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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

stalo se již pravidlem, že každoročně před 
velikonočními svátky vydává obec tradič-
ní zpravodaj, ve kterém můžete najít růz-
né důležité informace.
Jelikož na podzim se uskuteční volby do 
zastupitelstva obce a občané rozhodnou 
o novém složení zastupitelstva, pak tento 
můj příspěvek, který nechávám otisknout 
v tomto zpravodaji, je zřejmě posledním 
v tomto volebním období.
Využívám tedy této příležitosti a informa-
ce, které vám nyní podám o dění v naší 
obci, budou také rozšířeny i o rekapitulaci 
naší práce v uplynulém funkčním obdo-
bí 2014–2018. V krátkosti shrnu práci ve 
čtyřletém funkčním období, které bude na 
podzim u konce. 
Jako největší projekt, který byl v obci zre-
alizován, byla dostavba kanalizace a čis-
tírny odpadních vod, kdy tato největší 
akce byla započata na podzim roku 2013 
a celá stavba byla dokončena v roce 2015. 
V březnu 2016 byla pak kanalizace s čistír-
nou zkolaudována a uvedena do trvalého 
provozu. Následně se hned započalo s po-
stupnými opravami místních komunika-
cí v obou částech obce. V současné době 
máme některé komunikace již opraveny, 
ale stále nás čeká postupné opravová-
ní i dalších úseků. Ne jinak tomu bude 
i letos, kdy dojde k opravě komunikace 
v Nové ulici v místní části Molenburk 
a v Housku to bude úsek od autobusové 
zastávky k pomníku padlých. V počátku 
roku 2015 bylo také zdárně dokončeno za-
teplení a odvlhčení budovy naší mateřské 
školy. Bylo opraveno a nově zbudováno 
nové sociální zázemí a šatny v základní 
škole a pochopitelně v neposlední řadě 

obec musela finančně zajistit chod celé 
základní i mateřské školy a také se po-
starat o veškerý obecní majetek, včetně 
veřejného prostranství. Proběhla realizace 
rozšíření veřejného osvětlení v části ulice 
za prodejnou COOP (Jednoty v Molen-
burku) k řadovkám, kde byl dlouhodobý 
problém s osvětlením v této lokalitě. Po-
dařilo se zrealizovat pokračování chod-
níku kolem kostela směrem na hřbitov 
naproti škole a navázat tak na již zrealizo-
vanou zpevněnou plochu před kostelem. 
V letošním roce by se mělo pokračovat 
v další realizaci této části směrem k výle-
tišti. V rámci projektu oprav a budování 
nových chodníků, především pak mezi 
částmi obce Molenburk a Housko, včetně 
zbudování osvětleného místa pro přechá-
zení u rybníka Polačka, se podařilo tento 
projekt připravit do fáze stavebního povo-
lení a realizace by mohla začít v roce 2019. 
Na tento projekt bychom mohli i čerpat 
významnou část evropských finančních 
prostředků z Integrovaného regionální-
ho operačního programu. Ještě v letoš-
ním roce připravíme žádost o dotaci se 
studií pro tuto možnost čerpání financí 
z tohoto programu. Další akcí, která byla 
zrealizována, byla kompletní oprava ha-
sičské zbrojnice s kapličkou v Housku. 
Stále však usilujeme o zbudování nové 
hasičské zbrojnice, abychom mohli naši 
techniku, kterou jsme pořídili v posled-
ním období, důstojně parkovat a naši ha-
siči měli kvalitní a moderní zázemí, jak je 
tomu v jiných obcích. V posledních letech 
se totiž podařilo velmi výrazně zlepšit 
i celkové vybavení naší hasičské zásaho-
vé jednotky za přispění obce a získaným 
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dotacím, především z kraje. Musím říct, že 
hasičská zásahová jednotka v obci pracuje 
velmi uvědoměle a o svěřenou techniku 
a věcné prostředky se vzorně stará. Obec 
i v tomto čtyřletém období podporovala 
i další spolky a sdružení působící v naší 
obci. Odměnou pak většinou je jejich 
kvalitní společenské fungování, zvýšení 
kultury v obci, spolupráce s obcí, a i cel-
kově kladný náhled na obec z venčí. Ve 
spolupráci se Spolkem pro rozvoj ven-
kova Moravský kras a za finanční pod-
pory fondů Evropské unie – Operačního 
programu životního prostředí se podařil 
nákup kompostérů do domácnosti a pro 
obec nákup štěpkovače se spalovacím 
motorem. V rámci rodinné politiky se po-
dařilo prosadit a radou obce schválit od  
1. ledna letošního roku každé matce na 
narozené dítě, která má trvalý pobyt 
v obci Vysočany, jednorázový příspěvek  
1 500 Kč a již druhým rokem je vyplácen 
také jednorázový příspěvek 2 000 Kč ro-
dičům dítěte, které nastupuje do prvního 
ročníku naší základní školy. Podařilo se 
i nadále udržet osvobození od poplatko-
vé povinnosti za odpady seniorům nad 
osmdesát roků a také rodičům dětí, kteří 
mají třetí a další dítě do osmnácti let věku. 
V rámci tzv. pro-rodinného auditu pod 
anglickým názvem „audit familyfriendly-
community“, do kterého se obec přihlásila 
a který má napomoci k rozvoji pro-rodin-
ného klimatu v naší obci a prohloubení 
komunikace mezi občany a samosprávou 
obce, se také začínají naplňovat některá 
opatření, které schválilo Zastupitelstvo 
obce Vysočany dne 19. června 2017. Ná-
rodním realizátorem tohoto projektu je od 
roku 2015 Jihomoravský kraj. Příkladně 
jedním se schváleným opatřením je vybu-
dování dětského hracího prostoru v části 

obce Housko u tenisového kurtu, který 
v této části obce chybí. V letošním roce je 
plán rozšířit tento prostor o další atrak-
tivnější herní prvky. Úvaha je, že prostor 
obohatíme vhodným workoutovým prv-
kem. V obci budou nainstalovány v jarních 
měsících také nové lavičky a pro zvýšení 
čistoty v obci budou na některých místech 
instalovány nové odpadkové koše se sáčky 
na možný sběr psích exkrementů. Také by 
se měla realizovat některá opatření souvi-
sející s besedami či přednáškami se seniory 
na různá témata ve spolupráci se základ-
ní a mateřskou školou, zdravotní cvičení 
apod. Velmi rád bych také zmínil, že po 
delší době se podařilo obci vykoupit někte-
ré pozemky, především pak pozemky pro 
výstavbu rodinných domů a tyto pozemky 
pak mohla obec následně nabídnout mla-
dým rodinám a tím podpořit další rozvoj 
obce. Stále se snažíme v rámci úspor ener-
gií každý rok na burze s energiemi soutě-
žit co nejvýhodnější ceny energií jak pro 
obec, tak i pro naši základní a mateřskou 
školu. Tento projekt realizujeme již čtvr-
tým rokem a výsledky úspor jsou značné. 
V letošním roce ještě plánujeme pořídit na 
obec nový menší traktor, kterým zmoder-
nizujeme naši techniku a který bude slou-
žit obecním účelům a na údržbu veřejného 
prostranství. Je ještě spousta dalších plánů 
a projektů, které jsou, a bude třeba je na 
obci řešit. Naším úsilím a cílem stále je pro 
tyto projekty získávat co možná nejvíce 
finančních zdrojů z dotací, neboť některé 
projekty bez pomoci dotací řešit nelze. 
Vážení spoluobčané, dovolte mi na závěr 
popřát vám a všem vašim blízkým krásné 
a požehnané Velikonoce a radost z přichá-
zejícího jara.

Bc. Josef Ovad,
 starosta obce
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Nebezpečný  
a velkoobjemový odpad

Ve dnech 13. a 14. dubna 2018 se usku-
teční sběr nebezpečného odpadu a vyřa-
zených pneumatik bez disků. Velkoob-
jemový odpad se uskuteční na počátku 

května 2018, konkrétní datum bude vy-
hlášeno obecním rozhlasem a zveřejněno 
na webových stránkách obce.

Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu
Za období leden až prosinec roku 2017 
bylo z kontejneru u Jednoty v Molenbur-
ku vybráno celkem 2 592 kg (o 297 kg 
více než v roce 2016) oděvů, bot a dalších 
použitelných textilních výrobků (leden 

54 kg, únor 184 kg, březen 297 kg, duben 
202 kg, květen 226 kg, červen 354 kg, červe-
nec 282 kg, srpen 174 kg, září 357 kg, říjen 
158 kg, listopad 201 kg, prosinec 101 kg). 
Průměrný měsíční výnos činí 216 kg.

Evidence obyvatel
Obec Vysočany měla k 31. 12. 2017 cel-
kem 792 obyvatel, z toho:

• Housko 215 obyvatel (muži 97, že-
ny 118)

• Molenburk 577 obyvatel (muži 297 
ženy 280)

V průběhu roku 2017:
• narozeno 11 dětí
• zemřelo 15 občanů
• přistěhováno 12 občanů
• odstěhováno 7 občanů

Zpráva kulturní a sociální komise
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
shrnula práci kulturní a sociální komi-
se za rok 2017. V loňském roce jsme na-
vštívili celkem 25 jubilantů. Jednalo se  
o 14 žen (4 z části obce Housko a 10 z čás-
ti obce Molenburk) a 11 mužů (5 z části 
obce Housko a 6 z části obce Molenburk). 
Všem jubilantům jsme předali narozeni-
nový balíček a poblahopřáli tak 2x k 70. 
narozeninám, 9x k 75. narozeninám, 5x  
k 80. narozeninám, 2x k 85. narozeninám, 

