
na nějakou výraznou změnu se těšit ne-
můžeme. Budeme muset vše zvládnout. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi na zá-
věr, popřát vám a všem vašim blízkým 
krásné a požehnané Velikonoce a radost 
z přicházejícího jara.

Bc. Josef Ovad,
starosta obce

oBECNÍ KNihoVNa
Milí čtenáři (nejen) obecního zpravodaje!
Větvoví stromů se pomaloučku začíná 

odívat jarní zelení a ve vzduchu je cítit 
vůně ožívající přírody. S nalévajícími se 
pupeny je nerozlučně spjat odliv čtená-
řů, kteří po zimních večerech strávených 
pod lampou na nočních stolcích vytahují 
motyčky a vesele zušlechťují své zahrád-
ky. Přestože největší radostí knihovníka 
je široká čtenářská základna a místnosti 
nacpané k prasknutí, nižší návštěvnost 
nás nermoutí. Víme totiž, že takový už 
zkrátka je koloběh života knihovny. Přes 
jaro a léto krapet oddychuje a čerpá síly, 
aby pak s podzimem pookřála a v zim-
ních měsících ze sebe vydala veškerou 
nashromážděnou literární energii.

Neznamená to však, že zcela utichá. 
Důkazem toho budiž Jarní knižní burza, 

kterou někteří z Vás navštívili 19. března. 
Knihami vyřazenými z fondu jsme zapl-
nili tři plně zarovnané řady stolů, abys-
te si z nich mohli za pětikorunu odnést, 
co Vám padne do oka. A že toho nebylo 
zrovna málo! Veliký zájem byl především 
o detektivní příběhy a pohádky, ani ostat-
ní literární žánry však nepřišly zkrátka. 
Na chod knihovny jste přispěli celkem 
900 Kč, které – jak věříme – budou vy-
užity k Vaší spokojenosti. Díky získané 
částce budeme třeba se začátkem škol-
ního roku moct konečně spustit v zimě 
zmiňované „Rande s knihou naslepo“. 
S udáním titulů, které nenašly nového 
majitele u nás ve Vysočanech, nám v prv-
ním dubnovém týdnu pomůže ještě Spo-
lečnost katolického domu Blansko (tento 
článek byl vytvořen koncem března).





Zpravodaj obce Vysočany

4

I když zastupitelstvo obce je k nám 
štědré a v rámci svých možností nám 
vychází všemožně vstříc, peníze na fi-
nancování sháníme, kde se dá. Koncem 
loňského roku jsme třeba podali úspěš-
nou žádost k Ministerstvu kultury ČR  
o dotaci z programu VISK 3, zaměřeného 
na obecní knihovny. Díky němu můžeme 
postoupit v modernizaci, která začala již 
před šesti lety, nákupem pokročilejší ver-
ze knihovnického systému s názvem Tri-
tius. To s sebou přinese řadu výhod, od 
úspor ve spotřebě elektrické energie přes 

větší komfort spojený s vypůjčováním 
knih až po přívětivější webový knižní 
katalog. Na podzim pro Vás připravíme 
jeho veřejnou prezentaci spojenou se sli-
bovanou přednáškou o knihách (viz pro-
sincový zpravodaj 2016).

Závěrem bychom Vám rádi popřáli 
spoustu elánu do Vašich velikonočních 
kratochvil, ať už to bude zdobení kraslic, 
pletení pomlázek, nebo hledání cesty do 
těch správných dveří (třeba těch našich).

Pavel a Tereza Ševčíkovi
Vaši knihovníci

Výpůjční doba ve druhém pololetí roku 2017:

6. července, 20. července, 3. srpna, 17. srpna, 14. září, 12. října, 
26. října, 9. listopadu, 23. listopadu, 7. prosince, 21. prosince.

Zasedání Zastupitelstva obce Vysočany
Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 7. až 10. veřejném zasedání mj. schválilo:

• rozpočtové opatření č. 7/2016, 8/2016 a 9/2016,
• rozpočet obce pro rok 2017 v paragrafovém znění,
• pro ZŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 800 000 Kč na rok 2017 jako 

závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovilo částku 177 000 Kč na 
výdaje na plyn, elektrickou energii, vodu a stočné,

• pro MŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 280 000 Kč na rok 2017 jako 
závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovilo částku 65 000 Kč na výdaje 
za plyn, elektrickou energii, vodu a stočné,

• rozpočtový výhled pro roky 2018 –2019,
• Zprávu o uplatňování Územního plánu Vysočany za období 10/2012 – 9/2016,
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů,

• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství v obci Vysočany,

• obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se vydává požární řád obce,
• rozpočtové opatření č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017,
• Inventarizační zprávu za rok 2016,
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Schůze rady obce Vysočany
Rada obce Vysočany na svých zasedáních od 5. 12. 2016 do 6. 3. 2017 mj. schválila:

• Plán inventur za rok 2016,
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti 

Vysočany u Blanska,
• veřejnoprávní smlouvu „Změna územního rozhodnutí o změně využití území na 

skládku inertního materiálu ve Vysočanech – Housku“,
• vyřazení obecního majetku,
• Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku – č. 10/16 mezi Svazkem obcí 

