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 Vážení spoluobčané,

rok nám utekl jako voda a máme tady poslední měsíc s nejkrásnějšími svátky v roce           
a poslední dny roku 2011.
Uplynulý rok, který již doznívá, mohl být pro každého z nás různý. Pro někoho mohl být 
dobrý, šťastný a úspěšný, pro někoho naopak nemusel být vždy úspěšný a radostný tak, 
jak bychom si představovali. Ale takový už je život a v běhu lidského života to takto bývá.
Na konci roku se každý z nás snaží hodnotit uplynulé období s tím, co se podařilo či 
nepodařilo. A tak dovolte i mě, abych se pokusil zhodnotit rok, který bude za nedlouho 
minulostí. 
V letošním roce měla být zahájena výstavba ČOV a stokové sítě Vysočany. Vzhledem 
ke skutečnosti, že výběrové řízení na dodavatele stavby a technický dozor investora se 
z hlediska administrativní náročnosti a doplňujících informací, které vyvstaly během vý-
běrového řízení, značně prodloužilo, bylo nutné začátek akce stanovit na rok 2012.            
V této chvíli máme již vybraného dodavatele stavby a technický dozor investora. Na 
základě otevřeného výběrového řízení se dodavatelem stavby stala firma IMOS a.s. 
Brno a technický dozor investora bude vykonávat firma AP Investing, s.r.o. Brno. V sou-
časné době se připravují veškeré podklady pro podpis smlouvy o dotaci se Státním 
fondem životního prostředí. Celá realizace by měla započít v měsíci březnu roku 2012        
a ukončena by měla být v září roku 2013. Zde chci ubezpečit všechny občany, že budu 
včas informovat o dalších náležitostech týkajících se zahájení výstavby.
Dále mi dovolte shrnout některé další investiční akce, které se uskutečnily v naší obci 
během uplynulého roku. Nemalou investiční akcí bylo zbudování pěší komunikace 
(chodníku) u rybníka spojující část obce Molenburk a Housko. Myslím, že zde se tímto 
podařilo z velké části docílit větší bezpečnosti chodců, kteří se v tomto úseku pohybují. 
Dále bych rád zmínil zrealizovanou rekonstrukci 2. a 3. etapy elektroinstalace a úpravu 
kuchyně v ZŠ Vysočany, která proběhla v polovině roku o prázdninách. Na tuto akci se 
nám z části podařilo získat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova Jihomorav-
ského kraje. Rozběhli jsme projekt výstavby komunikace a inženýrských sítí v lokalitě 
„Nad Lineou“, kde v současné době je již vydáno územní rozhodnutí a čeká se na vydá-
ní stavebního povolení. Veškerá dokumentace je již připravena pro realizaci a věřím, že 
během roku 2012 bude akce dokončena. Bylo zadáno zpracování nového Územního 
plánu obce Vysočany, který v současné době zpracovává Ing. arch. Štěpán Kočiš, který 
byl vybrán na tuto veřejnou zakázku. V rámci zkvalitnění služeb místní knihovny pro-
střednictvím nového knihovního systému VISK3 došlo ke zkvalitnění výpůjčního systé-
mu v naší knihovně. Na tento knihovní systém se podařilo sehnat prostředky z Minister-
stva kultury v částce 96 000,- Kč. O knihovně se dočtete v dalším článku tohoto 
zpravodaje. Nezapomněli jsme podpořit také místní organizace jako je TJ Vysočany, 
SDH Molenburk a SDH Housko, oddíly skautů, včelaře i Svaz tělesně postižených. Fi-
nančně byla podpořena i oprava dominanty naší obce - kostel sv. Cyrila a Metoděje. To 
je jen krátké shrnutí uplynulého roku, ve kterém jsem se snažil poukázat na velké inves-
tiční akce v obci. Během celého roku jsou však i jiné akce a výdaje, které je nutné zabez-
pečit, aby naše obec byla plně funkční.
Na závěr mi dovolte, Vážení občané, abych využil této příležitosti a popřál vám všem         
a vašim blízkým, krásné vánoční svátky a hodně pracovních i osobních úspěchů v no-
vém roce 2012.       

Josef Ovad
starosta obce
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Informace OÚ
Chtěli bychom touto formou vyzvednout skutečnost, že naše obec se nachází v krásném 
prostředí Drahanské vrchoviny, v krásné přírodě s čistým ovzduším, které není ovlivněno 
průmyslem jako v jiných oblastech. Této skutečnosti je nutné si považovat. Přesto v naší 
obci v poslední době dochází často k pálení plastů či různého odpadu. Občané, kteří 
takto konají a spalují odpad, si zřejmě neváží tak krásné přírody, která zde opravdu je. 
To jak naše příroda je krásná dokládá skutečnost a svědectví lidí, kteří do naší obce rádi 
přijíždějí a rádi se do obce vracejí. Pálením plastů a různého odpadu nejen škodí příro-
dě, ale obtěžuje všechny občany žijících v naší obci.
Upozorňujeme proto tímto, že je třeba se chovat tolerantně a ohleduplně vůči přírodě i 
vůči ostatním lidem. 
Dále upozorňujeme, že byla zrušena skládka za hřbitovem. Veškerý hřbitovní odpad 
ukládejte prosím do nádob, které jsou umístěny na hřbitově. Prostor, který se uvolnil po 
skládce, je možné prozatím využívat pro ukládání přebytečné zeminy, která vznikne při 
úpravách hrobů. Jiný odpad na uvedené místo prosím neukládejte.

Děkujeme za pochopení.                        

Termíny svozu odpadů v roce 2012 
(každý lichý týden ve středu)

4.1. 14.3. 23.5. 1.8. 10.10. 19.12.
18.1. 28.3. 6.6. 15.8. 24.10. 
1.2. 11.4. 20.6. 29.8. 7.11. 
15.2. 25.4. 4.7. 12.9. 21.11. 
29.2. 9.5. 18.7. 26.9. 5.12. 

Forma placení odpadů
Poplatek za odvoz odpadu je možné zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, 
nebo převodem na účet obce č. 3626631/0100, var. symbol = rod.č. plátce, konst. sym-
bol 0308. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února 
a 31. července daného roku. Jednorázovou úhradu poplatku je možné uskutečnit do 28. 
února.

Termíny návozu propan-butanových lahví v roce 2012 
(1. pololetí)
Každé první úterý v měsíci v 9.30 hod.:

3.1. 7.2. 6.3. 3.4. 4.5. 5.6.

Matrika
Od 1.1.2012 budou vydávány elektronické občanské průkazy. Dosavadní občanské prů-
kazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Z tohoto důvodu nebude matriční 
úřad přijímat žádosti o vydání nového občanského průkazu. Od ledna 2012 je možno 
žádat o vydání nového občanského průkazu u Městského úřadu Blansko.

 Ve Vysočanech 18.11.2011 Matrika
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2011,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2010 

o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 30. 11. 2011, usnesením          
č. 7/2011/17 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 pozdějších předpisů., a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČLÁNEK 1.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se 

mění takto:

Čl. 4 odst. 1 – Sazba poplatku - se nahrazuje tímto zněním:

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky činí 440,- Kč za rok a je 
tvořena:

z částky 190,- Kč za kalendářní rok 
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 2010 činily 334 484,85 Kč a byly rozúčtovány podle stavu obyvatel k 31. 12. 
2010 (805 osob) a počtu osob, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu, určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci (71 osob), takto: 334 484,85 Kč : 876 = 381,35 Kč, 

zaokrouhleno 381,- Kč.

ČLÁNEK 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

               
             Mgr. Bořivoj Sekanina v.r.          Josef Ovad v.r. 
                místostarosta obce                      starosta obce

Příloha č. 1: 
Skutečná kalkulace nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2010.
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 ze dne 30. 11. 2011

Skutečná kalkulace nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2010

(počet poplatníků dle čl. 2 písm a), b) v obci Vysočany: 876)

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

Náklady na likvidaci nebezpečných odpadů (SITA CZ a.s..)   17 933,00 Kč
Náklady na likvidaci vytříděných složek komunálního odpadu   67 965,00 Kč
Náklady na pořízení kontejnerů           8 340,00 Kč
 

Celkové náklady                     94 238,00 Kč

94 238,00 Kč : 876  =  107,58 Kč = 108,- Kč

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

Náklady na likvidaci obsahu popelnic (SITA CZ a.s.)             321 403,00 Kč
Náklady na likvidaci kontejnerů (Zemspol, Březinka)               12 660,50 Kč

Celkové náklady                334 063,50 Kč

334 063,50 Kč : 876 = 381,35 Kč = 381,- Kč

Celkové výdaje na likvidaci odpadů v roce 2010 na jednoho poplatníka:

 108,- Kč + 381,- Kč = 489,- Kč

11 DŮVODŮ
PROČ SE PŘIPOJIT NA NOVĚ BUDOVANOU KANALIZACI

Metodická pomůcka pro Zastupitelstvo a občany obce Vysočany k připojení na nově 
budovanou kanalizační síť

