
Občasník obce

Zpravodaj obce Vysočany
Duben 2019 / X. ročník



Zpravodaj obce Vysočany

2

OBSAH

Evidence obyvatel  ..........................................................................3
Rozpočet obce Vysočany – rok 2019  ............................................3
Schůze Rady obce Vysočany  .........................................................6
Zasedání Zastupitelstva obce Vysočany  .....................................7
Kulturní a sociální komise  ............................................................7
Obecní knihovna .............................................................................8
Kastrace koček  ................................................................................9
Sbor dobrovolných hasičů Housko ..............................................9
Co dělá můj táta, máma, čím budu já  .........................................11
Projekty, projektové dny, projektové vyučování .......................12
Včelaři Vysočany ............................................................................13
Hodnocení sezony stolního tenisu ..............................................13
100 let Československého červeného kříže  ...............................15
Kroužek Mladého zdravotníka  ...................................................15
Seniorská obálka pomůže v ohrožení života .............................16
Informace farnosti Vysočany ........................................................17
Průvodce Velikonocemi  ................................................................17
Pozvánka na 5. farní den  ..............................................................18
Tříkrálová sbírka ve Vysočanech .................................................19
Kalendář akcí na rok 2019  ............................................................19



3

Zpravodaj obce Vysočany

Evidence obyvatel

Rozpočet obce Vysočany – rok 2019
Příjmy

paragraf položka název položky rok 2019

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000

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 2 050 000

1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 0

1211 Daň z přidané hodnoty 5 200 000

1333 Poplatky za uložení odpadů 20 000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní-
ho fondu 5 000

1335 Poplatky za odnětí pozemků lesa 10 000

1340 Poplatky za provoz, shromažď. a odstraň komu-
nál. odpadu 420 000

1341 Poplatek ze psů 14 000

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25 000

1361 Správní poplatky 13 000

1381 Daň z hazardních her 64 000

1511 Daň z nemovitostí 415 000

2449 Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp. 
územní úrovně 5 000

Obec Vysočany měla k 31. 12. 2018 celkem 792 obyvatel, z toho:
-část Housko: 216 obyvatel (muži 98, ženy 118)
-část Molenburk: 576 obyvatel (muži 294, ženy 282)

V průběhu roku 2018:
• se narodilo 8 dětí
• zemřelo 7 občanů
• přistěhovalo se 15 občanů
• odstěhovalo se 16 občanů
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4111 Neinvestiční přij. transfery z všeob. pokl. správy 0

4112 Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr. 
dot. vztahu 243 100

4116 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR 0

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0

1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3 500

2141 Vnitřní obchod 66 000

3314 Činnosti knihovnické 700

3341 Rozhlas a televize 5 000

3392 Zájmová činnost v kultuře 73 000

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

3631 Veřejné osvětlení 10 000

3632 Pohřebnictví 13 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 57 000

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 86 000

6171 Činnost místní správy 10 800

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 
úrovně 0

6409 Ostatní činnosti jinde neuvedené 12 000

Příjmy celkem: 11 398 800

Financování

8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bankov-
ních účtech 2 339 400

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků -1 832 100

Příjmy celkem: 11 906 100
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Výdaje
paragraf název položky rok 2019

2212 Silnice 1 080 000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 512 000

2292 Dopravní obslužnost 39 500

2310 Pitná voda 63 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 867 400

3111 Předškolní zařízení – mateřská škola 300 000

3117 První stupeň základních škol 1 110 300

3314 Činnosti knihovnické 43 700

3319 Ostatní záležitosti kultury 14 500

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 61 500

3341 Rozhlas a televize 30 000

3392 Zájmová činnost v kultuře 641 500

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 45 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000

3421 Využití volného času dětí a mládeže 92 000

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 21 000

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 4 000

3631 Veřejné osvětlení 265 000

3632 Pohřebnictví 12 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 326 900

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 44 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 473 500

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 145 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 197 800

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 25 000

5212 Ochrana obyvatelstva 1 000

5213 Krizová opatření 58 000

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 177 000
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6112 Zastupitelstva obcí 1 100 500

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0

6118 Volba prezidenta republiky 0

6171 Činnost místní správy 1 928 600

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 21 000

6330 Převody vlasních fondů v rozpočtech územní úrovně 0

6399 Ostatní finanční operace 0

6402 Finanční vypořádání munulých let 50 400

Výdaje celkem: 11 906 100

Schůze Rady obce Vysočany

Rada obce Vysočany na svých zasedáních 
od 19. 12. 2018 do 11. 3. 2019 mj. schválila:

• rozpočet ZŠ Vysočany na rok 2019
• střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 

Vysočany na roky 2020, 2021 
• rozpočet MŠ Vysočany na rok 2019
• vyřazení majetku Obce Vysočany ve 

výši 2.389,99 Kč
• členy Kulturní a sociální komise
• finanční dar pro SONS Blansko, 

IČO 65399447 ve výši 500 Kč   
• smlouvu o díle mezi obcí Vysoča-

ny a firmou Elektra Fojt s.r.o. IČO 
26218054

• dohodu o provedení práce na vy-
pracování zápisu do kroniky obce 
Vysočany s panem Mgr. Pavlem 
Ševčíkem

• uvolnění částky 88.230 Kč pro ZŠ Vy-
sočany na projekt „Přírodní zahrady“

• formulář Žádosti o dotaci z rozpoč-
tu obce Vysočany pro rok 2019

• finanční dar Svazu tělesně postiže-
ných Sloup – Šošůvka a Vysočany 
ve výši 3.000 Kč

• finanční dar Českému svazu včela-
řů, ZO Sloup v Moravském krasu ve 
výši 3.000 Kč 

• smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene  
č. 1030049648/001 mezi obcí Vyso-
čany a společností E.ON Distribuce, 
a.s., IČ: 28085400

• dohodu o provedení práce na pod-
lahářské práce, mezi obcí Vysočany 
a panem Miroslavem Zouharem

• hospodářský výsledek ZŠ Vysočany 
za rok 2018 ve výši 43.835,56 Kč 

• účetní závěrku příspěvkové organi-
zace ZŠ Vysočany za rok 2018
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Zasedání Zastupitelstva  
obce Vysočany

• hospodářský výsledek MŠ Vysoča-
ny za rok 2018 ve výši 15.106,28 Kč 

• účetní závěrku příspěvkové organi-
zace MŠ Vysočany za rok 2018

• rozpočtové opatření č. 1/2019
• zadání veřejné zakázky malého roz-

sahu II. kategorie na stavební práce 

na akci „Realizace chodníku ve Vy-
sočanech SO 104“

• nejvýhodnější nabídku firmy 
KVARCISTAV s.r.o. U Hřiště 413, 
Zborovice, 768 32, IČ 01492853, na 
akci „Realizace chodníku ve Vyso-
čanech „SO 104“

Zastupitelstvo obce Vysočany svém  
3. a 4. zasedání mj. schválilo:

• rozpočtové opatření č. 8/2018
• rozpočet obce pro rok 2019 v para-

grafovém znění
• pro ZŠ Vysočany neinvestiční přís- 

pěvek ve výši 1.000.000 Kč na rok 
2019 jako závazný ukazatel a v rám-
ci tohoto ukazatele částku 177.000 
Kč na výdaje za plyn, elektrickou 
energii, vodu a stočné

• pro MŠ Vysočany neinvestiční přís- 
pěvek ve výši 300.000 Kč na rok 
2019 jako závazný ukazatel a v rám-
ci tohoto ukazatele částku 65.000 Kč 
na výdaje za plyn, elektrickou ener-
gii, vodu a stočné

• střednědobý výhled rozpočtu obce 
na roky 2020 a 2021 

• pro rok 2019 ponechání výše poplat-
ku za svoz komunálních odpadů 
v částce 550 Kč na poplatníka

• obecně závaznou vyhlášku  
č. 1/2018, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů

• inventarizační zprávu za rok 2018
• podání žádostí o dotace z Minister-

stva pro místní rozvoj na akce „Ob-
nova místních komunikací v obci 
Vysočany“, „Vysočany – oprava 
parkovací plochy“, „Multifunkční 
hřiště s běžeckou dráhou, opěrnými 
stěnami a oplocením“

• poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 150.000 Kč Tělovýchovné jed-
notě Vysočany

Kulturní a sociální komise
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, po komunálních volbách 
2018 pracuje Kulturní a sociální komise 

v novém složení – Václav Kolomazníček, 
Eva Ditrichová, Radek Lessy, Vítězslav 
Brdár a Daniel Zouhar. Chtěli bychom 
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navázat na výbornou práci našich před-
chůdců a v následném čtyřletém období 
přijít s dalšími novými nápady, které by-
chom rádi realizovali pro zvýšení kultur-
ního rozkvětu v naší obci. Začali jsme již 
tradiční činností, jako je přání našim ju-
bilantům k významným výročím, které 
navštěvujeme s narozeninovými balíč-
ky. Již od začátku nového roku jsou sál 
a klubovna KD plně využívány k různým 
akcím – především k plesům, valným 
hromadám, taneční zábavě, soukromým, 
prodejním a sportovním aktivitám – ob-
zvláště stolnímu tenisu. Aby se zlepši-
la úroveň a podmínky pro tento druh 
sportu v naší obci, byl v březnu letošní-
ho roku v přísálí KD instalován speciální 
protiskluzový povrch. Ten by měl pomo-
ci k lepšímu sportovnímu vyžití a pře-
dejít následným úrazům, ke kterým zde 
v dřívějších dobách docházelo. Koncem 
března se v sále KD odehrálo divadelní 
představení ochotníků z Krásenska, které 

bylo dle mého mínění i diváckých ohlasů 
velmi úspěšné. A pokračujeme v přípra-
vách nadcházejících aktivit, které v do-
hledné době připravujeme pro naše ob-
čany: v měsíci dubnu se chystáme do naší 
obce přijmout 5 nových občánků. Jednou 
z nových akcí, kterou připravujeme ve 
spolupráci s MSČČK ve Vysočanech pro 
naše občany, je koncert skupiny Veselá 
Trojka, která k nám zavítá již 12. května 
2019. Věříme, že nás čeká příjemně stráve-
né nedělní odpoledne, spojené s oslavou 
Svátku matek. V neposlední řadě chci 
poděkovat všem aktivním lidem, dobro-
volným složkám, organizacím, spolkům 
a sdružením, které mají zásluhu na tom, 
že naše obec nespí. Stále se tu něco děje. 
Za vším je spousta úsilí, práce a času, za 
což patří VELKÝ DÍK! Závěrem bych vám 
chtěl popřát, milí spoluobčané, prožijte 
svátky jara ve zdraví, pohodě a v radosti.