2x k 90. narozeninám a 5x k jubileím nad 
90 let. Přáli jsme u jubilantů přímo doma, 
v SENIOR centru Blansko nebo také v ne-
mocnici Milosrdných bratří v Letovicích. 
Tímto bych chtěla poděkovat Hedvice 
Pořízkové za aktivní činnost spojenou  
s výše uvedenými informacemi. Do svaz-
ku obce jsme vítali nové občánky v ob-
řadní síni obecního úřadu. Vítání občán-
ků proběhlo celkem dvakrát – v červnu  
a v listopadu. Při slavnostním obřa-
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Rozpočet obce Vysočany – rok 2018
Příjmy

paragraf položka název položky plán

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 105 000

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 45 000

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou 200 000

1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000

1211 Daň z přidané hodnoty 4 094 800

1333 Poplatky za uložení odpadů 50 000

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. komunal. odpadu 420 000

1341 Poplatek ze psů 14 000

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 23 000

1361 Správní poplatky 11 000

du bylo přivítáno 10 dětí (2 děvčátka  
a 8 chlapečků). Všechny děti dostaly 
malý dáreček a maminky upomínko-
vou kytičku. Začátkem prosince jsme 
byli také nápomocni při rozsvěcování 
vánočního stromu. Budovy sloužící jako 
kulturní zařízení v obci byly téměř ne-
přetržitě využívány. V kulturním domě 
se konaly akce všeho druhu: plesy, ostat-
ková zábava, taneční zábavy, vinobraní, 
dětský karneval, turnaje ve stolním teni-
se, svatby, oslavy narozenin, představení 
divadelních ochotníků z Krásenska, kniž-
ní burza, dětské bazárky, výstava letadel. 
Sál či přísálí využili pro své schůze také 
hasiči, myslivci, tělovýchovná jednota či 
ČČK. Klubovna posloužila jako zázemí 
pro školení JSDH Vysočany, volby, schů-
zi KDU-ČSL, schůzi Jednoty Vysočany či 
různé soukromé akce. Budovu ošetřovny 

využívali místní skauti pro své pravidel-
né schůzky. Areál „Pod Lipami“ v části 
obce Molenburk, tak jako každý rok, vy-
tvořil zázemí pro pálení čarodějnic, pou-
ťové taneční zábavy nebo pro 125. výročí 
založení SDH Vysočany – Molenburk. 
Areál „U Tenisového kurtu“ v Housku 
byl taktéž hojně využíván pro pořádání 
sportovních či kulturních akcí. Ve schů-
zovní místnosti v Housku se konaly 
volby a tato místnost i nadále poskytuje 
zázemí pro schůze členů SDH Housko. 
Chtěla bych všem členům kulturní a so-
ciální komise poděkovat za jejich celoroč-
ní práci a jejich jménem i jménem svým 
vám popřát, milí spoluobčané, krásné 
Velikonoce, hlavně zdraví, rodinnou po-
hodu a hodně životního optimismu.

Ing. Bc. Lenka Sedláková, 
předsedkyně kulturní a sociální komise  
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Příjmy

paragraf položka název položky plán

1381 Daň z hazardních her 64 000

1511 Daň z nemovitostí 415 000

2449 Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp. územ-
ní úrovně

5 000

4111 Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr. dot. 
vztahu

48 000

4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr.dot vztahu 243 100

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 68 500

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 3 000

3631 Veřejné osvětlení 500

3632 Pohřebnictví 13 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 400 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. 
a komunál.)

17 700

3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů 60 000

6171 Činnost místní správy 10 800

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000

6409 Ostatní činnosti jinde neuvedené 11 000

Příjmy celkem: 10 401 600

Financování

8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bankovních 
účtech

2 000 000

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků

-1 832 100

Příjmy celkem: 10 569 500
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Výdaje

paragraf název plán

2212 Silnice 2 580 000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 612 000

2292 Dopravní obslužnost 39 400

2310 Pitná voda 40 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 361 300

3111 Předškolní zařízení – mateřská škola 280 000

3117 První stupeň základních škol 1 122 000

3314 Činnosti knihovnické 40 000

3319 Ostatní záležitosti kultury 14 000

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

3341 Rozhlas a televize 30 000

3392 Zájmová činnost v kultuře 449 500

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 37 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000

3421 Využití volného času dětí a mládeže 186 000

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 2 000

3631 Veřejné osvětlení 185 000

3632 Pohřebnictví 12 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 95 500

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 873 000

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20 000

5212 Ochrana obyvatelstva 1 000

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 146 000

6112 Zastupitelstva obcí 961 000

6118 Volba prezidenta 48 000

6171 Činnost místní správy 1 639 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 21 000

6402 Finanční vypořádání minulých let 24 800

Výdaje celkem: 10 569 500
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Kalendář akcí

Žehnání opravené kaple  
a hasičské zbrojnice

V sobotu 5. května 2018 se uskuteč-
ní žehnání opravené kaple a hasičské 
zbrojnice v Housku. Slavnostní akce 
začne ve 13.30 hodin mší svatou, po 

ukončení mše svaté a žehnání bude 
zajištěno občerstvení s dalším progra-
mem v areálu U kurtu. Všichni jste sr-
dečně zváni!

Datum Název akce Hlavní organizátor

1. 4. 2018 Sběr elektrospotřebičů a železného šrotu SDH Housko

8. 4. 2018 Vysočany-Čebín I.B třída fotbal 15.30 TJ Vysočany

15. 4. 2018 Vysočany-Křenovice I.B třída fotbal 15.00 TJ Vysočany

27.–28. 4. 2018 Dětský bazárek ČČK Vysočany

29. 4. 2018 Vysočany-Lipovec I.B třída fotbal 16.00 TJ Vysočany

30. 4. 2018 Pálení čarodějnic SDH Molenburk a MŠ Vysočany

5. 5. 2018 Žehnání opravené kaple a hasičské zbrojnice obec Vysočany

13. 5. 2018 Vysočany-Kobeřice I.B třída fotbal 16.30 TJ Vysočany

27. 5. 2018 Vysočany-Soběšice I.B třída fotbal 16.30 TJ Vysočany

2. 6. 2018 Dětský den SDH Housko

10. 6. 2018 Vysočany-Slavkov I.B třída fotbal 16.30 TJ Vysočany

8. 7. 2018 Cyrilometodějská pouť (mše v 9.30) Farnost Vysočany

4.–8. 7. 2018 Tradiční Vysočanská pouť TJ Vysočany

21. 7. 2018 Vysočanský triatlon SPORT CLUB Ráječko – TJ 
Vysočany – obec Vysočany

21. 7. 2018 Makrelový večer + Medobraní SDH Housko + Včelaři Vyso-
čany

1. 9. 2018 Pohádkový les SDH Housko

říjen 2018 Sběr elektrospotřebičů SDH Housko

říjen 2018 Dětský bazárek ČČK Vysočany

28. 12. 2018 Vánoční turnaj TJ Vysočany

30. 12. 2018 Předsilvestrovký fotbálek 17.00 TJ Vysočany
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O slevu na svoz odpadu je nutné  
požádat do konce března

Všichni poplatníci, jichž se na základě 
Obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů týká osvobození od poplatku, 
musí podat na obecní úřad vyplněnou 
žádost o osvobození, a to nejpozději  
do 31. 3. 2018. Pokud tak neučiní, nárok 
na osvobození od poplatku zanikne.

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická 
osoba, která je

a) umístěna do dětského domova pro 
děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc na základě rozhod-

nutí soudu, na žádost obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro senio-
ry, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení.

(2) Od poplatku se osvobozují:

a) osoby, které v roce splatnosti po-
platku dosáhnou 80 let a starší,
b) třetí a další dítě v domácnosti, které 
v roce splatnosti poplatku nedosáhlo 
věku 18 let,
c) osoby, které jsou v obci hlášeny 
k pobytu, dlouhodobě však žijí mimo 
území obce déle jak šest po sobě jdou-
cích měsíců, a po tuto dobu se v obci 
nevyskytují (osvobození dle tohoto 
bodu je nutné správci poplatku pro-
kázat).

Zasedání Zastupitelstva obce Vysočany
Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 15. a 16. veřejném zasedání mj. schválilo:

• rozpočtové opatření č. 10/2017-13/2017, 1/2018,
• rozpočet obce pro rok 2018 v paragrafovém znění,
• pro ZŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 1 100 000 Kč na rok 2018 jako zá-

vazný 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 2018 jako zá-
vazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovilo částku 65 000 Kč na výdaje 
za plyn, elektrickou energii, vodu a stočné,

• rozpočtový výhled pro roky 2019–2020,
• ponechání výše poplatku za svoz komunálních odpadů v částce 550 Kč na poplat-

níka,
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shro-
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mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů,

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030039759/001 mezi 
obcí Vysočany a společností E.ON Distribuce, a.s., pro realizaci stavby s názvem 
„Vysočany, Molenburk – kabelová smyčka, Mynařík“ na pozemku ve vlastnictví 
obce p. č. 712/3, v k. ú. Molenburk,

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040013244/001 mezi 
obcí Vysočany a společností E.ON Distribuce, a.s., pro realizaci stavby s názvem 
„Vysočany, Housko – úprava DP, Tomášek“ na pozemku ve vlastnictví obce  
p. č. 316/1, v k. ú. Housko, 

• Inventarizační zprávu obce Vysočany za rok 2017,
• závěrečný účet obce za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospo-

daření za rok 2017 obce a účetní závěrku obce za rok 2017,
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 000 Kč Tělovýchovné jednotě Vyso-

čany,
• prodej pozemku p. č. 384/6 o výměře 625 m2 v k. ú. Molenburk Haně Hořavové,
• Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na předfinancování projektu Předcházení 

vzniku odpadů v Moravském krasu mezi obcí Vysočany a DSO Spolkem pro 
rozvoj venkova Moravský kras.

• zrušení práva zpětné koupě na pozemek parc. č. 384/3, v katastrálním území 
Molenburk u Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené 
mezi Obcí Vysočany a Ing. Markem Jelínkem,

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce 
pro tvorbu Analýzy současného stavu a posouzení míry souladu s požadavky 
GDPR, mezi obcí Vysočany a DSO Tišnovsko,

• Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fy-
zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, mezi obcí Vysočany a DSO Tišnovsko.