1. PRÁVNÍ RÁMEC ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Každý kdo produkuje odpadní vody má za povinnost je také likvidovat v souladu s plat-
nými právními předpisy (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 274/2001 Sb.,           
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). V praxi to znamená, že stavby 
(jednotlivé nemovitosti) musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, po-
kud je to technicky a kapacitně možné. Tento požadavek se týká jak jednotlivých do-
mácností, tak podnikatelských subjektů a obcí a to bez rozdílu počtu trvale bydlících 
obyvatel.
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Legislativa dané problematiky:
- Směrnice Rady EU č. 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod
- Zákon č. 254/2001 Sb. a vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (zejména novela 20/2004 Sb., tzv. euro novela)
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
pozdějších předpisů
- Vyhláška MZe ČR 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zá-
kon č. 274/2001 Sb.
- Nařízení vlády 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povr-
chových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

2. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD PŘI DOPOSUD NEZŘÍZENÉ KANALIZACI
Kde není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, odpadní vody se likvidují aku-
mulací v žumpách s následným vývozem na ČOV. Žumpy se nesmějí opatřovat 
odtokem a přelivem a musí být vodotěsné! 
V praxi to znamená, že majitel nemovitosti, který nemá možnost napojit své splaškové 
odpadní vody na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod musí nahradit 
stávající septik (žumpu s přepadem) vodotěsnou bezodtokovou jímkou nebo vybu-
dovat domovní ČOV. Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze 
žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány. Žumpy musí být v pravidel-
ných intervalech dle jejich kapacity vyprazdňovány a o vyvážení má být vedena 
evidence. Odpadní vody ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do 
vodních recipientů nebo odvodňovacích příkopů. Další z možností likvidace odpadních 
vod je jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, ale pouze na základě 
uděleného povolení o nakládání s vodami dle zákona o vodách. Vypouštění od-
padních vod bez povolení je nelegální.

3. POSTIHY ZA NELEGÁLNÍ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, 
popřípadě do kanalizace, vsím zákonem se dopouští přestupku dle § 34 zák. č. 200/1990 
Sb. o přestupcích. Za takové protiprávní jednání může být vodoprávním úřadem udělena 
pokuta až do výše 50 000 Kč.

4. OBEC MŮŽE ULOŽIT POVINNOST NAPOJENÍ NA VYBUDOVANOU KANALIZACI
Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost 
připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky a kapacitně možné. Takovou 
povinnost může stanovit i vlastníkovi nemovitosti, který má zajištěno nakládání          
s odpadními vodami prostřednictvím suché jímky - žumpy nebo domácí čistírny 
odpadních vod.

5. KONTROLA LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Státní dozor nad způsobem likvidace odpadních vod provádí místně příslušné vodo-
právní a stavební úřady. Po dokončení realizace stokové sítě a ČOV v obci Vysočany 
budou prováděny těmito odbory kontrolní prohlídky stavebně technického stavu 
funkčně zachovaných žump na vyvážení u jednotlivých nemovitostí, včetně způ-
sobu likvidace splaškových vod.
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6. ROČNÍ NÁKLADY NA LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD
Čtyřčlenná rodina spotřebuje průměrně za rok cca 180 m3 vody. Standardní žumpa má 
objem 10m3. Roční spotřeba vody odpovídá 18ti vývozům na ČOV. Cena za jeden 
vývoz uvedené žumpy se pohybuje cca 1200 Kč. 

Náklady za rok/čtyřčlennou rodinu:
- kanalizační přípojka: 180 m3 x 38 Kč (stočné v2011 např. pro oblast Blansko) = 6.840Kč
 - žumpa: 18 vývozů x 1100 Kč = 19.800 Kč

Uvedený výpočet je pouze ilustrativní. Tabulka s přehledem cen vodného a stočného 
ve vybraných regionech ČR je uvedena v příloze č. 1 této metodické pomůcky

7. CO ZÍSKÁM PŘIPOJENÍM NA KANALIZACI
Mimo již výše uvedených legislativních důvodů a pozitivního dopadu na životní prostředí 
se jedná zejména o tyto důvody:

- minimální administrativní zátěž a úspora nákladů na vydání povolení k umístění a pro-
vedení přípojky
- zvýšení standardu bydlení a hodnoty nemovitosti
- snížení provozních nákladů na likvidaci odpadní vod 
- dřívější opravy komunikací po realizaci kanalizace

8. MOHU LIKVIDOVAT ODPADNÍ VODY BEZ PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI, TZN. 
STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM?
Ano, ale … je potřeba mít k této likvidaci odpadních vod právní oporu. Musím mít povo-
lený způsob jiný (např. žumpa, domácí čistírna odpadních vod) a tento musím být scho-
pen doložit. Tzn. musím mít příslušné povolení stavebního nebo vodoprávního úřadu k 
takovéto likvidaci odpadních vod, musím mít příslušnou stavební dokumentaci a způsob 
likvidace odpadních vod musím provádět nezávadným způsobem. Žumpa např. nesmí 
být opatřena odtokem nebo přelivem, musí být vodotěsná a musí být v pravidelných in-
tervalech vyprazdňována s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Je nutné 
však upozornit, že Evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu 
životního prostředí. Je tedy možné, že alternativní likvidace odpadních vod v místě do-
stupné veřejné kanalizační sítě již nebude do budoucna možná.

9. KDO NESE NÁKLADY NA ZBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY?
Náklady na zbudování kanalizační přípojky jsou na vlastníkovi připojované nemovitosti, 
protože dle zákona o vodovodech a kanalizacích kanalizační přípojku pořizuje na své 
náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.

10. VYŽADUJE UMÍSTĚNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY POVOLENÍ?
Ano. Kanalizační přípojky lze umisťovat na základě územního rozhodnutí nebo územní-
ho souhlasu, který vydává příslušný stavební úřad. Provedení kanalizační přípojky delší 
než 50 m pak vyžaduje navíc i ohlášení.

11. VYŘÍDÍ ZA MĚ NĚKDO UVEDENÁ POVOLENÍ?
Vyřídit si příslušná povolení je povinností vlastníka nemovitosti před zahájením staveb-
ních prací. Obec Vysočany ve spolupráci s odborně způsobilou osobou navrhnou opti-
mální variantu pro možnost zajištění projektové dokumentace a realizace přípojky. Obec 
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Vysočany po projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu může vlastníkům nemovitostí 
přispět určitou částkou úhrady nákladů např. na vypracování dokumentace a vydání 
příslušných povolení nebo nakoupením části materiálu na kanalizační přípojku. 
Ostatní informace týkající se zřízení kanalizační přípojky budou obsaženy v návodu „jak 
postupovat při zbudování kanalizační přípojky - krok za krokem“. 
Zpracováno a části pasáží převzaty dle dostupných zdrojů na World Wide Web. Aktua-
lizace dokumentu provedena dne 8.11.2011. 

Ing. Jaroslav Pejzl

Obecní knihovna
Obecní knihovna ve Vysočanech je umís-
těna v prostorách základní školy. V sou-
časné době má provozní dobu v pondělí 
1x za 14 dnů (lichý týden) od 16:00 do 
19:00 hodin. Registrace čtenáře činí 20 
Kč/rok. V letošním roce obdržela Obec Vy-
sočany dotaci od Ministerstva kultury na 
projekt „Zkvalitnění služeb knihovny pro-
střednictvím nového knihovního systému“ 
ve výši 96 000 Kč. Celkové náklady na 
modernizaci knihovny dosáhly 138400 Kč.

Základním cílem modernizace a automati-
zace knihovny bylo vytvořit katalog knih, 
který bude dostupný prostřednictvím webu 
obce a bude možné zajistit si prostřednic-
tvím on-line výpůjčního protokolu i rezer-
vaci knihy. Do katalogu bylo zaevidováno 
5200 knih a dlouhodobě nepůjčované kni-
hy byly vyřazeny. Plánujeme obnovit a do-
plnit knihovní fond nákupy nových knih           
a také pořízením encyklopedií. Současně 
bude zavedena elektronická evidence čte-
nářů a elektronická evidence výpůjček. 
Kromě nového výpůjčního pultu a PC sta-
nice pro knihovnici byla pořízena druhá 
PC stanice, která bude sloužit návštěvní-
kům knihovny k vyhledávání v on-line ka-
talogu knih, vyhledávání informací na in-
ternetu, na portálu veřejné správy, webu 
obce apod. Pro tisk dokumentů a možnost 
naskenování je k dispozici nová multi-
funkční tiskárna.