Drahanská vrchovina a obcí Vysočany,
• Smlouvu o neinvestičním příspěvku a zápůjčce č. 27/2016 a č. 1/2017 mezi 

Svazkem obcí Drahansko a okolí a obcí Vysočany,
• zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany ze dne 16. 12. 2016,
• vyřazení majetku ZŠ Vysočany,
• Dohodu o poskytování služeb Kulturního zařízení města Boskovice v rámci 

regionálních funkcí mezi Obcí Vysočany a Kulturním zařízením města Boskovice, 
příspěvkové organizace,

• užití znaku obce Vysočany v rámci auditu familyfriendlycommunity,
• Darovací smlouvu mezi obcí Vysočany a SONS Blansko,
• Výzvu na podání nabídky na akci s názvem „Rekonstrukce hasičské zbrojnice  

s kaplí“,
• Výzvu na podání nabídky na akci s názvem „Oprava komunikací v obci Vysočany 

na rok 2017“,
• smlouvu o dílo mezi obcí Vysočany a firmou Elektra Fojt,
• Darovací smlouvu mezi obcí Vysočany a Svazem tělesně postižených Sloup, 

Šošůvka, Vysočany,
• hospodářský výsledek MŠ Vysočany za rok 2016 ve výši 39 436,03 Kč a rozdělení 

hospodářského výsledku MŠ Vysočany následovně: příděl do fondu odměn 
částku 15 000 Kč a příděl do rezervního fondu částku 24 436,03 Kč,

• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70 000 Kč a investiční dotace ve výši  
130 000 Kč Tělovýchovné jednotě Vysočany,

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vysočany  
a společností E.ON Distribuce, a.s. pro realizaci stavby s názvem „Niva –Vysočany, 
propoj VN 127/125“ na pozemcích ve vlastnictví obce v k. ú. Molenburk  
a v k. ú. Housko,

• Program rozvoje obce Vysočany na roky 2017–2021,
• prodej pozemku označeného geometrickým plánem č. 359 –173/2016 jako  

p. č. 384/6 o výměře 625 m2, p. č. 384/3 o výměře 627 m2 a p. č. 386/5 o výměře 
626 m2 v k. ú. Molenburk.
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• účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Vysočany za rok 2016,
• nejnižší nabídkovou cenu pozemků v lokalitě „Nad Lineou“ určené k prodeji pro 

výstavbu rodinných domů na 400 Kč za m2,
• zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek, pozemky v katastrálním území 

Molenburk, p. č. 384/3, p. č. 384/6 a p. č. 386/5,
• Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 2/2017 a č. 3/2017 mezi obcí 

Vysočany a Svazkem obcí Drahansko a okolí,
• Darovací smlouvu mezi obcí Vysočany a SH ČMS, Vavřinec 54, 679 13 Sloup
• Darovací smlouvu mezi obcí Vysočany a Českým svazem včelařů, z. s., ZO Sloup 

v Mor. Krasu 1,
• smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA a obcí Vysočany,
• hospodářský výsledek ZŠ Vysočany za rok 2016 ve výši 99 057,07 Kč a schvaluje 

rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Vysočany následovně: příděl do fondu 
odměn částku 50 000 Kč a do rezervního fondu částku 49 057,07 Kč,

• závěrku příspěvkové organizace ZŠ Vysočany za rok 2016,
• výběr nejvhodnější nabídky firmy OHL ŽS a. s., Burešova 938/17, Brno na akci 

„Oprava komunikací v obci Vysočany“.

Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu

Evidence obyvatel

Za období leden až prosinec roku 2016 bylo z kontejneru u Jednoty v Molenburku 
vybráno celkem 2 295 kg (o 115 kg více než v roce 2015) oděvů, bot a dalších použi-
telných textilních výrobků (leden 155 kg, únor 102 kg, březen 152 kg, duben 166 kg, 
květen 85 kg, červen 325 kg, červenec 232 kg, srpen 199 kg, září 135 kg, říjen 212 kg, 
listopad 198 kg, prosinec 334 kg). Průměrný výnos činí 191,25 kg za měsíc.

Obec Vysočany měla k 31. 12. 2016 celkem 790 obyvatel, z toho:
• Housko 217 obyvatel (muži 101, ženy 116)
• Molenburk 573 obyvatel (muži 290, ženy 283)

V průběhu roku 2015:
• narozeno 8 dětí
• zemřeli 4 občané
• přistěhováno 11 občanů
• odstěhováno 14 občanů
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rozpočet obce Vysočany – rok 2017
PŘÍJMy

Paragraf Položka Název položky Plán v Kč

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a fun. pož. 1 700 000

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 45 000

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 200 000

1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000

1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000

1333 Poplatky za uložení odpadů 200 000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 000

1335 Poplatky za odnětí pozemků lesa 9 000

1340 Poplatky za provoz, shromažď. a odstraň komunál. odpadu 420 000

1341 Poplatek ze psů 14 000

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 23 000

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000

1361 Správní poplatky 10 000

1511 Daň z nemovitostí 415 000

2449 Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp. územní úrovně 20 000