Schůze Rady obce Vysočany
Rada obce Vysočany na svých zasedáních od 27. 11. 2017 do 19. 2. 2018 mj. schválila:

• Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku – č. 13/17 mezi obcí Vysočany 
a Svazkem obcí Drahanská vrchovina,

• Plán inventur za rok 2017,
• vyřazení majetku obce Vysočany a MŠ Vysočany,
• Nájemní smlouvu č. 144/2891/2017 mezi obcí Vysočany a Lesy ČR, s. p.
• Smlouvu o pronájmu pozemků mezi obcí Vysočany a ZŠ Vysočany,
• rozpočet na rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020 pří-

spěvkové organizace ZŠ Vysočany a MŠ Vysočany,
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• navýšení příspěvku na narozené dítě na částku 1 500 Kč,
• formulář Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Vysočany na rok 2018,
• finanční dar SONS Blansko ve výši 500 Kč a darovací smlouvu,
• finanční dar STP Sloup, Šošůvka a Vysočany ve výši 1 500 Kč a darovací smlouvu,
• finanční dar spolku OREL, jednota Vysočany, ve výši 5 000 Kč a darovací smlouvu,
• finanční dar Českému svazu včelařů, z. s., ZO Sloup v Moravském krasu ve výši 

3 000 Kč a darovací smlouvu,
• finanční dar okrsku SH ČMS, Vavřinec 54 ve výši 1 000 Kč a darovací smlouvu,
• vyřazení knih z fondu obecní knihovny,
• Smlouvu o dílo na elektromontážní práce mezi obcí Vysočany a firmou N-P Elektro,
• Výzvu na předložení nabídky na akci s názvem Oprava místních komunikací 

v obci Vysočany v roce 2018,
• Výzvu na předložení nabídky na akci s názvem Rekonstrukce chodníků za kos-

telem ve Vysočanech,
• Výzvu k předložení nabídky s názvem Nákup a dodávka traktoru včetně příslu-

šenství pro komunální účely,
• zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 384/6, v katastrálním území Molenburk, 
• výběr nejvhodnější nabídky firmy PORR a. s., odštěpný závod Morava, Skály 

870, 763 62 Tlumačov, IČ 43005560, na akci „Oprava místních komunikací v obci 
Vysočany v roce 2018“.

• zveřejnění záměru obce pronajmout restauraci v kulturním domě ve Vysoča-
nech, č. p. 130 za účelem poskytování restauračních služeb a vaření od 1. čer-
vence 2018,

• hospodářský výsledek ZŠ Vysočany za rok 2017 ve výši 43 625,95 Kč,
• hospodářský výsledek MŠ Vysočany za rok 2017 ve výši 15 537,21 Kč,
• účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Vysočany a MŠ Vysočany za rok 2017.

Příspěvek na narozené dítě
Rada obce schválila navýšení příspěvku 
na narozené dítě v obci od 1. ledna 2018 
z 500 Kč na 1 500 Kč. Nárok na příspě-
vek na narozené dítě má matka, která 
porodila živé dítě a má trvalý pobyt na 
území obce Vysočany. Nárok na příspě-
vek má rovněž otec živě narozeného dí-
těte, jestliže matka, která dítě porodila, 
zemřela a ke dni porodu splnila podmín-
ky pro poskytnutí příspěvku. V případě 
úmrtí matky má nárok na příspěvek otec 
dítěte, pokud má trvalý pobyt na úze-
mí obce Vysočany. Nárok na příspěvek 

vzniká dnem narození dítěte, splněním 
podmínek stanovených pravidly a po-
dáním žádosti o příspěvek. K žádosti je 
nutné předložit rodný list dítěte. Obec 
Vysočany je oprávněna kontrolovat úda-
je uvedené v žádosti o příspěvek (údaje 
o narození dítěte na základě předložené-
ho rodného listu dítěte, jeho přihlášení 
k trvalému pobytu nebo trvání trvalé-
ho pobytu, trvalý pobyt matky/otce). 
Nárok na výplatu příspěvku zaniká,  
nebyl-li uplatněn do 1 roku ode dne na-
rození dítěte. Příspěvek ve výši 1 500 Kč 
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Sociálně-právní ochrana dětí
Sociálně-právní ochranou dětí („SPOD“) 
se rozumí:

• ochrana práv dítěte na příznivý vý-
voj a řádnou výchovu,

• ochrana oprávněných zájmů dítěte,
• působení směřující k obnovení na-

rušených funkcí rodiny,
• zabezpečení náhradního rodinného 

prostředí pro dítě, které nemůže být 
vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřu-
je zejména na děti:
    a) jejichž rodiče
1. zemřeli,
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičov-
ské odpovědnosti, nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva ply-
noucí z rodičovské odpovědnosti,

b) které byly svěřeny do výchovy jiné 
osoby odpovědné za výchovu dítěte, po-
kud tato osoba neplní povinnosti plynoucí 
ze svěření dítěte do její výchovy,

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný 
život spočívající zejména v tom, že zane-
dbávají školní docházku, nepracují, i když 
nemají dostatečný zdroj obživy, požívají 
alkohol nebo návykové látky, jsou ohro-
ženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly 
trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 
let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným 
činem, opakovaně nebo soustavně páchají 
přestupky nebo jinak ohrožují občanské 
soužití,

d) které se opakovaně dopouští útěků od 
rodičů nebo jiných fyzických nebo právnic-

kých osob odpovědných za výchovu dítěte,
e) na kterých byl spáchán trestný čin 

ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lid-
skou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, 
nebo je podezření na spáchání takového 
činu,

f) které jsou na základě žádostí rodičů 
nebo jiných osob odpovědných za výchovu 
dítěte opakovaně umísťovány do zaříze-
ní zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo 
jejich umístění v takových zařízeních trvá 
déle než 6 měsíců,

g) které jsou ohrožovány násilím mezi 
rodiči nebo jinými osobami odpovědnými 
za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi 
dalšími fyzickými osobami,

h) které jsou žadateli o udělení mezi-
národní ochrany, azylanty nebo osobami 
požívajícími doplňkové ochrany, a které 
se na území České republiky nacházejí bez 
doprovodu rodičů nebo jiných osob odpo-
vědných za jejich výchovu pokud tyto sku-
tečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou 
takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují 
vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být pří-
činou nepříznivého vývoje dětí.
SPOD se tedy ve své činnosti zaměřuje ze-
jména na pomoc dětem a jejich rodinám. 
Obec Vysočany vykonává činnosti SPOD 
v rozsahu dané zákonem č. 539/1999 Sb. 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů a řídí se standardy 
kvality. Činnost spojenou se SPOD vykoná-
vá starosta obce. Více informací naleznete 
na webu obce. 

se vyplácí jednorázově v hotovosti nebo 
převodem na účet žadatelky/žadate-
le, který je uveden v žádosti. Dojde-li 
v době od narození dítěte, do doby, než 

je příspěvek vyplacen, ke změně trvalé-
ho pobytu dítěte, dávka bude vyplacena 
taktéž. Rozhodující je splnění podmínek 
ke dni narození dítěte.
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Od 1. února 2018 začala platit  
otcovská dovolená

Od 1. února 2018 lze žádat o novou dáv-
ku nemocenského pojištění – otcovskou. 
Tato krátkodobá dávka umožní tatínkům 
zůstat doma s miminkem po jeho naroze-
ní. Nastoupit na dávku mohou v období 
šesti týdnů ode dne narození dítěte.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO NÁROK 
NA OTCOVSKOU?
Základní podmínkou nároku na otcov-
skou je účast na nemocenském pojištění, 
tj. např. trvání zaměstnání, které založi-
lo účast na pojištění v době nástupu na 
tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je 
odváděno pojistné na sociální zabezpe-
čení). U osob samostatně výdělečně čin-
ných (OSVČ) musí být pro nárok na ot-
covskou splněna podmínka dobrovolné 
účasti na nemocenském pojištění OSVČ 
aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně 
předcházejících dni nástupu na otcov-
skou. OSVČ nesmí v době pobírání této 
dávky vykonávat osobně samostatnou 
výdělečnou činnost. Kromě tatínků může 
mít nárok na otcovskou také pojištěnec 
(muž i žena), jenž pečuje o dítě, které pře-
vzal do péče nahrazující péči rodičů na 
základě rozhodnutí příslušného orgánu, 
pokud dítě ke dni převzetí do péče nedo-
sáhlo 7 let věku. Důležité: Otcovská nále-
ží, jen nastal-li nástup na otcovskou v ob-
dobí šesti týdnů ode dne narození dítěte 
nebo jeho převzetí do péče. V zaměstnání 
je nutné požádat zaměstnavatele o rodi-
čovskou dovolenou.

PO JAK DLOUHOU DOBU JE OTCOV-
SKÁ VYPLÁCENA?
Dávka se poskytuje maximálně 1 týden 
(7 kalendářních dnů) ode dne nástupu na 

otcovskou. Nástup na otcovskou si otec 
určí sám v období šesti týdnů ode dne 
narození dítěte. Výplatu dávky nelze pře-
rušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých 
dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to 
i v případech, kdy rodič pečuje o dvojča-
ta či vícerčata.

NA ČEM ZÁVISÍ VÝŠE OTCOVSKÉ?
Kalkulačka pro výpočet otcovské je 
k dispozici na webových stránkách 
MPSV – viz: www.mpsv.cz/cs/11580.
Výše otcovské činí 70 % redukovaného 
denního vyměřovacího základu (DVZ) 
za kalendářní den. Denní vyměřovací zá-
klad se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 
kalendářních měsíců před nástupem na 
dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu mě-
síčních základů pojistného v rozhodném 
období před nástupem na dávku. Prů-
měrný denní příjem se upravuje (redu-
kuje) pomocí tří redukčních hranic. DVZ 
se tedy stanovuje stejným způsobem jako 
u peněžité pomoci v mateřství.

JAKÉ DOKLADY JSOU POTŘEBA?
Nárok na dávku se uplatňuje na tisko-
pisu „Žádost o dávku otcovské popo-
rodní péče (otcovskou)“. Žadatel vyplní 
přední stranu tiskopisu a odešle ho své-
mu zaměstnavateli, který vyplní dru-
hou stranu. Po skončení podpůrčí doby,  
tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel 
odešle vyplněný tiskopis společně s tis-
kopisem „Příloha k žádosti o dávku ne-
mocenského pojištění“ příslušné OSSZ  
(tj. obdobný postup jako u ostatních dá-
vek nemocenského pojištění). OSVČ bu-
dou žádost o otcovskou uplatňovat po 
uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, 
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u které jsou registrovány. Ze zákona je 
lhůta zpracování (výplaty) dávky do jed-
noho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží 
kompletní doklady potřebné k její vý-
platě, která se provádí na bankovní účet 
nebo složenkou na adresu bydliště.