Hlavními cíly projektu, které obec sle-
dovala, je:
• otevřít knihovnu všem generacím
• zlepšit a zkvalitnit služby knihovny pře-
chodem od klasického knihovního systé-
mu pro výpůjčky (evidence výpůjček ručně 
na papírových kartách, papírová evidence 
čtenářů) na nový knihovní systém pro-
střednictvím webového on-line katalogu
• zavedení moderního výpůjčního systé-
mu prostřednictvím elektronické evidence 
výpůjček a čtenářů
• šíření a poskytování informací občanům 
prostřednictvím veřejně přístupné infor-
mační sítě
• zlepšení přístupu k informačním zdro-
jům z oblasti veřejné správy 
• zlepšení vzájemné kooperace knihoven 
v oblasti získávání, zpracování a sdílení 
informačních zdrojů
• zvýšení čtenářské gramotnosti dětí            
a mládeže knihou
• zvýšení propagace knihovny s cílem 
zvýšit zájem o klasickou knihu

V knihovně byl zavedený nový vysoko-
rychlostní internet, jehož technické poříze-
ní a vybavení materiálem sponzorsky za-
jistila firma Fialanet z Rozstání. Následný 
provoz má obec také zdarma.
Vážení spoluobčané, věříme, že se vám 
v naší knihovně bude líbit a že vám služby 
Obecní knihovny budou vyhovovat a při-
spějí tak k většímu zájmu o čtení knih            
a také k lepšímu komfortu pro čtenáře 
v oblasti výpůjček a v lepším přehledu o 
našem knihovním fondu.

Za realizaci projektu, Bořivoj Sekanina.knihovna.vysocany.com
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Z činnosti mateřské školy
Do naší MŠ je v letošním roce přihlášeno 22 dětí, kapacita – 26 dětí není naplněna.  
Provoz je do 6:30 hod do 15:30 hod. Budova školky je sice stará, ale veškeré vnitřní 
prostory jsou po rekonstrukci, splňují veškeré hygienické a bezpečnostní požadavky. 
Postupně vybavujeme třídy novým, moderním nábytkem. Děti mají k dispozici počítač, 
hračky a pomůcky se snažíme dle finančních možností doplňovat.

Výchovnou práci zaměřujeme na všestranný rozvoj 
dětí. Společně s dětmi poznáváme svět kolem nás, 
zpíváme, tvoříme, kreslíme, povídáme si, sportujeme, 
chodíme na vycházky do okolí, pro pobyt venku využí-
váme dětské hřiště, organizujeme společné akce pro 
děti a rodiče (Pálení čarodějnic, oslava MDD, Cesta za 
Rumcajsem). 
V letošním roce nově probíhá ve školce výuka anglic-
kého jazyka. Ten zajišťuje společnost ZuZu. Co a jak 
se děti učí? 

Výuka probíhá zábavnou formou. Pomocí gest, mimiky a pohybů dítě přirozeně vnímá       
a přijímá anglický jazyk a díky snadno zapamatovatelným písničkám si osvojuje anglické 
výrazy. Hudba je skvělým nástrojem pro výuku jazyků, speciálně u dětí. Chytlavé melo-
die zůstávají po dlouhou dobu v paměti dětských hlaviček a malí studenti si díky nim 
získávají slovní zásobu, gramatickou strukturu a rytmus jazyka jednoduše tím co je baví,  
zpíváním a hrou.Výuka probíhá pod vedením zkušeného lektora ze ZuZu týmu a probíhá 
1 x týdně. 

Školní rok zahrnuje 32 výukových bloků po 45 minutách. 
“Co se naučíš s radostí a zábavou, naučíš se na celý život.“

Blanka Hejčová

Školní třída je vlastně obrazem naší společnosti. 
Členové této společnosti jsou možná ještě menšího vzrůstu, nikoli však menšího proží-
vání sounáležitosti, hierarchie rolí, pocitu zařazenosti do určitého kruhu či odtržení z kru-
hu. Najdeme zde vůdce vzešlé bez voleb, poctivce, kteří posunují svět dopředu svým 
nadšením a usilovnou prací, mluvky, kteří ví, jak by to mělo být, ale čekají, že to za ně 
někdo udělá, i podřízené, kteří jsou rádi, že za ně myslí druzí, i podřízené, kteří čekají na 
příležitost se ukázat a prosadit se. Jsou mezi námi ti, kteří pilnou, trpělivou prací chtějí 
dospět k cíli, ale také ti, kteří vymýšlejí kličky a okliky a spoléhají na štěstí. Jsou mezi 
námi takoví, kteří jsou ochotni všechno půjčit, každému pomoct, ale i ti, kteří si hlídají 
svůj prospěch, zkusili si, jak je jednoduché někomu něco vzít, zneužívat dobroty dru-
hých. Každý den je učíme svým příkladem - my dospělí.

Oproti nám mají výhodu, že za drobné lumpárny jsou hned trestání slovem, známkou, 
pokáráním. Chválíme a vyzdvihujeme takové chování, které vede k dobrému, k pomoci 
druhým a k ocenění druhých. Učíme se tedy, co je správné, co správné není a proč. 
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Učíme se spolupráci, učíme se nemyslet jen na sebe, snažíme se ovládat svou lenost, 
pohodlnost, nechuť něco tvořit. Učíme se smysluplně využívat volný čas, řešit krize přá-
telské, prospěchové, pracovní. Učíme se poznat a vážit si toho, co je v nás dobrého, 
učíme se uvidět, co je v nás špatného a s čím je třeba bojovat. Učíme se vyjadřovat své 
pocity – radostné i bolestné. Učíme se pochválit se a pochválit druhého. Učíme se být 
člověkem, který se vyzná v této sobecké a věčně srovnávající době a který zůstává em-
patickou, sociální bytostí. 

Využíváme k tomu všechny školní činnosti. V malotřídní škole je všechno a na všech 
hned vidět. To je výhoda a zároveň možná pro někoho nevýhoda. Ale prospěšné je to 
všem! Nikdo z nás není dokonalý, vždyť ti učitelé, kteří sedí za katedrou ani ti, kteří jsou 
učiteli doma, v obchodě, na ulici, v autobuse, v kině, divadle, na zastávce nejsou doko-
nalí. Jenom jsou větší. Buďme tedy větší! Buďme příkladem. To je totiž jediná účinná 
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE.   

Zdeňka Bejčková

Skauti a skautky 
Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a spo-
lečenství lidí, kteří sdílejí podobné hodno-
ty.
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená 
chopit se šance žít naplno. Být aktivní           
a najít vlastní místo ve světě. Skauting je 
příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své 
okolí.

Na těchto stránkách vás už po několikáté 
seznamujeme s činností děvčat a hochů, 
kteří jsou registrováni ve skautu ve Vyso-
čanech. Již je tomu pět let od září roku 
2006, kdy se začala scházet první genera-
ce místních skautů, kteří si dali jméno 
Svišti. Uběhlo mnoho dnů a v současné 
době chodí na schůzky, účastní se růz-
ných akcí a táborů dvanáct hochů - Svišťů 
a sedmnáct děvčat - Sněženek. Nyní do-
chází k dalšímu rozšíření počtu družin, kdy 
se tyto zakládající družiny dále rozdělují. 

Letošní rok 
probíhá stá-
le úspěšná 
spolupráce 
se skaut-
ským stře-
d i s k e m 
S v ě t l a 
z Blanska, 

za pomoci jeho oddílů jsme se mohli zú-
častnit dvou nádherných letních táborů, 
děvčata s oddílem Slunovrat a chlapci 
s oddílem Pramen. 
Blíží se konec roku a i my hodnotíme uply-
nulé období. Jsme rádi, že stále dochází 
k našemu dalšímu rozvoji a růstu, děkuje-
me všem, kteří se na naší činnosti podílí       
a jakýmkoliv způsobem nás podporují. 
Nastávající svátky nás žádají o to, aby-
chom připravili svá srdce. Tam je třeba 
uklidit, ve svých srdcích je třeba přichystat 
místo pro příchod a spočinutí Páně. Je tře-
ba hledat smír, neboť pak přijde i tichá ra-
dost a pokoj. Naplněné svátky vánoční, 
prožité v ro-
dinném kru-
hu a s oprav-
d o v ý m i 
přáteli vám 
přejí
S n ě ž e n k y       
a Svišti z Vy-
sočan

Poznámka: BS bude rozváženo 17. 12. 2011, 
dopravení do farnosti zajistíme.

Motto letošního Betlémského světla zní: 
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké 
světlo…“ (Iz 9, 1)



Zpravodaj Obce Vysočany

12

Informace Farního úřadu:

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

24. 12. 2011      22.00 hod.  - Štědrý den (vigilie narození Páně)
25. 12. 2011        9.00 hod.  - Slavnost Narození Páně
25. 12. 2011      14.30 hod.  - Vánoční koledování u betléma v kostele 
        a Svátostné požehnání
26. 12. 2011        9.00 hod.  - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
31. 12. 2011      23.00 hod.  - Svatého Silvestra - biskupa, mše svatá na 
                                                 poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2012        9.00 hod. - Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie

Kostel ve Vysočanech dostává nový kabát – fasáda pokračuje
Vážení občané, vážení farníci,
již se stává tradicí, že po určité části oprav vašeho kostela sv. Cyrila a Metoděje ve Vy-
sočanech vám píšu několik řádků, abych vás informoval o průběhu prováděných prací. 