Bc. Václav Kolomazníček, 
předseda Kulturní a sociální komise

Obecní knihovna
Milí čtenáři!
Jistě Vás zajímá, co nového se letos děje 
nebo bude dít v naší knihovně. Veškerá 
naše činnost se v současnosti točí kolem 
obohacování a doplňování knižního fon-
du. Na konci února jsme opět obměnili 
výměnný fond z Ráječka, takže již očtené 
tituly byly vystřídány na nejbližšího půl 
roku řadou nových románů, mezi nimiž 
si jistě vyberou dospělí i děti. V březnu 
jsme měli obrovské štěstí, když nás oslo-
vila jedna vášnivá čtenářka detektivek 
a thrillerů a darovala nám bezplatně ne-
celou stovku svých knih, z nichž napros-
tá většina není starší než 5 let. Tyto knihy 
teď svědomitě zapisujeme a obalujeme, 

aby se Vám dostaly co nejdřív do rukou. 
Díky tomuto daru tak můžeme peníze od 
obce investovat především do literatury 
pro děti a mládež – už se nemůžeme do-
čkat, až vyrazíme do knihkupectví!
22. – 28. dubna proběhne celostátní kam-
paň Kniha Ti sluší. Zapojili jsme se do ní 
rovněž my. Jednak od nás naši čtenáři při 
návštěvě knihovny (11. a 25. dubna) do-
stanou dárek v podobě slevové poukázky 
na nákup knih ve vybraných knihkupec-
tvích (např. KNIHCENTRUM v Blansku 
na ulici Rožmitálova, nebo ve velkých br-
něnských knihkupectvích), jednak jsme 
do Vysočan pozvali po třech letech opět 
spisovatelku Danu Šimkovou. Mnozí 
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Kastrace koček

Sbor dobrovolných hasičů Housko

z vás si jistě vzpomenou na její poutavou 
přednášku o Titaniku. Svůj badatelský 
záběr od té doby značně rozšířila, takže 
tentokrát nám bude vyprávět o slavném 
Napoleonovi Bonaparte, od jehož naro-
zení letos uplyne 250 let. Podíváme se na 

něj očima jeho současníků a nepochybně 
se dozvíme spoustu nových informa-
cí. Přednáška se bude konat v sobotu  
27. dubna od 16:00 v budově ZŠ Vysoča-
ny a všichni jste srdečně zváni.

Vaši knihovníci

Co Vám kastrace kočky přinese?
Pokud myši lovila, bude je lovit i nadále 
a nebude ztrácet čas mrouskáním. Po-
kud nelovila, asi je lovit nebude. Pokud 
značkovala (i kočky značkují), pravdě-
podobně značkovat přestane. A pře-
devším nebudete mít starosti – co zase 
s koťaty? 

Že je to komplikované?
Není. Objednáte si termín. Kočce nedáte 
večer najíst. Zavřete ji do nějaké míst-
nosti, klece či jinde. Ráno dáte kočku do 
přepravky pro kočky, nebo do papírové 
krabice, nebo do tašky se zipem (ať má 
možnost přísunu vzduchu) a odvezete 
či odnesete ji k veterináři. Počkáte hodi-
nu a vyzvednete si ji.

Obec Vysočany získala finanční dar, kte-
rý lze využít ke kastraci kocourů a koček. 
Bližší informace získáte na Obecním úřa-
dě ve Vysočanech, nebo na níže uvede-
né adrese, přímo u MVDr. Jiřího Bárty 
v Blansku. Podmínkou pro vyplacení fi-

nančního daru na kastraci je trvalý pobyt 
žadatele na území obce Vysočany. Dále 
žádost musí uplatňovat osoba, která je 
vlastníkem zvířete a současně je uvedena 
na platebním výměru za provedený zá-
krok od veterinárního lékaře.

Jaké budou starosti, a bude kočka trpět?
Nebude trpět. Jedině že vynechá jedno jíd-
lo, ale to není utrpení. Při zákroku bude 
uspaná, po zákroku se bude celý den pro-
bouzet. Celý den po operaci neumí regu-
lovat teplotu, proto je důležité ji nechat 
v teple, aby neprochladla, ale taky se nesmí 
přehřát. Druhý den již bude čilá jako rybička.

Kastrace zdarma bude probíhat pouze do 
vyčerpání finančního limitu!

Objednejte se na adrese sídla ordinace:
MVDr. Jiří Bárta
Svitavská 7/500
678 01 Blansko
516 410 131
ordinace@vet-blansko.cz

Zima je konečně za námi a náš sbor se těší 
na novou sezónu plnou veselí, her a akcí 
pro děti  a samozřejmě večerních poseze-

ní pro dospělé. Letošní rok jsme zahájili 
naším tradičním HASIČSKÝM BÁLEM, 
již šestým v pořadí. Kulturní dům opět 
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praskal ve švech. Děkujeme všem, kteří 
nás poctili svou návštěvou, a doufáme, 
že i letos nebyla nouze o zábavu. Náš 
amatérský herecký spolek si pro Vás 
tentokrát připravil Pohádku o Sněhurce, 
a to ve znění, jak to bylo doopravdy. Váš 
potlesk za naše výkony nám byl odmě-
nou. Děkuji všem, kteří nás podpořili, ať 
už finanční částkou, darem do tomboly, 
či zakoupením vstupenky na tento bál. 
Děkuji také všem členům našeho sboru, 
kteří opět neváhali přiložit ruku k dílu 
a zasloužili se o hladký průběh celého 
plesání. Letos nám hrála skupina TAM-
DEM a ohlasy na ni byly více než skvělé. 
Doufáme, že nás v budoucnu opět hudeb-
ně doprovodí. Po bále nás čekal OSTAT-
KOVÝ PRŮVOD. Nemohli jsme uvěřit 
tomu, když se nám po sečtení příspěvků 
od houskovských spoluobčanů v kasič-
ce sešla nejvyšší částka, kterou nás kdy 
obdařili. Moc tímto občanům Houska 
děkujeme. Vaše podpora nás velmi těší. 
Budeme rádi, když se přijdete podívat 

