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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
čas Velikonoc je opět tady a s Velikonocemi přicházející jaro. Také je to současně obdo-
bí, kdy vychází další vydání našeho tradičního Zpravodaje.

Jsem si jistý, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že po mrazivé zimě, která zřejmě 
většinu z nás dosti potrápila, se těšíme na jaro a na sluníčko, které tak potřebujeme            
a které nám dodá energii do další práce a do dalšího života.

Je mou milou povinností využít této příležitosti a informovat vás o dalším dění v naší 
obci. Na konci února zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2012, který je obsa-
žen jako informace i v tomto Zpravodaji a kde můžete zjistit jaké částky a na jaké inves-
tice či akce budou uvolněny finanční prostředky pro letošní rok.

Koncem roku jsem vás informoval o plánované výstavbě kanalizace v obci. Projekt        
výstavby kanalizace, který se zde připravuje již několik roků, bude i tentokrát hlavním 
tématem. Je to již třetí volební období, kdy se zastupitelé obce vyjadřují k výstavbě ka-
nalizace a nemusím tedy rekapitulovat, že je to běh na dlouhou trať a že se během této 
cesty a uplynulé doby vyvíjí nové a nové skutečnosti. V současné době měla být v mě-
síci březnu výstavba ČOV a stokové sítě podle plánu již zahájena. Stav je však takový, 
že stále není podepsaná smlouva se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí 
dotace na uvedenou akci. Hlavní příčinou je odvolání sdružení VHS - TRASKO - MIS ve 
výběrovém řízení na dodavatele stavby, které nám zajišťovala firma Gordion, s.r.o. a kde 
následně sdružení VHS - TRASKO - MIS podalo rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro 
hospodářskou soutěž. Úřad pro hospodářskou soutěž totiž již dvakrát rozhodl zamítavě 
proti námitce VHS - TRASKO – MIS ve prospěch naší obce, nicméně koncem ledna le-
tošního roku sdružení uvedených tří firem podalo v zákonem stanovených lhůtách druhý 
rozklad. Nyní se čeká na konečné rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž. Nedoká-
žu v současné době říci, kdy bude prakticky výstavba zahájena, jelikož vše závisí na 
termínech rozhodnutí, které jsou stanoveny Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 
Teprve po konečném rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí bude možné předat poslední dokumenty na Státní fond 
životního prostředí a poté přistoupit k podpisu smlouvy o dotaci a následně zahájit vý-
stavbu. V současné době pracujeme na tom, aby stavební projekt doznal jistých změn, 
které budou mít v konečném důsledku vliv na výši stočného. Díky úpravám skutečného 
provedení stavby v budoucnosti dojde ke snížením provozních nákladů ČOV  a stokové 
sítě a tím i snížení výše stočného. Na kolik, se nám to podaří, závisí také na limitech            
a postoji Státního fondu životního prostředí. V případě nových informací vás budu o této 
záležitosti včas informovat.

Další velkou investiční akcí, která je zahrnuta do rozpočtu obce, je zbudování inženýr-
ských sítí a komunikace v lokalitě „Nad Lineou“, kde je již v současné době vydáno sta-
vební povolení. Čeká nás také poslední 4. etapa rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ 
Vysočany. Nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na provoz ZŠ a MŠ Vysočany. 
V rozpočtu obce naleznete i finanční prostředky na podporu organizací a složek, jako 



Zpravodaj Obce Vysočany

4

jsou obě jednotky sboru dobrovolných hasičů, podpora Tělovýchovné jednoty Vysočany, 
farnosti Vysočany, skautů, včelařů a Svazu tělesně postižených. Bylo rozhodnuto o 
zpracování energetického auditu a projektové dokumentace na zateplení našeho kultur-
ního domu a obecního úřadu. V této souvislosti chci informovat, že Obec Vysočany po-
dala žádost o dotaci na zateplení kulturního domu a obecního úřadu. Žádost byla přijata 
a nyní se čeká na posouzení a případné rozhodnutí o přidělení dotace na tuto akci. Do 
jaké míry budeme úspěšnými žadateli o dotaci, se ukáže. Nemalé finanční prostředky 
jsou vynakládány i na údržbu a vzhled naší obce. Využívám této příležitosti a děkuji těm 
našim občanům, kteří se bez nároku na odměnu i letos podílejí na úklidu a na pěkném 
prostředí naší obce. 

Na závěr si dovolím popřát vám a všem vašim blízkým krásné a požehnané Velikonoce 
a radost z probouzející se přírody.

Josef Ovad, starosta obce

Střípky z obecní kroniky

Drazí spoluobčané! Historická paměť a sečtělost ve vlastních dějinách odjakživa formo-
vala charakter společnosti. Čím lépe známe vlastní minulost, tím více se učíme vážit si 
vlastního národa, vlastní obce a konečně i sebe sama. Dozvídáme se o dávno zapome-
nutých událostech, rozšiřujeme své znalosti a zvyšuje se též naše schopnost vyvarovat 
se slepých uliček, jež pro nás dříve prozkoumali naši předkové. Ne nadarmo se říká: 
Historia magistra vitae (Historie, učitelka života). Snad s vědomím této skutečnosti vzni-
kl 30. ledna 1920 zákon č. 80 o povinnosti vést „pamětní knihu obecní“, aby historické 
události všedního dne neupadly v zapomnění. Z téhož důvodu jsme se rozhodli zavést 
tento seriál, ve kterém vás chceme seznámit s informacemi skrývajícími se v kronice 
naší obce. Dnes začneme dějinami nejstaršími.