Dovolte mi krátce zhodnotil letošní provedené práce na opravě zdejšího kostela. Vím, že 
chodíte kolem prakticky denně, a pozorně sledujete průběh prací, takže se někomu 
může tento článek ve zpravodaji zdát zbytečný. Již několik roků probíhají postupně prá-
ce na opravách kostela ve vaší obci. Z důvodů nedostatku finančních prostředků pokra-
čovaly práce na venkovní omítce až letos.

Několik technických informací.
Je nepochybné, že v minulosti původní fasáda na kostele byla provedena s největší 
pečlivostí a s vědomím dobrého hospodáře, aby vydržela co nejdéle. Tehdy na vápeno-
cementovou omítku byla aplikovaná uzavírací vrstva skládající se ze směsi cementu, 
drobného kameniva a pojiva, nejčastěji duvilaxu. Tento uzavírací nátěr působí voduod-
pudivě, takže déšť stéká po fasádě a nevpíjí se do venkovní omítky. Jeho negativní 
vlastností je však i to, že stejně tak, jak nepustí vodu z povětrnostních vlivů do venkovní 
omítky, nepropustí ani vlhkost z kamenných zdí a z interiéru kostela do venkovního pro-
středí. Tato skutečnost vede posléze k degradaci omítky.
Když naši předchůdci venkovní fasádu kostela dělali, a jistě se najdou v obci pamětníci, 
nikdo z nich si nepředstavoval, že zvolená metoda uzavíracího nástřiku nebude ku pro-
spěchu věci a že může vlivem tohoto nástřiku venkovní omítka degradovat. Z tohoto 
důvodu se přistoupilo k celkovému osekání stávající omítky a nahrazení novou.
Každý obor se postupně vyvíjí, tak i poznatky ve stavebnictví se zdokonalují. Co člověk, 
to může být odlišný názor. Někomu se může zdát komplexní osekání staré omítky zby-
tečné, ale názor odborníků zněl zcela jasně. Pokud má venkovní omítka sloužit další 
roky bez sebemenších problémů, musí se celá provést nově. Nová venkovní omítka je 
již na celém objektu kostela. Díky nové technologii nátěru je omítka paropropustná a 
tudíž má schopnost propouštět vlhkost z kamenného zdiva ven. Ještě chybí její posled-
ní, spodní část, která se nechává proschnout a kde se použije sanační omítka. Tato 
etapa však bude ještě chvíli vyčkávat na další shromáždění finančních prostředků, aby 
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se mohla celá akce zdárně dokončit.

Ještě se provedla zásadní změna, kterou jste všichni jistě postřehli. Odstranil se boční 
vchod, který se nepoužíval a který byl provizorně zabedněn z důvodu úniku tepla v zim-
ních měsících.

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 2012 hodně zdraví, 
štěstí, lásky, pracovních a osobních úspěchů. 

 Ing. Vojtěch Parolek, 
technický dozor investora

Zprávy ze ZŠ Sloup
Poznáváme Českou republiku
Na podzim proběhl další ročník Vlastivědného putování. Žáci 2. stupně navštívili zajíma-
vá místa ČR, která jsou spojená s výukou. Letos to bylo muzeum kuriozit v Pelhřimově, 
památník v Terezíně, továrna Škoda v Mladé Boleslavi a město Mělník. Akci připravili Jiří 
Odehnal a Petr Sehnal.

Na jaře pojedeme do Srbska
Již pět trvá partnerství naší školy se ZŠ „Milutin i Draginja Todorovič“ v srbském Kragu-
jevaci. Spolupráce probíhá formou výměnných pobytů. Jejím hlavním významem je po-
znávání jiných zemí a tradic; důležitá je také komunikace žáků v angličtině, ve které jsou 
mladí Srbové velmi dobří. 

Základní škola Sloup nabízí
• Výuka a mimoškolní aktivity
• Počítačová učebna, interaktivní tabule a moderní technika 
• Výuka informatiky druhém stupni školy je vedena specialistou – inženýrem informatiky
• Příprava žáků 9. ročníku ke studiu formou ročníkových prací a vyššího počtu hodin 

českého jazyka a matematiky
• Přípravné hodiny na přijímačky
• Rozsáhlý systém volitelných předmětů na 2. stupni ( orientace na přírodní vědy, umění, 

praktické činnosti, jazyka atd… )
• Projektová výuka
• Školní psycholožka
• Nabídka 30 kroužků a mimoškolních aktivit zdarma či za minimální poplatek
• Pobočka SZUŠ Blansko ( všechny kytary, flétna, klavír, klávesy, zpěv, nauka ) 
• Pravidelné sledování kvality výuky.

Výuka cizích jazyků
• Výuka anglického jazyka v  jazykové učebně s využitím moderních výukových metod    

a pomůcek 
• Rodilý mluvčí vyučuje anglickou konverzaci
• Výuka druhého cizího jazyka od 7. ročníku – možnost volby mezi německým či ruským 

jazykem.
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Sportovní zázemí 
• Využití bazénu, moderního sportovního areálu a po-

silovny
• Bezplatná intenzivní výuka plavání
• Lyžařský kurz, kurz snowboardingu, kurz vodní turis-

tiky ( rafty )
• Pravidelná účast žáků na sportovních akcích regio-

nálního rozsahu.

Veřejnost
• Internetová žákovská knížka, on-line komunikace se školou ( omluvy žáků, odhlašová-

ní obědů, přihlášky do školy, do družiny…)
• Pravidelné odpolední individuální konzultace s ředitelem školy
• Pravidelně aktualizované a obsáhlé webové stránky školy www.zssloup.net
• Dny otevřených dveří se svozem ze spádových obcí
• Kurzy informatiky pro dospělé
• Občasník ZŠ Sloup zdarma.

Je nedostatek krve, dobrovolných dárců stále ubývá!!!
Dobrovolných dárců krve v Česku ubývá. Aby jejich počet odpovídal doporučení Evrop-
ské unie, musel by narůst o 130 tisíc. Avšak téměř tolik jich nemocnicím za posledních 
pět let ubylo. Přitom pro spoustu pacientů bývá darovaná krev jedinou možností na zá-
chranu života. Bohužel lidé upřednostňují placené odběry plazmy.
 Krev je v nemocnicích rozhodně potřeba a protože nikdo nikdy neví, jestli náhodou ne-
bude v budoucnu v pozici potřebného, je darování krve to nejmenší, co může pro sebe   
i ostatní udělat. Navíc z toho plynou i různé výhody (placené volno, možnost odečtu 
2000 Kč z daňového základu za každý odběr, občerstvení a zároveň různé vitamíny, fi-
nanční příspěvky či poukázky na lázeňské pobyty - to již v závislosti na konkrétní zdra-
votní pojišťovně) - hlavní motivací by ale měl být dobrý skutek.

Darování není komplikované
Pokud je člověk zdravý, ve věku 18 - 60 let a chce se stát dárcem, může přijít kterýkoli 
pracovní den do libovolného transfuzního oddělení. Předem nic víc potřeba není. Jen 
vzít na vědomí, že tam na nás čeká nejen zdravotní dotazník, jehož vyplnění nás může 
poslat domů.
Před odběrem je třeba řídit se těmito zásadami: lehká snídaně v den odběru sice pří-
pustná je, den předem ale nesmíte jíst tučná jídla a nepít alkohol a alespoň tři hodiny 
před odběrem nekouřit.
Nejdůležitější je, že při odběru ani příjmu nové krve nehrozí nakažení. Veškerý materiál 
je na jedno použití a krev je poté testována na vážné infekční choroby.
Spousta pravidelných dárců považuje tuto službu za svou povinnost. U většiny populace 
se ale vyskytuje ten problém, že nejde jen o neochotu či strach z domnělých rizik - zkrát-
ka je to vůbec nenapadne. 

Krev se vyrobit nedá.
Běžný Čech dostane v průběhu života průměrně pětkrát krevní transfuzi. Největší spo-
třeba krve je při akutních operacích cévní a transplantační chirurgie.
Plno lidí  raději poskytuje placenou krevní plazmu
Naneštěstí spousta dřívějších dárců krve přešla z velkých nemocnic do soukromých 
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klinik, kde mohou darovat nikoli čtyřikrát (ženy) nebo pětkrát (muži) do roka krev (červe-
né krvinky se totiž obnovují velmi pomalu), ale čtyřikrát do měsíce plazmu, za kterou 
navíc dostanou 400 Kč. Ta slouží k výrobě léků.
Toto je hlavní důvod úbytku krevních dárců kromě toho, že někteří už nechodí tak pravi-
delně. Nemocnice ale potřebují hlavně stabilní důvěryhodné lidi, kteří se dostaví v přípa-
dě potřeby, což je důležitější než samotný počet registrovaných dárců. Přitom u plazmy, 
která je zasílána i do zahraničí, nedostatek rozhodně nehrozí.