KOMU NÁROK NA OTCOVSKOU NE-
VZNIKÁ?
Nárok na otcovskou nevznikne, jestli-
že k nástupu na otcovskou dojde až po 
zániku pojištění, to znamená, že u ot-
covské neplyne ochranná lhůta. Nárok 
na otcovskou nemají studenti (samotné 
studium se totiž za dobu pojištění ne-
považuje) ani osoby vedené v evidenci 
úřadu práce. Zaměstnancům, kteří jsou 
zaměstnáni na základě dohody o prove-

dení práce, a jejich měsíční zúčtovaný 
příjem je maximálně 10 000 Kč včetně, 
nevzniká účast na nemocenském po-
jištění, tedy ani nárok na otcovskou. 
Pokud je dítě umístěno v zařízení po-
skytujícím nepřetržitou péči o děti z ji-
ných než zdravotních důvodů na straně 
dítěte nebo matky, podpůrčí doba u ot-
covské končí dnem umístění dítěte do 
zařízení.

KDE PORADÍ?
Více informací k dávkám nemocenského 
pojištění s ohledem na konkrétní situa-
ci poskytnou pracovníci OSSZ nebo call 
centra pro nemocenské pojištění na tel. 
čísle 800 050 248.

Zdroj: www.cssz.cz

Děkujeme za vaši štědrost  
v Tříkrálové sbírce 2018

Oblastní charita Blansko děkuje všem li-
dem, kteří na počátku nového roku ote-
vřeli svá srdce i dveře tříkrálovým koled-
níkům ve městech a obcích na Blanensku. 
V letošním roce jsme v 17. ročníku Tříkrá-
lové sbírky získali 2 106 080 korun, to je 
o 148 484 víc než vloni. Lidé nám přispěli 
celkem do 412 pokladniček.
Za tyto peníze plánujeme koupit postele 
do azylových domů pro matky s dětmi 
a do noclehárny pro muže, podpořit hu-

manitární pomoc a další charitní služby, 
kterými pomáháme lidem na Blanensku. 
Velký dík patří také všem králům, kteří 
nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat 
do ulic. Dále chceme poděkovat všem 
lidem, kteří se na sbírce a na doprovod-
ných tříkrálových akcí jakkoliv podíleli.
Děkujeme, že myslíte na Ty, kteří nemají 
tolik štěstí!

Jana Sedláková,  
ředitelka Oblastní charity Blansko
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Charitní záchranná síť  
zachytí lidi v akutní krizi

Lidem, kteří nespadají pod žádnou ze 
služeb charity ani do dalších služeb v re-
gionu, nově pomůže Charitní záchranná 
síť. Oblastní charita Blansko ji spouští le-
tos v únoru.
Rodina žijící na hranici chudoby, která 
má dluhy a ke konci měsíce jí už nezbý-
vají peníze na jídlo. Matka, kterou upro-
střed noci vyhodil přítel na ulici i s dět-
mi. Muž, kterému vyhoří dům. Charitní 
záchranná síť Oblastní charity Blansko je 
tu pro lidi, jimž nemůžou pomoci soci-
ální, zdravotní, prorodinné a jiné služby 
v regionu. 
„Charitní záchranná síť částečně fungo-
vala v blanenské charitě i dřív, od února 
letošního roku ji ale spouštíme naplno. 
Měla by zachytit lidi, kterým nemůže-
me pomoci v rámci ostatních charitních 
služeb,“ říká zástupce ředitelky Oblastní 
charity Blansko Miroslav Doležel. To zna-
mená, že například v azylovém domě zá-
kon neumožňuje ubytovat matku s dětmi 
uprostřed noci. Proto v takových přípa-
dech charita v rámci Charitní záchranné 
sítě umožňuje ubytování na jednu noc 
v pracovních dnech nebo přes víkend 
v krizovém bytě. Poté člověku v krizi pra-
covníci charity hledají následnou pomoc. 
„Nedávno jsme třeba vyjížděli k člověku, 
jemuž vyhořel dům. Muže jsme ubytovali 
přes víkend v krizovém bytě, pracovníci 
služby Krizová pomoc mu pomohli zaří-
dit sociální dávky a nyní využívá Nocle-
hárnu pro muže a Nízkoprahové denní 

centrum Stará fabrika,“ přibližuje činnost 
Charitní záchranné sítě Miroslav Doležel.
Mezi další materiální pomoc, kterou mů-
žou lidé dostat v Charitní záchranné síti, 
patří trvanlivé potraviny, oblečení, drob-
né elektrospotřebiče a další věci základní 
potřeby. Kromě Blanska budou tyto věci 
k dostání nově i v Boskovicích v místě 
Charitní pomoci v blízkosti zařízení Be-
tany. „Vedle materiálních prostředků po-
skytujeme také duchovní pomoc a sna-
žíme se těmto lidem najít pomoc i mimo 
charitní služby,“ dodává Miroslav Dole-
žel. 
Lidi, které spadají do Charitní záchran-
né sítě, se do ní můžou dostat přes ostat-
ní služby charity i regionu, kněze ve 
farnostech, obce nebo můžou sami přijít 
na charitní První kontakt. Ten je pro ně 
otevřen v pracovní dny od 7.30 do 15.30 
v Okně dokořán na Starém Blansku za 
kolejemi. Nepřetržitě pak můžou lidé 
v krizi volat na Linku důvěry na číslo  
516 410 668.
Charitní záchranná síť se zavádí ve 
všech oblastních charitách po celé br-
něnské diecézi. Je placená z prostředků 
charity a pro potřebné je zdarma.

Miroslav Doležel,  
zástupce ředitelky OCH Blansko
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Sbor dobrovolných hasičů Housko
Když se dívám z okna ven a vidím poma-
lu se rozvíjející sněženky a bledule, vím, 
že nastává náš čas. Čas zapojovat se nejen 
do kulturního dění v naší malebné ves-
ničce. Čas dobrovolných hasičů. Náš sbor 
je ve svém úsilí vytrvalý a nepoleví ani 
v roce 2018. Činnost v kultuře konec kon-
ců započala již v lednu, kdy jsme uspo-
řádali 5. HASIČSKÝ BÁL. Ani tentokrát 
nebyli návštěvníci bálu ochuzeni o skvě-
lé herecké výkony některých našich členů 
sboru. Předtančení bylo věnováno všem 
našim manželkám a manželům, milen-
kám a milencům, rodinným příslušníkům 
a přátelům, kdy jsme je žádali o pochope-
ní, že mnoho (možná někdy až moc) času 
věnujeme sboru. Hlavní scénka se pak 
nesla v duchu „Účastníků zájezdu“ a její 
závěr byl povzbuzením pro všechny, že 
když člověk nemůže, tak musí víc „při-
dat“ a ono to půjde. Je pravdou, že účast 
byla slabší než předešlé ročníky. Snad to 
bylo opravdu způsobené řádící chřipko-
vou epidemií. K tanci i poslechu hrála 

opět hudební skupina Reflex-Rock, která 
se s námi tímto 5. ročníkem rozloučila. 
Tímto by chtěl náš sbor členům skupiny 
Reflex-Rock poděkovat za jejich nadstan-
dartní služby a popřát jim hodně zdaru 
a štěstí v dalším jejich působení, které si 
zvolili. Takže v příštím roce, kdy se bál 
bude konat 9. února, nám bude hrát hu-
dební skupina TAMDEM z Protivanova. 
Ještě jednou děkujeme všem sponzorům, 
kteří nás podpořili jakýmkoliv příspěv-
kem do naší bohaté tomboly. A já děkuji 
všem členům našeho sboru za jejich ži-
votní nasazení a práci během bálu. Opět 
to byla krásná práce! 10. února jsme vy-
razili v tradičním masopustním průvo-
du. Melodie vyluzovaná z harmoniky 
a vozembouchu se linula celým Hous-
kem. Celkem se nás ulicemi prohánělo 
23, nejmladší účastnice průvodu, malá 
Viktorka, měla necelý rok. I když nás po-
stupem času záblo do noh, nevynechali 
jsme žádnou houskovskou domácnost. 
Naši spoluobčané byli opět velmi štědří 



17

Zpravodaj obce Vysočany

a my jim mnohokrát děkujeme za jejich 
příspěvky, za výborné občerstvení a za 
něco „na zahřátí“. Na výroční valné hro-
madě, na konci roku 2017, se změnil stav 
naší členské základny z 65 na 61 členů. 
Bohužel naše řady navždy opustil jeden 
z nejstarších členů – náš dlouholetý veli-
tel sboru – bratr František Hejč. Čest jeho 
památce! Jak jistě dobře víte, v loňském 
roce se podařilo uskutečnit opravu hous-
kovské kapličky s přilehlým hasičským 
skladem. V květnu bychom rádi provedli 
ve spolupráci s obcí jejich slavnostní ote-
vření. Také doufáme, že se letos koneč-
ně podaří i získat dotaci na stavbu nové 
hasičské zbrojnice, o kterou obec žádala 
už dvakrát, bohužel neúspěšně. A jaký 

je letošní plán našich akcí? Předně se 
naši členové budou pravidelně školit, ať 
už pro potřeby zásahové jednotky, nebo 
v oblasti prevence. Během dubna a října 
provedeme sběr starých a vyřazených 
elektrospotřebičů v celé obci, v Housku 
pak během dubna provedeme sběr želez-
ného šrotu. Dále připravujeme tradiční 
Dětský den (2. června), Makrelový večer 
spojený s Medobraním místních včela-
řů (21. července) nebo Pohádkový les  
(1. září). Chtěli bychom vám popřát 
KRÁSNÉ VELIKONOCE, příjemné pro-
buzení ze zimního spánku a mnoho sil 
do letošního roku. 