Zavedení prvního dílu kroniky, zachycujícího život od založení obcí Housko a Mollenburk 
do konce II. světové války, se ujal molenburský učitel František Tenora. Učinil tak přesně 
12. ledna 1924 při příležitosti 200 let od založení Mollenburku. V obsáhlém úvodním 
pojednání o místních poměrech zmiňuje v souvislosti s počátky osídlení dnešních Vyso-
čan zaniklou osadu, o níž se nachází záznam v moravských zemských deskách z roku 
1430. Tehdejší Housko (Husí, Husie) spolu s dalším zbožím Rájeckého panství koupil 
Jan z Lomnice. V době zjitřené husitskými bouřemi stál Jan bohužel na straně císaře 
Zikmunda, a tak jeho majetek podlehl plenění Prokopa Holého. Ani Housko nebylo 
výjimkou. Ještě na konci 19. století na vesničku upomínaly zřícené klenby sklepů spolu 
se základy snad mariánského kostela na parcele č. 612 zvané „U kostelíka“ a tu a tam 
vyorané kousky skla v Housku u domu č. 12, pozůstatek někdejší sklárny.

Lidskou nohu do našich končin přivedl opět až hrabě Karel Ludvík z Roggendorfu 
a svobodný pán z Mollenburgu. Nejprve koncem 17. století obnovil Housko. Roku 1724 
pak založil Mollenburk (též Molnburk, Molinburk, Holinburk) pojmenovaný podle jedné 
z jeho rodinných držav v Rakousku. Obě obce byly spolu úzce spojeny: jednak společ-
nou školou, již založil v Mollenburku v r. 1793 (či krátce po něm) nový majitel panství 
hrabě Hugo Salm, jednak pozdější stavbou kostela mezi lety 1864 -1872 (o ní někdy 
příště). Jejich blízkost se odrážela též v místním názvosloví, neboť Mollenburku se 
často přezdívalo „Hrubé Housko“ (tak je uveden i na mapě Aloise Vojtěcha Šembery         
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z r. 1968). K formálnímu sloučení obou obcí v jeden celek došlo až v roce 1964.

Významná a zajímavá data:

•	 1431 – vyplenění majetku Jana z Lomnice, pravděpodobně též zánik starého Houska
•	 1724 – rok založení Mollenburku
•	 cca 1793 – založení školy v Mollenburku
•	 1840 – kolem tohoto roku se v kraji začalo s výstavbou zpevněných silnic
•	 1864 – 1872 – stavba kostela

Perličky z každodenního života:

Kronikář F. Tenora se na straně 4 zmiňuje o staré listině, v níž si „poctivá obec Molym-
borská“ stěžuje na jakost dováženého piva. 
Mariánský kostelík v zaniklé obci dnes připomínají dvě šesticípé zlaté hvězdy na obec-
ním znaku Vysočan.

Bc. Pavel Ševčík, kronikář obce

Rozpočet obce Vysočany - rok 2012

Příjmy
paragraf položka název položky Plán v Kč
 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a fun. pož. 1 000 000
 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 30 000
 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 110 000
 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000
 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 243 000
 1211 Daň z přidané hodnoty 2 700 000
 1333 Poplatky za uložení odpadů 800 000
 1335 Poplatky za odnětí pozemků lesa 7 500
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 1340 Poplatky za provoz, shromažď. a odstraň. komunál. odpadu 340 000
 1341 Poplatek ze psů 13 000
 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 000
 1361 Správní poplatky 10 000
 1511 Daň z nemovitostí 330 000
 2449 Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp. územní úrovně 2 200
 4112 Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 249 600
 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 16 800
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
3341 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000
3392 2132 Zájmová činnost v kultuře 60 000
3632 2111 Pohřebnictví 5 000
3639 3111 Komunální služby a územní rozvoj 20 000
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000
3723 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17 500
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000
 2321 Přijaté neinvestiční dary 14 000
6310 2141 Příjmy z úroků 20 000
6409 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000

 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku 7 000

  Příjmy celkem 7 311 100
    
  Financování  
 8115 Zapojení přebytku z minulých let 3 831 000
 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 1 050 000
    
  Příjmy celkem 12 192 100

Výdaje
paragraf  název Plán v Kč
2212  Silnice 81 000
2221  Provoz veřejné silniční dopravy 40 900
2310  Pitná voda 496 700
2321  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 690 100
3111  Předškolní zařízení - mateřská školka 260 000
3113  Základní školy - příspěvek na žáky ZŠ Ostrov a ZŠ Sloup 318 900
3117  První stupeň základních škol 1 206 000
3314  Činnosti knihovnické 38 000
3319  Ostatní záležitosti kultury 8 000
3326  Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 10 000
3330  Činnost registrovaných církví a náb. spol. 200 000
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3341  Rozhlas a televize 20 200
3392  Zájmová činnost v kultuře 629 100
3399  Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 25 000
3419  Ostatní tělovýchovná činnost 500 000
3421  Využití volného času dětí a mládeže 60 000
3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000
3543  Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 2 000
3631  Veřejné osvětlení 199 000
3632  Pohřebnictví 15 000
3635  Územní rozvoj 229 000
3639  Komunální služby a územní rozvoj 2 750 800
3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 410 000
3725  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 000
3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 000
5212  Ochrana obyvatelstva 1 000
5512  Požární ochrana - dobrovolná část 108 500
6112  Zastupitelstvo obce 826 000
6171  Činnost místní správy 995 500
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 508 000
6320  Pojištění funkčně nespecifikované 21 000
6399  Ostatní finanční operace 243 000
6402  Finanční vypořádání minulých let 4 400
    
  Výdaje celkem 12 192 100

Všeobecné informace

V měsíci květnu proběhne v naší obci sběr železného šrotu a také budou přistaveny 
kontejnery pro odvoz velkoobjemového odpadu. Termíny budou vyhlášeny obecním 
rozhlasem.

