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Vážení spoluobčané,
opět se schází rok s rokem a máme tu zase vánoce a závěr roku – období, kdy snad každý z nás se 
zamýšlí nad tím, co pro něho uplynulý rok znamenal.
Z pohledu obce lze konstatovat, že úkoly, které si zastupitelstvo uložilo a podpořilo v rozpočtu pro 
tento rok jsou již většinou splněny.
Hlavním úkolem letošního roku bylo vybudování komunikace v lokalitě U Linei. Byly osloveny a 
vyzvány k vystavení nabídky tři firmy. Ve výběrovém řízení nejlépe uspěla se svojí nabídkou firma 
DEAS spol.s r.o. z Boskovic. Stavba byla zahájena v požadovaném termínu a také ukončena ve 
stanoveném termínu. Za provedení bylo firmě z obecního rozpočtu vyplaceno celkem 1 172 938,80 
Kč. Stavba byla řádně zkolaudována a předána k užívání.
V souvislosti s touto akcí jsme požádali Krajský úřad Jihomoravského kraje o podporu z programu 
obnovy venkova a obdrželi jsme finanční prostředky ve výši 155 000,- Kč.
Další velkou akcí letošního roku je odvlhčení východní části budovy základní školy. Ve výběrovém 
řízení bylo rozhodováno o způsobu provedení a to, zda opravu provést klasickou metodou nebo za 
pomocí  chemických  injektáží.  Po  provedeném  hodnocení  bylo  rozhodnuto,  provést  opravu 
klasickým způsobem, tj. podřezáním, popř. vybouráním a dozděním po vložení izolace. Byla také 
vybrána  specializovaná  firma  EKOSAIN  Brno,  která  práce  v  současné  době  provádí  a  je 
předpoklad, že celá akce bude ukončena v měsíci březnu příštího roku. Na základě naší žádosti jsme 
z Jihomoravského kraje obdrželi mimořádnou dotaci ve výši 200 000,- Kč. Celkové náklady této 
akce budou činit 1 375 000,-Kč. 
Krajští zastupitelé podpořili také naše hasiče, kteří získali dotaci na vybavení jednotek v částce 
40 000,-Kč.
Bylo pokračováno v údržbě velkých stromů. Bohužel,  působením nepříznivých přírodních živlů 
obec přišla o dominantní strom javor na výletišti. Při této havárii byl také poškozen obecní majetek, 
a  to  lavičky  a  oplocení.  Za  pomocí  brigádníků  jsme  se  vypořádali  s  odstraněním  následků 
poškození. 
V letních měsících proběhla údržba čekárny v Housku. Byla natřena střecha a veškeré dřevěné 
konstrukce.
Houskovští  hasiči  upravili  prostor u zbrojnice,  vybudovali  chodník ke kapličce a podíleli  se na 
zabudování nových vstupních dveří do kapličky, které zhotovil p.František Zouhar.
Duší celé akce byl p.Josef Král. Finančně celou akci  zajišťoval rozpočet obce.
Výše vynaložených prostředků činila 41 195,- Kč.
Všem, kteří pomáhají při údržbě obecního majetku, patří velké poděkování.

A nyní k nejdůležitější akci našeho volebního období, kterou je výstavba kanalizace. 
Žádost  o dotaci jsme odevzdali  v řádném termínu v dubnu letošního roku. O žádosti  mělo být 
rozhodnuto do konce července.
Místo toho jsme obdrželi pouze tzv. akceptační dopis, který potvrzoval přijetí naší žádosti  k další 
administraci.  Žádost  byla  věcně  a  formálně  uznaná  jako  bezchybná  a  byla  předána  k  dalšímu 
posouzení  v  odborných  útvarech  SFŽP.  Státní  fond  životního  prostředí  posuzoval  téměř  1000 
obdobných žádostí, z kterých pouze 208 bylo předáno k hodnocení řídícímu výboru. 
Po  nějakém  čase  jsme  dostali  vyrozumění,  že  všechny  podané  žádosti  v  rámci  3.výzvy  byly 
posuzovány podle  špatné  metodiky.  Bylo  nutné  v šibeničních termínech postupně  doplnit  další 
požadované materiály k dalšímu hodnocení. Pozitivní bylo pouze to, že ministerstvo uznalo chybu a 
úředníci SFŽP sami provedli přehodnocení žádostí.  Bohužel  pro nás toto hodnocení nedopadlo 
dobře. Z původních 84% možné dotace nám bylo sděleno, že na základě finanční analýzy můžeme 
obdržet pouze 74%. To však na celé věci ještě nebylo to nejhorší.
Další informace, kterou jsme obdrželi ke konci měsíce listopadu byla více zarmucující.
Řídící výbor projednal zmíněných 208 žádostí a 178 jich doporučil ministrovi k podpisu. 30 žádostí 
doporučeno nebylo a bohužel, naše žádost je v těch 30 nedoporučených. S tímto rozhodnutím se 
nemíníme smířit a již v současné době jednáme o dalších možnostech v posunutí naší žádosti a 
jejímu zařazení do 7. výzvy, která běží od 15.12. do 23.2.2009. Doufejme, že budeme více úspěšní. 