za SDH HOUSKO  
Ing. Bc. Lenka Sedláková, starostka sboru
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Včelaři
Začalo jaro a včely, jako každý rok za-
čínají shánět potravu a zároveň s touto 
činností opylují naše zahrady, pole a lesy. 
Tato činnost je pro ně přirozená, pro za-
hrady, pole důležitá a pro lidi všeobecně 
známá. Ale o tom až příště.
Proto si dovolím Vás seznámit se sou-
časností našeho včelařského spolku ZO 
Sloup v Moravském krasu, jehož členové 
jsou i včelaři z Vysočan.
Včelařský spolek Sloup v Moravském 
krasu navazuje na odkaz předků, kteří 
tento spolek založili již na začátku minu-
lého století. V současné době sdružuje 65 
včelařů a stará se o tři včelaře, kteří ne-
jsou ve spolku přihlášeni. Celkový počet 
včelstev našich členů se pohybuje kolem 
560, které jsou rozmístěny v katastrech 

obcí Sloup, Šošůvka, Němčice, Vavřinec, 
Vysočany, Nové Dvory, Suchdol a Petro-
vice. Také se v katastrech uvedených obcí 
vyskytují včelstva registrovaných včelařů 
z jiných organizací v počtu 191 včelstev. 
V rámci naší základní organizace působí 
1 včelařský kroužek registrovaný při ZŠ 
Sloup vedený přítelem Ing. Ivanem Dole-
žalem ze Šošůvky. Výbor a důvěrníci na-
šeho spolku se schází pravidelně každý 
měsíc, aby průběžně řešili činnosti spoje-
né s chovem včelstev, jejich zdravotního 
stavu včetně léčiv, hlášení a pokynů ve-
terinární správy, aby i přes rozsáhlou ob-
last působnosti naší ZO nedošlo v žádné 
obci k problémům s chovem včel. V rám-
ci působnosti naší ZO pořádáme před-
nášky předních odborníků a průkopníků 
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ve včelařství, protože obor včelařství se 
neustále vyvíjí a přináší nové poznatky. 
V letošním roce vysadíme v katastru naší 
obce Vysočany, tři lípy – nektarové stro-
my, na kterých budou mít příští genera-
ce včel kvalitní pastvu. Je potěšitelné, že 
se o včelařství zajímá i mladá generace, 

která v poslední době stále více rozšiřu-
je naši členskou základnu. Zajisté tomu 
napomáhá i propagace včelařství jako 
je pořádání dnes již tradičního dětského 
medobraní v Housku.  

 Josef Král

Škola
Vždycky, když jsme s kolegyněmi po-
žádány o to, abychom do tohoto obec-
ního zpravodaje přispěly svou troškou 
do mlýna a napsaly něco o škole, o dění 
v ní, o našich žácích, jejich práci nebo 
výsledcích, o sobě či našich postojích 
či názorech, dlouho hledáme téma. Ta-
kové téma, které by bylo zajímavé pro 
všechny. Takové téma, co na pár řádcích 
sdělí, čeho všeho jsou naši žáci schopni 
dosáhnout a jak dobře si vedou v jejich 
nelehké každodenní činnosti. Stejně jako 
jejich paní učitelky nebo paní kuchařky, 
paní školnice nebo paní administrativní 
pracovnice. Asi to není možné. Činností, 
aktivit, úkolů či zážitků máme tolik, že se 
do jedné stránky A4 nevejdou. Třeba jen 
poslední relace našich páťáků v místním 
rozhlase pouze v bodech popsala naše 
aktivity zaměřené na environmentální 
výchovu.
Rozhodla jsem se proto využít dnešní 
možnost prezentace školy k poděko-
vání zřizovateli. Zejména za finanční 
podporu. Naše škola se již několik let 
potýká s malým počtem žáků, což s se-
bou přináší i malou podporu od státu. 
Stát hradí vzdělávání právě podle počtu 
žáků a zbytek musí zřizovatel doplatit ze 
svých prostředků. Není to zrovna malá 
částka, takže jsem ráda, že ve Vysočanech 
nejen „sedí“ v zastupitelstvu lidé, ale 

jsou to rozumní lidé. Jsou to zastupitelé, 
kteří mají zájem o to, aby jejich děti vy-
růstaly v bezpečí, získávaly vztah k obci, 
tvořily kamarádské skupiny na celý život 
a v neposlední řadě se jim dostalo dob-
rého vzdělání i výchovy. Ve škole se děti 
dozví jak žít, co dělat a jak vůbec být. Do 
školy jsou děti posílány, aby byly zasvě-
ceny do těch největších společenských 
záhad. Z domova je rodiče vyšlou, aby 
se seznámily s pravdou o světě. Všechno, 
co potřebují znát, tam někde v každém ze 
školy je: slušnost, láska, základy hygieny, 
ekologie, rovnost, rozumný život. Naučí 
se, že když vyrazí do světa, je nejlepší se 
chytit někoho za ruku a držet se pohro-
madě. Po studiích se pak jako patrioti 
obce budou už jako dospělí a zralí vra-
cet a pracovat na tom, aby Vysočany byly 
… . A byly nej… . Naše škola tedy může 
v klidu fungovat, pracovat. Pracovat na 
tom, že ten „svět“ je vlastně škola. Já dě-
kuji za všechny, kteří do naší školy chodí, 
chodili nebo budou chodit.
Na druhou stranu si nemyslete, že jen se-
díme a čekáme, zda nám zůstanou peníze 
na novu šatnu nebo toalety, knihy, krouž-
ky či žíněnky. Také se snažíme. Hledáme 
projekty, do kterých se můžeme zapojit. 
Za získané peníze pak navýšit majetek 
obce. I zde je často třeba pochopení a po-
moc zřizovatele, protože některé projek-
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ty se neobejdou bez finanční spoluúčasti. 
Za poslední 4 roky jsme celkem získali 
895 560 Kč, které jsme využili na rekon-
strukci toalet a hygienických koutků 
ve třídách (200 000 Kč), šatny pro žáky  
(41 000 Kč), nové lavičky (4 000 Kč), nové 
knihy a jazykové kurzy pro žáky a učite-
le v zahraničí (378 980 Kč) nebo projekt 
na zajištění kroužků a vzdělávání peda-
gogů (271 580 Kč). Sami žáci sbírají sta-
rý papír a utržených 10 000 Kč putova-
lo na obnovu školní zahrady. Projekt na 
rekonstrukci školní zahrady v hodnotě  

500 000 Kč jsme podávali letos v lednu na 
Ministerstvo životního prostředí a podle 
posledních informací bychom do konce 
prázdnin měli vědět, zda se podaří tento 
sen uskutečnit.
Domnívám se, že bychom měli mít všich-
ni na paměti, že poznatky ze školy na nás 
budou vyskakovat bez ustání, až do smr-
ti. A proto je důležitým obdobím v na-
šem životě. Život nás stále zkouší, zda 
to, čemu jsme se naučili, také rozumíme 
a umíme použít. 

Mgr. Jana Sehnalová, ředitelka školy

STŘÍPKY Z OBECNÍ KRONIKY – díl 12.
Letos na podzim to bude již 100 let, co 
skončil jeden z největších válečných kon-
fliktů novodobých dějin, který si záhy 
vysloužil označení Velká nebo též Svě-
tová válka. Důsledkem tohoto čtyřletého 
chmurného období bylo nejen pohasnu-
tí více než milionu lidských životů, ale 
rovněž rozpad Rakousko-Uherska na pět 
nástupnických států. Byly to Českoslo-
venská republika, Polská republika, Ma-
ďarská republika, Království Srbů, Chor-
vatů a Slovinců a Rakouská republika. Po 
celé naší zemi se v letošním roce připomí-
nají události památného roku 1918. Při-
pomeňme si je tedy i my prostřednictvím 
autentické vzpomínky Františka Tenory, 
kterou jsem si dovolil místy přizpůsobit 
současným gramatickým pravidlům.
„Ač jsem se již na str. 139 zmínil o tom, 
že již během války (aspoň v myslích pro-
zíravějších) vzbuzovaly se naděje čehosi 
neznámého, co se však nesmělo hlasitě, 
ba ani šeptem prosloviti, přece tyto nadě-
je byly síleny několika projevy: provolá-
ním českých spisovatelů a prohlášením 
poslance Staňka (pozn. kronikáře: jedná 
se o poslance Františka Staňka) za Český 

svaz parlamentní 2. října 1918. Též roz-
vrat bulharské fronty koncem září byl jis-
tou návěstí konce války a jejích následků. 
O uznání Čechoslováků za národ spoje-
necký Francií, Anglií, Spojenými státy 
a Itálií jsme se ovšem z našich novin do-
věděti nemohli!
A tak nadcházel památný 28. říjen 1918. 
Šel jsem toho dne večer na procházku 
silnicí k Brodům a slyšel jsem střelbu od 
Drahan. Bylo již tak temno, že to nemohly 
býti rány lovců. Teprve druhého dne jsem 
určitě zvěděl, že to byla střelba na osla-
vu naší samostatnosti po tak dlouhé době 
a tak draze nabyté. Doslechli jsme se, že 
pan dr. Heřman Langer o významu toho 
skutku řečnil téhož dne na náměstí ve 
Sloupě a že v dalších dnech objíždí okolní 
obce, aby s vědomím a na přání nové vlá-
dy i v okolí to objasnil a rozhlásil.
V prvních dnech listopadových přijel 
i sem a nemohu vylíčiti radostný dojem, 
když on a pak učitel Praus k obecenstvu 
v hostinci shromážděnému nehledanými 
slovy odsoudili a pochovali dosavadní 
režim a povzbudili nás k důvěře tomu, 
co přinese doba příští. S jakým pohnutím 
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citů jsme tehdy poprvé zapěli naši hym-
nu Kde domov! Jak velebně se nesla pak 
i ke klenbě kostela, když tam poprvé hla-
holila za zvuku varhan!
Následovaly rychle za sebou různé nut-
né vyhlášky nové vlády, nadešla i doba 
méně milá, okolkování a zadržení peněz. 
Ale není-li někdy nutno ruku neb nohu 
uříznouti, aby se zachránil život?
Nemožno zamlčeti, že i tu se našli sýčko-
vé nespokojení s novotami a že se ozvaly 
hlasy: „To za Rakouska nebývalo!“ Vrchol 
nespokojenosti dosažen, když proskočilo, 
že se válečné půjčky nebudou vypláceti, 
a konečně při předpisu dávky z majetku 
a přírůstku na majetku. Bylo nutno koli-
kráte i důrazem lidem připomenouti, že 
teď musí dopláceti se na výdaje válečné, 
že musí stát zaplatiti dopravu legionářů 
do vlasti (cesta jednoho devět až patnáct 
tisíc korun). Každý ví, jak jsme byli za 
převratu vyhladovění a byli jsme rádi, že 
ač byla bída stejná ve všech okolních stá-
tech, naše vláda získala přes 100 000 va-
gonů obilí a mouka z tohoto se prodávala 
as za 1 K, kdežto stát musil zaplatiti 10 K! 