Evidence obyvatel

Obec Vysočany měla k 31. 12. 2011 celkem 796 obyvatel, z toho:
•	Housko 233 obyvatel (muži 109, ženy 124) 
•	Molenburk 563 obyvatel (muži 294, ženy 269)

V průběhu roku 2011:
•	narozených 10 dětí
•	zemřelo 19 občanů
•	přistěhováno 10 občanů
•	odstěhováno 12 občanů
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Informace matričního úřadu

V roce 2011 bylo na matrice obecního úřadu zapsáno:
•	v knize manželství – 3 sňatky (3x církevní sňatek)
•	v knize úmrtí – 5 zápisů o úmrtí

Informace k vydání prvního občanského průkazu.
První občanský průkaz se vydává při dovršení 15 let věku. Žádost o vydání nového OP 
se podává na předepsaném tiskopise u Městského úřadu v Blansku. Doba na vyřízení 
nového OP je 30 dní. K žádosti je nutno předložit: 
•	rodný list
•	doklad o státním občanství
•	jednu fotografii 35 x 45 mm (fotografie nová)

Státní občanství je možno doložit:
•	platným cestovním pasem
•	osvědčením o státním občanství
Pokud žadatel o první občanský průkaz neprokáže 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 tiskopise. K žá-
dosti 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 státním 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
 

Dětské hřiště u MŠ
Dětské hřiště je v současné době po zimních měsících opět v provozu.

Provozní doba
pondělí - pátek
Pro veřejnost: 07:00 - 09:30 hod., 12:00 - 13:30 hod., 15:30 - 19:00 hod.
Vyhrazeno pro MŠ Vysočany: 09:30 - 12:00 hod.
Vyhrazeno pro ZŠ Vysočany: 13:30 - 15:30 hod.
V době prázdnin pro veřejnost: 07:00 - 19:00 hod.

sobota, neděle, svátky
Pro veřejnost 09:00 - 19:00 hod.

Obecní úřad Vysočany
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Obecní knihovna Vysočany

Obecní knihovna Vysočany má pro komunikaci zřízenou novou emailovou adresu - 
knihovna@vysocany.com.

Informace o výpůjčkách, prolongace

Pokud se chcete podívat na seznam svých výpůjček, stiskněte tlačítko „Vaše čtenářské 
konto“, které se nachází na spodní části formuláře pro zadání jednoduchého dotazu 
(viz předchozí obrázek) na titulní straně webových stránek „knihovna.vysocany.com“. 
Objeví se formulář „Informace o čtenáři“, po jehož vyplnění se přihlásíte.

Pro přihlášení je nutné zadat číslo Vašeho čtenářského průkazu a prvních 6 číslic Vaše-
ho rodného čísla (ve formátu rr/mm/dd) a kliknout na tlačítko „Odešli“. Zobrazí se se-
znam Vašich výpůjček, částka, kterou máte předplacenou, seznam vrácených dokumen-
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tů a zaplacených poplatků za poslední 3 měsíce a informace o rezervacích, možnost 
doplnit či změnit emailovou adresu či telefonní číslo. Nastavení zobrazovaných vráce-
ných dokumentů lze změnit na delší či kratší časový interval. Výpůjčky si můžete pro-
dloužit pomocí tlačítka „Prodluž označené výpůjčky (vpravo)“. Prodloužit lze doku-
menty, které jsou vpravo zaškrtnuty.

Obecní knihovna Vysočany, zpracoval Mgr. Bořivoj Sekanina
 

Obecní úřad Vysočany upozorňuje občany na dodržování platné, níže uvedené, vy-
hlášky:

VYHLÁŠKA
č. 1/2001

Zastupitelstva obce Vysočany
o omezení pohybu psů a drůbeže

na veřejných prostranstvích.

Zastupitelstvo obce Vysočany se v souladu s úplným zněním zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích usneslo na této obecně závazné vyhlášce:

§ 1
Působnost vyhlášky 

(1) Touto vyhláškou se stanovují povinnosti všech fyzických i právnických osob, vlastnic-
tvích psa (y) nebo drůbež, (dále jen „vlastníků“), při všech jejich činnostech souvise-
jících s chovem a majících současně vliv na bezpečnost a zdraví ostatních občanů a 
na čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích v katastru obce. 

(2) Ustanovení této vyhlášky se vztahují i na vlastníky, pobývající v obci dočasně, a na 
vlastníky, kteří obec navštívili nebo obcí projíždějí. 

§ 2
Výklad pojmů

(1) Orgány obce vedou občany k tomu, aby dodržovali zákony a respektovali práva 
spoluobčanů. Dbají zejména o to, aby občané neztěžovali plnění úkolů státní správy 
a nerušili veřejný pořádek a občanské soužití. 

(2) Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, 
nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin.

(3) K odpovědnosti za přestupek stačí zavinění z nedbalosti. 

(4) Přestupku  proti veřejnému pořádku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, 
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení nebo zanedbá povinnost 
úklidu veřejného prostranství (§ 47, odst.1, písm. d zákona č. 200/90 Sb.). 

(5) V souladu s ustanovením § 48 citovaného zákona je přestupkem proti veřejnému 
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pořádku dle této vyhlášky také volné pobíhání psů a drůbeže po veřejných prostran-
stvích a jejich pohyb ve veřejně přístupných objektech. 

§3
Povinnosti vlastníků

(1) Každý vlastník je povinen zabránit volnému pohybu svého psa, drůbeže či hospodář-
ských zvířat po veřejných prostranstvích.

(2) Mimo vlastní soukromá zařízení (rodinný dům, oplocené pozemky, byt v bytovém 
domě, rekreační chata, osobní auto, aj.) může vlastník nebo jím pověřená osoba 
vést svého psa zásadně jen na vodítku. To se nevztahuje na psy mající speciální 
výcvik. Speciálně cvičeného psa s ochranným košem může jeho vlastník i v zastavě-
né části obce vést u nohy bez vodítka. Mimo zastavěnou část obce se může speciál-
ně cvičený pes pohybovat i volně, avšak vždy pod dohledem a vlivem vlastníka. Za-
kazuje se také vypouštění psa „před dům“ za účelem „vyvenčení“.

(3) Vodit psy do veřejně přístupných objektů je nepřípustné. Rovněž se zakazuje uvázat 
psa bez ochranného koše před těmito objekty či kdekoliv na veřejném prostranství a 
ponechat ho bez dozoru.

(4) Znečistí-li pes veřejné prostranství zvláštního významu, je povinností vlastníka toto 
znečištění ihned uklidit.

(5) Jedenkrát za rok je každý vlastník povinen zajistit očkování psa (svých psů) proti 
vzteklině.  

