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Vážení spoluobčané,
jsme na prahu nádherných svátků jara, jsme na prahu Velikonoc. Zima se již rozloučila a tak 
všichni se intenzivně věnujeme svým zahrádkám a okolí svých domů, abychom po zimě měli 
kolem sebe pěkné a čisté prostředí. I obec se pochopitelně těmto jarním pracem více věnu-
je a přichází k vám jako tradičně i s jarními informacemi obecního úřadu a sdělením, co nás 
čeká a jaké akce jsou pro letošní rok připraveny. Tak jak jsem informoval již dříve, v letošním 
roce bude zahájena výstavba kanalizace a ČOV. Pokud nevzniknou nepředvídané události, 
pak realizace by mohla začít již v červenci budováním ČOV v části obce Housko. V této 
souvislosti mohu slíbit, že obec se bude snažit všemožně pomoci občanům při budování tak 
náročné akce a je připravena pomoci občanům i při zpracování projektové dokumentace na 
přípojky z jednotlivých domů, jak tomu bylo v minulosti při budování přípojek vodovodních        
a plynových. Pokud se podíváte do rozpočtu obce na letošní rok, který zastupitelstvo schvá-
lilo v únoru, pak zjistíte na jaké akce a jaké částky byly uvolněny. Mimo finančních prostřed-
ků na budování kanalizace byly uvolněny  prostředky na pokračování další etapy rekonstruk-
ce elektroinstalace v základní škole. Na tuto rekonstrukci obec požádala Jihomoravský kraj          
o dotaci z Programu rozvoje venkova. Dále byly vyčleněny prostředky na zbudování pěší 
komunikace kolem rybníka Polačka, spojující části obce Molenburk a Housko, kde je tento 
úsek pro chodce nebezpečný. Další velkou investiční akcí je výkup pozemků a realizace 
inženýrských sítí pro novou zástavbu rodinných domků v lokalitě „Nad Lineou“. Zastupitel-
stvo též rozhodlo o pořízení nového územního plánu a vyčlenilo pro tento účel finanční 
prostředky. Nezapomněli jsme finančně podpořit aktivitu Tělovýchovné jednoty Vysočany, 
která letos plánuje výstavbu nového sportovního zázemí a zastupitelstvo též souhlasilo            
s uvolněním finanční výpomoci pro další pokračování opravy dominanty naší obce, kostela  
sv. Cyrila a Metoděje. Nadále  bylo nutné, počítat i s nemalou částkou na úhradu půjčky za 
vybudování vodovodu. Počítáme i s podporou pro Sbor dobrovolných hasičů, a to jak pro 
jednotku sboru v Housku, tak i v Molenburku, kde uvažujeme o nákupu nových vycházko-
vých uniforem a nákupu zásahových obleků. Na dovybavení zásahových obleků obec požá-
dala o dotaci Jihomoravský kraj. Dále obec požádala o dotaci Ministerstvo kultury na zkva-
litnění služeb místní knihovny prostřednictvím nového knihovního systému (VISK 3). V této 
chvíli již víme, že jsme dotaci obdrželi. Nemalé prostředky jsou směřovány na provoz našich 
školských zařízení. V základní škole, ve spolupráci s ředitelkou školy, hodláme zrealizovat 
novou moderní učebnu výpočetní techniky. Rozhodli jme se podpořit i aktivity  místních vče-
lařů, skautů a Svazu tělesně postižených. Pochopitelně celoročně je nutné se postarat              
o veškeré veřejné plochy, kde údržba vyžaduje také značné finanční prostředky. Úkolů              
a plánů není zrovna málo, ale věřme, že společnými silami se dají tyto plány zrealizovat. 

Na závěr si dovoluji popřát vám a všem vašim blízkým krásné Velikonoce a radost z přichá-
zejícího jara.      

           
Josef Ovad

        starosta obce
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Rozpočet obce Vysočany - rok 2011

Příjmy
 
paragraf položka název Plán v Kč

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a fun. pož. 900 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 70 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000
1211 Daň z přidané hodnoty 2 300 000
1333 Poplatky za uložení odpadů 700 000
1335 Poplatky za odnětí pozemků lesa 7 500
1337 Poplatky za provoz, shromažď. a odstraň komunál. odpa-

du
330 000

1341 Poplatek ze psů 13 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 000
1361 Správní poplatky 4 000
1511 Daň z nemovitostí 350 000
2449 Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp. územní 

úrovně
3 833 900

4112 Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vzta-
hu

256 800

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 25 200
1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000
2141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 48 000
3314 2111 Činnosti knihovnické 500
3392 2132 Zájmová činnost v kultuře 60 000
3632 2111 Pohřebnictví 5 000
3111 2124 Odvody školských právnických osob zřízených obcí - MŠ 100 000
3639 3111 Komunální služby a územní rozvoj 10 000
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 500
3723 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17 500
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000

2321 Přijaté neinvestiční dary 14 000
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000
6409 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku

5 000

Příjmy celkem 10 408 900
Financování
Zapojení přebytku z minulých let 3 227 800
Příjmy celkem 13 636 700
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Výdaje

paragraf název Plán v Kč
2212 Silnice 70 000
2219 Ostatní záležitosti pozemích komunikací 720 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 40 800
2310 Pitná voda 496 600
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5 564 300
3111 Předškolní zařízení - mateřská školka 345 000
3113 Základní školy - příspěvek na žáky ZŠ Ostrov a ZŠ Sloup 282 000
3117 První stupeň základních škol 1 271 000
3314 Činnosti knihovnické 62 900
3319 Ostatní záležitosti kultury 4 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 10 000
3330 Činnost registrovaných církví a náb. spol. 400 000
3341 Rozhlas a televize 12 200
3392 Zájmová činnost v kultuře 457 600
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 25 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 2 000
3631 Veřejné osvětlení 165 000
3632 Pohřebnictví 15 000
3635 Územní plánování 200 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 619 800
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 390 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 83 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 145 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 116 500
6112 Zastupitelstvo obce 879 000
6171 Činnost místní správy 950 500
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 22 000
6402 Finanční vypořádání minulých let 39 500

Výdaje celkem 13 636 700
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Informace k vydání prvního 
občanského průkazu
První občanský průkaz se vydává při dovr-
šení 15 let věku.
Žádost o vydání nového OP se podává na 
předepsaném tiskopise.
K žádosti je nutno předložit:
• rodný list
• doklad o státním občanství
• jednu fotografii 35 x 45 mm (fotografie 
nová)
Doba na vyřízení nového OP je 30 dní.
Státní občanství je možno doložit:
- platným cestovním pasem
- osvědčením o státním občanství
Pokud žadatel o první občanský průkaz ne-
prokáže státní občanství výše uvedeným 
způsobem, je nutno nejprve žádat o doklad 
„Osvědčení o státním občanství“.