I tak se nám odsune zahájení výstavby nejméně o jeden rok.

Během roku proběhlo v naší obci několik zdařilých akcí. Kromě tradiční pouti to bylo slavnostní 
otevření  hřiště  TJ  Vysočany,  kterého  se  zúčastnili  mimo jiných  hejtman  Jihomoravského  kraje 
Ing.Stanislav Juránek, ředitel krajského úřadu Ing.Jiří Crha a zástupci fotbalového svazu. Pozvaní 
hosté  velmi  kladně  hodnotili  toto  setkání,  zejména  obdivovali  velkou  účast  místních  obyvatel. 
Hejtman zdůraznil, že když se združí finanční prostředky, je možné docílit kvalitního díla, což se 
potvrdilo i na další akci v naší obci, kterou bylo dokončení 1.etapy opravy místního kostela.

V září se uskutečnil zájezd obecního úřadu do Krkonoš, jehož cílem se měla stát nejvyšší hora 
republiky Sněžka. Bohužel počasí toho dne pro nás nebylo přívětivé a tak nás Sněžka, na kterou 
jsme se dostali lanovkou, přivítala mlhou a příkrovem ledové námrazy. Z připravované pěší tůry 
nebylo nic a museli jsme volit náhradní program. Navštívili jsme zámek Ratibořice s přilehlým 
Babiččiným údolím a posléze také výstavu betlémů v Třebechovicích pod Orebem.

Další setkání občanů proběhlo při rozsvěcování vánočního stromu, při kterém nás děti mateřské 
školy překvapily Krkonošskou pohádkou s nepřehlédnutelným  Krakonošem a žáci základní školy v 
perfektních kostýmech nám zazpívali písničky s tématem vánoc. Celé pásmo bylo velmi zdařilé, 
což jistě ocenili všichni přítomní. Zvláště u horké medoviny, o kterou se postarali mladí fotbalisté.

Základní  škola  společně s  rodiči  žáků připravila  také  akci  na  podporu  českého Ježíška,  kterou 
vyhlásilo Rádio Frekvence 1. I této akce se zúčastnil značný počet obyvatel obce a bylo vypuštěno 
celkem 468 balónků s přáníčky. Akci svým darem podpořila velká část obyvatel obce.
Je dobře, že se dovedeme setkat u práce i u zábavy. Osobně bych si přál, aby nám to tak zůstalo 
stále.

Závěrem mi  dovolte  poděkovat  všem,  kteří  se  podíleli  jakýmkoliv  způsobem na  organizačním 
zajištění všech akcí a dobrém chodu naší obce během letošního roku.

Luděk Škaroupka

Zpráva o činnosti kulturní komise, sboru pro občanské záležitosti a o 
využití kulturních zařízení

V uplynulém roce 2008 se konalo v kulturním domě  40 akcí.
V sále se konaly akce jako jsou plesy, bál pro děti pořádaný ZŠ Vysočany, turnaje ve stolním tenise, 
firma která předváděla různé zboží . Dále v sále proběhlo několik smutečních hostin, oslav 
narozenin, křtiny a jedna svatba.Uskutečnilo se také divadelní představení, výstava modelů letadel, 
přednáška s promítáním o historii obce.Při slavnostním otevření fotbalového hřiště nás navštívil i 
hejtman jihomoravského kraje Ing.Stanislav Juránek.     

Členka sboru pro občanské záležitosti Ilona Jurková navštívila  s malým dárkem a blahopřáním 
cekem 26 jubilantů z toho 8 x 70 roků, 12x75 roků, 2x 80 roků, 2x 85, 1x92roků, 1x96 roků a dva 
manželské páry u příležitosti výročí zlaté svatby.
Vítání občánků proběhlo na podzim letošního roku a pan starosta přivítal do svazku obce 6 dětí, 
z toho 2 děvčata a 4 chlapce.