§4
Zabezpečování ustanovení vyhlášky

(1) V souladu s ustanovením § 10 zákona o obcích, pověřuje zastupitelstvo obce zabez-
pečováním všech záležitostí potřebných k dodržování této vyhlášky všechny své 
členy („dále jen pověřené pracovníky“).

(2) Pověření pracovníci dohlížejí na dodržování této vyhlášky a neprodleně upozorní  
vlastníky na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. Přitom jsou opráv-
něni ukládat pokuty v blokovém řízení.

(3) Odmítne-li obviněný z přestupku blokovou pokutu zaplatit, bude řízení o přestupku 
předáno přestupkové komisi k příkaznímu řízení.

§5
Sankce

(1) V blokovém řízení dle §4, odst. 2 této vyhlášky se ukládá pokuta ve výši 500,- Kč.
(2) V příkazním řízení dle § 4, odst. 3 této vyhlášky se ukládá pokuta ve výši 1000,- Kč.

§ 6
Závěrečná ustanovení

(1) Na řízení o přestupcích dle této vyhlášky se obecně vztahují ustanovení § 51 – 88 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů. 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.3 2001. 

            Josef Slouka v. r                        Marie Keprtová v. r.
           starosta                                           místostarosta
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Informace farního úřadu

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

05. 04. 2012 18:00 hod. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně
06. 04. 2012 18:00 hod.  Velký pátek – obřady na památku Umučení Páně
07. 04. 2012 21:00 hod.  Bílá sobota – Velikonoční vigilie
08. 04. 2012 09:00 hod.  Neděle velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
08. 04. 2012 14:30 hod.  Te Deum a Svátostné požehnání
09. 04. 2012 08:00 hod.  Pondělí v oktávu velikonočním
15. 04. 2012 09:00 hod.  2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

Z činnosti MŠ Vysočany

Do naší mateřské školy je v letošním roce přihlášeno 22 dětí. Chodí si sem nejen hrát 
s kamarády, ale mnohému se i naučí. Pro výchovnou práci máme zpracovaný Školní 
vzdělávací program, který jsme zaměřili na učení prožitkem. Náš záměr vystihuje motto 
projektu: „Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat – a za-
pamatuji si na celý život!“ Děti nejen kreslí, tvoří, zpívají, povídají si, ale také se sezna-
mují s okolním světem, připravují se na život.

Nedávno jsme navštívili farmu u Ševčíků. Děti si prohlédly zvířata a jejich mláďata, pro-
cvičily si znalost – jak se mláďata jmenují. (Některé si mohly i pohladit.) Rozpovídaly se, 
k čemu zvířata slouží, jaký mají význam pro člověka. Po exkurzi celým areálem nás p. 
Ševčík povozil koňským povozem. Co dodat? Bohaté zážitky, které si děti odnesly, jim 
zůstanou na celý život.

Učení prožitkem - při návštěvě studentky dentální hygieny Soni Kovářové v naší MŠ se 
děti seznámily s významem péče o svoje zoubky. Poutavý příběh o tom, jak a proč si 
čistit zoubky, všechny zaujal. Děti dostaly nové kartáčky a pasty a čištění si hned 
vyzkoušely. A že jim to ale šlo! Soňa navštívila naši MŠ již druhým rokem, a jak se sama 
přesvědčila, její první návštěva nabyla zbytečná. Pochválila děti, jak pečlivě čištění 
zoubků zvládají. Rodině Ševčíkové a Soni Kovářové děkujeme. Během školního roku si 
děti vyzkouší spoustu činností, při kterých se učí, aniž by o tom věděly.

Před velikonocemi připravujeme ve školce společné tvoření pro děti a jejich rodiče. Dne 
30. dubna proběhne již tradiční pálení čarodějnic (zveme všechny občany). Na školní 
výlet jedeme spolu s dětmi z MŠ Šošůvka 29. května do Rájce, kde na nás na zámku 
čeká pohádkové překvapení. Společné akce slouží 
k prohlubování kamarádských a mezilidských vztahů.

Ale nespěchejme – příroda se probouzí, hlásí se jaro. 
Všichni se těšíme na spoustu barev, vůní, zážitků. Hodně 
sluníčka a dobré nálady přejí všem občanům – děti a p. 
učitelky z MŠ.

Blanka Hejčová
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Nákupy na internetu se ne vždy vyplatí

Policisté na Blanensku se stále častěji setkávají s lidmi, kteří chtěli nakoupit výhodně 
zboží přes internet, ale místo toho se stali obětí podvodníků. Všechny případy začínají 
většinou velmi podobně. Lidé si vyberou nějaké zboží na internetu za výhodnou cenu, 
často jde o mobilní telefony, ale také o jinou elektroniku, nábytek, oblečení nebo jiné 
věci. Aby cena byla co nejnižší, zaplatí prodejci předem na účet a pak čekají, kdy jim 
pošta doručí jimi vysněné a vybrané zboží. Čekají týden, dva, měsíc, a když se nic ne-
děje, pokouší se znovu kontaktovat prodávajícího a následně potom také policii.

Škody, které podvedeným nakupujícím na internetu vznikají, nejsou malé. O téměř dva-
náct tisíc přišla žena z Blanenska, která zatoužila po mobilním telefonu značky Apple 
iPod 4. Prodejce jí nejprve objednávku potvrdil elektronickou poštou, poté mu zaslala 
peníze. Když zboží nepřišlo, znovu chtěla kontaktovat prodejce, zjistila však, že jeho 
internetové stránky jsou zrušeny. O moc lépe nedopadl ani muž, který si chtěl koupit 
značková trička Ferrari a Puma. I on zaslal prodávajícímu peníze, ale zboží se nedočkal. 
Na policii se obrátil také muž, jenž chtěl nový televizor Samsung. Objednal si ho na in-
ternetu, do současné doby však neobdržel ani zakoupené zboží, ani zaslané peníze 
zpět a prodávající na další emaily a urgence neodpovídá a uvedený telefonní kontakt je 
nedostupný. Chybí mu tak téměř deset tisíc korun.  