Pouhá finanční motivace s sebou přináší rizika
Příslušná databáze v současnosti eviduje 250 tisíc dárců krve, avšak mnozí z nich nyní 
poskytují jen plazmu za peníze. Nemocnice ale nechtějí za krev platit nejen z etických a 
ekonomických důvodů, ale především kvůli možným rizikům. Člověk motivovaný pouze 
výdělkem totiž může o sobě zamlčet nebo poupravit důležité informace.
                                                                                                                                           
Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům. Jejich dar je zásadní pro záchranu lid-
ských životů.
Na závěr chceme všem popřát hodně zdraví, štěstí, osobních úspěchů a rodinné pohody 
v novém roce.                                    

                                                                                               MO ČČK ve Vysočanech

Stolní tenis Vysočany.
Stolní tenisté mají pro sezonu 2011/12 čty-
ři mužstva. Složení mužstev a průběžné 
výsledky rozběhnuté sezony můžete sle-
dovat na stránkách obce Vysočany nebo 
na www.pinec.info.
V letošním roce se pokračuje v práci 
s mládeží. Na tréninky chodí dvakrát týdně 
kolem deseti mladých nadějí stolního teni-
su. Pod vedením trenérů Pavla Gyurgyika 
a Ondry Zouhara jsou připravováni na 
okresní turnaje mládeže a již zasáhli i do 
soutěžních zápasů za mužstvo D. Na prv-
ním turnaji v Petrovicích obsadil skvělé 
třetí místo v nejmladší kategorii Aleš Zu-
kal. V mladších žácích výborné páté místo 

Michal Žáček. V letní pauze jsme jim uspo-
řádali letní tréninkový kemp mládeže. Ná-
plní byl dvoufázový trénink, proložený růz-
nými zábavnými aktivitami po celý den. 
Byla to velice vydařená pětidenní akce a 
doufáme, že se nám ji podaří uspořádat i 
příští rok.
Ve středu 28.12.2011 pořádáme vánoční 
turnaj registrovaných hráčů Vysočan.
V sobotu 7.1.2012 pořádáme okresní no-
voroční turnaj mužů.
V neděli 8.1.2012 pořádáme okresní novo-
roční turnaj mládeže.
Na všechny turnaje Vás co nejsrdečněji 
zveme.

Ondřej Zouhar

TJ Vysočany 
Výbor TJ Vysočany pracuje ve složení:
Petr Panáček – předseda
Radek Hejč – místopředseda, hospodář 
TJ
Jiří Hejč mladší – vedoucí oddílu kopané
Miloš Zouhar – vedoucí stolního tenisu
Leoš Crhonek, Josef Slouka mladší, Mar-
cel Zouhar – členové výboru

Máme tři sportovní oddíly: kopané, stolní-
ho tenisu a malé kopané. Všechny tyto od-
díly jsou zapojeny do soutěží řízenými 
okresními sportovními svazy. Sportovní 
výsledky kopané jsou na webu: http://
www.tj-vysocany.cz/, stolního tenisu na 
webu: http://www.vysocany.com/.

Údržba travnaté plochy je časově a finanč-
ně velmi náročná a pro nás hlavní úkol. 
V loňském roce to je: 2x vertikutace - pro-
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vzdušnění trávníku hrací plochy, pravidel-
né hnojení hřiště dle období, sečení trávy, 
pravidelná závlaha, chemické ošetření 
proti plevelu, houbovým chorobám a plís-
ním. Po každém zápase je hrací plocha 
dosypána hlínou a travním semínkem. Je 
dokončeno pískové hřiště a přidáno 8 no-
vých profesionálních halogenových světel. 
Toto hřiště bude sloužit široké sportovní 
veřejnosti bez omezení.
Je dokončen projekt na výstavbu nových 
kabin a vydáno stavební povolení, děkuje-
me panu Ing. Vladimíru Kotkovi za pomoc 
při realizaci projektu. TJ odkoupila od obce 
pozemky pod tribunami celkem 1 064 m2. 
Je vybudována plynová přípojka firmou 
M.I.S. Protivanov.

Naše TJ připravila v rámci naší obce i spo-
lečenské aktivity. Pořádali jsme sportovní 
ples, Vysočanskou pouť, dětský den s pro-
dejem makrel. Spolupodílíme se i na pořá-
dání Vysočanského triatlonu a rozsvícení 
vánočního stromu.

Ve spolupráci s panem Karlem Zukalem 
starším je zmapována historie kopané. TJ 
neměla v archívu žádné záznamy ani foto-
grafie.

Oddíl kopané byl založen v roce 1951, to 
je 60 let kopané v naší obci. Chci součas-
né generaci i dříve narozeným v krátkosti 
ukázat jak vznikalo fotbalové dění v naší 
obci. Chtěl bych poděkovat všem, kteří s 
ohromnou obětavostí a láskou k fotbalu 
pracovali ve prospěch tohoto sportu. Bě-
hem těchto let prošly našim oddílem stov-
ky hráčů a funkcionářů. Byla zde družstva 
dospělých, dorostu, žáků a přípravky, kte-
rá soutěžila v pravidelných mistrovských 
soutěžích a sehrála velké množství utkání 
pohárových, turnajových a přátelských.

HISTORIE KOPANÉ 
VE VYSOČANECH-MOLENBURKU 

Fotbalové mužstvo začalo trénovat na lou-
ce pana Josefa Crhonka v roce 1946. Hři-

ště na kopanou se postupně budovalo na 
pozemcích tří vlastníků. Začalo se v roce 
1947. Kopalo se ručně, hlína se vozila na 
koňských povozech na spodní část po-
zemku směrem k lesu. Koně a vozy zapůj-
čili pan František Hudec, tehdejší starosta 
Sokola, Metoděj Kašpárek, Jaroslav Ko-
nečný a další. V roce 1948 se pokračovalo 
ve výkopových pracích. Jednatel Sokola 
pan Cyril Němec zajistil ze soukromého 
lomu v Baldovci kolejnice a vozíky a práce 
byly částečně zmechanizovány. Již             
22. srpna 1948 se na budovaném hřišti ko-
nalo veřejné cvičení. V roce 1952 bylo za-
počato s výstavbou zděných kabin. Do-
končené v roce 1953, mimo venkovní 
omítky, sociálního zařízení. Hřiště bylo 
oplocené dřevěným plotem a betonovými 
sochami. Jelikož hřiště nedosahovalo pat-
řičných rozměrů na kopanou, což bylo 
90x45 metrů, muselo se rozšířit.
V roce 1955 - 1956 došlo k rozšíření hřiš-
tě. V sedmdesátých letech minulého stole-
tí se položila dlažba v kabinách, čímž za-
čala další částečná úprava kabin. 
Následovaly příčky, nejdříve byly dřevěné 
později z cihel. V roce 1976 - 1977 vybu-
dování sociálního zařízení. 1978 - okrasná 
zeď z bílých cihel. 
1979 - 1980 první část přístřešku občerst-
vení, ochranná síť za spodní brankou, zá-
bradlí horní strana, terénní úprava levého 
boku hřiště, další část přístřešku. 
1981 - úprava hrací plochy, sázení 36 ks 
břízek. 
1982 - budování a betonování stupňů pod 
kabinami, WC z bílých cihel.
1983 - 1984 - pokračování v betonování          
a stavění tribun, výstavba sklepu a pro-
dloužení hrací plochy na 100x55 metrů.
1986 - vybudování další části přístřešku 
pro občerstvení a hlavní tribuny.
1987 - dokončení zábradlí a vybudování 
plotu u silnice, dokončení tribun.
1996 - úprava hrací plochy, stržení drnů 
trávy a srovnání povrchu pískem.
1997 - oprava ozvučeni areálu, vybudová-
ní tenisového kurtu.
1998 - nový nábytek v kabinách, oplocení 
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tenisového kurtu, výměna ohřívačů vody.
1999 - výměna oplocení boční části hřiště, 
nová síť za zadní brankou.
2000 - výměna a nátěr lavic na tribunách.
2002 - výměna střešní krytiny na kabi-
nách.
2003 - výměna a montáž plastových oken 
na budově.
2004 - rekonstrukce plechu (dokončení 
zastřešení plechu, kácení stromu, betono-
vání podlahy).
V roce 2006 byly zahájeny firmou EDMA 
Drnovice stavební práce - rekonstrukce 
hřiště. 
21. května 2007 setí trávy, 15. června 
2007 první sečení trávy.
25. května 2008 sehráno první mistrovské 
utkání Vysočany – Vavřinec na nové trav-
naté ploše.
2009 - 2011 vybudování náhradní pískové 
hrací plochy, vybudování oplocení a osvět-
lení hrací plochy - 12 kusů profesionálních 
halogenových světel, čtyři stožáry.
2010 - vypracován projekt na výstavbu no-
vých kabin.
 