Akce, které se uskuteční v kulturním domě:

24. ledna       2009     Tradiční sportovní ples
14. února       2009     Maškarní ples
21. února       2009    Ostatková zábava
22. února       2009    Ostatkový bál dětí
  7. března     2009     Ples Sport klubu Ráječko
14. března     2009     Divadelní představení ochotníků z Krásenka
11. dubna      2009     Výstava modelů letadel

Vysočanský triatlon je plánován na 25. července  2009.
Předseda kulturní komise Michal Přibyl

Informace farního úřadu:

Vánoční bohoslužby v kostele sv.Cyrila a Metoděje ve Vysočanech se budou konat 
v následujících termínech:

24. 12. 2008     22.00 hod. - Štědrý den (vigilie narození Páně)

25. 12. 2008       9.00 hod. - Slavnost Narození Páně

25. 12. 2008     14.30 hod. - Vánoční koledování u betléma v kostele 
     (pásmo písniček) a Svátostné požehnání

26. 12. 2008       9.00 hod. - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

28. 12. 2008       9.00 hod. - Svátek Svaté rodiny

31. 12. 2008     23.00 hod. - Svatého Silvestra - biskupa, mše svatá na 
                                              poděkování za uplynulý rok

   1.  1. 2009       9.00 hod. - Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie

------------------------------------------------------------------------------------
Od 01.01.2009 dochází ke změně telefonního čísla Farního úřadu Vysočany u Blanska. Nové 
telefonní číslo: 739 389 259
------------------------------------------------------------------------------------



Informace o probíhající opravě farního kostela ve Vysočanech

Vážení občané, vážení farníci,
chtěl bych vás touto cestou informovat o dokončených stavebních pracích v souvislosti s opravou 
římskokatolického kostela ve Vysočanech v uplynulém roce 2008. 

V prvním pololetí letošního roku jsme dokončili a doplatili celkovou opravu střechy.

Ve druhém pololetí letošního roku jsme zrealizovali opravu věže a průčelí kostela, jejíž součástí 
byla: 

- výměna dřevěných okenic ve věži kostela 
- výměna ciferníků věžních hodin
- zhotovení a výměna prosklených oken v průčelí kostela
- celková oprava fasády průčelí a věže kostela (v současnosti bez sanační omítky).

Mimo tuto část jsme ještě nechali zhotovit a vyměnit nové dveře mezi schodištěm a kůrem, 
venkovní dveře do zákristie od silnice a venkovní dveře do kostela od hřbitova.

Děkuji  všem občanům,  kteří  jakýmkoliv  způsobem pomohli  při  opravě  farního  kostela,  ať  už 
finančními prostředky, fyzickou pomocí nebo i jinou podporou. Děkuji vám, že pomáháte obnovit 
stavbu, která je významnou dominantou naší obce.

Při  této  příležitosti  bych  si  dovolil  všem spoluobčanům a  farníkům popřát  požehnané  vánoční 
svátky a všechno dobré do nového roku. 

                Mgr. Marcel Javora - farář
                             Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska.

Informace stavebního a technického dozoru k opravě farního kostela

Vážení občané, vážení farníci,
dovolte mi krátce zhodnotit stav prací na opravě kostela sv.Cyrila a Metoděje ve Vysočanech. Stejně 
jako v minulém roce se pokusím napsat několik vět do Vašeho obecního zpravodaje, které přiblíží 
stav prováděných prací z pozice technického dozoru investora.
Na jaře letošního roku byla dokončena 1. etapa plánovaných oprav Vašeho kostela. Ta zahrnovala:
- celkovou výměnu krytiny a střešních latí
- opravu a částečnou výměnu krovu
- nahrazení zkorodovaného hromosvodu novým měděným
- opravu a částečné doplnění měděných klempířských prvků
- výroba a montáž měděné repliky věžního kříže
V rámci brigádnických prací následovalo osekání soklu a venkovní fasády, aby mohlo postupně 
zvlhlé zdivo vysychat. 
Protože již  i  tato 1.  etapa byla finančně značně náročná, zdálo se, že práce budou přerušeny a 
pokračovat se bude v příštím roce. 
V další etapě byly potřebné dva kroky, které se nedají od sebe oddělit a musejí jít společně ruku 
v ruce. Výměna okenic na věži včetně výměny dveří a provedení nové fasády. Po příslibu finanční 
podpory Jihomoravského kraje,  obecního úřadu  a  farních  sbírek  na  opravu  kostela  pořádaných 
každý měsíc, byla zahájena další v pořadí 2. etapa oprav. Ta musela být pro svoji finanční náročnost 
rozdělena  na  západní  část  kostela  spolu  s věží.  Na  tuto  část  díla  byla  vyhlášena  a  provedena 
občanská sbírka ve Vaší obci, která ukazuje Váš zájem o zachování této památky.  