Většina těchto případů je policisty následně šetřena pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu podvodu. Přestože se podařili v několika případech pachatele odhalit, je přede-
vším na nakupujících, aby zvažovali, zda je pro ně výhodné riskovat a platit dopředu za 
věci, které ani neviděli. Pokud si chcete zboží přes internet objednat, je nejbezpečnější 
nechat si zboží poslat takzvaně na dobírku nebo se s prodávajícím dohodnout na osob-
ním převzetí.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR v Blansku

Prevence a zdraví

Zdraví, i když si to každý z nás neuvědomuje, je jedna z nejdůležitějších věcí v našem 
životě. Z větší části máme na našem zdraví podíl my samotní. Ovlivňujeme ho přede-
vším naším životním stylem - kouření, alkohol, obezita, tučná jídla, nedostatek spánku, 
stres - to jsou faktory, které na nás a na náš organismus mají negativní vliv. Samozřejmě 
i velkou roli hraje genetika, což ovlivnit nemůžeme.

V současnosti mezi dvě nejčastější skupiny onemocnění patří nemoci srdce a cév (a to 
cévní mozkové příhody a infarkty myokardu) a druhou skupinou jsou nádorová onemoc-
nění (u žen na 1. místě karcinom prsu, u mužů karcinom plic). 

Dá se ale těmto nemocem vůbec nějak předejít? Tuhle otázku si může klást každý z nás. 
I když se nám nemoci uniknout nepodaří, můžeme ji alespoň ve spoustě případů zachy-
tit v raném stadiu a začít s ní bojovat.  A k tomu právě slouží prevence. 

Ne každý navštěvuje lékaře rád, pro někoho je to nezbytná nutnost, pro jiného zase 
nepředstavitelná ztráta času. Většina lidí má zažito chodit k lékaři pouze při problémech, 
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pokud se do té doby problémy nijak neprojeví, k lékaři nemají potřebu jít. Taková chřipka, 
angína, bolesti kloubů a zad, to jsou časté, snadno přechoditelné běžné nemoci, které 
nás přinutí k lékaři jít. Mnohdy se můžete cítit zdraví a v pořádku, a přesto může dochá-
zet v těle k postupnému rozvoji závažného onemocnění. Až problémy nastanou, většinou 
už bývá pozdě. Proto tu je prevence, a právě časná prevence dokáže odhalit spoustu 
nepříjemných nemocí.

Česká republika má zavedené preventivní programy, které jsou zdarma a slouží k vy-
hledávání časných stádií nemoci. Stručně se jedná se o prohlídky u:
•	 praktického lékaře a to 1x za 2 roky - měl by se provést poslech srdce a plic, změřit 

krevní tlak, vyš. moč, odběr krve na cholesterol a tuk. látky v těle (v 18, 30, 40, 50, 60 
letech) a na glykémii - cukr ( od 40 let po 2 letech), od 40 let vyšetření EKG ve čtyřle-
tých intervalech a od 50 let se provádí test na okultní krvácení ve stolici.

•	 stomatologa: 1 x ročně
•	 gynekologa: 1 x ročně
•	 mamografické vyšetření u žen: od 45 let po dvou letech
Věřím, že každý si dokáže udělat čas na své zdraví i v tomto hektickém období a nebude 
litovat času stráveného v čekárně lékaře. Přeji vám hodně zdraví.

MUDr. Irena Sehnalová

Hodnocení sezóny stolního tenisu 2011/2012 

Do sezony 2011/12 vstupovala čtyři mužstva přihlášená do okresních soutěží. Výsledky 
a tabulky můžete najít také na www.pinec.info.

„A“ mužstvo hrálo již šestým rokem nejvyšší Regionální přebor. Tato soutěž je rok od 
roku kvalitnější a tím pádem i těžší. V letošní sezoně mužstvo poznamenala zranění 
klíčových hráčů, ovšem i přes tyto trable se podařilo bez větších problémů nejvyšší 
přebor ve Vysočanech udržet i pro příští rok. Konečná desátá příčka tabulky sice není 
výsledkem, se kterým bychom byli spokojeni, ale s ohledem na průběh sezony za ni 
buďme rádi.

Vysočany A RP I  zápasy     výhry     prohry úspěšnost
1. Gyurgyik Pavel  53             34           19                  64,15 %
2. Zouhar Ondra  62             36            26                  58,06 %
3. Žáček Míra  62            32            30                 51,61 %
4. Randula Roman  6 24                  33,33 %  - 50 %
5. Ševčík Pavel  32              7             25                 21,88 %
6. Zouhar Miloš  26              5             21                 19,23 %  - 50 %

„B“ mužstvo nastupovalo v okresním přeboru II. Základ mužstva přišel po pár odehra-
ných kolech o Romana Randuly, který ze zdravotních důvodů nemohl pokračovat. Místo 
něj nastupoval Danek Zouhar. I béčko nakonec obsadilo první nesestupovou příčku ta-
bulky tedy desáté místo.
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Vysočany B OP II  zápasy     výhry prohry úspěšnost
1. Randula Roman 18               12             6                   66,67 %  - 50 %
2. Zouhar Miloš  64              37            27                 57,81 %
3. Ševčík Pavel  60               27            33                 45,00 %
4. Zouhar Danek  55               22           33                40,00 %
5. Slouka Tomáš  46               16           30                 34,78 %

„C“ mužstvo nastupovalo v OP III. Zejména díky výborným výkonům Danka Zouhara se 
jim bez problémů podařilo tento přebor udržet a obsadit konečnou osmou příčku tabulky.