na naše plánované akce. Letos to budou 
DEN PRO DĚTI (1. června), MAKRELO-
VÝ VEČER (27. července) a POHÁDKO-
VÝ LES (31. srpna). Také budeme prová-
dět sběr vyřazených elektrospotřebičů 
(27. dubna) a v části obce Housko tentýž 
den také sběr železného šrotu. Členové 
našeho sboru, kteří jsou v zásahové jed-
notce obce Vysočany, už letos museli vy-
jíždět k odstraňování popadaných stro-
mů. I jim patří velký dík, že na rozeznění 
sirény neváhají, i když je třeba půlnoc, 
urychleně nastoupit v zásahových oble-
cích ku pomoci svým bližním. Bohužel 
máme také smutnou zprávu. Naše řady 
navždy opustil náš bratr Pavel Dvořák, 
se kterým jsme se byli rozloučit 1. dubna 
na místním hřbitově. Čest jeho památce! 
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom 
vám popřáli krásný čas velikonoční a pří-
jmný průběh roku 2019.
Za SDH Housko, 

Ing. Bc. Lenka Sedláková, 
starostka sboru
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Co dělá můj táta, máma, čím budu já

Projekt, záměr, cíl, téma – to jsou pojmy, 
se kterými se setkáváme stále častěji. 
Mluví se o nich nejen v médiích, ale pou-
žíváme je i v mateřské škole při plánová-
ní činností s dětmi. Jednou z tematických 
částí, která prolíná celým školním rokem 
je seznamování dětí s profesemi a se za-
městnáním lidí kolem nás. V průběhu 
školního roku realizujeme několik akcí 
a činností, při kterých jsou děti aktivně 
zapojeny. V projektu Malá technická uni-
versita se děti staly staviteli mostů nebo 
věží. Seznámily se s pojmy projektant, 
stavitel, vedoucí – samy si práci vyzkou-
šely při stavění z kostek lega. Při návště-
vě tatínka Brdára se seznámily s profesí – 
učitel hudby. Dozvěděly se, co všechno se 
musí pan učitel naučit, jak dlouho musí 
studovat, aby mohl sám učit ostatní. Po 
návštěvě spisovatele Marka Šolmese Sra-
zila děti vědí, jak se píše kniha, kdo je to 

spisovatel, setkaly se i s paní knihovnicí 
z Boskovic, která jim o své práci také řekla 
spoustu zajímavostí. Do místní knihovny 
se také chystáme zajít a něco se dozvědět. 
Nedávno za námi přišla maminka Kouři-
lová, která pracuje jako zdravotní sestra 
na dětské onkologii. Ukázala dětem, jak 
se měří tlak, teplota, povídala si s dětmi 
o tom, jak společně s pány doktory léčí 
nemocné děti. Upozornila, jak je důležité 
v práci přesně dodržovat pravidla a být 
pozorná, milá a usměvavá. Její povídání 
se dětem líbilo a spousta děvčat by také 
chtěla být sestřičkou v nemocnici. Povo-
lání kadeřnice láká spoustu holek v kaž-
dém věku. Jak taková práce vypadá, co 
všechno a jak se kadeřnice naučí, děti po-
znají při další návštěvě v MŠ. Tentokrát 
za námi přijdou kadeřnice dvě. Jak to 
dopadne – na to se už těšíme. Jindy děti 
poznají, co a jak dělá cukrářka, budou 
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se moci samy zapojit do přípravy slad-
kých dobrot. Zajímavé bude i pozorovat 
při práci švadleny. Máme naplánovanou 
návštěvu autoopravny, kde pracují tatín-
ci – pan Přibyl a Ditrich. Děti uvidí práci 
autoklempíře, lakýrníka… Blíží se doba 
zápisu do 1. třídy. Děti poznají práci paní 
učitelky ve škole, jak a kde paní kuchař-
ky vaří obědy. Před prázdninami uvidí-
me, co znamená být hasičem (spolupráce 
s hasiči z naší vesnice). Známe povolání 
řidič autobusu. Při vycházkách pozo-

rujeme, co dělá traktorista, prodavačka, 
náhodně pozorujeme zedníky, opraváře 
veřejného osvětlení, silničáře… Budeme 
společně s dětmi rádi, když za námi do 
školky přijdou i další lidé, nejen rodiče, 
kteří by nám chtěli ukázat nebo před-
stavit svoje zaměstnání, zálibu, činnost. 
Možná, že se některým dětem splní jejich 
přání a budou skutečně sestřičkou, uči-
telkou, hasičem…

Mateřská škola Vysočany

Projekty, projektové dny, projektové 
vyučování…

Na vysočanské škole již několik roků pa-
tří projekty neodmyslitelně k výchovně 
– vzdělávacímu procesu a při vzdělávání 
našich žáků s nimi „počítáme“. Osvěd-
čilo se nám systematické promýšlení 
a plánování, spolupráce celého pedago-
gického sboru a také začlenění projektů 
do celého školního roku. Ne jinak je tomu 
i letos. Mnohému čtenáři se vybaví ona 
známá věta: „A to se děti zase nebudou 
učit?“ Posuďte tedy sami, zda ano či ne. 
Celoroční projekt nese specifický název, 
který leccos napoví. Letošní projekt „Ces-
ta kolem světa za 303 dny“ vybízí čtenáře 
k myšlence, které země je možné navští-
vit? Prakticky během celého školního 
roku se žáci dostanou na všechny konti-
nenty světa a poznávají především oby-
vatelstvo těchto zemí, jejich způsob živo-
ta, kulturu, zajímavosti. Žáci jsou během 
projektů vedeni k samostatnému zkou-
mání, odhalování zákonitostí. Poznávají 
život prakticky, učí se spolupracovat, or-
ganizovat vlastní práci a být zodpovědní 
za plnění úkolů. Setkávají se také s lidmi, 