Stolařské práce provedla dodavatelsky firma pana Ladislava Janečky z Horního Poříčí, která byla 



vybrána na základě zjednodušeného výběrového řízení.
Práce  na  zhotovení  nové  fasády  provádí  stavební  firma  Kindermann  s.r.o.,  která  byla  rovněž 
vybrána na základě zjednodušeného výběrového řízení.

A tak se stalo to, že Váš kostel sv.Cyrila a Metoděje dostal z části nový kabát. Ten má nejen nový 
povrch,  ale  také novou -  barevnou tvář.  Ta je  dle  mého názoru velmi zdařilá.  To však můžete 
posoudit a zhodnotit lépe Vy, občané Vysočan.

A ještě několik technických poznámek.
Veškeré stolařské výrobky jsou provedeny z masivního dubu s kvalitním nátěrem. Tato kombinace 
by měla  zajistit  dlouhou  životnost.  Při  těchto  pracích  jsme museli  řešit  spolu  se  zhotovitelem 
několik technických problémů, uchycení okenic, vytvoření lamel pro lepší šíření zvuku zvonů apod.

Jistě si všichni dokážete představit, že oprava starší věci většinou skrývá svá úskalí a odhalí svoji 
roušku tajemství i tam, kde by to nikdo nečekal. Nejinak tomu bylo i při provádění fasády. 
Při osekání staré omítky byl zjištěn jiný tvar ostění oken, který byl navrácen do původního stavu a 
byl  barevně  odlišen.  Také  ocelové  rámy oken  byly  nad  rámec  smlouvy vyměněny a  zaskleny 
termoskly. Při snaze obnovit původní ciferníky věžních hodin a rafiček se ukázalo, že ciferníky i 
rafičky jsou natolik zkorodované, že jejich obnova je prakticky nemožná. A byla tu další práce se 
kterou se nepočítalo.  Tyto,  pro někoho možná zdánlivé maličkosti,  se však musí  řešit  poměrně 
rychle s ohledem na postup prací a s přihlédnutím na finanční náročnost.
Nyní je ještě třeba obnovit (nově zhotovit) osvětlení oken pod věží.
Každý mi snad dá za pravdu, že věžní ciferníky, okenice, či kovářsky provedená okna se nemění 
každý týden,  nebo každý rok.  Já  mám sice na svém kontě opravu již  několika kostelů – např. 
v Kunštátě,  v Letovicích,  v Rájci  Jestřebí,  v Kochově  a  taky  kaplí  a  kapliček,  ale  mohu  Vás 
ubezpečit, že každý kostel i kaple je originál a vždy je situace trochu jiná.

Nyní si dovolím ještě trochu z jiného soudku.
Plně si  uvědomuji,  že takto exponovaná historická dominanta je  sledována všemi občany,  a  že 
každý hodnotí práci a postup prací různým způsobem. Netroufnu si tvrdit, že vše vždy probíhalo 
ideálně a podle našich představ. Jistě často kritické poznámky padaly na hlavy pracovníků, které 
však nebyly vždy oprávněné.  Při  provádění  klempířských a pokrývačských prací se jistě  někdy 
zdálo, že zhotovitel pracuje pomalu a že někdo z nás by dělal lépe a rychleji. K tomu snad řeknu jen 
tolik. Už jste se někdy uvázali na lano a stoupli na kraj střechy 12 m vysoko nebo 23 m na kraj věže 
a k tomu do této výše přepravovat metráky či tuny materiálu? A přitom ještě může foukat vítr! 
S prováděním fasády se začínalo o měsíc později, než bychom si přáli, ale dříve nebyla vyjasněná 
finanční situace a nebylo rozhodnuto, zda se letos vůbec může začít. 
Někomu se mohlo zdát, že přerušení prací mezi zhotovením fasády a nátěrem je neopodstatněné, ale 
jednalo se o velmi potřebnou technologickou přestávku, aby venkovní omítka vyzrála a mohl se 
nátěr začít provádět. K tomu snad ještě podotknu, že počasí nám letos přálo skutečně trochu víc jak 
minulý rok a vše se stihlo.
Já Vás všechny mohu ubezpečit, že kvalita provedených prací je vysoká a záruky na provedené 
práce jsou minimálně 60 měsíců, podstatně delší než ukládá občanský a obchodní zákoník.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem, kteří se jakýmkoliv i třeba sebemenším dílem (prací nebo 
finančním částkou), přičinili o celkový zdárný průběh dokončení první etapy a ukončení  první části 
druhé etapy opravy kostela ve Vaší obci upřímně poděkoval a popřál Vám příjemné prožití svátků 
vánočních, a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky, pracovních a osobních úspěchů. 