Vysočany C OP III  zápasy     výhry     prohry úspěšnost
1. Zouhar Danek  61               42            19                 68,85 %
2. Škrabal Kuba  31              13             18 41,94 %  - 50 %
3. Ševčík Pája  60               22            38                  36,67 %
4. Ševčík Josef  50               17            33                  34,00 %
5. Bezděk Michal  53               16            37                  30,19 %

„D“ mužstvo hrálo v Okresní soutěži I. V mužstvu nastupovali již naši nadějní žáci a 
hlavním cílem tedy bylo, aby získávali cenné zkušenosti z ostrých zápasů. Od osmého 
kola mužstvo osm zápasů v řadě neprohrálo. Výborných výsledků dosahoval Danek 
Janáč a v odvetných utkáních už i Adam Zukal. Jejich výkonnost jde rapidně nahoru. 
Mužstvo nakonec obsadilo osmou příčku tabulky.

Vysočany D OS I  zápasy     výhry prohry úspěšnost
1. Flek Roman  62               45            17                  72,58 %
2. Janáč Daniel  47               30            17                  63,83 %
3. Škrabal Kuba  30               17            13               56,67 %  - 50 %
4. Zukal Jožka  62               33            29                   53,23 %
5. Zukal Adam  40                 8             32                  20,00 %
6. Žáček Michal  10                1              9                   10,00 %  - 50 %
7. Kelner Aleš  6                0              6                        0,00 %  - 50 %
8. Zukal Aleš  3                 0              3                        0,00 %  - 50 %
9. Škrabal Martin  1                0              1                        0,00 %  - 50 %

Žáci:
V letošní sezóně se pokračuje v práci s mládeží. Dvakrát týdně mají žáci vedený trénink. 
Díky velkému počtu žáků byly tréninky rozděleny na začínající žáky a pokročilé žáky. 
Žáci během sezony absolvují 8 bodovacích okresních turnajů. Před posledním, který 
proběhne na začátku dubna v Rájci, v nejmladší kategorii atakuje celkovou třetí příčku 
Aleš Zukal, když se mu podařilo třikrát skončit třetí a ve Svitávce si zahrál i finále. Výbor-
ně si vede i v mladších žácích Michal Žáček, který je v této kategorii pátý. I ve starších 
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žácích máme velkou naději. Danek Janáč je na čtvrtém místě. Zlepšující výkony předvá-
dí i Adam Zukal. Velké poděkování patří hlavnímu trenérovi Pavlovi Gyurgyikovi a také 
Ondrovi Zouharovi a Liborovi Veselému, kteří se starají o naši nadějnou mládež. Po 
loňském velice povedeném letním soustředění mládeže plánujeme tuto akci uspořádat 
o prázdninách i v letošním roce.
Závěrem bych chtěl všechny pozvat na již 36. ročník Velikonočního turnaje o přeborníky 
Vysočan. V pátek 20. dubna od 16 hodin budou soutěžit kategorie žáků a žen. Dále v 
sobotu 21. dubna od 9 hodin registrovaní a amatéři. Nebojte se proto vzít raketu do ruky 
a přijít si zahrát a pobavit se. Určitě nebudete jediní kdo si „pingpong“ zahraje jednou za 
rok.

Ondřej Zouhar, Miroslav Žáček

Družba Ráječko – Vysočany

Družba znamená družit se nebo přátelit se. Nenásilně vznikla před mnoha léty mezi 
obcemi Ráječko a Vysočany. V kvalitní spolupráci hodláme pokračovat i v letošním roce 
2012. Začali jsme novoroční vyjížďkou a v únoru to byl ples ve Vysočanech, který pořá-
dal Sport Club Ráječko a kamarádi z Vysočan. Další připravovanou akcí většího rázu 
bude Vysočanský triatlon, který se uskuteční v sobotu 21. července 2012. Plánován je 
cyklovýlet pro pokročilé cyklisty, kdy v nejdelším dnu v roce chceme dojet z Ráječka a 
Vysočan na Radhošť a druhý den zpět. Plánujeme též účast na Vysočanské smyčce a 
na oplátku uvítáme naše kamarády z Drahanské vrchoviny na našem ráječkovském 
závodě Magorman. V návrhu je také jarní, turistická pěší akce z Ráječka do Vysočan (20 
km) se zakončením v přísálí kulturního domu a následný odvoz všech účastníků autobu-
sem zpět do Ráječka. Na podzim bude tato akce v opačném směru se zakončením ve 
Staré škole v Ráječku. Pokud se podíváme do historie, tato spolupráce obou obcí byla 
kdysi také v podobě horského půlmaratonu (21 km), který se dvakrát běžel z Ráječka do 
Vysočan, kde byl cíl. Těší se na vás kamarádi ze Sport Clubu.

Zdeněk Přibyl, Sport Club Ráječko

SDH Vysočany - Molenburk

Rok 2011 jsme zhodnotili na valné hromadě 28. 12. 2011. Došlo ke změnám ve složení 
zásahové jednotky. Dne 7. května se konala okrsková soutěž v požárním sportu v Petro-
vicích. Naši muži do 35 let a žáci obsadili třetí místo, veteráni skončili čtvrtí. Muži se 
ještě zúčastnili soutěže v Němčicích a to je určitě moc málo.

Před začátkem školního roku jsme opět čistili problémové odpady a kanalizaci ve škole 
a k tomu jsme využili vodu z hydrantu. Tu také využíváme na tréninky požárního útoku. 
Posunovali jsme sušáky na hadice. Jinak během roku se staráme o techniku a údržbu a 
úpravu zbrojnice a okolí. Postavili jsme táborák na pálení čarodějnic. Zúčastnili jsme se 
oslav 100 let hasičů v Housku a 90 let ve Veselici. V červenci oslavili 60 let naši členové 
Přibyl Laďa a Rožňák Petr. V listopadu jsme se rozloučili s Adolfem Králem, který byl 
našim členem od roku 1959, „Čest jeho památce“.
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Naši žáci se zapojili do okresní ligy mládeže. Z 20 soutěží absolvovali sedm a s 89 body 
obsadili 10. místo ze 45 družstev. Skončili osmí ve Vavřinci, v Doubravici na okresním 
PLAMENU pěkné 14. místo, v Ostrově pátí, v Petrovicích čtvrtí. Dne 26. června vyhráli 
v Kuničkách a večer byl zážitkem noční závod v Senetářově. Na start šli přesně o půlno-
ci a obsadili 10. místo. Sedmí skončili v Šošůvce a jedenáctí ve Sloupu.
Na podzim začal nový ročník hry PLAMEN 2011 – 2012. Na přípravném braňáku 
v Okrouhlé skončili pátí a v okrskovém ve Vavřinci druzí. Na okresním branném závodě 
v Ostrově skončili jedenáctí. 