Žádost o doklad se podává prostřednictvím 
matričního úřadu na předepsaném tiskopi-
se.
K žádosti je nutno předložit:
• rodný list dítěte
• oddací list rodičů
• rodné listy rodičů
• občanský průkaz žadatele (rodiče)
Doba na vyřízení osvědčení a nového OP 
je 60 dní.
Vydání nového občanského průkazu je bez 
poplatku včetně vyřízení osvědčení o stát-
ním občanství.

O doklad „Osvědčení o státním občanství“ 
je nutno žádat prostřednictvím matričního 
úřadu také před podáním žádosti o nový 
cestovní pas pro osoby mladší 15 let.
Poplatek při podání žádosti je 100 Kč.

Karel Zouhar - matrikář
Informace Policie ČR 
Platební karty
První občanský průkaz se vydává při dovršení 15 let věku. V poslední době se množí 
případy, kdy jsou lidem odcizeny společně s doklady také platební karty. Jeden z případů, 
který hovoří za všechny obdobné, se stal  poslední  březnový den letošního roku.  Na 
policii přišla devětapadesátiletá žena, které neznámý zloděj vzal v jednom z boskovických 
supermarketů kabelku. V ní měla osobní doklady, mobil, deštník, ale právě také bankovní 
kartu s přiloženým PIN kódem. Následně zloděj z bankomatu vybral hotovost ve výši té-
měř šest tisíc korun. Chvilka nepozornosti tak ženu vyšla na devět tisíc korun. 
Jak tedy předcházet zneužití vaší platební karty?
• platební kartu noste odděleně od svých osobních dokladů a peněz, nejlépe ve vnitřních 
kapsách blízko těla
• PIN nikdy nenechávejte napsané v blízkosti karty
Při  ztrátě nebo odcizení platební karty
• okamžitě zablokujte platební kartu u peněžního ústavu, který vám ji vydal
• mějte u sebe číslo platební karty (nikoliv PIN kód)
• ztrátu nebo odcizení karty oznamte neprodleně Policii ČR
Častá oběť – starší člověk
„Mám žízeň, můžete mi přinést vodu?“ „Paní doktorka vám posílá zdravotní deky.“ „Vnuk 
potřebuje pomoci, pošlete mu po mně peníze.“ „Vyhráli jste.“  To je jen malá část příběhů, 
s nimiž různí zloději a podvodníci zkoušejí důvěřivost starších lidí. Podobnou historku si 
vymyslel podvodník, který přišel v polovině března za osmaosmdesátiletým mužem v jed-
nom městě na Blanensku. Pod záminkou vrácení přeplatku zdravotní pojišťovny žádal 
rozměnění peněz. Důchodce tak učinil, dostal přeplatek, který si dal do kapsy. Zloděj ale 
využil jeho nepozornosti a z kapsy mu peníze odcizil. 
Jak zabránit podobným případům?
Nenechávejte doma větší obnos peněz, je lepší uložit tyto peníze do banky nebo do spo-
řitelny. Stejně tak je to i s dalšími cennostmi.
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První pomoc
„ I jednoduchý úkon může zachránit lidský 
život“

Nejlepší je první pomoc nikdy nepotřebo-
vat. Nezapomeňme ale, že každý z nás se 
může dostat do situace, kdy bude muset 
poskytnout první pomoc zraněnému nebo 
nemocnému, a nebo se do kritické situace 
můžeme dostat my sami. Nebuďme tedy 
lhostejní.
V dnešní moderní době vzniká nový mýtus            
– první pomoc není potřebná, jelikož máme 
špičkovou záchranou službu, která je na 
místě ihned a našeho nejbližšího nám vždy 
zachrání, protože si platíme zdravotní po-
jištění. Ne vždy však máme po ruce telefon, 
ne vždy jsme v dosahu signálu. Znát ales-
poň základy poskytování první pomoci je 
dáná nejen zákonem, ale je hlavně morální 
povinností každého z nás.

• Nejste si jisti tím, zda dokážete pomoci 
druhým, ……když to budou potřebovat?

• Jste řidič a obáváte se, …….že budete 
projíždět kolem dopravní nehody?

• Máte aktivní děti a jako rodič trnete hrů-
zou, …….co když si něco udělají?

• Nejste si jisti svými znalostmi? Chcete si 
je oživit, nebo se naučit něco nového na 
téma PRVNÍ POMOC?

Dovolte tedy, abychom Vás pozvali na                                                     
PŘEDNÁŠKU O POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ 
POMOCI, která se uskuteční v úterý                        
26. 4. 2011 v 17 hod. v klubovně kulturního 
domu ve Vysočanech. Přednášku povede 
pracovník Zdravotnické záchranné služby 
Blansko.

Všichni jste srdečně zváni!

Výbor MO ČČK Vysočany

Nepůjčujte peníze cizím lidem, ani nedávejte zálohy podomním prodejcům. Pozor také na 
to, když od vás někdo žádá rozměnění velké bankovky.
Doma nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte jen ty 
lidi, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. Po-
kud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Stejně tak nevěřte, 
pokud se někdo odvolává na jméno vašich příbuzných.
Pokud máte pocit, že se v obci pohybují osoby, které tam nemají co dělat, kontaktujte 
starostu nebo někoho na obecním úřadě, aby prověřil, co je to za lidi, popřípadě přivolal 
policii. V tomto případě velmi pomůžete, pokud si všimnete typu vozidla, jeho barvy nebo 
registrační značky. Stejně tak policii pomůže, pokud dokážete popsat osoby, jak vypadaly.
Buďte nadmíru ostražití a opatrní. Mnozí starší lidé totiž už na vlastní kůži zjistili, v jak 
krátkém okamžiku díky své důvěře přišli o nemalé úspory!
Trestná činnost páchaná na dětech
Policie ČR doporučuje:
Dětem
• Pohybujte se ve skupinkách, ze školy choďte přímo domů
• Nechoďte na odlehlá a opuštěná místa
• Nemluvte s neznámými osobami ani v případech, kdy by Vám nabízely hračky, cukro-

vinky nebo jakékoliv jiné předměty
• Ve večerních hodinách omezte pohyb venku nebo jen v doprovodu Vám známé dospě-

lé osoby
Rodičům
• Je důležité mít přehled, kde se Vaše dítě nachází 
• V případě pohybu podezřelé osoby neprodleně kontaktujte Policii ČR na lince 158
 