                                                                                                       Ing. Vojtěch Parolek
                                                                                                            



Tradice, která má smysl   
Stejně jako v minulém roce, i letos do mnoha domovů v Česku 

před  Vánoci  míří  Betlémské  světlo.  To,  že  se  jedná  o novodobou 
vánoční tradici,  ví  dnes už každý.  Světlo,  které se každoročně zapálí 
v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou, se znovu 
dostává i k nám. Doma ho každoročně mají nejen mladí a staří, ale i celé 
rodiny  s dětmi.  Symbol  Vánoc  nemůže  chybět  u žádné  štědrovečerní 
večeře,  u tvoření  atmosféry  při  rozdávání  dárků, ani  když  s dětmi 
zapalujete svíčky ve skořápkách, které vyplouvají  na svou cestu.  Mít 
doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po tak dlouhé cestě, 
znamená zapojit se do obrovského řetězu a být při tom! Být při tom, co 
spojuje před Vánoci statisíce lidí..…

Betlémské světlo k nám tradičně doputovalo z Vídně, kde ho rakouští skauti předali  o třetím 
adventu 13. prosince delegacím z celé Evropy. Za Česko převzali plamen ve Vídni skauti z Brna. 

Možná se světlo z Betléma objeví i u vás doma a jsme rádi, že jsme mohli cestu tohoto 
vánočního symbolu pro vás zprostředkovat. Požehnané a nadějí z příchodu Syna Božího prodchnuté 
svátky přeje

           za skautský oddíl Svišti Vysočany    Mgr. Martin Koupý
                                                             

Poděkování
Vážení občané,
     využíváme této možnosti, abychom vám ještě jednou poděkovali za přízeň, kterou jste projevili 
v letošním volebním roce značce KDU-ČSL v krajských volbách.
     Chtěli bychom ocenit podporu, která se nám dostala z Jihomoravského kraje prostřednictvím 
Ing. Stanislava Juránka a JUDr. Marie Cackové, neboť právě oni měli rozhodující vliv na získání 
finanční podpory pro naši obec.
     Jednalo se o  450.000 Kč na dokončení fotbalového hřiště a 1.300.000 Kč na opravu dominanty 
naší obce - farního kostela. Bez této pomoci by bylo zřejmě velice obtížné plánované akce zdárně 
dokončit.  Ing.  Stanislav  Juránek  a  JUDr.  Marie  Cacková  tímto  ocenili  práci  místní  organizace 
KDU-ČSL, která spočívala v tom, že se nám podařilo razantně obnovit členskou základnu a získat 
pro křesťansko - sociální myšlenky nové mladé lidi.
     V současné  době  je  již  jisté,  že  naší  obci  byla  zamítnuta  žádost  o  dotaci  na  vybudování 
kanalizace. Na přípravu a zpracování tohoto projektu byla vybrána firma, která je v čerpání dotací 
z evropských fondů poměrně úspěšná, tudíž se předpokládalo, že obec dotaci získá a proto KDU-
ČSL neměla důvod se zasazovat o získání dotace.
     Po zamítavém stanovisku jsme podnikli několik jednání za účelem přehodnocení tohoto 
negativního stanoviska s cílem dotaci získat a tím umožnit vybudovat potřebnou kanalizaci v naší 
obci. V současné době můžeme oznámit, že se nám podařilo pro tento projekt získat klíčovou 
podporu od členů KDU-ČSL jak na krajské, tak na celostátní úrovni a tato podpora může zásadním 
způsobem ovlivnit přidělení dotace.