Založení oddílu kopané bylo v roce 1951. 
Do roku 1964 nesl tým název MOLEN-
BURK a v roce 1965 byl přejmenovaný na 
VYSOČANY.

V mužské kategorii se zde hraje převáž-
ně III. a IV. třída. Postoupit do okresního 
přeboru se podařilo třikrát v historii fotbalu. 
Poprvé to bylo v sezóně 1964/1965, tým 
hráčů vítězí v tehdejší III. řídě a postupuje 
poprvé v historii do okresního přeboru. Za-
jímavostí je, že už v sezóně 1963/1964 
měl náš tým pod názvem MOLENBURK 
postup na dosah. Za zmínku stojí zápas se 
Sokolem Šebrov, kdy jel na zápas o první 
místo plný autobus i s vlečkou. Po velkém 
boji tehdy prohráváme 3:2 a následuje vel-
ké zklamání. Hráči si vše vynahradili 
v roce 1965, ale to už byl tým přejmenova-
ný na VYSOČANY. Mužstvo vydrželo 
v okresním přeboru 3 sezóny a nakonec 
vinou reorganizace sestupuje jako páté 
mužstvo od konce.

Tabulka 1964/1965
1.   Vysočany   22  16  3   3   97:31   35
2.   Ostrov         22  16  3   3   94:37   35
12. Šošůvka

 

15. 8. 1965 první utkání v okresním přebo-
ru Vysočany. Stojí zleva: Hejč J., Jirůšek, 
Šebela, Vymazal R., Žáček, Mynařík Vojta. 
Dole zleva: Kala, Vymazal St., Zouhar 
Petr, Zukal Karel, Flek, Skácel.

Podruhé v historii se vítězí v tehdejší III. 
třídě v sezóně 1999/2000, tehdy nebyla IV. 
třída a jsou dvě III. třídy blanenská a bos-
kovická, náš tým hraje skupinu A blanen-
skou. Tehdy se slavil postup po dlouhých 
32 letech, 2. kola před koncem bylo to 
v neděli 4. 6. 2000 na hřišti v Bořitově. 
Tým tehdy držel nad vodou navrátilec 
z ČKD Blansko Pavel Mynařík v bráně          
a kvalitní obranná činnost. Tým hrál na 
chvostu tabulky a tehdy jsme bojovali 
s Ráječkem B a Šebrovem o sestup. Na-
konec poslední skončil Šebrov a náš tým 
byl na 13. místě a naděje na záchranu byla 
jediná, že nespadne Lipovec z I.B třídy. 
Tehdy hrál doma a k záchraně potřeboval 
vítězství. Tenkrát tam vyjela početná sku-
pina fandů z naší obce podpořit domácí 
tým, k naší smůle zápas skončil 1:1, a ač 
byl Lipovec v tabulce třetí od konce, se-
stoupil a tím nás poslal do III. třídy.

Tabulka III. třída 1999/2000
1. Vysočany    24  17  4  3  94:25  55
2. Vilémovice  24  16  4  4  69:33  52
13.  Lažany B
Třetí postup v historii naší kopané je potvr-
zen dne 6. 6. 2010 po dlouhých deseti le-



Zpravodaj Obce Vysočany

18

tech na hřišti ve Vranové. Tahle sezóna 
byla opravdu velmi vydařená a nám se 
podařilo dát dohromady velmi kvalitní tým, 
který se usadil na 1. místě hned od první-
ho kola a vydržel tam až do posledního. V 
tomto roce byla obrovská podpora fanouš-
ků, zajímavostí je prodej replik dresů a šál 
v klubových barvách.

Tabulka III. třída 2009/2010
1.   Vysočany  26   20   5   1  99:34    65
2.   Velké Opatovice 26   14   7   5   65:37    49 
14. Doubravice B
 
Sezóna 2010/2011
Hlavní úkol udržet okresní přebor splněn, 
tým končí v tabulce na 9. místě. Po 45 le-
tech je ve Vysočanech okresní přebor dru-
hou sezónu. Po podzimní části druhé se-
zóny je naše mužstvo v tabulce na 7. místě 
s 20 body.

Žáci i dorostenci hráli okresní soutěže. 
Tým žáků vyhrál okresní přebor skupiny A 
v sezóně 1998/1999 a ve finále byl pora-
žen vítězem skupiny B týmem Velkých 
Opatovic, tým soupeře neměl zájem o po-
stup do krajské soutěže a tahle soutěž 
byla nabídnuta našemu týmu, vzhledem 
k přechodu klíčových hráčů do doroste-
necké soutěže jsme neprojevili zájem o 
postup žáků do kraje.

Okresní přebor žáků skupina A 1998/1999 
- tabulka
1. Vysočany   24  21  3  0  112:23   66
2. Adamov     24  19  1  4     71:22   58

Velmi blízko k vítězství v dorostenecké 
soutěži a historickému postupu do kraj-
ských soutěží bylo v sezóně 2001/2002 
naši dorostenci bojovali o prvenství 
v okresním přeboru, ale postup unikl do-
slova o vlásek a tým končí na 2. místě a 
s ním končí i dorostenecký fotbal ve Vyso-
čanech.

V sezóně 2003/2004 je opět po letech ob-
novena činnost mládeže týmem přípravky 
hrající minifotbal. Soutěž hrají kluci napo-
sledy v sezóně 2005/2006 a po dobu re-
konstrukce nemáme v soutěži žádnou 
mládežnickou kategorii. Přípravka kopané 
se obnovuje v sezóně 2009/2010.

Dovolte mně, abych na závěr poděkoval 
vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem 
podpořili naši činnost nebo jste se do ní 
přímo zapojili. Chci poděkovat všem spon-
zorům sportovního plesu a jednotlivých 
utkání v kopané. Děkuji také našim fan-
dům, kteří přicházeli v hojném počtu pod-
pořit naše fotbalisty v těžkých zápasech 
okresního přeboru.

 Petr Panáček, předseda TJ Vysočany

Zhodnocení roku LMK Vysočany
Letošní letecko-modelářská sezóna byla jako každý rok plná zajímavých okamžiků. Jak 
to již tradičně bývá zvykem, byla sezóna zahájena výstavou modelů v místním kulturním 
domě. Na výstavní ploše se opět sešly modely místních modelářů. Své kousky předved-
ly také modeláři z okolí. K vidění byly modely na elektrický a spalovací pohon. Zajíma-
vým zpestřením celé výstavy byly  propracované plastikové kity všeho druhu. Malí ná-
vštěvníci si opět odnesli dárek v podobě házedla, které pro ně vytvořili členové místního 
klubu. Letošní výstavu navštívilo přibližně 250 návštěvníků, což nás samozřejmě potěši-
lo. V příštím roce bychom tuto akci chtěli opět zopakovat. 
Letošní rok byl pro nás rokem budování nového letiště. Znamenalo to mnoho pracovních 
víkendů od jara do podzimu. Bylo nutné připravit plochu k výsadbě travního porostu, pro 
hladká přistání. Tomu předcházely namáhavé práce v podobě orby, sbírání kamení aj. 
Po zasetí trávy práce neskončily, naopak. Bylo nutné udržovat trávu stále v perfektním 
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stavu hnojením a sečením. Celoroční tvrdá  práce se vyplatila a my se můžeme bažit 
pohledem na nově vybudované letiště. Oficiální zahájení provozu na tomto letišti plánu-
jeme na příští rok.
Během roku jsme se účastnili několika modelářských akcí nejen jako diváci, ale také 
jako aktéři. Za nejzdařenější akci, o které bych se zmínil, považuji účast na dětském dni 
v Housku. Měli jsme možnost těm nejmenším zpestřit odpoledne letovými ukázkami. 
Sezónu jsme zakončili koncem září. Pokud však počasí dovolí, čeká nás ještě tradiční 
silvestrovské polétání.