4112 Neinvestiční přij. transfery ze státního rozpočtu v rámci 
souhr. dot. vztahu

231 400

1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3 500

2141 Vnitřní obchod 48 000

3314 Činnosti knihovnické 700

3341 Rozhlas a televize 5 000

3392 Zájmová činnost v kultuře 61 000

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3 000

3632 Pohřebnictví 8 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj 490 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 17 700

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 000

6171 Činnost místní správy 5 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000

6409 Ostatní činnosti 11 000

Příjmy celkem 10 043 300
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Financování

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 028 200

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 832 100

Příjmy celkem 10 239 400

VÝDaJE
Paragraf Název položky Plán v Kč

2212 Silnice 2 280 000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 210 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 39 400

2310 Pitná voda 40 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 455 100

3111 Předškolní zařízení – mateřská školka 280 000

3117 První stupeň základních škol 822 000

3314 Činnosti knihovnické 46 700

3319 Ostatní záležitosti kultury 14 000

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 9 500

3341 Rozhlas a televize 29 000

3392 Zájmová činnost v kultuře 406 000

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 38 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000

3421 Využití volného času dětí a mládeže 29 000

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 2 000

3631 Veřejné osvětlení 145 000

3632 Pohřebnictví 12 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 063 500

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 32 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 403 500

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 130 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 138 000

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20 000

5212 Ochrana obyvatelstva 1 000

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 945 000

6112 Zastupitelstvo obce 915 500

6171 Činnost místní správy 1 463 000
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6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 21 000

6402 Finanční vypořádání minulých let 21 200

Výdaje celkem 10 239 400

Kalendář akcí na rok 2017
Datum Název akce Hlavní organizátor

15.–16. 4. Výstava modelů LMK Morava Vysočany

28. 4. Pálení čarodějnic SDH Molenburk a MŠ Vysočany

20. 5. Oslavy 200 let od postavení základní školy ZŠ Vysočany a obec Vysočany

25. 5. 2. setkání k auditu familyfriendlycommunity Obec Vysočany

3. 6. Dětský den SDH Housko

25. 6. Farní odpoledne (od 13 hodin) Farnost Vysočany

30. 6. Pouťová taneční zábava – Medium TJ Vysočany

1. 7. Pouťová taneční zábava – Arcus TJ Vysočany

2. 7. Cyrilometodějská pouť (mše v 9.30) Farnost Vysočany

2. 7. Taneční večer Pod plechem TJ Vysočany (hraje Tom 
Sawyer Band)

4. 7. Taneční zábava – Arcus TJ Vysočany

5. 7. Pouťové dozvuky Pod plechem TJ Vysočany

15. 7. Vysočanský triatlon Sport club Ráječko, TJ 
Vysočany a obec Vysočany

15.–16. 7. 9. ročník tenisového turnaje HOUSKO CUP skupina nadšenců

22. 7. Makrelový večer + Medobraní SDH Housko a Český svaz 
včelařů (MO Vysočany)

26. 8. Pohádkový les SDH Housko

16. 9. Dětský den TJ Vysočany

21. 10. Sběr elektrospotřebičů SDH Housko

17. 11. Taneční zábava – Arcus TJ Vysočany

2. 12. Rozsvěcování vánočního stromu Obec Vysočany

16. 12. Taneční zábava – Arcus TJ Vysočany

28. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise TJ Vysočany

30. 12. Silvestrovské polétání (od 13 hodin) LMK Morava Vysočany  
a RC Rebels

30. 12. Předsilvestrovský fotbal (od 17 hodin) TJ Vysočany (na umělé trávě, 
rozloučení s rokem)
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audit Familyfriendlycommunity

vého dotazníku. Další náměty je možné 
zasílat na e-mail audit@vysocany.com. 
Druhé veřejné setkání k auditu se usku-
teční 25. května 2017 v sále Kulturního 
domu. Cílem bude diskutovat o návrzích 
aktivit, které by mohla obec Vysočany 
v příštích třech letech realizovat. Koneč-
né schválení a výběr opatření pro reali-
zaci podléhá schválení zastupitelstvem 
obce.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapo-
jili do auditního procesu. Z auditu také 
vyplynuly následující tabulky, které ma-
pují demografické složení obyvatelstva 
obce k 31. 12. 2016.