V roce 2012 už máme za sebou okrskovou valnou hromadu ve Žďáře a školení zásaho-
vých jednotek také ve Žďáře. V únoru proběhly zase ostatky, které se opět vydařily              
a děkujeme za Vaši přízeň a podporu, která nám pomáhá v naší činnosti.
Letos nás čekají oslavy 120 let od založení našeho sboru. Přesný termín ještě nemáme, 
ale počítáme, že by to bylo v srpnu. V loňském roce jsme od obce dostali 20.000,- Kč na 
zakoupení nových uniforem. Za dobrou spolupráci patří obci poděkování. Zakoupili jsme 
pět uniforem a zbytek si zakoupíme z vlastních zdrojů.
Začalo nám jaro a budou se uklízet zahrady a travnaté plochy. Televize a noviny jsou 
plné zpráv o požárech. Lidé jsou nepoučitelní a tak buďme opatrní při různém pálení. 
Plošné vypalování je zakázané a trestné.
Hasiči přejí všem veselé Velikonoce.

za SDH Vysočany, starosta Mynařík

Zdokonalování čtenářské gramotnosti na vysočanské škole 
aneb čtenářem se člověk nerodí, čtenářem se stává

Čtení, práce s informacemi, získávání nových poznatků z knih, porozumění textu, tak to 
je podstata čtení. Poslední dobou však zjišťujeme, že obecně klesá zájem o četbu, 
nerozumíme textu, přestože je napsaný česky, nesáhneme po knize jako po zdroji 
informací, poučení a zábavy. A se všemi těmito problémy se setkáváme čím dál častěji 
také u našich žáků. Chtěli bychom tuto situaci zlepšit, chtěli bychom znovu navodit u dětí 
radost z četby, využívat četbu jako svého koníčka a zejména posílit schopnost rozumět 
textu a umět ho kvalitně využít pro další život. Tyto důvody nás vedly k zamyšlení, jakým 
způsobem rozvíjet čtenářkou gramotnost.
Sestavili jsme plán několika činností, které pravidelně žáci absolvují. První z nich je 
projekt „Čte celá škola“. Každý pátek v době od 11:00 do 11:15 všichni žáci, učitelé i 
provozní zaměstnanci usedají ke knize a čtou si. Krásu slova hledáme také v poezii. 
Pravidelně se v měsíci březnu koná na škole reci-
tační soutěž. Letos proběhla ve středu 21. 3. 
v naší tělocvičně a její součástí byl také poslech 
textu, protože tato činnost je velmi opomíjena ze-
jména v rodinách. Rodiče dětem nečtou nebo jen 
velmi sporadicky. Přitom výzkumy dokázaly, jak 
velmi pozitivně ovlivňuje zejména citový vývoj dí-
těte každodenní předčítání dospělého. Proto 
součástí soutěže bylo také předčítání. Zveme si 
zejména prarodiče, kteří rádi přečtou pohádku či 
příběh.
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Také ve vyučování není dne, kdyby se děti nesetkaly s nějakou knihou, která jim pomáhá 
při výuce. V hodinách českého jazyka děti zpracovávají knihy tak, aby po přečtení a 
podle předem stanovené osnovy, dokázaly svým spolužákům sdělit obsah knihy, sezná-
mit je s hlavními postavami či přímo přečíst vybraný úryvek z knihy.
Velmi vítanou akcí bývá návštěva významné osobnosti – spisovatele nebo ilustrátora. 
V letošním roce se nám podařilo zajistit návštěvu spisovatelky paní Zuzany Pospíšilové. 
Naši školu navštívila v pátek 16. 3. 2012 a jako vždy, osobní setkání našich žáků se 
známou osobností, zanechá spoustu krásných zážitků v nás všech. 
Snad nejen výčet našich aktivit, ale zejména spokojené děti budou pro nás pro všechny 
znamením, že naše cesta je správná.

Mgr. Soňa Švrčinová

SDH Housko

Náš sbor v roce 2012 rozšířil své řady a to především mezi ženskou část obyvatel obce 
Vysočany. Po valné hromadě, konané 17. prosince 2011, součet členů činil 38 osob (27 
mužů a 11 žen).
Jaro je za dveřmi a čeká nás spousta práce a činností. Proběhl sběr železného šrotu a 
byly pokáceny stromy u hasičské zbrojnice a hasičské nádrže v Housku. Rozhodně ne-
zapomeneme ani na naše nejmladší spoluobčánky a uspořádáme pro ně již 3. sportovní 
odpoledne.

… je sobota 18. února 2012. Vstávám a oblékám si uniformu do svého nového zaměst-
nání. Stala jsem se zdravotní sestřičkou. Přecházím ulici směrem k Pohostinství u 
Klemsů a potkávám Pata a Mata, Gejšu, čarodějnici a jiné osoby. Jsou OSTATKY… V 10 
hodin vyrážíme na masopustní výpravu po Hous-
ku. Panuje veselá nálada. Pat a Mat svou izole-
pou spravují vše, co jim přijde pod ruku. Karkulka 
zapomíná na to, jak moc je vysoká, a vytváří si 
bouli nárazem do zárubně dveří. Freddy Krueger 
provádí záchrannou akci spícího miminka, které 
omylem zůstalo zabouchnuté v domě… Po šesti-
hodinové výpravě se pomalu vracíme do pohos-
tinství. Za odměnu si dopřáváme pivo od paní 
Křížové a jíme vdolky, které Karkulka po cestě 
sbírala pro svou babičku. Vydařený den… 

Na závěr bychom chtěli poděkovat panu starostovi naší obce za pořízení nového hasič-
ského vozu pro náš sbor a popřát všem spoluobčanům Veselé Velikonoce a úspěšný 
letošní rok.