Martin Boháč

Český svaz včelařů ZO Sloup
Závěr kalendářního roku je vždy příležitostí k ohlednutí se za uplynulým obdobím. Je to 
vždy čas bilancování a hodnocení uplynulých měsíců. 
Včelařství je obor lidské činnosti, který vychází ze znalostí zákonů přírody. Každý včelař 
ví sám velice dobře, jaké má důsledky nerespektování těchto zákonů. Význam opylova-
telů rostlin,  kam patří i včela medonosná (Apis mellifera) je nezastupitelný a nenahradi-
telní. Díky opylovací činnosti včel je produkována celá 1/3 celosvětové produkce potra-
vin. Produkce medu a dalších včelích produktů jako je vosk, propolis a mateří kašička je 
jen zlomkem přínosu pro lidstvo odhadovaným na asi 5% ve vztahu k opylovací činnos-
ti. Bez opylovací činnosti včel by nastal celosvětový kolaps v potravinových zdrojích, 
který nelze v současné době nahradit chemizací zemědělství, nebo používáním genetic-
ky modifikovaných rostlin. Tuto skutečnost si uvědomil již Albert Einstein a shrnul ji do 
lakonického vyjádření „Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky živo-
ta.“
Aby včelařství jako obor zůstalo zachováno i v našem regionu v působnosti ZO ČSV 
Sloup, vyvíjíme aktivity k propagaci tohoto oboru. Zaměřujeme se na práci s mládeží. 
V současné době naše organizace garantuje činnost včelařských kroužků s celkem 20 
členy. Tento počet představuje polovinu všech členů naší organizace, kteří však vzhle-
dem k věku nejsou vedeni v základní evidenci. Jeden z těchto kroužků působí při ZŠ 
Sloup a jeho činnost garantuje přítel Ing. Ivan Doležal, CSc. ze Šošůvky. Finanční pro-
středky pro činnost těchto kroužků jsou zajišťovány z dotačních titulů Jihomoravského 
kraje  - Podpora včelařských kroužků mládeže - VKM. Členská základna ZO Sloup má 
ke konci tohoto roku celkem 40 členů plus 20 členů včelařského kroužku, kteří pečují o 
272 včelstev. V oblasti Vysočan je z toho 7 členů s celkem 26 včelstvy. Vysočanští vče-
laři sehráli významnou historickou roli při vzniku prvního včelařského spolku v roce 1902 
na území dnešního okresu Blansko. A tuto roli sehrávali po celou dobu jeho existence a 
platí to i v současné době. Je to právě oblast obcí patřících k dnešní ZO Sloup, kde se 
začala psát historie organizovaného včelařství na blanensku. V příštím roce 2012 již 
uplyne 110 let od této význačné události. Tuto událost si chce naše organizace připome-
nout nejen vydáním almanachu o historii ZO Sloup, ale i řadou doprovodných akcí a 
přednášek. Vyvrcholení tohoto roku oslav předpokládáme u příležitosti 4. výročí Medové 
pouti ve Sloupu, která se již tradičně koná v měsíci září.
Na závěr patří poděkování představitelům obce Vysočany za finanční a morální podporu 
činnost naší organizace. Vzhledem k blížícímu se konci roku přejeme všem občanům 
Vysočan příjemné prožití vánočních svátků a naplnění všech snů a přání včetně pevné-
ho zdraví v nastávajícím novém roce 2012.
Za výbor ZO ČSV Sloup předseda doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc a místopředseda a dů-
věrník Vysočan pan Josef Král.
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P.S. Vzhledem k objektivnímu popisu historie organizovaného včelařství na blanensku 
v oblasti dnešních Vysočan se obracím na občany Vysočan se žádostí o spolupráci. 
Pokud se ve Vašich rodinných archivech dochovaly po rodičích, prarodičích či blízkých 
příbuzných historické materiály (např. fotografie, staré tiskoviny atd.) vztahující se k obo-
ru včelařství, žádám Vás touto cestou o jejich laskavé zapůjčení pro připravovaný alma-
nach. Tyto materiály můžete zanechat na obecním úřadě. Vámi zapůjčené materiály po 
převedení do elektronické podoby Vám budou vráceny v původní nepoškozené podobě 
zpět. Vaše jméno jako poskytovatele tohoto materiálu bude uvedeno v připravovaném 
almanachu.

Děkuji za spolupráci
 doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.

Prosklený pozorovací úl slouží k propagaci vče-
lařství zvláště mezi mládeži. Tento úl byl zakou-
pen z finančních prostředků Jihomoravského kraj-
ského úřadu v rámci dotačního titulu – Podpora 
včelařských kroužků mládeže v roce 2010. 

Foto: Stanislav Ševčík, Vysočany.

Lékařská služba první pomoci
Pro dospělé
LSPP pro dospělé poskytuje neodkladnou zdravotní ambulantní péči občanům, u kte-
rých došlo k náhlému postižení zdraví nebo zhoršení nemoci v době mimo pravidelný 
provoz ambulancí praktických lékařů. LSPP provádí vyšetřovací a léčebné výkony pou-
ze v rozsahu nezbytně nutném pro akutní přednemocniční péči. Nezahrnuje zdravotní 
péči poskytovanou ambulantními specialisty (interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, 
oční, kožní, plicní apod.).
LSPP pro dospělé v Nemocnici Blansko nezajišťuje  návštěvní službu a službu ohledání 
zemřelých.

   Telefon  Všední dny Soboty, neděle, svátky
LSSP pro dospělé 516 838 306 17:00 - 22:00 8:00 - 20:00

Pro děti a dorost
Dětské oddělení Nemocnice Boskovice, tel. 516 491 111, ve všední dny od 17:00 do 
22:00, o víkendech a svátcích od 8:00 do 20:00.

Mimo tuto dobu je LSPP dostupná ve Fakultní dětské nemocnici, Brno, Černopolní 9, tel. 
532234935

Zubní
Je poskytována o sobotách, nedělích a ve svátky v době od 8:00 do 12:00 hod. v ordi-
nacích stomatologů spádové oblasti Blanenska. 
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Aktuální rozpis služeb v době vánočních svátků:
24.12. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221  516 435 203
25.12. MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
26.12. MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451
31.12. MUDr. Hošák  Adamov, U Kostela 4   516 446 428
   
1.1.2012 MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, službu 
zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 7:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 
nepřetržitě 24:00 hodin, tel. 545 538 111.

Chirurgická ambulance 
poskytuje komplexní chirurgickou ambulantní péči, akutní v nepřetržitém provozu a plá-
novanou v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod., pohotovost od 17:00 do 07:00 hodinou.
Umístění: provoz jednodenní péče, 2. podlaží nemocnice
Vedoucí lékař: MUDr. Stanistav Krejsta      Staniční sestra: Dagmar Jelínková
Telefon:  516 838 385
Ordinace
Pondělí: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Úterý: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Středa: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Čtvrtek: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Pátek: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Sobota  pohotovost 07:00 - 07:00

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, škola rodinného typu

učit se – v souvislostech
učit se – v přírodě
učit se – příjemněji, a přitom vědět více

Slavnostní otevření nových učeben
Díky evropským prostředkům mají žáci k dispozici moderní vyučovací  pomůcky, 
lepší přístup k informačním technologiím, dvě nové vybavené učebny a angličtinu 
učí anglický rodilý mluvčí. 
Na půdě školy se poprvé v historii školy 
setkaly významné osobnosti 
Jihomoravského kraje a četní zástupci 
regionálních samospráv, a to při příležitosti 
slavnostního otevření nových učeben. 
Školu navštívil náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje a radní Jihomora-
vského kraje Ing. Václav Horák a 
náměstek hejtmana a rovněž radní 
Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Polák 
spolu s četnými představiteli místních 
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samospráv – starosty, místostarosty a zastupiteli, a to jak z Ostrova, tak z Vysočan, 
Vilémovic, Sloupu, Křtin, Lipovce, Šošůvky a mnoha dalších okolních obcí. 
Na tuto slavnost navázalo slavnostní otevření učeben za účasti široké veřejnosti. Před 
školou byl postavený velký stan (zapůjčený z Místní akční skupiny Moravský kras), 
vystoupili žáci školy a školky, celým odpolednem provázel taneční dechový orchestr 
Základní umělecké školy z Jedovnic. Součástí  slavnostního odpoledne byla i beseda        
o rodinných pasech a senior pasech (rozsáhlý slevový program podpořený Jihomoravským 
krajem).
Pro všechny návštěvníky připravily kuchařky školní jídelny a  členové Sboru dobrovolných 
hasičů v Ostrově hojné občerstvení. Součástí programu byla prohlídka nových učeben 
včetně ukázky práce jak s interaktivní tabulí, tak především s interaktivními učebnicemi. 
Na této pro školu a pro obec mimořádné události se sešlo velké množství diváků, kteří 
zcela zaplnili kapacitu zapůjčeného velkoprostorového stanu.
Z této aktivní účasti je vidět, že rodiče a veřejnost se zajímají o dění ve škole a spolu           
s vyučujícími mají zájem o neustálé zkvalitňování a zlepšování podmínek pro výuku 
svých dětí. Tento zájem nás velmi těší a zavazuje nás k další intenzivní práci na 
neustálém zkvalitňování výuky a modernizaci vybavení školy.
Celkem byly do školy pořízeny 4 nové interaktivní tabule, 20 interaktivních učebnic, 
30 počítačů, digitální kamera, digitální fotoaparát, radiomagnetofony pro výuku 
angličtiny a němčiny, poloprofesionální meteostanice, GPS navigace atd. Pro 
zkvalitnění výuky bylo vypracováno 250 pracovních listů do přírodovědných předmětů 
a angličtiny. Dalších cca 550 vzdělávacích materiálů určených žákům je postupně 
dokončováno a ověřováno ve výuce. Všichni žáci druhého stupně mají hodiny angličtiny 
obohaceny o výuku vedenou anglickým rodilým lektorem. Spolu s prohlubováním 
odborné kvalifikace vyučujících, kteří absolvovali celou řadu vzdělávacích kurzů, včetně 
zahraničních, je ještě více zkvalitněna výuka na ostrovské škole.
Kromě projektu Peníze EU do škol – šablony (čerpají všechny školy kromě pražských, 
částka pro ZŠ Ostrov činí 717 000 Kč) je ve škole realizován v regionu ojedinělý velký 
evropský projekt Schola naturalis (2 054 000 Kč).