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR v Blansku
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Příprava předškoláků
Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla 
od 3 do 6 let. Hlavní činností v tomto období 
je hra. Prostřednictvím her (spontánních 
nebo řízených) se děti seznamují s okolním 
světem, učí se komunikovat s dětmi i do-
spělými. Na plnění školních povinností se 
prakticky připravují svými každodenními 
činnostmi v mateřské škole – pohybem, 
zpěvem, tvořivými činnostmi, sebeobslu-
hou, dodržováním základních společen-
ských pravidel a pravidel soužití v MŠ, kaž-
dodenním řešením různých – i konfliktních 
situací, „čtením“ encyklopedií, volně pří-
stupné mají různé omalovánky, pracovní 
listy, grafomotorická cvičení apod. Důleži-
tou součástí přípravy na školu je také 
schopnost dítěte odpoutat se od rodiny          
a pobyt v mateřské škole příjemně prožít. 
Poslední rok docházky je pro děti zvlášť vý-
znamný – stanou se z nich „ předškoláci“.
Rodiče i pedagogové záměrně sledují jejich 
schopnosti a dovednosti, porovnávají             
a konzultují (mezi sebou, případně s odbor-
níky – lékaři, psychology, logopedy apod.) 
a cílem toho všeho je úspěšně zvládnutý 
zápis do základní školy.
V mateřské škole začínáme v září tím, že 
děti  uvedeme do role předškoláka. 
Budoucí prvňáčci se mladším kamarádům 
představí celým jménem a uvedou svůj 
věk. Společně si povídáme o tom, jaký je 
rozdíl mezi činnostmi v mateřské a základní 
škole, co by měli znát a umět před vstupem 
do školy, jak probíhá výuka, jaké nové po-
vinnosti na děti čekají a kdo se do školy 
těší…..
Předškoláci jsou dále seznámeni s „ týden-
ními úkoly“. Na začátku každého týdne jsou 
dětem zadány úkoly (pracovní listy), které 
plní samostatně v průběhu týdne, splnění 
úkolu označí smluvenou značkou na urče-
né místo a pracovní list uloží do složky 
označené jménem. Na konci týdne úkoly 
kontrolujeme.   

V měsíci říjnu  začínáme cyklus 10 lekcí  
přípravy předškoláků pro vstup do ZŠ na-
zvaný Edukativně stimulační skupiny. Tyto 
„skupinky“ probíhají v odpoledních hodi-
nách, s dítětem je vždy přítomen jeden 
z rodičů. Přítomnost rodiče je velmi důležitá 
– zajišťuje dětem pocit bezpečí, rodič vidí 
své dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při 
záměrných činnostech, při práci s cizí do-
spělou osobou.Vidí, jak dítě reaguje, jak se 
zapojuje, vytváří si reálnější náhled na jeho 
schopnosti. 
Obsah  jednotlivých lekcí hravou formou 
rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro 
vstup do školy – jemnou motoriku, grafo-
motoriku (uvolnění ruky, příprava na psaní), 
řeč, myšlení, sluchové a zrakové vnímání 
(diferenciace, analýza, syntéza, paměť), 
prostorová, pravolevá orientace, orientace 
v čase, početní představy. Na závěr každé 
lekce dostávají děti domácí úkol. V závěru 
cyklu navštívila děti a rodiče paní učitelka 
ze základní školy Soňa Švrčinová. Sezná-
mila je nás všechny (učitelky MŠ i rodiče) 
na co se máme ještě zaměřit, aby děti 
úspěšně zvládly přechod do ZŠ.  
V měsíci únoru probíhá zápis do základní 
školy. V letošním roce bylo u zápisu 6 dětí. 
Děti i jejich rodiče ví, v kterých oblastech 
jsou na školu již dobře připraveni a kterým 
oblastem je potřeba se ještě věnovat (vý-
slovnost, sebeobsluha, grafomotorika-
-správné držení tužky, apod). Také v mateř-
ské škole individuálně procvičujeme 
znalosti a dovednosti v jednotlivých oblas-
tech. Během školního roku se pedagogové 
účastní odborných seminářů zaměřených 
na školní zralost, logopedii apod. 
V měsíci červnu se s předškoláky slavnost-
ně rozloučíme a popřejeme jim hodně 
úspěchů ve školní práci.

Duben 2011                                                                 
Zdeňka Lukášková, učitelka MŠ

Všeobecné informace :
V měsíci květnu proběhne v naší obci sběr železného šrotu a také budou přistaveny kon-
tejnery pro odvoz velkoobjemového odpadu. Termíny budou vyhlášeny obecním rozhla-
sem.
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Skaut ve Vysočanech
Mnoho času uplynulo od roku 1911, kdy 
středoškolský profesor Antonín Benjamín 
Svojsík, po své návštěvě Anglie a okouz-
lení místním skautingem, zavádí tento vý-
chovný systém u nás. Za pomoci známých 
osobností tehdejší doby sepisuje „Základy 
Junáctví“, skauting napasovaný na českou 

mentalitu.  Za sto 
roků se vyměnilo 
mnoho generací, 
ale skautská vý-
chovná hodnota 
stále přetrvává, 
i když po dlouhá 
léta u nás mu-
sela fungovat       
skrytě.
Ve Vysočanech 
se zvolna začí-
náme těšit na 
to, co právě dělá 
skauting tím, čím 
je,  a to jsou let-

ní tábory. Jde o vyvrcholení celoroční prá-
ce a činnosti děvčat i chlapců. Znovu ožijí 
indiánská tee-pee nebo podsadové stany, 
které jsou českým specifikem obdivované 
na všech světových setkáních. Děvčata 
opět budou směřovat na Norbetku a budou 
procházet „Světem kouzel Harryho Potte-
ra“. Hoši tentokráte zamíří k Němčicím na 
tábořiště Randulka, kde se budou odehrá-
vat „Letopisy Narnie aneb plavba Jitřního 
poutníka“. Téma celotáborové hry se každý 
rok mění. Vše se děje s přírodními kulisami, 

za pomoci her a rozličných činností. Probí-
hají zkoušky jednotlivců i malých skupinek  
- družin. Mnohdy obtížné situace, překoná-
vání překážek a sebe sama pomáhá, nám 
skautům v běžném životě. Tábor je doba, 
kdy lze citlivě utvářet a formovat charaktery 
všech zúčastněných.