     A na závěr nám ještě dovolte pozvánku na kulturní odpoledne, které jsme se ve spolupráci 
s místní organizací ČČK rozhodli opět po roce uspořádat  v Kulturním domě Vysočany. Akce je 
plánována na neděli 1.3.2009 v odpoledních hodinách. Podrobný program bude upřesněn v měsíci 
únoru příštího roku.

     Děkujeme všem občanům za projevenou důvěru, přejeme klidné prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší v novém roce.

          Milan Vintr 
předseda místní organizace KDU – ČSL



Opět odpady.

Neustále se potýkáme s otázkou odpadů. Je to záležitost, kterou mnozí z nás řeší různými způsoby. 
Projděte  se  krajem  lesa  kolem obce  a  budete  nemile  překvapeni,  co  někteří  občané  dokáží  s 
přírodou  udělat.  Domnívám se,  že  v  naší  obci  není  nutné  porušovat  zákon,  místní  vyhlášku  a 
poškozovat  tak životní  prostředí  ve svém okolí  a  v  okolí  svých spoluobčanů.  Je  možné využít 
možností, které jsou k dispozici a zlikvidovat odpad legální cestou.
Svozová firma je vstřícná potřebám občanů a také existují další možnosti, jak se legálně vypořádat 
s nepotřebným odpadem, například kompostováním a následným využitím jako hnojiva pro svou 
vlastní potřebu.
Na  místní  hřbitov  obec  pořídila  kontejner  na  hřbitovní  odpad.  Někteří  se  ho  naučili  správně 
využívat.  Avšak  někteří  neustále  využívají  stávající  dočasnou  skládku.  Proč?  Svým  konáním 
přidávají práci ostatním a zvyšují náklady na odstranění odpadů.

Eletroodpady:

Ze  zákona  vyplývá,  že  zpětně  odebírané  elektrozařízení  pocházející  z domácností  je  takové 
elektrozařízení, které svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou životností.  
Obec pravidelně společně se svozovou firmou zajišťuje jedenkrát ročně sběr těchto nepotřebných 
domácích elektrických spotřebičů.
V letošním roce obec také pořídila kontejner na drobná elektrická a elektronická zařízení, popřípadě 
také  na  elektrické  hračky,  který  je  umístěn  na  obecním úřadě.  Do tohoto  kontejneru  je  možné 
ukládat nepotřebné spotřebiče do rozměru cca 20 x 30 x 10 cm.
Odevzdávané  elektrozařízení  nesmí  mít  znaky,  že  prošlo  jakoukoli  fází  ‚zpracování‘  či  dílčího 
využití, tedy činností, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními.
Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a 
odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy promítají do poplatku za odpady. 

Termíny odvozu odpadu v     roce 2009:  

  7.1.        1.4.    8.7. 14.10.
21.1.                    15.4.  22.7. 28.10.
  4.2.      29.4.    5.8. 11.11.
18.2.      13.5.  19.8. 25.11.
  4.3.      27.5.    2.9.                      9.12.
18.3.      10.6.  16.9. 23.12. 

                     24.6.   30.9. 

Termíny návozu propan-butanových lahví v     roce 2008:  

Každé první úterý v měsíci v době 9.30 – 9.45 hod.:

6.1.     7.4. 7.7. 6.10.
3.2.     5.5. 4.8. 3.11.
3.3.     2.6. 1.9. 1.12.



Půjčovní doba místní knihovny v roce 2009
Knihovna bude pro veřejnost otevřena 1x za 14 dnů,

a to každý sudý týden v pondělí od 16.00 do 19.00 hod.

   5.1. 14.4.  úterý 20.7. 12.10.
 19.1. 27.4.   3.8. 26.10.
   2.2. 11.5. 17.8.   9.11.
 16.2. 25.5. 31.8. 23.11.
   2.3.   8.6. 14.9.   7.12.
 16.3. 22.6. 29.9.  úterý 21.12.
 30.3.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 ze dne 12.12.2008

Skutečná kalkulace nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2007

( počet poplatníků dle čl.2 písm a),b) v obci Vysočany : 829 )

Výpočet sazby dle Čl. 3, odst. 1 písm. a) OZV:

Náklady na likvidaci nebezpečných odpadů (SITA CZ a.s..)   17 213,00 Kč
Náklady na likvidaci vytříděných složek komunálního odpadu   85 547,00 Kč
Náklady na pořízení kontejnerů     8 247,00 Kč
Náklady na likvidaci z veřejného prostranství     1 099,00 Kč