kteří danou zemi mohou přiblížit co nej-
lépe. A které kontinenty a státy jsme již 
navštívili? V říjnu jsme poznávali naši 
vlast, její symboly a blíže jsme zkoumali 
obec Vysočany. Zajímaly nás její památná 
místa, důležité budovy. Víme, kde bydleli 
významní rodáci, a besedovali jsme s pa-
nem starostou, který nám vysvětlil, jak 
obec funguje. V listopadu jsme letěli do 
Ruska. Poznali a sami si vyrobili, uvaři-
li a snědli pelmeně a na bazaru směnili 
svoje hračky za jiné. Letem světem Ja-
ponsko nás čekalo v prosinci. Není vůbec 
jednoduché zachránit princeznu Audu, 
upéct mandarinkový dort nebo se naučit 
skládat origami. Vše jsme zvládli a další 
cesta – tentokráte lodí – vedla až do dale-
ké Austrálie. Již dopředu jsme hledali in-
formace o fauně i flóře tohoto kontinen-
tu. Opět jsme se potkali s odborníkem, 
který pracoval a žil v Austrálii 6 měsíců 
a ochotně nám předal svoje zkušenosti 
z této země. Abychom nic nezapomněli, 
pečlivě jsme vše zapsali do lodního dení-
ku, který jsme se stejnou pečlivostí a spo-
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Význam včelařství pro přírodu  
a společnost

Hodnocení sezony stolního tenisu

lečnými silami tvořili. V únoru jsme se 
učili o Americe. Prošli jsme ji křížem krá-
žem napříč předměty a informací bylo 
skutečně hodně. Tentokráte došlo i na ta-
nec. V dubnu poletíme do Afriky. Máme 
pozvání do Egypta, Maroka a Ghany. Už 
se moc těšíme na vše nové, co nás potká. 
Celoroční projekt zakončíme jako správ-

ní Evropané – Dnem Evropy, a to v mě-
síci květnu. Co napsat na závěr?  Snad 
jen to, že nás cestování baví. Projekty nás 
baví a ten, kdo dočetl až sem, mi dá jistě 
za pravdu, že vysočanští žáci se hodně 
naučí právě, když je projekt.

Mgr. Soňa Švrčinová

 Včelařství patří k jednomu z nejstarších 
oborů lidské činnosti. Základní pohnut-
kou činnosti včelařů od počátku byla 
snaha ovládnout včelí společenství ve 
svůj prospěch, zlepšovat prostředí, ve 
kterém včely žijí, a také vytvářet dobré 
podmínky pro včelaře při práci se včela-
mi. To vše samozřejmě vedlo od počátku 
včelaření k jednomu cíli, a to zvyšovat 
produkci medu. V současné době vý-
znam včelařství vzrůstá hlavně v souvis-
losti s opylováním rostlin. Je dokázáno, 
že 95 % podílu na opylování hmyzosnub-
ných rostlin mají právě včely, zbývajících 
5 % zajišťuje ostatní hmyz. Odhaduje se, 
že každé včelstvo v období květu rostlin 
vyčlení pro sběr pylu kolem 5000 jedinců. 
Pokusy se čmeláky pro opylení ovocných 
sadů v počtu desítek jedinců na jedno 
společenství proto nepřinesly žádné vý-
sledky. Rozdíl mezi čmelákem, motýlem, 

jiným hmyzem a včelou je ten, že včela 
nepřeletuje z květu jedné rostliny na květ 
jiné rostliny, aby získala pyl, ale je věrná 
jednomu druhu rostliny celý den. Žádný 
jiný hmyz tuto vlastnost nemá. Nemalou 
roli hraje také to, že včela je s příchodem 
jara prakticky jediným opylovačem prv-
ních květů jara, jako je trnka, hloh, líska, 
olše a podobně, protože jiný hmyz v této 
době prostě není k dispozici. Za jediný 
den jedna včela navštíví až 10 tisíc kvě-
tů. Vysočanští včelaři se příkladně starají 
o včelstva, a proto pro budoucí generace 
vysadili v Housku šest stromů (lípy vel-
kokvěté). Zároveň si tím připomněli 100 
výročí založení Československa 1918. 
Také naše včelstva sbírají část nektaru 
z lipového květu stromů, které byly vy-
sázeny před 100 lety ke vzniku republiky.

Jiří Halaxa 

Sezonu 2018/19 jsme odehráli se třemi 
mužstvy. Vysočanský odchovanec Adam 
Zukal hrál pátou sezonu za KST Blansko. 
Podařilo se mu již propracovat do zákla-

du áčka. Letos nastupoval ve třetí lize 
stolního tenisu. Jeho mladší bratr Aleš 
hrál rovněž v Blansku druhou sezonu. 
Začátek té letošní byl zraněný. Pak se ro-
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zehrával za déčko v okresním přeboru. 
V odvetách se dostal do výborné formy 
a výrazně pomohl blanenskému céčku 
v krajské soutěži II vybojovat první místo 
a postup do KS I. Společně pak s nejmlad-
ším z klanu Zukalů Filipem jezdí na kraj-
ské a republikové turnaje mládeže. Filip 
zatím hraje soutěž u nás za céčko. V ka-
tegorii nejmladších žáků mu patří druhé 
místo v kraji a devatenácté v republice. 
Má našlápnuto na vysokou úroveň.