Loučení s dobrým táborem bývá rozpolce-
né, všichni se těší domů, ale zároveň ne-
chtějí opustit to, co si během těchto něko-
lika dnů mezi sebou vytvořili. Jde o pouto, 
ke kterému se v životě mnohokrát vracíme. 
Je to zároveň i zážitek odlišný od těch, co 
dnešní doba mladé generaci nabízí. A také 
doba prožitá bez počítačů, televizorů, mo-
bilů, reklam atd. má jistě něco do sebe. Ne-
myslíte?
A pokud vás alespoň trochu naše táboro-
vé těšení nadchlo, tak nám držte pěsti, ať 
to zase pěkně ve zdraví prožijeme, a dá-li 
Bůh, máme i příznivé počasí.  
A my vám ze skautského srdce přejeme 
krásné jaro a radostné prožití velikonoční 
doby.                               

Za Sněženky a Sviště 
z Vysočan Martin Koupý

Informace farního úřadu:
Bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech o Svatém týdnu a velikonoč-
ních svátcích se budou konat v následujících termínech:

21. 04. 2011 v 18:00 hod. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně
22. 04. 2011 v 18:00 hod. Velký pátek – obřady na památku Umučení Páně
23. 04. 2011 ve 21:00 hod. Bílá sobota – Velikonoční vigilie
24. 04. 2011 v 9:00 hod. Neděle velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
24. 04. 2011 ve 14:00 hod. Te Deum a svátostné požehnání
25. 04. 2011 v 8:00 hod. Pondělí v oktávu velikonočním
01. 05. 2011 v 9:00 hod. 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství
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Základní škola Sloup
Zateplení školy – dlouho očekávaná        
investice
My, kteří pracujeme ve škole, jsme se vždy 
v průběhu zimy nejméně jednou měsíčně 
důkladně vyděsili. Nic proti troše adrenali-
nu, ale když je jeho zdrojem faktura za plyn, 
je to trochu příliš. O to větší byla naše ra-
dost, když jsme při pohledu na lešení kolem 
školní budovy poznali, že mnohasettisícové 
ušetřené částky budeme moci již brzy in-
vestovat do zlepšení školního prostředí.
Práce na výměně oken a zateplení pláště 
budovy byly zahájeny koncem března a je-
jich ukončení je plánováno nejpozději 15.
listopadu 2011. Stavební firma nepřeruší 
práce ani přes víkendy, takže výuka nebu-
de nijak omezena. Zajímavé je barevné ře-
šení – půjde o kombinaci žluté, oranžové       
a šedé barvy.

Škola v novém
Kromě zateplení pláště budovy a výměny 
oken schválilo zastupitelstvo využití finanč-
ních prostředků ve prospěch školy. Škola 
přidá navíc peníze z provozního rozpočtu, 
takže do září 2011 chceme stihnout také:
• Rekonstrukci sborovny – zde vznikne 

moderní konferenční centrum s datapro-
jektorem a promítacím plátnem 

• Další část rekonstrukce bazénu; tento-
krát přijdou na řadu sprchy

• Vybudování nářaďovny na školním hřišti
• Malování školy
• Zahájení výměny lavic na prvním stupni
• Zvýšení kapacity školní družiny

• Vybudování vchodu pod jídelnou – pro 
cizí strávníky.

V současné době dokončujeme instalaci 
nové interaktivní tabule, videomikroskopu, 
vizualizéru; počítačová učebna se dočká 
nových počítačů. 

Přijedou Srbové
Od 26. do 30. dubna budeme hostit žáky        
a učitele ze spřátelené školy v srbském 
Kragujevaci. Plánujeme pro ně výlety, spor-
tovní aktivity a setkání s našimi žáky. Proto-
že Srbové mluví dobře anglicky, budou mít 
děti z hostitelských rodin výbornou mož-
nost procvičit si cizí jazyk a získat motivaci 
do dalšího studia.

Letem světem
• Výjimečnou událostí se staly mezinárod-

ní jazykové zkoušky, které absolvovalo 
15 žáků ZŠ Sloup před komisí, jmenova-
nou starobylou anglickou univerzitou. Po-
těšilo nás, že všichni žáci ve zkouškách 
uspěli.

• Věděli jste, že největší hrozbou pro lid-
stvo není válka nebo srážka s vesmírným 
tělesem? Úbytek včel je to, z čeho by-
chom měli mít největší obavy. Proto začal 
v naší škole pracovat pod vedením ing.
Ivana Doležala ze Šošůvky včelařský 
kroužek. Máme v plánu i vybudování 
cvičného školního včelínu; již jsme požá-
dali o účelovou dotaci ve výši 50 000 Kč.

• Mgr. Pavel Nečas a Ing. Michal Hejč 
úspěšně absolvovali příslušný kurz a zís-
kali osvědčení instruktora pro výuku 
snowboardingu.                                                      
                                  Mgr. Pavel Dočekal

Základní škola Ostrov

Slavnostní otevření nového 
gymnastického sálu
V pátek 25. 3. 2011 v 17. hod. byl  předán 
nově zrekonstruovaný gymnastický sál do 
užívání žákům školy, a to slavnostním pře-
střižením pásky za přítomnosti starosty 
Městyse Ostrov u Macochy Ing. Ondřeje 
Hudce, starosty Vysočan Josefa Ovada          
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a starosty Vilémovic Františka Kaly.
Při této slavnostní příležitosti probíhal              
v naší škole od rána den otevřených dveří. 
Během dopoledního vyučování rodiče hoj-
ně využili možnost navštívit kromě prostor 
školy i vyučovací hodiny v jednotlivých tří-
dách. 
Tento den jsme rovněž uvítali milou návště-
vu, totiž děti ze ZŠ Vysočany. Spolu se 
žáky naší školy si zahráli několik her, které 
pro ně připravili žáci 
9. ročníku ve spolupráci se svými vyučující-
mi. Zároveň se děti navzájem poznaly                
a navázaly nová kamarádství.
Více informací a fotografie z celého dne je 
možné najít na www.zsostrovum.cz.
V tradici Dnů otevřených dveří chceme po-
kračovat i nadále a otvírat tak školu rodi-
čům i široké veřejnosti. 

Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

Zeměpisná olympiáda 2011 (okresní 
kolo)
Okresní kolo v zeměpisné olympiádě se ko-
nalo 9. 3. 2011 v Boskovicích. V tomto škol-
ním roce naši školu reprezentovali dva 
žáci, a to Klára Pekárková (kategorie A)         
a Jan Vintr (kategorie C).  
Klára Pekárková se umístila ve své katego-
rii s 30 body na 8. místě. Honza Vintr potvr-
dil ve své kategorii svoji zeměpisnou kvalitu 
a ukázal opět výborný výkon (v minulém 
roce 2. místo v okresním kole, vítězné 1. 
místo v krajském kole a 4. místo v celostát-
ním kole). 
V letošním roce vyhrál (celkem 119 bodů) 
okresní kolo s náskokem 12 bodů před dru-
hým účastníkem v pořadí a postupuje tak 
do krajského kola, které se bude konat 7. 4. 
2011 v Brně.
Oběma žákům bychom jménem školy rádi 
poděkovali za vzornou reprezentaci školy. 
Honzovi patří i gratulace k dalšímu postupu 
a těšíme se společně s ním na krajské kolo. 

Mgr. Libor Pelikán

Absolventské práce 2011
Absolventské práce v tomto roce již tradič-
ně začínají v březnu a mají prověřit, jak žáci 
9. ročníku dokážou zpracovat dané téma, 
orientovat se  v problematice, třídit a zpra-
covat informace  a prezentovat je na patřič-
né úrovni. Termín prezentace je 11. 5. 2011 
ve 13.00 h.

Evropské projekty
Oba projekty EU, ze kterých je financována 
výrazná modernizace vybavení školy, jsou 
v plném proudu. V učebně přírodopisu, mo-
dernizované z evropského projektu Schola 
naturalis, se stane učebna zaměřená na 
environmentální výchovu, která si klade za 
cíl zprostředkovat žákům co nejkvalitnější 
poznatky o přírodě, kulturních tradicích          
a mikroregionu (včetně jeho významných 
míst a historických událostí). 
Došlo zde již k výměně osvětlení a nyní 
probíhá výběrové řízení na dodávku vyba-
vení (mikroskopy, meteostanice, GPS navi-
gace, digitální fotoaparát a videokamera, 
žákovská pracoviště vybavená počítači          
a dalším zařízením včetně interaktivní ta-
bule a techniky pro tvorbu a využívání pod-
castů – novince ve výukových materiálech 
z oblasti e-learningu). 
V budoucí učebně humanitních studií, která 
bude vybavena z druhého evropského pro-
jektu, probíhá nyní rovněž výměna osvětle-
ní a nábytku a je připraveno výběrové říze-
ní na nákup interaktivní tabule, počítačů 
pro žáky a dalších pomůcek (např. výukový 
software pro výuku jazyků, pro práci s apli-
kacemi používanými ve spojení s interak-
tivní tabulí atd.). 
Obě učebny budou v plném provozu od za-
čátku nového školního roku.

Příjemné prožití Velikonočních svátků,        
hochům bohatou pomlázku a děvčatům jen 
ohleduplné koledníky přejí žáci a učitelé ZŠ 
Ostrov.
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Projekt „Už jsem čtenář 
– knížka pro prvňáčka“
V letošním školním roce se naše škola při-
hlásila do projektu „ Už jsem čtenář – Kníž-
ka pro prvňáčka“. Projekt je organizován 
Ústavem pro informace ve vzdělávání  - 
Národní pedagogickou knihovnou Komen-
ského a je podporován Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.
 Cílem projektu je rozvoj četby hned od prv-
ních měsíců školní docházky dětí a vytvo-
ření základů návyku pravidelného čtení          
a potřeby využívat pro získávání vědomostí 
veřejné nebo školní knihovny i ostatní kul-
turní instituce v místě bydliště.
 Přihlašovatel se žáky prvního ročníku pra-
cuje nad rámec ŠVP. Odměnou bude dě-
tem Knížka
pro prvňáčka, původní česká novinka, která 
byla vytvořena výhradně pro účastníky pro-
jektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké 
síti nejméně po dobu tří let.   
 Přestože je projekt určen zejména pro prv-
ňáčky, do těchto aktivit se zapojili všichni 
žáci naší školy, neboť cítíme, že rozvoj zá-
jmu o čtení je důležitý pro všechny.
 První aktivitou byla návštěva Obecní 
knihovny Ostrov i Macochy 25.3.2011. Děti 
se seznámily s pravým účelem a pracovní 
náplní současné knihovny, naučily se po-
znávat, jak se  třídí literatura pro děti a mlá-
dež. Zajímavostí jistě byl také současný 
systém půjčování knih, který je v Ostrově již 
přes moderní knihovní program Clavius. 
Odměnou pak byla ukázka práce s knihou 
hádanek, kdy si děti vyzkoušely svůj po-
střeh a důvtip.
 Další aktivitou byla návštěva v knihovně ve 
Vysočanech a proběhla ve čtvrtek 
31.3.2011. 

Čekala nás paní knihovnice a opět jsme si 
mohli prohlédnout prostory knihovny. Děti 
se také dozvěděly o rozmístění jednotlivých 
žánrů literatury, mohly si knihy prohlížet           
i v nich pouze listovat. Na závěr paní kni-
hovnice všechny děti srdečně pozvala 
k pravidelné návštěvě knihovny.
 V pondělí 4.4.2011 nás čekala již třetí akti-
vita k projektu „Knížka pro prvňáčka“. Roz-
hodli jsme se, že uspořádáme pro naše děti 
společné čtení s dospělým, a tak poukáže-
me na krásu a kouzlo čtených  příběhů. 
 Nejdříve nám přečetla pohádku babička 
paní Františka Čtvrtníčková s názvem Žabí 
jeskyně. Na této pohádce si děti vyzkouše-
ly, jak dobře umí poslouchat a co všechno 
si dokáží zapamatovat. To vše prověřil zá-
věrečný kvíz, kdy ve spolupráci s kamará-
dem odpovídaly na 10 otázek. Nejlepší „po-
sluchači“ byli odměněni sladkostí.
  Poté následoval příběh Dva bratři, který 
nám ochotně přečetl pan farář Marcel Javo-
ra. S dětmi rozebral hlavní a důležité pasá-
že a poutavým vyprávěním zaujal tak 
všechny zúčastněné. Toto setkání s knihou 
dalo určitě dětem možnost poznat její kouz-
lo a  mnohotvárnost práce s ní.
  Recitační soutěž, která následovala, nás 
utvrdila v tom, že v českých knihách najde-
me nespočet krásných básní a sedmnáct 
finalistů nás přesvědčilo o tom, že odpoled-
ne  se dá prožít opravdu pěkně a netradič-
ně.
  Poslední aktivita k tomuto projektu pro-
běhne na naší škole v úterý 17. května, kdy 
s námi přijede besedovat současný  ilustrá-
tor dětských knih pan Jiří Fixl. Už se těší-
me.