Celkové náklady 112 106,00 Kč

112 106,00 Kč  :  829 =  135.23 Kč = 135 Kč

Výpočet sazby poplatku dle Čl. 3, odst. 1 písm. b) OZV:

Náklady na likvidaci obsahu popelnic ( SITA CZ a.s. ) 275 771,00 Kč
Náklady na likvidaci kontejnerů (Zemspol, Březinka)   16 114,00 Kč

Celkové náklady 291 885,00 Kč

  291 885,00 Kč :  829 = 352,09 Kč = 352,- Kč

Celkové výdaje na likvidaci odpadů v     roce 2007 na jednoho poplatníka:  

135,-  Kč  +  352,- Kč  = 487,- Kč



Obecně závazná vyhláška č. 2/2008,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

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

Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 12.12.2008, usnesením č13/2008/22
usneslo vydat na základě §14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s  §10 zákona č.128/2000 Sb., ve znění zákona č.313/2002 sb., a §84 odst.2 písm.i) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení ),  tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“) :

ČLÁNEK 1.

Obecně závazná vyhláška č.2/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto :

Čl.3 odst.1 – Sazba poplatku  - se nahrazuje tímto zněním :

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 této vyhlášky činí 400,-  Kč za rok a je tvořena:

a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok 
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za předchozí rok na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu.
Skutečné  náklady  uvedené  v  příloze  č.1 v roce 2007 činily 291 885,00 Kč a byly 
rozúčtovány  podle  stavu obyvatel k  31.12.2007  ( 792 osob ) a počtu osob, které mají na 
území obce ve  vlastnictví stavbu, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci ( 37 osob), 
takto :  

 291 885,00 : 829  =  352,09,- Kč, zaokrouhleno 352,- Kč.

Čl.4 odst.1 – Osvobození – se doplňuje takto :

c) poplatník dlouhodobě nepřítomný v obci  po dobu nepřítomnosti nad 6 měsíců po sobě 
    jdoucích, a to za dobu nepřítomnosti v obci

Čl.4 odst.2 – Osvobození – se doplňuje takto :
Povinnosti uvedené v tomto odstavci může za poplatníka splnit společný zástupce.

ČLÁNEK 2.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze 
dne 14.12.2007 se zrušuje ke dni 31.12. 2008.

ČLÁNEK 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.

       …….……………………….. …………………………………….
                 Josef Ovad v.r. Luděk Škaroupka v.r.
              místostarosta obce      starosta obce