V základní sestavě A mužstva byli Mi-
chal Žáček, Danek Janáč, Aleš Kellner 
a Ondra Zouhar. Kluci chtěli hrát v hor-
ní polovině tabulky. Začátek sezony jim 
ovšem nevyšel. Zřejmě důsledkem tré-
ninkového manka první dvě kola pro-
hráli. Hned ve čtvrtém kole přišla další 
ztráta po domácí remíze se Zbraslavcem. 
Z dalších pěti utkání přišla jediná ztráta 
bodů, ovšem po velmi cenné vybojova-
né remíze ve Křetíně. V posledním kole 
první poloviny soutěže hráli doma se 
sousední Šošůvkou. Bohužel den před 
utkáním onemocněl Aleš a kluci bez něj 
prohráli těsně 7:10. Po první polovině tak 
áčko bylo na pátém místě tabulky. Na od-
vety jsme získali posilu v podobě Radima 
Masaříka, který k nám přestoupil z Ada-
mova. Loni hrál krajskou soutěž společ-
ně s naším Michalem Žáčkem, který měl 
v Adamově vyřízen střídavý start. Před-
tím Radim hrával za Oltec Brno. Hned ve 
svém prvním utkání v sousední Šošůvce 
ukázal své kvality a pomohl k důležité-
mu vítězství 10:7. Kluci se dostali do vý-
borné formy a vyhráli všechna odvetná 
utkání. Dvě kola před koncem soutěže 
se posunuli na druhou příčku tabulky 
5 bodů za vedoucí Křetín. Velmi hlasitě 
se začalo po příchodu Radima mluvit 
o možnosti postupu do krajské soutěže. 

K zachování naděje na první místo ale 
kluci potřebovali pomoc od Šošůvky. Ta 
však nakonec uhrála potřebnou remízu 
ve Křetíně, což snížilo ztrátu na tři body. 
A v posledním kole se odehrál ve Vysoča-
nech přímý souboj o první místo, a tudíž 
postup do kraje. Kluci potřebovali k po-
stupu zvítězit. Křetínu stačila i remíza. 
Obrovské drama, výborná atmosféra 
a nervy až do úplného závěru. Kluci od 
začátku stále dotahovali. Křetín vedl už 
5:3 a zdálo se, že minimálně k remíze 
se propracuje. Ovšem domácí bouřlivá 
atmosféra splnila svoje. Závěr zápasu 
sledovalo již více jak 50 diváků, kterým 
patří obrovské poděkování. Křetín napo-
sledy vedl za stavu 6:5. Pak kluci uhráli 
šňůru čtyř bodů. Všechny tyto zápa-
sy skončily 3:2 pro naše hráče. Kluci se 
dostali do vedení 9:6 a desátý bod mohl 
přidat už Radim, který vedl 2:1 na sety. 
Ovšem vedle něj hrající Danek porazil 
jasně 3:0 na sety Láďu Koudelku rychle-
ji a bylo rozhodnuto. Postup do krajské 
soutěže byl zpečetěn. Ještě jednou patří 
velké poděkování všem, kteří přišli fan-
dit a pomohli klukům k potřebné výhře 
a postupu do KS II.

Béčko hrálo první polovinu soutěže v se-
stavě Míra Žáček, Pavel Gyurgyik, Mi-
chal Bezděk a Roman Žáček. Do první 
šestky tabulky se jim probojovat nepoda-
řilo. Po přestupu Radima mohl za béčko 
nastupovat i Ondra Zouhar. V odvetách 
kluci bez problémů zachránili RP II ve 
Vysočanech i pro příští sezonu. Výsled-
kem je deváté místo tabulky. 

Soupisku céčka tvořil Miloš Zouhar, Da-
nek Zouhar, Pavel Ševčík, Jožka Zukal, 
Roman Flek, Tomáš Vaněk a Filip Zukal. 
Sezonu nezačali výsledkově nejlépe. Po 
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osmém kole měli kluci pouze dvě vý-
hry a šest porážek. To stačilo pouze na 
předposlední místo. Hodně příležitostí 
ovšem dostávali nadějný Filip Zukal 
a Tomáš Vaněk. Poté ovšem kluci vy-
bojovali do konce sezony ještě čtyři vý-
hry a remízu. Posunuli se na konečnou 
osmou příčku tabulky. Stejně jako loni 
i předloni.

Na závěr bych chtěl ještě jednou pogra-
tulovat hráčům A mužstva k postupu do 
KS II. Přeji jim hodně štěstí ve vyšší sou-
těži, která se ve Vysočanech hrála pouze 
jednou v sezoně 2013/14. Velké poděko-
vání patří také všem fanouškům, kteří 
chodili během celé sezony povzbuzovat 
hráče všech našich mužstev.

Ondřej Zouhar

100 let Československého  
červeného kříže

Kroužek Mladého zdravotníka

Dne 6. února 2019 uplynulo 100 let od 
založení Československého červeného 
kříže (dále jen „ČSČK“), přímého před-
chůdce současného Českého červeného 
kříže. Tento den před jedním stoletím 
vyslovil prezident republiky T. G. Masa-
ryk souhlas se založením národní spo-
lečnosti Červeného kříže v nové repub-
lice a současně do funkce předsedkyně 
jmenoval Alici Masarykovou. Český 
červený kříž vznikl z ČSČK po rozdě-
lení Československa v r. 1993. Navazuje 
na tradice ČSČK a snaží se vyvíjet soci-

ální, zdravotnické a humanitární aktivi-
ty ve prospěch obyvatelstva, učit laiky 
dovednosti poskytovat první pomoc, 
oceňovat dárce krve a propagovat dár-
covství. Český červený kříž pořádá také 
ozdravné pobyty pro děti a seniory a ne-
zapomíná ani na humanitární pomoc 
v zahraničí. V současné době se Český 
červený kříž řídí těmito sedmi principy 
Mezinárodního hnutí Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce: humanita, ne-
strannost, neutralita, nezávislost, dobro-
volnost, jednota a světovost.