Bořivoj Sekanina,
místostarosta obce

Ve čtvrtek 23. února 2017 se v sále 
Kulturního domu ve Vysočanech usku-
tečnilo 1. setkání k auditu, který má  
v obci podpořit pro-rodinné klima  
a zapojit občany do spolupráce. Cílem 
setkání bylo seznámení se strukturou  
a postupem v realizaci auditu familyfri-
endlycommunity, dále zmapování sou-
časného stavu aktivit a opatření, které  
v obci máme. Na konci setkání jsme se také 
věnovali tomu, co bychom v obci chtěli 
mít a realizovat. Následně byli osloveni 
ostatní obyvatelé obce prostřednictvím 
dotazníku, který byl roznesen do schránek 
domů, vyjádřit své podněty bylo možné  
i prostřednictvím elektronického webo-

Počet

Věk

Muži

Ženy
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Věková struk-
tura obyvatel

Počet Mezi- 
součet

V procentech Mezi- 
součet

Ženy Muži Ženy Muži

0 – <1,5 3 6 9 0,38 % 0,76 % 1,14 % 

1,5 – <3 4 7 11 0,51 % 0,89 % 1,39 %

3 – <6 18 12 30 2,28 % 1,52 % 3,80 %

6 – <14 27 32 59 3,42 % 4,05 % 7,47 %

14 – <18 14 17 31 1,77 % 2,15 % 3,92 %

18 – <25 34 30 64 4,30 % 3,80 % 8,10 %

25 – <30 27 17 44 3,42 % 2,15 % 5,57 %

30 – <40 46 59 105 5,82 % 7,47 % 13,29 %

40 – <50 64 65 129 8,10 % 8,23 % 16,33 %

50 – <60 42 47 89 5,32 % 5,95 % 11,27 %

60 – <70 55 51 106 6,96 % 6,46 % 13,42 %

70 – <80 42 33 75 5,32 % 4,18 % 9,49 %

80 a starší 23 15 38 2,91 % 1,90 % 4,81 %

CElKEM 399 391 790 51 % 49 % 100 %

Zpráva o činnosti SDh Vysočany
Rok 2016 jsme zhodnotili na valné hro-

madě 27. 12. 2016. Využili jsme k tomu 
opět zavíracího dne v pohostinství, za 
což panu Sehnalovi děkujeme.

11. února jsme se zúčastnili valné hro-
mady okrsku Sloup. 

Naší první akcí byly opět ostatky 25. 2. 
Za slušného počasí vyšlo 20 členů do 
masopustního průvodu po obci. Okruh 
je stále větší, tak do konce vydržela jen 
polovina. Ale zdrávi došli! 

Večer jsme potom pořádali ostatkovou 
zábavu se starými zvyky a pochovává-

ním basy. Stovka lidí se určitě zase dob-
ře bavila, k čemuž přispěla také skupina 
Modex.

Velmi štědří byli naši sponzoři, kteří 
nám přispěli k vytvoření bohaté tombo-
ly, a za to jim patří velký dík. Děkujeme 
také všem občanům, kteří nám přispěli 
při masopustním průvodu a všem, kteří 
se na této akci podíleli.

My jsme opět přispěli na „Dětské 
vostatkové bál“.

Příští rok jsou ostatky už 10. února, tak-
že plesová sezóna bude dost nahuštěna. 
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me se na účast všech občanů. Doufáme, 
že i počasí nám bude přát.

Se zimou jsme se snad už rozloučili. 
Začíná období úprav na zahrádkách, vy-
varujme se proto nekontrolovatelného 
rozdělávání ohňů a vypalování travna-
tých ploch, které je stejně zakázané.

Varováním budiž nedávný smrtelný 
úraz seniora při pálení klestí v obci Čer-
novice.

hasiči přejí všem spoluobčanům 
veselé a radostné Velikonoce.

Za SDH starosta sboru 
Ladislav Mynařík

Další akcí bude pálení čarodějnic, které 
pořádáme společně s mateřskou školou 
v předstihu už v pátek 28. dubna. Hrát 
bude Milan Včelař, určitě budou zase 
steaky. Těšíme se na malé, ale i velké ča-
rodějnice a čaroděje. Snad nám počasí 
bude přát, tak se přijďte také pobavit.

27. května se bude konat okrsková sou-
těž v požárním sportu ve Vavřinci, tak 
můžete přijet podpořit naše družstva. 

Na letošní rok připadá výročí 125 let 
od založení našeho sboru. Oslavy zahájí-
me v pátek 18. srpna slavnostní členskou 
schůzí a na sobotu 19. srpna je připravo-
ván Pod Lipama zábavný program. Těší-
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šílená blonďatá moderátorka, hvězdná 
porota a především velmi nadaní soutě-
žící v podání Elvise Presleyho a jeho po-
věstné nožky, Miley Cyrus a jejího kladi-
va, Patricka Swayzeho a Jennifer Greyové  
a jejich hříšného tance a nakonec Lucie 
Bílé a Ilony Csákové a jejich hudebního 
klipu Láska je láska. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem sponzorům, kteří tuto 
akci podpořili, a všem, kteří se na bál 
přišli podívat. Já děkuji všem členům 
našeho sboru, kteří se postarali o hladký 
průběh celého bálu a kteří opět překo-
nali sami sebe a ukázali, jak velký talent 
v nich dřímá. Byli jste dokonalí!

V únoru, přesně pětadvacátého, jsme 
s dobrou náladou, harmonikou, vozem-
bouchem, trumpetou a bubnem vyrazili 
do houskovských ulic v ostatkovém prů-
vodu. Ani letos nechyběly podomácku 
vyrobené masky, do detailu propracova-

Na zahrádkách a loukách se objevují 
první jarní kvítka, sluníčko nabírá na své 
síle a členové našeho sboru pomalu opra-
šují stánky, stoly a lavičky a chystají se na 
další sezónu, která bude opět bohatá na 
různé události a akce.