  
Vyvěšeno dne :  15.12.2008

Sejmuto dne :    ………………………



Kočičí život  u nás
život na venkově-v zeleni-sen každé kočky? Ano, pokud mají u laskavých milovníků koček možnost 
krásného a-pokud možno-bezpečného výběhu. Na druhé straně to však může být i zlý sen.
Venkovské kočky
Tvoří zvláštní kapitolu. Obyvatelé venkova, kteří mají své kočky rádi a opravdu dobře se o ně starají, 
jsou chvályhodnými výjimkami. Převládá názor,  že zvíře musí přinášet  užitek a nemělo by nic stát. 
Kočky slouží k chytání myší, mají lovit a žrát škodlivé hlodavce, a proto nepotřebují žádné krmení, 
nanejvýš tak občas misku mléka. Důsledkem je průjem, špatně živené zvíře hubne a slábne. Lov myší je 
nenáročný, dobré výsledky může mít jen zdravá a silná kočka, obzvlášť pokud musí někdy bojovat i 
s krysou. Venkovské kočky bývají jen zřídkakdy kastrovány. Dokonce i ochránci zvířat, kteří nabízejí, 
že nechají kočky kastrovat a ošetřit u veterináře na vlastní náklady nebo na účet spolku pro ochranu 
zvířat, jen s velkými obtížemi prosazují své argumenty. Že se při tak špatné péči-žádný teplý pelíšek, 
žádná  veterinární  péče,  zranění,  napadení  parazity-zvířata  nedožívají  příliš  vysokého  věku,  nehraje 
žádnou roli. Vždycky je přece k dispozici dostatečný přísun nových koťat… a když je jich nadbytek, tak 
se zkrátka utlučou o zem nebo lopatou.
Kočky  bez  možnosti výběhu ven
Podle statistiky, už kočky jako životní druhové člověka převýšily počtem i psy. Především osamělým 
lidem zahánějí sametové tlapky stále častěji pocit samoty. Aby se kočka nenudila nebo nebyla nešťastná, 
když má zůstat dlouhé hodiny sama, měl by si její člověk hned na začátku pořídit dvě kočky, které si 
dobře rozumějí. Kočky, které mají dostatečnou možnost uspokojovat své potřeby, jsou spokojené, i když 
žijí jenom v bytě. Považují se za „dítě“ svého člověka, který k nim přichází do pelíšku jako kdysi kočičí 
máma. Přesto kočku nelze zaměňovat za dítě z lidského hlediska. Kočka vždy zůstane šelmou, ať má 
výběh nebo ne, a na to člověk nesmí nikdy zapomínat. Její životní prostor musí být vybaven v souladu 
s jejími potřebami, tělo i duch kočky potřebují podporu a povzbuzení- a to denně. Pokud však kočka 
zvyklá  jen  na  bytové  prostředí  v důsledku  nešťastných  okolností  přijde  o  domov,  vede  se  jí  velmi 
špatně. Jelikož není zvyklá starat se sama o sebe a neví nic nebo jen málo o nebezpečích, která na ni 
číhají  venku, o chladu, vlhku, provozu na silnicích,  je mnohem hůře vybavena pro život venku než 
kočka venkovská s výběhem. Když má štěstí,  ujme se jí  nějaký hodný člověk ,  nebo ji  spolek pro 
ochranu zvířat dopraví do bezpečí. Ať je kočka doma v jakémkoliv prostředí, měl by jí ho její člověk 
utvářet  tak,  aby  netrpěla  tělesným ani  duševním nedostatkem.  Šťastná  zdravá  kočka  vrací  člověku 
hodnoty, které jsou k nezaplacení. Soužití s kočkou má-a to je vědecky doloženo-velice pozitivní vliv na 
zdraví člověka. A navíc je každodenním zdrojem štěstí a radosti.

Situace u nás  přímo ve Vysočanech musím konstatovat se smutkem v hlase,že není taky růžová.Je 
několik/ pouze 10/ rodin ,které cítí odpovědnost  a lásku k těmto ubohým tvorům. Jdou příkladem a 
rozhodly se pro kastraci, protože ví, že se nemohou postarat o všechny koťata,které by jejich kočka 
mohla mít a nebo by jejich kocourek byl příčinou nechtěných koťat.
Zamyšlení před Vánocemi
V dnešní době převládá názor, že zvíře by mělo člověku přinášet užitek s minimální péčí ze strany 
člověka.Pojďme si však položit pár otázek a zamyslet se nad nimi. Nebyla tady s námi zvířata v dobrém 
i zlém už od začátku lidstva? Například naše již zmiňovaná kočka může být ten nejvěrnější společník, 
jakého můžete mít. Nikdy na vás nebude křičet, nebude vám nic vyčítat a ani vám nebude říkat, co máte 
udělat nebo kam máte jít. Pokud dokážete darovat této němé tváři lásku, vrátí se vám dvojnásob. 
Kde bere člověk právo  na zabíjení zatoulaných koček  kvůli tomu, že je líný požádat radnici nebo 
spolky na ochranu zvířat o pomoc?
Kde bere člověk právo na zabíjení nechtěných koťat kvůli tomu, že je lhostejný vůči kočce, která mu 
porodila v jeho blízkosti, v horším případě lakomý vůči své  vlastní.Nikde, sám si ho dal a to je špatně. 
Zvířata mají taky city a bolest, která tyto činnosti doprovází je přímo očividná. Můžete vidět ty smutné, 
zdrcené, utýrané obličeje plné utrpení. A to si v žádném případě nezaslouží. Co je svět světem, jsou tu 
zvířata s námi, dýchají stejný vzduch, chodí po stejné zemi, dokáží se radovat, dokáží se bát a dokáží 
dávat lásku, což většina lidí ani nedokáže.
Dokud si lidstvo neuvědomí, že vybíjením živočišných druhů pro lhostejnost, svoje malicherné potřeby 
a devastací životního prostředí ničemu neprospěje, neuvědomí si též, že větev, kterou si pod sebou tak 
usilovně řeže, by mohla za chvíli prasknout. Anna Hriczová



Vážení spoluobčané! 
  
Přeji Vám  krásné a v klidu prožité vánoční svátky.
Přeji Vám zdraví, optimismus, klid v rodinném životě a veselého 
Silvestra.              

Luděk Škaroupka, starosta obce