Od začátku školního roku jsme znovu 
zavedli činnost kroužku Mladého zdra-
votníka, do kterého dochází dvacet dětí 

od první až do deváté třídy, z toho osm 
kluků. Schází se pravidelně každou stře-
du od 16:30 do 18:00 hodin v základní 



Zpravodaj obce Vysočany

16

škole. Do pomoci při organizaci a reali-
zaci kroužku se zapojila Adéla Kolomaz-
níčková. Místní skupina ČČK Vysočany 
každému z dětí zakoupila autolékárnič-
ku, která byla dovybavena dalším obva-
zovým materiálem. V současné době se 
děti připravují na soutěž hlídek mladých 
zdravotníků, která se koná každoroč-
ně na jaře v Blansku, letos proběhne 10. 
května. Do soutěže chceme vyslat dvě 
družstva mladších dětí a jedno družstvo 
starších. Děti jsou seznámeny s tím, jak se 
zachovat v případě krvácení, bezvědomí, 
šoku, jak ošetřit amputaci, jak správně 
poskytnou první pomoc při zlomeni-
nách, co dělat, když se do rány dostanete 
cizí těleso, ale i spoustu dalšího. Součástí 
kroužku je i pravidelný nácvik správné 
resuscitace, která je nacvičována na za-
koupené figuríně. Vedoucí kroužku Petra 
Nešetřilová (Lepková) říká: „Na resus-

citaci klademe velký důraz, nikdy neví-
me, kdy budeme muset pomoc zahájit 
a je dobře když ji děti budou umět, nebo 
alespoň dokáží dospělého člověka navi-
govat, co a jak má dělat. Zavolat správně 
rychlou záchranou službu nebo transpor-
tovat zraněného kamaráda, to je pro nás 
už hračka.“ Věříme, že zájemců o umě-
ní poskytnout 1. pomoc bude dostatek 
i nadále a dětem v kroužku se snažíme 
zpestřit jejich aktivity úhradou plavání, 
drobnými odměnami, zajištěním vyba-
vení a pořízením reprezentačních triček. 
Na aktivity kroužku v minulém roce při-
spěla obec Vysočany, za což děkujeme. 
Taktéž děkujeme vedení základní školy 
za možnost využívat prostory k realizaci 
kroužku.

Bořivoj Sekanina, 
předseda MS ČČK Vysočany

Seniorská obálka pomůže  
v ohrožení života

Možná jste již slyšeli o seniorské obál-
ce, formuláři, který pomáhá v situacích, 
kdy se dostanete do ohrožení zdraví 
nebo života. Na této kartě jsou uvedené 
informace o konkrétní osobě, nemocech, 
užívaných lécích, kontakty na blízké 
osoby a praktického lékaře. V okamžiku 
zásahu zdravotnické záchranné služby 
je tato karta použita pro účinnou léč-
bu a záchranu člověka. Karta má mezi-
národní označení I.C.E., což znamená 
„použít v případě nouze“ (z anglických 
slov In Case of Emergency). Kartu umís-
těte na viditelném místě ve Vašem bytě 
nebo domě! Buďto na dveřích lednice, 
nebo vnitřní straně vchodových dveří. 

Integrované složky záchranného systé-
mu Jihomoravského kraje (zdravotnická 
záchranná služba, hasiči a policie) jsou 
o umístění karty informovány a budou ji 
hledat vždy na těchto místech! Pro koho 
je seniorská obálka určená? Pro samo-
statně žijící osoby, seniory a seniorky, 
také pro všechny ostatní zájemce. S je-
jím vyplněním mohou pomoci rodinní 
příslušníci nebo sousedé. Kde můžete 
u nás v obci tento formulář získat? Buď-
to si jej můžete stáhnout na webových 
stránkách obce v sekci ČČK Vysočany, 
dále na obecním úřadu, v místní knihov-
ně nebo napište e-mail a obálku Vám při-
neseme domů. Seniorská obálka vznikla 
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Informace farnosti Vysočany

Průvodce Velikonocemi

v Jihomoravském kraji, v rámci projektu 
MPSV Politika stárnutí na krajích a již se 
rozšířila do deseti ze čtrnácti krajů ČR. Bořivoj Sekanina, 

 předseda MS ČČK Vysočany

Tuto pomoc pro občany naší obce zajiš-
ťuje Místní skupina ČČK Vysočany.

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

14. 4. 2019 09:30 hod.  Květná neděle
18. 4. 2019  18:00 hod.  Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně
19. 4. 2019  14:30 hod.  Velký pátek – pobožnost Křížové cesty
  18:00 hod.  Obřady na památku Umučení Páně
20. 4. 2019  21:00 hod.  Bílá sobota – Velikonoční vigilie
21. 4. 2019  09:30 hod.  Neděle velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  14:30 hod.  Te Deum a Svátostné požehnání
22. 4. 2019  07:30 hod.  Pondělí v oktávu velikonočním
28. 4. 2019  09:30 hod.  2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