Kulturní činnost pro nás ovšem zača-
la už v lednu. Uspořádali jsme 4. hasič-
ský bál, na kterém nechybělo dobré pití, 
jídlo a samozřejmě i zábava. Sál kultur-
ního domu opět praskal ve švech. Byli 
jsme opět velmi překvapeni účastí ná-
vštěvníků, kdy se na parketu vystřídalo 
téměř 250 tanečníků. K tanci i poslechu 
hrála, tak jako předchozí roky, hudební 
skupina Reflex-Rock. Tombola byla také 
velmi bohatá. O předtančení se postaral 
„taneční soubor“ Veselí Jelínci společ-
ně s našimi sestrami hasičkami. Hlavní 
vystoupení se neslo v duchu talentové 
soutěže: Housko Má Talent. Nechyběla 

Sbor dobrovolných hasičů housko
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k oběma událostem dorazili velmi rychle 
a odvedli skvělou práci. Za to jim patří 
obrovský dík.

A co pro vás letos chystáme? Akce vše-
ho druhu pro malé i velké. Sběr starých 
a vyřazených elektrospotřebičů, sběr že-
lezného šrotu, Dětský den (3. června), 
Makrelový večer spojený s Medobraním 
místních včelařů (22. července) nebo Po-
hádkový les (26. srpna).

Přejeme vám KRÁSNÉ VELIKONOCE, 
příjemné jarní dny a pokud možno tako-
vé dny, kdy nebude třeba pomoci členů 
naší zásahové jednotky. Těšíme se na vás 
na našich akcích. 

za SDH HOUSKO 
Ing. Bc. Lenka Sedláková

né. Nevynechali jsme žádný dům, kde 
jsme tancem, zpěvem a hudbou potěšili 
naše spoluobčany. Děkujeme houskov-
ským občanům za jejich štědré příspěvky 
do naší kasičky, zase jsme s údivem kou-
kali na její sečtený obsah, za jejich otevře-
né náruče a pohostinnost. 

Ani naše zásahová jednotka od začát-
ku roku nezahálela. Všichni její členové 
se nejen zúčastnili odborných školení, 
ale bohužel museli také vyjíždět k na-
hlášeným událostem. Ta první, méně ne-
bezpečná pro okolí, byla likvidace padlé 
větve ve vozovce, ta druhá byla hašení 
hořící pergoly, kdy hrozilo zahoření při-
lehlého rodinného domu. Členové zá-
sahové jednotky jak z SDH Housko, tak 
z SDH Vysočany byli velmi pohotoví, 
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 historie svazu tělesně postižených 
Sloup – Šošůvka

Svaz tělesně postižených Sloup – Šo-
šůvka původně nesl jméno Svaz invali-
dů, byl založen již v roce 1970 a sdružo-
val tyto obce: Šošůvku, Holštejn, Ostrov, 
Vysočany, Lipovec, Petrovice, Žďár, Such-
dol, Veselici a Vavřinec. Později se Li-
povec osamostatnil, novou organizaci 
vytvořil Ostrov a Vysočany, z Holštejna 
přešli lidé buď do Lipovce, nebo do Os-
trova.

Ve Svazu tělesně postižených tak zůstal 
zbytek vesnic minimálně do roku 1985.

Podle pamětníků se kolem roku 1985 
nebo 1987 (na přesném letopočtu se pa-
mětníci neshodli) organizace opět roz-
dělila. Vavřinec a přidružené vesnice si 
založily svoji organizaci, taktéž Petrovice 
se Žďárem. Z původní organizace zůstal 
jen Sloup a Šošůvka. V  téže době se Svaz 
přejmenoval na Sdružení zdravotně po-
stižených a již o tři roky později se od-
dělily tyto pobočné organizace: Svaz po-
stižených civilizačními chorobami, Svaz 
sluchově postižených, Svaz nevidomých. 
Všechny organizace pracovaly dále pod 
hlavičkou místní smíšené organiza-
ce, která podléhala okresnímu výboru. 
V roce 2003 proběhla transformace sva-
zů, každý svaz z výše jmenovaných do-
stal svoje IČO a nový název (Svaz těles-
ně postižených v ČR, místní organizace 
Sloup – Šošůvka, zkráceně MO STP).  
V této době se do organizace přihlašují 
zájemci z Vysočan. Opět proběhla změ-
na v názvu, na MO STP občanské sdru-
žení (o. s.) spadající pod ministerstvo 
vnitra. V roce 2014 nastala opět změna,  
z o. s. na zapsaný spolek (z. s.) spadají-

cí pod ministerstvo spravedlnosti. Or-
ganizace má členy z Vysočan, Šošůvky, 
Sloupu, Brna, Lipůvky. Za zmínku stojí 
připomenout si předsedy naší organizace 
od začátku fungování svazu, i když ne-
známe funkční období bývalých předse-
dů, nejsou nikde zaznamenána a ani ne-
máme kde pátrat, neboť archiv se vůbec 
nenašel: 

paní Fabiánková – Sloup, pan Meluzín –  
Vavřinec, pan Dvořáček – Petrovice, pan 
Procházka – Žďár, pan Paděra – Sloup, 
pan Sedlařík – Sloup, pan Klimeš – 
Sloup, pan Nečas – Sloup, paní Filou- 
šová – Šošůvka (dodnes).