Mgr. Soňa Švrčinová

Hodnocení stolního tenisu sezóny 
2010/11
Do sezóny 2010/11 vstupovala čtyři mužstva přihlášená 
do okresních soutěží. Výsledky můžete sledovat na 
stránkách obce Vysočany nebo na  www.pinec.info.
„A“ mužstvo hrálo již pátým rokem nejvyšší Regionální 
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přebor. V této sezoně bojovalo až do závěrečného kola první poloviny soutěže o postup 
do první šestky tabulky, která následně v odvetných utkáních hrála o postup do krajského 
přeboru. Bohužel šesté místo nakonec klukům o krůček uteklo. V odvetných utkáních si 
kluci bez problémů udrželi pěkné sedmé místo a zajistili regionální přebor ve Vysočanech 
i příští rok.

Úspěšnost hráčů v sezóně 2010/11
Vysočany A  RP I              zápasy          výhry              úspěšnost
1. Zouhar Ondřej 64  41 64,06 %
2. Gyurgyik Pavel 60 36 60,00 %
3. Žáček Miroslav  64              35                   54,69 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Král             Jaroslav 26              13                    50,00 % -50% utkání
5. Randula       Roman  6                3                    50,00 %
6. Ševčík          Pavel 4                2                    50,00 %
7. Slouka  Tomáš 8                3                    37,50 %
8. Zouhar         Miloš 8                2                    25,00 %
9. Flek             Roman               4                1                    25,00 %
 
„B“ mužstvo začalo sezonu v Okresním přeboru III bez zraněného Tomáše Slouky. Místo 
něj nastupoval Michal Bezděk. Po osmi odehraných kolech měli osm porážek a mizerné 
naděje na záchranu soutěže. V devátém kole poprvé nastoupil Tomáš, mužstvo se zvedlo 
a do posledního kola kluci bojovali o záchranu soutěže.To se jim bohužel po těsných po-
rážkách 8:10 ve Veselici a v Petrovicích nepodařilo a sestupují do OP IV.

1. Slouka Tomáš 32 17  53,13 %
2. Flek  Roman 62 28  45,16 %
3. Ševčík  Pavel st. 60 27                  45,00 %
4. Zukal  Josef   60 14                  23,13 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Škrabal  Jakub   4 1 25,00 %
6. Bezděk Michal 30   6  20,00 %
7. Vrana Martin 8 0 0,00 %

„C“ mužstvo po postupu z OP IV hrálo stejnou soutěž jako béčko. Do soutěže vstoupili 
celkem slušně a po šestém kole byli na pátém místě se třemi výhrami, remízou a dvěma 
porážkami. Poté přišli o zraněného Miloše Zouhara. I po jeho návratu se jim už nepodařilo 
do konce sezóny oslavit vítězství. Ovšem uhráli celkem šest remíz. Stali se remízovými 
králi a obsadili konečnou devátou příčku tabulky OP III.

1. Král Jaroslav 58 45 77,59 %
2. Zouhar Miloš                53 31 58,49 %
3. Ševčík Josef                 64 2 34,38 %
4. Zouhar Daniel               64 17 26,56 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Ševčík Pavel ml.          12 2 16,67 %
6. Zouhar Marcel                6  0 0,00 %

„D“ mužstvo po loňském desátém místě v OS I  si letos polepšilo. Kluci v posledním kole 
první poloviny porazili Lhotu Rapotinu a zajistili si účast v první šestce tabulky. Ani tam se 
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neztratili a výhrou nad Kuničkami si zajistili v konečné tabulce OS I krásné páté místo.

1. Zouhar Daniel  60                 39                 65,00 %
2. Bezděk  Michal  60                 36                 60,00 %
3. Ševčík Pavel ml.  60                 31                 51,67 %
4. Škrabal Jakub 41  16                 39,02 %
5. Vrana Martin               33  2                    6,06 %       
------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Škrabal         Martin                 4   0   0,00 %

V sezóně jsme také navštěvovali okresní turnaje mužů a žáků. Nejlepší umístění ve dvou-
hře vybojoval Pavel Gyurgiyk v Rájci, kde skončil na krásném čtvrtém místě. Ve čtyřhře se 
dostali až do finále v Boskovicích Ondra Zouhar s Mírem Žáčkem.
Nemalou radost nám dělali naši žáci. Pod vedením trenérů Pavla Gyurgyika a Ondry Zou-
hara pravidelně dvakrát týdně poctivě trénovali. Teď po sezóně trénují dále jen v pátek. 
Objížděli okresní turnaje, kde sbírali cenné zkušenosti, ale i dobrá umístění. Z nejmladších 
žáků si vedl nejlépe Aleš Zukal, který v celkovém hodnocení bodovacích turnajů obsadil 
krásnou čtvrtou příčku. Hned za ním skončil Aleš Kelner. V mladších žácích se nejlépe 
vedlo Adamovi Zukalovi a Michalovi Žáčkovi, jejichž výkonnost rapidně stoupá.Výborně si 
vedl také starší žák Janáč Daniel. Na konci sezony odehráli velikonoční turnaj, který do-
padl následovně:

           

Tradičního již 35. ročníku velikonočního turnaje se letos zúčastnilo rekordních 57 hráčů          
a hráček.V kategorii registrovaných (13 hráčů) se po mnoha letech čekání na trůn probo-
joval a putovní pohár převzal Míra Žáček, který si svou korunovaci řádně užil. Na druhém 
místě se umístil Gyurgyik Pavel, třetí skončil Ondra Zouhar. Při neúčasti hlavního favorita 
Víťě Ševčíka se z vítězství v kategorii amatérů (21 hráčů) mohl radovat talentovaný žák 
Janáč Daniel. Na druhé místo se propracoval Ševčík Romča, třetí skončil Kosek Laďa.         
V kategorii žen letos soutěžilo rekordních  11 holek a z vítězství se radovala Katka Adam-
cová.

Miroslav Žáček, Ondřej Zouhar

SDH Vysočany
Rok 2010 jsme zhodnotili na valné hroma-
dě 28. prosince. V současné době máme 
66 členů, z toho 18 členů do 18 let,  2 ženy 
a 2 dívky. Valná hromada okrsku byla ve 
Žďáru. Ve Žďáru bylo také školení zásaho-
vých jednotek okrsku. Tři dny školení ab-
solvoval velitel. Po nutné opravě prahů           
a laku máme v provozu opět automobil 
Ford. Provedli jsme jarní úklid okolí zbrojni-

ce a zastávky autobusu. 
Začínáme s přípravou žáků na soutěže. Po 
vzoru dospělých mají také žáci „Okresní 
ligu mládeže“. 