Na jednu hlavu to dělalo ročně přes 500 K! 
Stejně doplácel stát na tuky, tkaniny aj. 
Vzpomeňme, v jakém stavu byly silnice 
(zde od panských lokomotiv rozbité), že-
leznice! Nástupní státy (Rakousy, Maďar-
sko) si lepší vozy a lokomotivy nechaly 
a nám vydaly brak! Stát musil se postarati 
stavbami o byty našim lidem z ciziny vy-
hnaným. To nejsou všecky bolesti mladé 
matky rodičky! Nesmíme tedy býti tako-
vými krátkozrakými, hamižnými sobci 
a nesmíme přehlédnouti a podceňovati 
nynější vzhled naší vlasti, kdy jsme se od 
rmutu a kalu němectva očistili a svůj do-
mov jako po ohni dle své chuti a vkusu si 
znovu upravujeme. Kolik to měst i jiných 
donedávna ještě obcí německých dostalo 
převratem ráz a lesk náš, český, domá-
cí. Považme, že máme nyní svou českou 
státní správu, své české vojsko, četnictvo, 
úřednictvo. Jakým zadostiučiněním pro 
mne bylo, když jsem počátkem listopadu 
1918 v Rájci na nádraží viděl četnického 
strážmistra – Němce – jemuž na čapce 
vlála naše trikolora.“

 Mgr. Pavel Ševčík, obecní kronikář

Informace farnosti Vysočany
Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech se ve Svatém týd-
nu a o Velikonocích budou konat v následujících termínech:

  29. 3. 2018 18.30 hod.  Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně
  30. 3. 2018 14.30 hod.  Velký pátek – pobožnost Křížové cesty
                18.30 hod. Obřady na památku Umučení Páně
  31. 3. 2018 19.30 hod.  Bílá sobota – Velikonoční vigilie
    1. 4. 2018 09.30 hod.  Neděle velikonoční – Slavnost   
    Zmrtvýchvstání Páně
  14.30 hod.  Te Deum a Svátostné požehnání
    2. 4. 2018 07.00 hod.  Pondělí v oktávu velikonočním

      8. 4. 2018 09.30 hod.  2. neděle velikonoční – neděle  
    Bo žího milosrdenství
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Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje

JAK JE TO S ČIŠTĚNÍM A KONTRO-
LAMI SPALINOVÝCH CEST
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při 
požárech je neopatrnost lidí při vytápění 
svých domovů. Při provozu spotřebičů 
paliv (topidel) nebývají často dodržo-
vána bezpečnostní pravidla. Mnohdy je 
zanedbána údržba topidla a spalinové 
cesty (komínu a kouřovodu). Hasiči tak 
během topné sezóny vyjíždí každý týden 
k požárům komínů, střech, topidel a ne-
vhodně uskladněného topiva. 
Mezi nejčastější závady patří nedodržení 
bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komí-
nu, neomítnutý komín, spáry v komíně, 
nesprávně provedený prostup kouřovodu 
hořlavou stěnou nebo stropem, nebo nedo-
držení bezpečné vzdálenosti od topidla.
I malá nečistota v komíně může způsobit 
velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé 
žhnutí a následný požár nebo otravu je-
dovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné 
vymetání sazí v komíně a jejich vybírání 
by mělo být samozřejmostí, stejně jako 
kontrola technického stavu komína. 
Čištění vlastních komínů ponechte radě-
ji odborníkům – kominíkům. Používání 
komínů, u nichž byly zjištěny závady, je 
zakázáno. Pamatujte, že neudržovaný 
komín zvyšuje také riziko výbuchu ka-
men!
Každé topidlo a komín je konstruováno 
na určitý druh paliva a jeho používání je 
nutné dodržovat. Pokud přejdete z jed-
noho druhu paliva na druhý (např. z to-
pení dřevem na plynové vytápění), vždy 
si nechte u odborníků zkontrolovat, zda 
je váš komín pro tuto změnu vhodný. 
K topení nepoužívejte nic, co do kamen 

nepatří – např. biologický či jiný odpad 
(sláma, PET-lahve apod.). Kromě nepří-
znivých dopadů na životní prostředí, se 
zvyšuje také riziko poškození kotle, ka-
men, kouřovodu nebo komína, čímž vý-
razně roste nebezpečí vzniku požáru.

Čištění a kontrola spalinové cesty
Čištění nebo kontrolu spalinové cesty 
provádí osoba, která je držitelem živnos-
tenského oprávnění v oboru kominictví 
(kominík).
Čištění používané spalinové cesty slouží-
cí pro odvod spalin od spotřebiče na pev-
ná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW 
včetně nebo spalinové cesty sloužící pro 
odvod spalin od náhradních zdrojů elek-
trické energie (dieselagregáty) je možné 
provádět svépomocí. 
Čištění nebo kontrola spalinové ces-
ty u spalinové cesty pro spotřebiče na 
plynná paliva, kde odvod spalin je po-
dle návodu nebo technických podmínek 
výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se 
provádí podle návodu výrobce.

Podrobnosti k čištění, kontrole a také 
k revizi spalinové cesty jsou uvedeny ve 
vyhlášce č. 34/2016 Sb.
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Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Pozn.: sezónním provozem se rozumí provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců 
v kalendářním roce

CHCETE VĚDĚT VÍC?

Výkon  
připojeného 
spotřebiče 

paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné Kapalné

PlynnéCeloroční 
provoz

Sezónní  
provoz

Celoroční  
provoz

Sezónní  
provoz

do 50 kW  
včetně

Čištění spali-
nové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Kontrola spa-
linové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

nad 50 kW

Čištění 
a kontrola 
spalinové 
cesty

2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

www.krizport.cz www.chytre-blondynky.cz

Kyberšikana
V dnešní době moderních technologií 
a elektronických prostředků se komu-
nikace stále častěji odehrává ve virtu-
álním světě prostřednictvím sociálních 

sítí. S tímto naduží-
váním internetu, mo-
bilních telefonů a so-
ciálních sítí souvisí 
i možné riziko kyber-
šikany. Buďte obez-
řeztní a zvažujte, jaké 
informace sdílíte na 
internetu.

Kyberšikana je druh šikany, který využí-
vá elektronické prostředky, jako jsou mo-
bilní telefony, e-maily, internet apod.

Nejčastější projevy kyberšikany:
• sdílení ponižujících fotografií, videí
• verbální útoky
• vyhrožování
• vydírání

Nejčastější formy kyberšikany:
• Cyber grooming – chování, které v dí-

těti vyvolává falešnou důvěru, pozvá-
ní na schůzku a následné zneužití 
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Na co se těšit v roce 2018
I když to za okny zatím nevypadá, jaro se 
k nám pomalu vrací v plné síle. Stejně tak 
mohu napsat, že v plné síle jsou připra-
veni vykonávat svou funkci noví a staro-
noví členové (lépe řečeno členky) výboru 
Místní skupiny Českého červeného kříže, 
kteří byli zvoleni na březnové valné hro-
madě. S velkým elánem a zapálením se 
pouštíme do práce a ráda bych vás tímto 
seznámila s akcemi, které jsme pro vás na 
letošní rok připravili. 
Jak se již stalo tradicí, v měsíci dubnu při-
pravuje Místní skupina ČČK Jarní bazá-
rek dětského zboží všeho druhu. Budeme 

se těšit na velký zájem jak ze strany pro-
dávajících, tak kupujících. Další plánova-
nou akcí pro všechny občany je zájezd do 
divadla. Kam zavítáme a na jaké předsta-
vení se dozvíte v dostatečném předstihu. 
Jelikož se v naší obci rodí čím dál víc dětí, 
rádi bychom nějakou akci uspořádali 
také pro ně. Ať už to bude výlet do ZOO, 
do dětského zábavního centra nebo za 
kulturou, určitě na naši drobotinu neza-
pomeneme. Pro děti bude také opět od 
podzimu probíhat kroužek „Mladý zdra-
votník“. Před zimou se uskuteční další 
Dětský bazárek a pak už se jistě všichni 

• Cyberstalking (pronásledování) – 
opakované intenzivní obtěžování 
a ponižování spojené s vyhrožová-
ním nebo zastrašováním 

• Happy slapping (fackování pro zába-
vu) – nečekané fyzické napadení oso-
by spojené s nahráváním na mobilní 
telefon nebo kameru. Získané video 
je poté publikováno na internetu 

• Sexting – elektronické rozesílání 
SMS, fotografií, videa se sexuálním 
obsahem

Pravidla bezpečného chování na internetu: 
1. Nebýt přehnaně důvěřivý.
2. Nesdělovat citlivé a osobní informa-

ce, neposílat na požádání své foto-
grafie, nesdílet intimní fotografie.

3. Vždy si ověřovat, koho si přidáváte 
do přátel – myslet na existenci fa-
lešných profilů.

4. Ukončit nepříjemnou komunikaci.
5. Myslet na bezpečné heslo, které se 

nesděluje kamarádům.

6. Blokovat přijímání útočníkových 
zpráv, změnit svou virtuální identitu.  

7. Útočníkovy zprávy (důkazy) ucho-
vat, zkopírovat (důkazní materiál).