V roce 1987 měla organizace kolem  
42 členů, v letošním roce se můžeme po-
chlubit 150 členy.

V minulosti (před rokem 1989) byly 
jediným zdrojem příjmu peníze z člen-
ských příspěvků. Z toho se ještě část od-
váděla okresní organizaci.

V posledních letech nám vychází vstříc 
obecní úřady Sloup, Šošůvka, Vysoča-
ny. Jejich zásluhou můžeme organizovat 
různé akce, např. ozdravné pobyty, po-
znávací zájezdy, přednášky a návštěvy 
našich jubilantů MO STP.

Věřím, že se současný trend rozvoje or-
ganizace a její úspěšný chod bude se i na-
dále rozvíjet a aktivity organizace budou 
k dispozici všem členům i nečlenům tak, 
jako doposud. Dále věřím, že neustále 
se měnící legislativní opatření jsou již za 
námi a my budeme mít klid a více času 
na naši práci.

Všem přeji příjemné dny.
Marie Filoušová
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Včelaři
Sluníčko nám začalo krásně svítit, vy-

hání nám již včeličky z našich úlů. Co za 
zimu promarnily, hledí to nyní vší silou 
nahradit. 

Zpočátku března jsme měli naši člen-
skou schůzi, na které jsme zhodnotili 
činnost naší členské základny. Začnu pár 
slovy z informací naší členské základny.  
V ZO Sloup máme celkem 62 včelařů, kteří 
obhospodařují 445 včelstev. Během roku 
2016, do našich řad přistoupilo 8 nových 
členů. Nové členy tedy námi vždy vítá-
me a přejeme jim mnoho radosti a méně 
starostí s provozováním tohoto ušlech-
tilého koníčku. Naše organizace pořádá 
různé akce, hlavně Medobraní, Sloupský 
Jarmark a další akce. Také letos koncem 
července připravujeme na obvyklém mís-
tě v Housku naše tradiční Medobraní. Co 
se týká práce našeho výkonného výboru, 
ten se scházel v měsíčních intervalech, 
zpravidla vždy v první neděli v měsíci. 
Úkoly, které jsme si stanovili, byly včas 
plněny, někdy také na požadavky OV 

mimořádně na všech výborových schů-
zích. Bylo nutné řešit mnoho úkolů, které 
byly většinou náročné na volný čas všech 
funkcionářů. Touto cestou bych jim všem 
chtěl za jejich dobrovolnou činnost moc 
poděkovat. Máme radost, že se zvyšuje 
zájem o včelaření. Také zástupcům obce 
děkujeme za poskytnutí finančních pří-
spěvků na chod naší organizace, díky 
jim, máme po finanční stránce financová-
ní našich potřeb bez starostí. 

Nechtěl bych zapomenout na ty nej-
menší z nás, Včelaříky při ZO Sloup. Tam 
totiž působí včelařský kroužek, který 
navštěvuje 8 dětí. Zúčastňují se různých 
soutěží a kulturních akcí v rámci kraje  
i státu. Pro tento rok, máme tu čest orga-
nizovat soutěž Zlatá včela. Tato soutěž 
proběhne v sobotu 13. května 2017 v zá-
kladní škole Sloup. 

Hlavně bychom si přáli, aby bzukot 
včel byl tím nejpřirozenějším zvukem 
v rozkvetlé přírodě.

Josef Král



Zpravodaj obce Vysočany

18

informace farnosti Vysočany

Jarní vycházky, „hromádky“  
a první „vlaštovička“

Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech ve Svatém týdnu 
a o Velikonocích se budou konat v následujících termínech:

13. 4. 2017 19.00 hod. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně
14. 4. 2017 15.00 hod. Velký pátek – pobožnost Křížové cesty
14. 4. 2017 19.00 hod. Obřady na památku Umučení Páně
15. 4. 2017 22.30 hod. Bílá sobota – Velikonoční vigilie
16. 4. 2017 09.30 hod. Neděle velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
16. 4. 2017 14.30 hod. Te Deum a Svátostné požehnání
17. 4. 2017 07.00 hod. Pondělí v oktávu velikonočním
23. 4. 2017 07.30 hod. 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

Konečně jaro! Děti 
už se nemůžou doč- 
kat her na zahradě, 
na pískovišti, jízdy na 
koloběžkách a kluci 
se těší, že si kopnou 
do balónu, holky že 
vyjedou s kočárky…

Zatím však je na hři-
šti ještě mokrá zem, 
pod zelenou trávou se 
skrývá mokrá hlína, 
která se projeví vždy 
po pádu nevzhledný-
mi hnědými skvrna-
mi na oblečení… Tak-
že bohužel na každodenní otázky (vždy 
se ptá několik dětí na totéž): „Paní učitel-
ko, půjdeme dnes na hřiště?“ musíme od-
povídat: „Dnes ještě ne, musíme počkat, 
až sluníčko vysuší trávu. Dnes jdeme na 
vycházku, každý si najde kamaráda...“

A aby se tráva brzy vysušila, trošku 
„pomáháme“ – písničkami, říkadly, hra-

mi voláme sluníčko a zaháníme zimu. Na 
jarních vycházkách naší vesnicí pozoru-
jeme mizející sníh a vykvétání prvních 
sněženek. Víme, kde se objevují, v kte-
rých zahrádkách, jdeme „najisto“.