Z dvaceti soutěží se do konečného pořadí 
bude počítat 10 nejlepších umístění. 
Okresní soutěž v požárním sportu se koná 
v sobotu 7. května v Petrovicích.Opět jsme 
pořádali ostatky. Na zábavě byla opět sluš-
ná návštěva a určitě to nemělo chybu. Dě-

1. Janáč Daniel            11b                                  
2. Zukal Adam              10b                                  
3. Žáček Michal             9b                                   
4. Zukal Aleš                 7b                                    
5. Kelner Aleš                7b                                   
6. Škrabal Martin           7b                                    

7. Vaněk Tomáš             5b
8. Žáček Roman             4b                                    
9. Hudec Ondra              3b                                   
10. Mynařík Matěj         2b 
11. Veselý Libor            1b                                    
12. Crhonek Tomáš        0b     
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Naši občané v STP Sloup-Šošůvka
Sloupsko-šošůvská organizace STP oživila po roce 2000 svou činnost, prováděla víc akcí 
a také zajímavějších, takže začala přitahovat také občany naší obce. V současné době se 
aktivit STP zúčastňuje 26 našich občanů. Spolek má pomáhat usnadňovat život tělesně 
postiženým občanům, aby lépe snášeli své zdravotní potíže. Členství není podmíněno 
věkem i když většina členů jsou již starobní důchodci. I přes tento vyšší věk jezdíme na ka-
ždoroční rekondiční pobyt do lázní . S pomocí darů přírody můžeme v lázních o své zdraví 
nejen pečovat, ale i posílit individuální léčebný program podle předpisu lékaře. Můžeme 
takto přispět svému zdraví týdenním léčebným pobytem v přjemném lázeňském prostředí. 
Příroda dala lázním do vínku léčivé prameny, které mají vysoký obsah minerálních látek 
a vynikající proplynění oxidem uhličitým. Jejich teplota se pohybuje v přijatelných mezích, 
takže jsou využívány k pitným kůrám, inhalacím a koupelím, které doplňuje celá řada dal-
ších relaxačních procedůr. Tyto týdenní pobyty jsou pořádány pod záštitou STP Sloup-
-Šošůvka, vedená pí. Filoušovou. Kromě těchto ozdravných pobytů se též zúčastňujeme 
jednodenních zájezdů a výletů.
V uplynulém roce jsme navštívili jeskyni Balcarku a na podzim jsme si prohlédli výstavu 
herce Vladimíra Menšíka a výstavu životního díla malíře Alfonse Muchy s přednáškou            
v Ivančicích. Ještě jsme stihli navštívit v Mor. Krumlově slavnou Muchovu Slovanskou 
epopej. Jednou až dvakrát do roka se scházíme na členských schůzích, kde nám také naší 
lékaři připomenou správný způsob života a upozorní na hrozící nemoci. Někdy nás též po-
těší vystoupení našich vnoučat nebo pravnoučat. Při životních výročích též navštěvujeme 
naše členy s blahopřáním a malou věcnou pozorností.

Ševčík St. – důvěrník STP Sloup-Šošůvka.

Vysočanská smyčka 2011

Všem příznivcům cyklistiky rekreační, spor-
tovní, prestižní i pivní na vědomost se dává, 
že 4. ročník Vysočanské smyčky se koná 
30. července 2011. Start bude jako obvyk-
le před hostincem U Klemsů, jako obvykle 
ve 13 hodin, a jako obvykle budeme jezdit 
pořád kolem dokola jako smyslů zbavení. 
Jako obvykle bude připraveno pivko, párek, 
muzika a pohoda. Jelikož vše podstatné 
bylo napsáno v minulém zpravodaji, sle-
dujte stránky www.vysocany.com, kde se 
včas dozvíte vše podstatné. Prozradíme 
snad jen to, že chystáme nějaká drobná 
vylepšení a budeme rádi, když nás budete 
inspirovat, co by se dalo na Smyčce vychy-

tat. Vaše podněty a návrhy očekáváme na 
adrese vysocanska.smycka@gmail.com, 
popřípadě na naší facebookové stránce. 
Připomínáme, že Smyčka je podnik nikoliv 
závodní, ale společenský, takže jsou vítá-
ni cyklisté všech výkonnostních i věkových 
kategorií. Takže připravte stroje, červenec 
je tady co nevidět.

Luděk Přibyl a Milan Včelař

kujeme všem sponzorům, kteří nám při-
spěli do tomboly a také všem za peníze do 
pokladny. My jsme přispěli na dětský 
vostatkový bál.
Protože se venku začíná vše zelenat, jsou 
místa, kde je vidět hodně staré trávy a tak 

připomínám, že plošné vypalování je za-
kázané a nebezpečné.
Hasiči přejí všem veselé velikonoce.

za SDH VYSOČANY starosta Mynařík 
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Digitalizace 2011
PROČ DIgITALIZACE
Digitální televizní vysílání je modernější 
způsob přenosu televizního signálu, kte-
rý umožní lépe nakládat s frekvencemi, na 
nichž televizní stanice vysílají. Digitalizace 
přináší otevření současného televizního 
trhu, rozšíření nabídky televizních progra-
mů a umožňuje využívat doprovodné služby, 
jako je například elektronický programový 
průvodce (EPG). Protože však není vysíla-
cích kanálů nazbyt, musí se postupně uvol-
nit vysílací frekvence současných analogo-
vých televizí, tedy ČT 1, ČT 2, Novy, Primy, 
případně  regionálních vysílatelů, na kterých 
je pak zahájeno digitální televizní vysílání. 
Přechod ze současného zemského analo-
gového vysílání na zemské digitální vysílání 
proto probíhá po jednotlivých územních ob-
lastech a řídí se závazným harmonogramem 
stanoveným nařízením vlády č. 161/2008 
Sb., o technickém plánu přechodu zemské-
ho analogového televizního vysílání na zem-
ské digitální televizní vysílání (nařízení vlády 
o technickém plánu přechodu).
Přechod na digitální televizní vysílání probí-
há současně v celé Evropě a bude v České 
republice ukončen v polovině roku 2012.

ANALOg V ÚZEMNÍ OBLASTI BRNO kon-
čí 30. ČERVNA 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů 
Brno-Kojál, Hodonín-Babí lom, Mikulov-
-Děvín, Svitavy-Kamenná Horka, Žďár nad 
Sázavou-Harusův vrch bude 30. června 
2011 ukončeno.  Na většině územní oblasti 
Jihlava tak nebude od června možné „přes 
anténu“ přijímat analogově žádný televizní 
program. Na blížící se termín vypnutí ana-
logových vysílačů budou diváci, kteří signál 
příslušných vysílačů přijímají, upozorněni 
zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky, 
informační lištou a  spoty.
 