8. Oznámit útok dospělým, popř. po-
licii

K blokaci nevhodného obsahu můžete 
využít i následující stránky:

• www.internethotline.cz
• www.horkalinka.net
• http://aplikace.policie.cz/hotline/
• www.linkabezpeci.cz

Důležité odkazy, kde k uvedené proble-
matice naleznete více:

• http://www.kr-jihomoravsky.cz/
kyber/ 

• www.e-bezpeci.cz
• www.saferinternet.cz
• www.bezpecnyinternet.cz
• www.seznamsebezpecne.cz

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková,
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
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budeme moc těšit na jubilejní 65. Maškar-
ní ples, který se bude konat 16. 2. 2019. 
Ten je ale zatím daleko, takže se budeme 
ve své práci soustředit na rok letošní. 
A kdo ví, třeba se ještě během roku v na-
šich hlavách urodí nějaký další nápad na 

bezva akci, která by přilákala spoustu 
návštěvníků. Nechte se překvapit, vždyť 
rok 2018 se teprve rozbíhá. 
 

Barbora Kakáčová 
členka výboru Místní skupiny ČČK
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Okénko občanů
Okrasa obce?
Vždycky jsem si myslela, že ozdobou 
každé obce bývá nějaká její dominanta  
– např. kostel, starý vzrostlý strom, socha 
nebo památník. Spousta obyvatel Vyso-
čan má ale zřejmě jinou představu o tom, 
co obec učiní krásnou, atraktivní, jedineč-
nou. Pokud vám není jasné, na co nará-
žím, tak napíši rovnou, že mám na mysli 
psí exkrementy.
Už nějaký ten pátek trávím ve Vysoča-
nech čas i s mými dětmi. A k tomu sa-
mozřejmě patří pobyt venku, procházky 
po vesnici. To co ale musíme každý den 
kolem sebe pozorovat, je k pláči. Proč se 
máme na procházce nebo jen při cestě 
do školky kochat hromádkami psích vý-
kalů? To se potom cesta mění v bojovou 
misi, jak si na botě zase domů nepřinést 
nějakou voňavou okrasu. V podstatě se 
procházka nese v duchu: „Nešlapej tam! 
Pozor! Obejdi to! Dívej se pod nohy!“ 
Snad nikdo nevěří tomu, že děti chodí 

ukázkově jen po cestě nebo chodníku. 
V nestřeženém okamžiku má dítě pros-
tě obrovskou touhu projít příkopou nebo 
okrajem cesty a hle – dáreček je na botič-
ce. Věřte, že nemluvím jen o svých dě-
tech. Těchto příhod s ostatními mamin-
kami jsme si již vyměnily nepočítaně. 
To je tak těžké vzít do kapsy igelitový 
pytlík a nadílku po svém psím miláčkovi 
uklidit a hodit do popelnice? Vrcholem 
bezohlednosti je fakt, když spousta z nás 
otevře branku u domu a u ní na trávníku 
uvidí nadílku několika hromádek. Pokud 
si majitelé myslí, že nám tím zkrášlují 
trávníky, tak ať si psa vypustí na vlastní 
zahradu. 
Nejsmutnější na celé věci je, že i děti na-
vštěvující mateřskou školu ví, že majitelé 
psů mají po svých miláčcích hromádky 
uklízet. Proč to neví dospělí? Prosím, za-
myslete se, co má být okrasou obce. 

Barbora Kakáčová



27

Zpravodaj obce Vysočany

Pro-rodinný audit v naší obci

V zimním čísle zpravodaje obce jsme Vás 
informovali o tom, že zastupitelstvo obce 
schválilo patnáct bodů, které bude obec 
Vysočany do roku 2020 naplňovat. Od 
Jihomoravského kraje jsme byli na začát-
ku března informováni, že obec úspěš-
ně prošla celým procesem auditu podle 
závazné směrnice a auditní kuratorium 
schválilo udělení Základního certifikátu 
obci Vysočany. Od 1. března 2018 začala 
běžet tříletá realizace aktivit, které jste 
Vy, občané, zástupci obce a organizací na 
pracovních jednáních a prostřednictvím 
dotazníků předložili. Z nich bylo zastu-
pitelstvem obce již zmíněných patnáct 
opatření schváleno. Slavnostní předávání 
certifikátu se uskuteční v průběhu května 
a o této události Vás budeme informovat 
prostřednictvím webových stránek obce.
V současné době nezahálíme a již jsme 
se pustili do naplňování některých bodů. 
Pro přehlednost budeme vždy uvádět 
číslo opatření ze schváleného seznamu. 
V prosinci 2017 vyšel článek ve Zpra-
vodaji obce Vysočany k tématu Zabez-
pečení volných chodníků pro chodce  
(č. 2) a také byl tento článek uveřejněn dne  
9. 2. 2018 na webu obce. Cílem opatření 
bylo zabezpečit volný průchod a průjezd 
po všech chodnících v obci, dále odstra-
nění zaparkovaných aut. Jsme přesvěd-
čeni, že se situace v obci zlepšila a tento 
stav bude nadále setrvalý. U základní 
školy máme v plánu vybudovat klecové 
hřiště (č. 4). Tato akce však bude záviset 

na získání dotačních prostředků, proto 
jsme v únoru využili otevření výzvy Na-
dace ČEZ na tzv. Oranžové hřiště a poda-
li žádost o dotaci. Bylo nám však sděleno, 
že projekt nebyl vybrán k podpoře, proto 
budeme sledovat další možnosti k získá-
ní dotace. 
V areálu u kurtu v Housku je pláno-
váno vybudovat dětské hřiště (č. 3). 
V současné době se rada obce zabývá 
variantami pro instalaci herních prvků 
pro děti a také se shodla na tom, žen by 
na hřiště mohl být umístěn workoutový 
prvek, který by uspokojil vyžití jak pro 
mládež, tak také pro dospělé. O problé-
mu s psími exkrementy víme již delší 
dobu a tento problém se objevil i v do-
taznících od občanů. Proto jsme nakou-
pili 5 ks nových odpadkových košů  
(č. 11), na které je možné umístit sáč-
ky na sběr a úklid výkalů. Věříme, že 
se majitelé psů naučí po svých miláč-
cích uklízet a naše obec bude o kousek 
příjemnější pro život. Rozmístění košů 
bude probíhat během měsíce dubna, 
a pokud se osvědčí, postupně nakoupí-
me další koše. Abychom umožnili obča-
nům při procházkách po obci odpočinek 
a umožnili posedět nebo si popoví-
dat se svými sousedy, nakoupili jsme  
10 ks nových betonových laviček (č. 11). 
Některé z nich byly rozmístěné po obci 
a mohli jste je zaregistrovat. Věříme, že 
zůstanou na svých místech trvale a bu-
dou sloužit svému účelu.
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Naplňování dalších opatření, které jsme 
si předsevzali, bude pokračovat a vedení 
obce čeká spoustu práce. Těšíme se však 
na ni, protože pomáhají vytvářet přívě-
tivější prostředí nám, obyvatelům obce 
Vysočany, rodinám, dětem a turistům, 
kteří do obce zavítají. Postupně se o všem 
novém a aktuálním budete dozvídat na 
obecním webu, ve zpravodajích nebo 

na veřejných zasedáních zastupitelstva 
obce, na které jste vždy srdečně zváni. 
Společně s Vámi se budeme snažit vy-
tvářet obec atraktivní, společensky od-
povědnou, vnímavou k oprávněným po-
třebám občanů a neziskových organizací, 
podporující rozvíjení dobrých vztahů jak 
v rodinách, tak mezi generacemi.

Bořivoj Sekanina, místostarosta obce

Čteme dětem
Součástí denního režimu v mateřské 
škole je čtení a poslech pohádky po obě-
dě, před odpočíváním. Pohádku čte paní 
učitelka, dětí poslouchají. V rámci úno-
rového bloku činností s názvem „Poví-
dám, povídám pohádku“ jsme nabídli 
rodičům (i prarodičům) možnost přijít 
do MŠ a pohádku dětem přečíst. K naší 
radosti se plánovací list rychle plnil jmé-
ny. Děti si nadšeně vyprávěly, kdo jim 
čte doma a přijde i do školky, jakou kníž-
ku přinese.
A maminky, babička, teta a tatínkové 
byli úžasní! Dětem nejenom krásně četli 
(s výrazem), ale také si s nimi povída-
li – před čtením, během čtení pokládali 
otázky, vysvětlovali a ukazovali obrázky 
z knih, někteří přišli číst 2x, 3x :-)) Slyšeli 
jsme pohádky klasické (O pejskovi a ko-
čičce, O budce v poli, Máša a medvěd, 
...) i moderní, autorské (Větrní bratři, Jak 
šel Lukáš poprvé do školky,...). Maminka 
Marta přišla dokonce s kytarou a po po-
hádce zahrála a zazpívala Mravenečkovu 
ukolébavku. Každou návštěvu jsme vy-
fotily a fotku si děti uloží do svého port-
folia na památku.
Děti ve školce pohádky nejen poslou-
chají – když po obědě nepřišla mamin-
ka, vyprávěly pohádku samy. Nejčastější 

byla O červené Karkulce (asi 5x, některé 
děti ji zvládly bez pomoci, mladší s ná-
povědou), z klasiky ještě pohádka O Bu-
dulínkovi. Děti také vyprávěly pohád-
ky moderní – O jednorožci, O autíčku, 
O robotkovi. Jejich základem byl příběh 
z knížky, který děti obohacovaly svou 
fantazií. Bylo krásné pozorovat, jak si děti 
s příběhy poradily, jak vymýšlely pokra-
čování tam, kde zapoměly děj. Některé 
děti vyprávěly 2x, některé se neodvážily 
vůbec. Ale to nevadí, i poslech rozvíjí řeč, 
fantazii, soustředění, a když viděly ode-
zvu – potlesk, obdiv a pochvalu od dětí 
i p. učitelek – jistě se odváží příště.
Čas strávený s pohádkou (doma, ve škol-
ce, kdekoliv...) je vždy smysluplný, ať už 
ji děti samy vypráví, nebo „jen“ poslou-
chají.
A na závěr citace: 
„Tím, že malým dětem čteme, však získá-
váme mnohem více i my, dospělí. Předně 
se tím upevňuje vztah mezi rodičem (či 
jinou blízkou osobou) a dítětem. Učíme 
tak svého potomka zklidnit se, soustředit 
se a také přemýšlet. V neposlední řadě si 
tak malý človíček rozvíjí slovní zásobu 
a zlepšuje paměť.
Stačí jen pár minut denně – třeba jen chvi-
ličku před spaním. Nedělejte si z toho po-
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vinnost, je to přece zábava! A maminky, 
možná vás překvapí, když budete číst 
svému tříletému batoleti pohádku na 
dobrou noc a k poslechu se připojí jeho 
pubertální sourozenec nebo dokonce ta-
tínek! Společné chvilky pak stmelí celou 

vaši rodinu. Takže „čtěme dětem“, je to 
skvělá zábava a současně investice do 
budoucnosti našich dětí.“
(Celý článek na: www.chytrazena.cz/cte-
me-detem)