Při chůzi si však musíme dávat pozor 
na „hromádky“. Tedy psí hromádky.

Když roztál sníh, usadily se na krajích 
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hejtmanův pohár

cest, na chodnících, bý-
vají i u vstupní branky 
na hřiště, u vchodu do 
mateřské školy...

Je jich po obci mož-
ná tolik, jako sněženek. 
Rozhodně ale na ně 
není tak hezký pohled 
jako na sněženky. Teď 
jich ubylo zřejmě s úkli-
dem zimního posypu, 
ale zaručeně se objeví 
znovu. Například na 
travnatém, pečlivě na 
jaře vyhrabaném chod-
níku za školkou, smě-
rem k servisu, se nová 
hromádka objevila snad hned druhý den. 
Nešlo ji, naštěstí, přehlédnout a museli 
jsme z chodníku sejít na cestu. Před jed-
ním domečkem, kde se hromádky také 
objevují, se rozpovídala holčička v něm 
bydlící: „Maminka říkala, že napíše ce-
dulku na plot, ať si TO lidi po svých psech 
uklízejí!“

K mé radosti se ozvala druhá: „Naše 
mamka TO uklízí!“ Že by první vlašto-

Když se řekne slovo akční, určitě se dá 
říci, že je to přívlastek, který je spojen se 
Základní školou ve Vysočanech. Neustá-
le se u nás něco děje. Zapojujeme se do 
různých soutěží a projektů, které nám 
přináší buď peníze, nebo (a často) jen ra-
dost, protože jsme si to společně užili, či 
z dosažených výsledků. V letošním roce 
opět žijeme sportem víc než jindy. 

Zapojili jsme se poprvé do soutěže 
Hejtmanův pohár, který je vyhlášen už 
třetím rokem. Soutěží se v překonávání  

dráhy sportovních dovedností. Nás če-
kala dráha pro 1. stupeň ZŠ.

Úkol nebyl těžký. Proběhnout slalom 
mezi kužely, udělat dva dřepy s výsko-
kem, válet sudy, trefit se míčem do vy-
mezeného území, proskočit snožmo tři 
obruče, střílet na branku, a pak už jen 
rychle proběhnout cílem. Celkem pět-
krát.

Ostatní aktivity, které plníme, souvisí 
také se sportem. Jsou propojeny s různý-
mi vyučovacími předměty.

vička??? Přidala jsem pochvalu pro ma-
minku, řekla, že tak je to správné. Všichni 
by TO měli po svých psích kamarádech 
uklidit. Hezká představa, co myslíte?

A také dobré jako příspěvek do auditu 
familyfriendlycommunity, k části zlepše-
ní týkající se vzhledu a prostředí obce.

Zdeňka Lukášková, učitelka MŠ
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Ve výtvarné výcho-
vě jsme vyráběli vlajku 
k této soutěži a ozdobi-
li jí vstupní dveře naší 
školy. Složit báseň byl 
úkol v jazyce českém. 
Písničku zase v hudební 
výchově.

Také jsme vymýšleli 
vlastní vítězný pokřik: 

„Vysočany do toho,
pohár je jen pro toho, 
kdo se moc rád zapojí
a sportu se nebojí.“

Jeho autorkou je Vero-
nika Grobárová.

Mezi další splněné 
úkoly patří stavba a pro- 
běhnutí vlastní opičí 
dráhy, štafeta ve které 
běží i jeden pedagog, 
výdrž v prkně (pod-
por na předloktí ležmo) 
nebo sportování v du-
chu fair play.

Fotografiemi jsme do- 
ložili, že sportujeme  
i ve volném čase. V zimě 
jsme chodili bruslit, bo-
bovat, lyžovat, nyní za-
čínáme jezdit na kole, 
hrajeme kopanou, vybí-
jenou, běháme i plave-
me. 

Všechny informace o soutěži i o našich 
získaných bodech najdete na interneto-
vých stránkách

www.hejtmanuvpohar.cz. 
Snažili jsme se ze všech sil! Soutěž 

končí 30. 4. 2017. Držte nám pěsti, ať se 

nám podaří poslední úkoly splnit včas  
a vyhrát! 

„ALE I KDYŽ NEVYHRAJEME, SPOR-
TOVAT NEPŘESTANEME!!!“ napsali 
žáci naší školy při hodnocení této soutě-
že.