Za kolektiv žáků a pracovníků ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

Výuka v přírodě
V rámci evropského projektu „Schola naturalis“ připravila naše škola pro žáky 8. a 9. 
ročníku ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Rychtou Krásenko 5ti denní 
přírodovědnou exkurzi/kurz na téma „Zeměpis – brána do krajiny“. 
Velkou výhodou této formy výuky je intenzivnější vstřebávání poznatků, bezprostřední 
kontakt s místy, o kterých se většinou učí jen v učebnicích, zasazení vědomostí (a to jak 
nových, tak těch dosud získaných) do kontextu, posílení souvislostí a vztahů mezi 
jednotlivými předměty a propojení teorie s praxí. 
Navíc se děti lépe seznámí se svým rodným krajem a uvědomí si, že to, co se učí ve 
škole, jsou věci z běžného života. Že například dějepis, zpravidla chápaný jako nezáživný 
seznam letopočtů, je zajímavý obor o minulosti jejich domoviny, té, kterou znají 
povětšinou jen z projíždějícího auta nebo z okna svého domu. 
Náklady zahrnující ubytování, stravu a program činily 2000 Kč na osobu. Tato částka 
byla financována z projektu. Účast na kurzu byla tedy pro žáky naší školy bezplatná. 
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V rámci projetu proběhly čtyři workshopy pro žáky 1. stupně, které zahrnovaly výuku 
v terénu a spojení teorie s praxí (více na www.zsostrovum.cz).

Beseda o neslyšících
Ve středu 19. 10. 2011 navštívili naši školu velmi vzácní hosté z České komory tlumočníků 
znakového jazyka z Prahy. Žáci 2. stupně měli skvělou příležitost setkat se s neslyšící 
paní Markétou, která připravuje zprávy ve znakovém jazyce pro Českou televizi.
Naše děti se velice rychle naučily nejen prstovou abecedu, pomocí níž se s Markétou 
dorozumívaly, ale také správné postupy při odezírání, základní sdělení ve znakovém 
jazyce a v pantomimě. 
Chtěla bych opravdu všechny žáky velmi pochválit za vzorné chování, aktivitu a snahu 
naučit se novým způsobům komunikace. Věřím, že tato zkušenost je pro ně velmi 
přínosná. Umožnila jim totiž nahlédnout do světa lidí, kteří, přestože žijí s tak velkým 
hendikepem, mají svoje přání, sny a žijí velice podobným životem jako slyšící. 

Mgr. Petra Ševčíková, výchovná poradkyně

Projekt EU – Arboretum
Další úspěch v získávání peněz       
z evropských fondů = zlepšení 
podmínek pro žáky i veřejnost.
Na základě návrhů žáků byl 
sestaven projektový záměr na 
výsadbu školního arboreta. 
Projektová komise jej vyhodnotila 
jako kvalitní a přínosný, a schválila 
podporu v maximální možné částce 
53 000,- Kč.
Byly dokončeny úpravy terénu, 
vyštěrkovány chodníčky a vysazeno 
více než 70 sazenic celkem 27 druhů dřevin. Do výsadby se zapojili rodiče, děti, učitelé 
a členové místního spolku zahrádkářů. 
Arboretum bude sloužit jako místo odpočinku a jako přírodní učebna. Návštěvník bude 
mít možnost vidět, jak vypadá např. smrk ztepilý, smrk stříbrný, smrk omorika a další 
druhy, protože porostou těsně u sebe. Bude se moci schovat v jejich stínu, na informační 
tabuli se dozví, kde přirozeně rostou, a naučí se je od sebe odlišovat. Navíc tato nevyužitá 
stráň dostane nový hezčí vhled. Sazenice dřevin sponzorsky poskytli soukromí pěstitelé 
a Školní lesní podnik Křtiny.

Celoroční projekt MŠ Od školičky ke škole
V samotném závěru loňského školního roku proběhla první velká společná akce dětí MŠ 
a žáků bývalého 7. ročníku ZŠ „Holštejnská pohádka“. V novém školním roce na 
úspěšnou spolupráci dětí a žáků navážeme – tentokráte rozsáhlým celoročním 
projektem, který bude probíhat formou společných tvořivých dílen dětí mateřské školy a 
žáků 8. ročníku základní školy.
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Úprava zahrady MŠ – důkladné vyčištění pískovišť včetně celkové výměny písku, 
zvětšení podílu zelené plochy, oprava oplocení. V další fázi budou pořízeny nové herní 
prvky (houpačky, prolézačky atd.) a budou vysázeny okrasné rostliny, které zpříjemní 
vzhled zahrady MŠ a přinesou do blízkosti dětí kousek přírody.

Jaroslava Vondrová, Mgr. Bc. Petra Skotáková

Poděkování
Velké poděkování patří vyučujícím školy za ochotu a vynaložené úsilí při realizaci 
evropských projektů, za neustálou ochotu a chuť se vzdělávat a zavádět nové metody      
a používat moderní učební pomůcky.
Pochvalu si zaslouží také žáci, jednak za dobré výsledky v reprezentaci školy                                 
a především za vytrvalost a snahu při překonávání počátečních obtíží s porozuměním ve 
výuce angličtiny s rodilým mluvčím.

Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

Co říci závěrem?
Cílem  modernizace vybavení školy a všech investic je zkvalitnit výuku a zpříjemnit 
žákům jak učení, tak samotný pobyt ve škole. Snahou školy a celého učitelského sboru 
je zajistit dětem kvalitní dobré vzdělání a ve spolupráci s rodiči řádnou výchovu. Chtěli 
bychom popřát dětem, aby využily všech výhod nového vybavení, včetně možnosti 
výuky angličtiny rodilým mluvčím. Aby až budou jednou budou odcházet na střední školy, 
byly připraveni dobře, a třeba i trochu lépe než jejich vrstevníci.

Klidné prožití Vánočních svátků
a vše dobré v novém roce přejí žáci a učitelé ZŠ Ostrov.

Kulturní akce 
 7.1.2012  - Vánoční turnaj ve stolním tenise
 14.1.2012 - Ples TJ Vysočany
 4.2.2012  - Maškarní ples ČČK 
 18.2.2012  - Ostatky - hasiči
 3.3.2012  - Ples Ráječko
 10.3.2012  - Divadelní představení ochotníků z Krásenska 

Oznámení o stanovení ceny vodného pro svazek obcí
Drahanská vrchovina
Cena za 1 m3 vodného s platností od 1. 1. 2012 se stanovuje na
42,90 Kč + DPH 14% = 48,91 Kč

Nárůst vodného je z důvodu zvýšení vstupních nákladů a DPH.
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Olgy Hudcové

Rozstání 77, 798 62

OD LEDNA 2012
- zastoupení klientů v řízeních před soudy, rozhodci a orgány veřejné správy

- převody nemovitostí včetně vyřízení daňového přiznání, věcná břemena

- rozvody sporné i dohodou, majetková vypořádání, výživné nejen na děti

- vymáhání pohledávek – platební rozkazy, exekuční řízení

- dopravní přestupky – pomoc v přestupkovém řízení a jednání s pojišťovnami

- spotřebitelské smlouvy – odstoupení, uplatnění odpovědnosti za vady

- směnky

- sepis smluv

- komplexní právní poradenství v oblasti trestního, správního, rodinného, 
občanského, obchodního a pracovního práva

OBJEDNÁVKY NA:
Email:   ak.hudcova@gmail.com

Mobil:   774 053 998

Těším se na spolupráci a přeji všem krásné vánoce!
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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 = 1,5 Kč (celostránková inzerce 320 Kč).Texty inzerátů zasílejte v elektronické 
podobě, 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 příští-
ho čísla je 19.3.2012. Za věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Obecní úřad si vy-
hrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit. 
Vydává Obecní úřad Vysočany. 

Vážení občané přeji vám všem a vašim blízkým 
krásné vánoční svátky a hodně pracovních 
i osobních úspěchů v novém roce 2012.

pour féliciter
2012

Josef Ovad
starosta obce
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2012

 Více najdete na www.veselytisk.cz

Udělejte svým blízkým i sami sobě radost originálními 
dárky. Vyrobte si fotoknihu, fotoalbum, či kalendář 
s vašimi fotkami a uchovejte si tak krásné okamžiky 
v té nejlepší kvalitě.

229,-
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