Zdeňka Lukášková

Hodnocení sezony  
stolního tenisu 2017/18

Novou sezonu 2017/18 jsme zahájili 
pouze se třemi družstvy. Aleš Zukal od 
letošní sezony již nastupoval pravidelně 
v krajské soutěži II za KST Blansko C. Má 
tam úspěšnost téměř 40 %, což v patnácti 
letech není vůbec špatné. Ve Vysočanech 
měl vyřízen pouze střídavý start v RP 
I za naše áčko, kde mohl odehrát maxi-
málně 50 % utkání. Jeho bratr Adam hraje 
za Blansko již čtvrtým rokem. Letos hrál 
za béčko v divizi s úspěšností přes 30 %. 
Příležitosti dostával i ve druhé lize stolní-

ho tenisu za blanenské áčko. Dlouholetý 
hráč Vysočan Roman Randula zřejmě již 
ze zdravotních důvodů nebude pokračo-
vat. Na soupiskách nefigurují ani Lenka 
Čermáková a Pája Ševčík, kteří přerušili 
činnost. Důsledkem těchto změn došlo 
po 12 letech k zúžení na tři družstva. 
Áčko: V základu áčka pro letošní sezonu 
byli Ondra Zouhar, Michal Žáček, Míra 
Žáček a Aleš Kellner. Začátek sezony ov-
šem nebyl jednoduchý. Ondra i Míra byli 
zranění a Aleš Kellner hledal chuť ke hra-
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ní. Nastupovali tak Danek Janáč s Micha-
lem Bezděkem a na střídavý start z KST 
Blansko Aleš Zukal. Hodně důležitá byla 
těsná výhra 10:8 doma se Svitávkou, kde 
se blýskl třemi body právě Aleš Zukal. 
Od listopadu začal hrát Aleš Kellner a po 
novém roce již nastupoval i Míra Žáček. 
Kluci po zlepšených výsledcích ve druhé 
polovině soutěže nakonec obsadili sed-
mé místo tabulky RP I a s přehledem tak 
zajistili nejvyšší okresní přebor i pro pří-
ští sezonu. 
Béčko: Základ mužstva tvořil Danek 
Janáč, Pavel Gyurgyik, Michal Bezděk 
a Danek Zouhar. Kluky čekal těžký úkol 
pokusit se zachránit RP II. Po postupu 
a oslabení o Aleše Zukala a Aleše Kell-
nera. První výhry se dočkali ve čtvrtém 
kole po domácím vítězství 11:7 s Rohoz-
cem. Po šesti kolech byli s jedinou výhrou 
a remízou ze Šošůvky na nelichotivém  
11 místě tabulky. Ovšem z posledních pěti 
zápasů první poloviny soutěže dokázali 
čtyřikrát zvítězit. Zejména 11. kolo a do-
mácí zápas s Boskovicemi byl doslova 
infarktový. Kluci ho zvládli na jedničku 
a po výhře 10:8 a souhře dalších výsled-
ků se na poslední možnou chvíli protlači-
li do první poloviny tabulky a předčasně 
tak zachránili soutěž. Odvety odehráli již 
v klidu a obsadili nečekané výborné šesté 
místo tabulky RP II, což je pro vysočan-
ské béčko nejlepší umístění v historii. 
Céčko sezonu zahájilo v sestavě Miloš 
Zouhar, Pavel Ševčík, Roman Žáček, Ro-
man Flek a Jožka Zukal. Hned v prvním 
kole doma vítězí 10:8 s Vanovicemi. Stej-
ný těsný výsledek se jim povede ještě ve 
třetím kole doma s Adamovem ovšem 
to je na dlouhou dobu vše. Obavy ze 

záchrany soutěže nabrali na důležitos-
ti před jedenáctým kolem a zápasem ve 
Svitávce. Tento veledůležitý zápas ovšem 
kluci zvládli vyhrát 11:7. Odvety zvlád-
li parádně, když se jim podařilo vyhrát 
čtyři zápasy z pěti, což stačilo na konečné 
osmé místo tabulky RP IV.
Na okresních přeborech v Blansku zvítě-
zil ve dvouhře Adam Zukal a okresním 
přeborníkem se poprvé stal hráč z Vy-
sočan. Velký úspěch podtrhl vítězstvím 
ve čtyřhře Michal Bezděk, který ve dvo-
jici s Jakubem Pačinkem ze Zbraslavce 
ve finále porazil dvojici bratrů Adama 
s Alešem Zukalovi. V kategorii nejmlad-
ších žáků zvítězil další velký talent Filip 
Zukal.
29. ročník domácího novoročního turnaje 
opět ovládl Adam Zukal a na tomto turna-
ji slavil již potřetí v řadě vítězství. Turnaj 
byl velice kvalitně obsazen. Zúčastnilo se 
ho mimo okresní hráče i 11 hráčů z kraj-
ských soutěží včetně divize. Deváté místo 
obsadil Ondra Zouhar. 13. místo Danek 
Janáč, 15. místo Michal Žáček. 3. místo ve 
čtyřhře vybojovali Aleš Kellner s Dankem 
Janáčem. Adam Zukal zvítězil i na štěpán-
ském turnaji v Šošůvce. 
Vysočanský Vánoční turnaj ovládl již po-
druhé za sebou Michal Žáček, v katego-
rii amatérů se poprvé radoval z vítězství 
Aleš Chlup. Velikonoční turnaj vyhrál Mi-
chal Žáček již potřetí za sebou, a tudíž se 
mu povedl vítězný hattrick. V amatérech 
se radoval z vítězství stejně jako na Vánoč-
ním turnaji Aleš Chlup. Mládež do 15 let 
ovládla Karolína Novohradská a v ženách 
zvítězila Kristýna Matějíčková.

Ondřej Zouhar
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Jak třídit SKLO z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože 
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. 
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

  Co se děje se sklem dále? 
Skleněné střepy se sváží odděleně – zvlášť bílé a barevné – na překladište naší společnosti a ve velkých 
objemech se pak dostane do skláren. Velkou výhodou skla je, že se dá recyklovat prakticky donekonečna.

TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

BÍLÉ SKLO – PATŘÍ SEM:
•	veškeré bílé obalové sklo 

(lahve od nápojů bez kovových 
či plastových uzávěrů, 
skleněné nádoby)

•	tabulové sklo čiré

BAREvNÉ SKLO – PATŘÍ SEM:
•	veškeré barevné obalové sklo 

(lahve od nápojů bez kovových 
či plastových uzávěrů, 
skleněné nádoby)

•	tabulové sklo zabarvené

NEPATŘÍ SEM:
•	porcelán
•	drátosklo
•	varné sklo
•	televizní obrazovky
•	PC monitory
•	zrcadla
•	automobilová skla
•	 lahvičky od léčiv
•	zářivky, výbojky,  

žárovky

  Co je důležité? 
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými oba-
ly. Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů 
dávat opravdu jen to, co tam patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. 
Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

 www.suez-odpady.cz      info@sita.cz      800 102 000
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Jak třídit PLASTY z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože 
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. 
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

  Co se děje s plastem dále? 
I separovaný plastový odpad ze žlutých kontejnerů musí projít ručním dotříděním na jednotlivé typy plastů. 
Pracovníci SITA CZ jsou školeni, aby dokázali tyto typy plastů odlišit. Vytříděný plast dále zpracováváme. 
Pomocí drtičů přeměníme vytříděné plasty na plastovou drť, další plasty lisujeme. Tak dosáhneme úspor 
při přepravě k dalšímu zpracování.

TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

PATŘÍ SEM:
•	sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
•	nápojové kartony – obaly 

(krabice) od mléka a nápojů
•	sáčky, tašky, folie
•	polystyren
•	kelímky od másla, jogurtů 

a jiných potravin
•	plastové obaly od šamponů, 

mycích a pracích prostředků
•	CD/DVD

NEPATŘÍ SEM:
•	 linoleum, PVC
•	pryžové výrobky
•	koberce
•	textil
•	pěnový polyuretan-molitan
•	pneumatiky
•	videokazety
•	kabely
•	obaly od olejů, obaly silně 

znečištěné zbytky jídla
•	obaly od nebezpečných látek, 

barev, chemikálií a léčiv

  Co je důležité? 
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými oba-
ly. Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů 
dávat opravdu jen to, co tam patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. 
Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

 www.suez-odpady.cz      info@sita.cz      800 102 000
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Zajímavosti o hře Sudoku

První předchůdce sudoku údajně pochází 
ze Švýcarska, kde už na začátku 18. sto-
letí vymyslel matematik Leonhard Euler 
tzv. „latinské čtverce“. Do prázdných 
míst v nich ale doplňoval místo čísel pís-
mena.

Klasické Sudoku, tak, jak je známé dnes, 
vymyslel v roce 1979 Howard Garns, jeho 
„Number place“ doplňovačku si oblíbili 
zejména Japonci.
Název sudoku pochází z japonské věty: 
„Suuji wa dokushin ni kagiru“ (vlož kaž-

Sudoku koutek
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dé jedno číslo do vymezeného prostoru), 
zkráceně: sudoku.

V roce 2004 novodobý hlavolam „obje-
vili“ Britové a doplňování čísel se stalo 
evropským hitem.

Existuje 6 670 903 752 021 072 936 960 
možností, jak je možné vyplnit každý 
čtverec.

Ve světě je aktuálně 30 milionů interneto-
vých stránek, které obsahují sudoku.

První Mistrovství světa v sudoku se ko-
nalo v roce 2006 v italském Lucca. Mist-
ryní světa se stala Česká reprezentantka 
Jana Tylová.

V roce 2007 vypravily České dráhy první 
„sudokuvlak“.
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