Dana Kouřilová
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BUĎ PŘiPraVEN!
Toto heslo provází skauty po celém 

světě už od doby jejich vzniku. Být při-
praven na výzvy současné doby a svě-
ta představuje náš nekončící program.  
I náš oddíl se připravuje na to, co nás 
čeká v nejbližších měsících.

…skautská pouť… 
V měsíci dubnu se uskuteční každoroč-

ní pouť skautů brněnské diecéze. Tento-
krát budeme putovat z Doubravice nad 
Svitavou do Bořitova, kde se nachází je-
den z nejstarších kostelů na jižní Moravě 
zasvěcený patronu skautů – svatému Jiří. 
Po cestě si budeme ověřovat naše doved-
nosti a schopnosti na různých stanoviš-
tích. Závěrem proběhne mše svatá s na-
ším biskupem Vojtěchem.

…výstup na ivančenu…
Ve stejný den proběhne pouť na Ivan-

čenu, která je kamennou mohylou při 
cestě na Lysou horu, nejvyšší vrchol Bes-
kyd. Tato mohyla byla postavena z při-
nesených kamenů, během desítek let, na 
památku pěti skautů popravených 24. 4. 
1945 za účast v protinacistickém odbo-
ji. Je symbolem vlastenectví, statečnosti  
a přátelství. Tuto cestu podniknou star-
ší rádci našeho oddílu spolu se skauty 
z celé republiky.

…skautský dobrý skutek… 
Již minulý rok jsme se zapojili do celo-

státního projektu Skautský dobrý skutek. 
Je to příležitost být prospěšní v místě, 
kde žijeme. Motto této akce zní „Dělejme 
svět lepším“. V loňském roce se nám po-
vedlo vysbírat velké množství odpadků 
v okolí naší obce. Proto i letos, ve spolu-
práci s obecním úřadem, budeme v této 
činnosti pokračovat.
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…Svojsíkův závod… 
Ve druhém květnovém víkendu pro-

běhnou okresní závody skautů a skautek 
v Rájci–Jestřebí. Bude obtížné navázat na 
naše vítězství před dvěma roky z Jedov-
nic, kde zvítězili hoši. O dobré umístění 
se však chceme sportovně a čestně por-
vat. Starší vlčata budou usilovat o získání 
zkušeností, které v budoucnu určitě vyu-
žijí při mnoha dalších příležitostech. 

…letní stanový tábor… 
Prvních čtrnáct dnů v červenci nás po-

hltí to nejlepší z celého roku, a to je náš 
tábor. V letošním roce se opět ocitneme 
na Randulce, našem oblíbeném tábořišti. 
Čeká nás dobrodružný příběh „Letopisy 
Narnie: Plavba Jitřního poutníka“. Vydá-

me se do tajuplné Narnie a budeme po-
máhat hlavnímu hrdinovi – princi Kaspi-
anovi najít sedm lordů, kteří se ztratili při 
plavbě na moři. Oddílová rada již tábor 
pečlivě připravuje a doufáme, že tábor 
bude minimálně tak úspěšný, jako ten 
minulý. 

Chceme, aby heslo „Buď připraven!“ 
bylo naší motivací na schůzkách našich 
družin v klubovně i přírodě. Věříme, že 
v našem skautském oddíle nacházíme 
místo pro porozumění, zábavu, tvořivost 
a přijetí. 

 
Požehnané velikonoční svátky přeje
za 1. oddíl Naděje Vysočany. 

Magdaléna Koupá
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tJ Vysočany
oKrESNÍ PŘEBor MUŽi - roZloSoVÁNÍ Jaro 2017

PŘÍPraVKa KoPaNé – roZloSoVÁNÍ Jaro 2017

  2. 4.  NE 15.30 15. kolo  Vysočany – Sloup 
  9. 4.  NE 15.30 16. kolo  Letovice – Vysočany 
16. 4.  NE 16.00 17. kolo  Vysočany – Doubravice
23. 4.  NE 16.00 18. kolo  Olomučany – Vysočany
30. 4.  NE 16.30 19. kolo  Vysočany – Olešnice
  7. 5.  NE 13.30 20. kolo  Ráječko“B“ – Vysočany
13. 5.  SO 16.30 21. kolo  Vysočany – Kunštát“B“
20. 5.  SO 16.30 22. kolo  Šošůvka – Vysočany
28. 5.  NE 16.30 23. kolo  Adamov – Vysočany
  4. 6.  NE 16.30 24. kolo  Vysočany – Lipůvka
11. 6.  NE 16.30 25. kolo  Kořenec – Vysočany
17. 6.  SO 16.30 26. kolo  Vysočany – Boskovice“B“

Pátek   5. 5. v 16.00 Vysočany – Knínice,    17.15 Vysočany – Svitávka
Pátek 19. 5. v 16.00 Vysočany – Letovice „B“    17.15 Vysočany – Letovice „A“
Pátek 27. 5. v 16.00 Vysočany – Žijeme hrou „A“  17.15 Vysočany – Žijeme hrou „B“

Petr Panáček, předseda TJ Vysočany