Pro další příjem televizního signálu je třeba 
se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zem-
ského (přes anténu) televizního vysílání, 
nebo využít satelitní, kabelovou nebo inter-
netovou (IPTV) televizi.

Při volbě zemského televizního vysílání je 
třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč 
signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, 
nebo nový televizor s vestavěným digitálním 
tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, 
satelit nebo internet, se ukončení zemského 
analogového vysílání nijak netýká a televize 
jim i bez úprav bude fungovat standardně          
i po 30. červnu.

DIgITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ JIŽ BĚŽÍ 
I U NÁS 
Digitální televizní vysílání je zahájeno vždy 
s alespoň šestiměsíčním předstihem před 
ukončením zemského analogového televiz-
ního vysílání. Nic tedy občanům nebrání vy-
řešit přechod a případné komplikace s ním 
spojené již nyní a vyhnout se tak časovému 
tlaku. Ti, kteří dnes přijímají analogový tele-
vizní signál šířený terestricky (z pozemních 
vysílačů) a na příjem digitálního vysílání se 
včas nepřipraví, přijdou po 30.6.2011 o mož-
nost sledovat televizi.
Konkrétní rozdělení kanálů pro jednotlivé 
multiplexy je následující:
MULTIPLEX 
LOKALITA VYSÍLAČ KANÁL
MULTIPLEX 1 Brno Kojál 29
  Mikulov  Děvín 29
MULTIPLEX 2 Brno Kojál 40
  Mikulov Děvín 40
MULTIPLEX 3 Brno Kojál 59

VÝHODY DIgITALIZACE 
Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalit-
nějšího obrazu, je především mnohem větší 
programová nabídka. Zatímco v analogové 
éře u nás celoplošně vysílaly pouze čtyři 
televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova           
a Prima, po přechodu na digitální vysílání 
se jejich počet několikrát znásobí. V územní 
oblasti Brno jsou dostupné tři zemské digi-
tální sítě, tzv. multiplexy. 
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Další výhodou je elektronický programový 
průvodce (EPG), obdoba tištěného televiz-
ního programu, z něhož se divák pomocí 
dálkového ovladače dozví, jaký pořad prá-
vě sleduje, jaký pořad bude následovat,         
a může si prolistovat program zvolené tele-
vize na týden dopředu. EPG obsahuje také 
krátké texty o pořadu  a může být doplněn 
i o fotografie.

V multiplexu 1 a 3 lze také přijímat některé 
rozhlasové programy.
Základní podmínkou pro bezstarostný pří-
jem a využívání všech výhod zemského 
digitálního vysílání je kvalitní přijímací an-
ténní systém.

Evidence obyvatel 

Obec Vysočany měla k 31.12.2010 celkem 807 obyvatel, z toho:
Housko  229 obyvatel (muži 106, ženy 123)
Molenburk 578 obyvatel (muži 295, ženy 271)

V průběhu roku 2010 : 
• narozených 8 dětí
• zemřel 1 občan
• přistěhovaní 4 občané
• odstěhovaných 9 občanů

Svaz včelařů
Budeme-li pomáhat včelám, pomáháme sami sobě

Již dávno lidé ví, jak je med pro zdraví prospěšný a velice si ho váží. Stejně jako v celé 
živočišné říši, tak i v říši včel medonosných existují různé druhy nákaz (chorob). Nejčastěji 
je to nosemóza a v celém světě jedna z nejzákeřnějších chorob varroáza. Včelaři jsou 
dobře informováni o této chorobě (přednášky, časopis Včela) a každý dobrý včelař je 
přesvědčen o tom, že důslednost a trpělivost je korunována úspěchem. Naopak nedůsled-
nost v léčení má za následek nedozírné ztráty na včelstvech.
Léčení je velice náročné na čas, probíhá vždy organizovaně, pečlivě připravené a v urči-
tém období pro všechny včelaře. Ale to vše rádi obětují včelaři pro své včelky. Zachování 
dobrého stavu včelstva je prioritou každého dobrého včelaře a chloubou je pak vysoce 
kvalitní med.
Včelaři děkují členům zastupitelstva obce Vysočany, že dovedou ocenit jejich náročnou 
práci a přejí všem lidem, aby dary včel pomáhaly k udržení zdraví, svěžesti a dobré nálady.

Josef Král
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Inzerce
Zpravodaj obce Vysočany nabízí na svých stránkách řádkovou i plošnou inzerci. Pro ob-
čany je vyhrazena řádková inzerce běžného charakteru ZDARMA. Podnikatelům rovněž 
nabízíme řádkovou i plošnou inzerci. Její cena je určena dle objemu inzerátu. Cena za          
1 cm2 = 2 Kč (celostránková inzerce 450 Kč).Texty inzerátů zasílejte v elektronické podo-
bě, plošnou prezentaci na základě předchozí domluvy.

Zpravodaj vyšel nákladem 260 ks. Občanům Vysočan je zdarma distribuován do poštov-
ních schránek. Svoje příspěvky a náměty zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@
vysocany.com, případně doneste na OÚ Vysočany ve fyzické podobě. Uzávěrka příš-
tího čísla je 30.6.2011. Za věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Obecní úřad si 
vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit. 
Vydává Obecní úřad Vysočany. 

Kalendář akcí

Datum Název akce Hlavní organizátor Charakteristika akce
29.4.2011 Pálení čarodějnic MŠ Vysočany Tradiční akce s pro-

gramem pro děti se 
bude konat v areálu 
„Pod Lipama“.

8.5.2011 Den matek ZŠ Vysočany Vystoupení žáků MŠ 
a ZŠ v KD.

3.6.2011 MDD ZŠ Vysočany Sportovně-kulturní 
podvečer k pobave-
ní celé rodiny začne 
v 17 hodin v areálu 
„Pod Lipama“. Akce je 
konaná ve spolupráci 
s MŠ.

23.7.2011 Vysočanský 
triatlon a Tyco 
lidový triatlon

Sport club 
Ráječko

Sázíme především na 
lidový triatlon. Lidovka 
start v 11 hod, hlavní 
závod start ve 13 h. 
Bude to 15. ročník.

26.8.2011 Akce na zakončení 
prázdnin

TJ Vysočany Tradiční akce pro ro-
diče a děti k ukončení 
prázdnin 2011.
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