Velikonoce jsou největším svátkem křes-
ťanů a vrcholem liturgického roku. Bě-
hem Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, 
Bílé soboty a neděle vzkříšení si věřící 

připomínají umučení a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. 
Zelený čtvrtek pravděpodobně souvisí 
s německým výrazem greinen (němec-
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ky grienen), což znamená plakat, naříkat. 
Změnou hlásek pak vzniklo pojmeno-
vání Gründonnerstag, což se do češtiny 
přeložilo jako Zelený čtvrtek. Večer se 
slaví mše svatá na památku Večeře Páně, 
připomíná se při ní Poslední večeře, kdy 
Ježíš ustanovil eucharistii, svaté přijí-
mání. Během této mše přestávají zvonit 
zvony („zvony odlétají do Říma“) a hrát 
varhany, to až do sobotní večerní boho-
služby. 
Velký pátek je dnem, kdy si věřící připo-
mínají Kristovu oběť na kříži. Současně se 
jedná o den pokání a postu (věřící nejedí 
maso a mohou se do sytosti najíst pouze 
jedenkrát za den). Na Velký pátek se ne-
slaví mše, nýbrž bohoslužba na památku 
Umučení Páně. Podle evangelií zemřel 
Ježíš na kříži odpoledne ve tři hodiny. 
Bílá sobota je dnem, kdy se věřící mod-
lí u Kristova hrobu a rozjímají o jeho 
umučení, smrti a sestoupení mezi mrt-
vé. V tento den se neslaví mše svatá. Až 
v noci, nejdříve po západu slunce, před 
nedělí Zmrtvýchvstání Páně se slaví mše 
svatá. Již ve Starém zákoně si Židé kaž-
doročně připomínali tuto noc, při níž byli 
osvobozeni z egyptského otroctví. Křes-

ťané oslavují noc, při níž Ježíš Kristus 
vstal z mrtvých a osvobodil lidi z otroctví 
hříchu. Odtud plyne název Velikonoce 
neboli Veliká noc. 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně je pak nej-
větším svátkem a vrcholem křesťanské-
ho roku. Během celého roku si pak tuto 
významnou událost vzkříšení připomí-
náme každou neděli. Nakonec přináším 
myšlenku z knihy od autora Brantschen 
B. Johannese, Proč nás dobrý Bůh nechá-
vá trpět? Pokaždé, když však prolomíme 
krunýř egoismu, který nás chce uzavřít 
do našeho vlastního „já“, nastává během 
našeho života vzkříšení. Pokaždé, když 
si podáme ruce ke smíru, když se dělíme 
s chudým, děje se vzkříšení během živo-
ta. K tomuto vzkříšení během života – 
zde a dnes – potřebujeme mnoho odvahy. 
Pokud se o toto vzkříšení budeme stále 
znovu pokoušet navzdory všem zvratům 
v našem životě, pak budeme na dobré ces-
tě se jednou potkat se všemi, kterým se to 
podařilo a již nás na věčnost předešli.
Přeji všem občanům naší obce radostné 
a požehnané Velikonoce!

Bořivoj Sekanina, 
stálý jáhen

Pozvánka na 5. farní den
V neděli 26. května 2019 se od 14 hodin na farní zahradě uskuteční 

5. farní den. 
Kromě vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy se můžete těšit na 
dobré jídlo i nápoje, tombolu, skákací hrad, hry a soutěže. Celé odpoledne 

bude hudebně doprovázet Martin Hasoň ze Sloupu. 
Těšíme se na setkání s vámi! 

Výtěžek z akce bude věnován na pořízení nových varhan.
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Tříkrálová sbírka ve Vysočanech

Kalendář akcí na rok 2019

Jako každý rok, tak 
i na začátku letoš-
ního roku se konala 
jedna z největších 
d o b ro v o l n i c k ý c h 
akcí v naší republice 
– tradiční Tříkrálová 

sbírka, kterou pořádá Charita ČR. Tří-
královí koledníci pod vedením Bořivoje 
Sekaniny koledovali také ve Vysočanech. 
Do třech zapečetěných pokladniček vě-
novali dárci celkem 30.984 Kč! Celková 
částka za Oblastní charitu Blansko 2 234 

633 Kč. Za peníze ze sbírky plánujeme 
koupit auto pro Mobilní hospic sv. Mar-
tina, kdy tým sestřiček a dalších odborní-
ků pečuje o umírající. Další pomoc bude 
směřována matkám s dětmi, seniorům 
a zdravotně postiženým a těm nejpo-
třebnějším v regionu. Veliké poděkování 
patří dárcům za jejich štědrost a otevřené 
srdce. Děkuji koledníkům za jejich ocho-
tu a čas věnovaný sbírce. Děkuji také 
panu Sekaninovi za organizaci skupinek.

Marie Sedláková, koordinátorka sbírky

Datum Název akce Hlavní organizátor

 27. 4. 2019 Sběr elektro SDH Housko

 30. 4. 2019 Pálení čarodějnic SDH Vysočany

 12. 5. 2019 Koncert – Veselá trojka ČČK + obec Vysočany

 26. 5. 2019 Nohejbalový turnaj dvojic – 7. ročník Václav Kolomazníček

 26. 5. 2019 Farní odpoledne Farnost Vysočany

  1. 6. 2019 Den s hasiči SDH Housko

 29. 6. 2019 Nohejbalový turnaj trojic – 7. ročník Jiří Jurka

4.–8. 7. 2019 Vysočanská pouť TJ Vysočany

  7. 7. 2019 Cyrilometodějská pouť Farnost Vysočany

 20. 7. 2019 Vysočanský triatlon Sport club Ráječko, TJ Vyso-
čany a obec Vysočany

 10. 8. 2019 Vysočanská smyčka Luděk Přibyl

 31. 8. 2019 Pohádkový les SDH Housko

 říjen  2019 Sběr elektro SDH Housko

28. 12. 2019 Vánoční turnaj TJ Vysočany – stolní tenis

30. 12. 2019 Předsilvestrovský fotbálek TJ Vysočany
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 Obec Vysočany přeje 
KRÁSNÉ VELIKONOCE.