Za SDH Housko, Lenka a Petra Ševčíkovy

ZŠ Ostrov – škola rodinného typu

Modernizace školy - Z evropských projektů Schola naturalis (2 mil. Kč) a 
Schola litera (717 tis. Kč) je výrazně modernizováno vybavení školy. Vyu-
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čující absolvují specializované vzdělávací kurzy a stáže. Výrazné omlazení pedagogic-
kého sboru s sebou přineslo používání nových metod ve výuce, což se spolu s individu-
álním přístupem díky menším třídám projevuje i na dobrém umístění žáků v soutěžích. 
Škola neustále pracuje na zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu.

Růst školy a evropské projekty - Konkrétním efektem nového stylu práce, důrazu na 
kvalitu, nadstandardní nabídky výuky jazyků a provázání výuky s praxí je rozšíření školy 
o nové žáky z Krasové a vysoká úspěšnost v získávání prostředků z  projektů EU (cel-
kem již cca 5 mil. Kč). Všechny tyto aktivity mají napomoci ke kvalitní výuce a dobré 
přípravě žáků na střední školy.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 - Proběhl hravou formou, děti se seznámily 
s prostředím školy i s paní učitelkou. S organizací pomohly žákyně 9. ročníku. Ujaly se 
dětí, kreslily s nimi obrázky a připravily pro ně několik her ve třídě i v novém gymnastic-
kém sále. 

Do první třídy nastoupí celkem 15 dětí (10 z Ostrova, 5 z Krasové). Díky tomuto příz-
nivému vývoji plánujeme v nejbližší době přejít ze systému spojených tříd na prvním 
stupni na systém samostatných tříd, kde bude možné efektivněji využívat nově pořízené 
interaktivní tabule a interaktivní učebnice. Svoz dětí z okolních obcí bude zajištěn novým 
školním autobusem. 

Nový Evropský projekt Schola artificii (2 100 000 Kč) - Velký úspěch pro žáky i pro 
školu, již čtvrtý úspěšně obhájený projekt EU.
Cílem je popularizace technické výchovy a řemesla, a inovace výuky pracovních činnos-
tí zavedením moderních forem praktických tvořivých činností. Praktický dopad projektu:
•	 rekonstrukce školních dílen a jejich vybavení (dílenský nábytek, nářadí apod.)
•	 dovybavení keramické dílny (keramická pec, hrnčířský kruh, sada hrnčířských pomů-

cek)
•	 exkurze do regionálních řemeslných dílen atd.

Logopedická poradna v MŠ - pro děti již od 3 roků. Rodičům je tak přímo ve škole 
k dispozici specializovaná odborná pomoc k podpoře správné výslovnosti, procvičování 
vyjadřovacích schopností a rozvoji celé osobnosti dítěte (diplomovaný logoped Mgr. 
Marie Vojancová).

Gymnastický sál a posilovna - Nový gymnastický sál je využí-
ván jak v hodinách tělesné výchovy, tak i v mimoškolních zájmo-
vých kroužcích (jóga, zumba, výuka tanců atd.). Před koncem 
roku byly pořízeny 2 posilovací věže, běžecký pás, ekliptical, ro-
toped a stepper. Na nákup tohoto vybavení byly využity mimo jiné 
i prostředky utržené za sběr elektroodpadu a sběr papíru. 

Den otevřených dveří - Proběhne ve středu 11. 4. 2012 v době 
od 7.45 do 13.00 hod. Kromě prohlídky školy bude možné navští-
vit i vyučovací hodiny v jednotlivých třídách. 
Šamalíkova míle – sportovní odpoledne k výročí 100 let povýšení Ostrova na městys
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ZŠ Ostrov ve spolupráci s úřadem městyse pořádá běh k výročí povýšení Ostrova na 
městys. Záštitu a zároveň pozvání na tuto akci převzal radní Jihomoravského kraje a 
senátor Ing. Stanislav Juránek. Trasy běhu budou přizpůsobeny věkovým kategoriím, 
speciální trasu připravujeme pro nejmenší účastníky v kočárcích. Na tuto slavnost vás 
srdečně zveme.
První místo v zeměpisné olympiádě (okresní kolo)
V silné konkurenci se velmi dobře umístila Klára Pekárková (5. místo) a Jan Vintr (1. 
místo). Potvrdili tak své mimořádné kvality a dobrou přípravu v hodinách zeměpisu. V 
případě J. Vintra se jedná již o třetí vítězný ročník v řadě. Následuje postup do krajského 
kola, kde se utká čtrnáct nejlepších zeměpisců z celé republiky. Oběma reprezentantům 
děkujeme za skvělé umístění.

Ve spolupráci s vyučujícími ZŠ Ostrov a MŠ Krasová
připravil Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

ZŠ Sloup

Chcete-li se naučit dobře anglicky, musíte co nejvíce mluvit. Zajímavé je, že jazykové 
schopnosti mladých Srbů jsou lepší, než většiny evropských národů.
Proto nabízíme žákům druhého stupně tradiční setkání s dětmi a učiteli spřátelené školy 
v srbském Kragujevaci. Odjezd je 5. května ráno a děti mají připravený pestrý program. 
Na akci jsme dostali dotaci Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolu-
práci, takže cena pětidenního výletu je pouhých 350 Kč.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, říkal ruský 
vojevůdce Suvorov. Z tohoto důvodu jsme 
žákům 9. ročníku připravili novinku – akci 
s názvem Přijímačky nanečisto. Hlavním cí-
lem bylo vyzkoušet, jestli jsou na zkoušky při-
praveni, jak dokáží rozvrhnout síly a pracovat 
s časem. Přestože se přijímací zkoušky na 
různé střední školy liší, snažili jsme se naši 
akci co nejvíce přizpůsobit reálným podmín-
kám. Rodiče byli o výsledcích informováni 
dopisy.

Školní bazén se v průběhu letní odstávky dočká důkladné opravy, která bude stát 1200 
tis. Kč. V poslední době jsme vyměnili posuvné dno a rekonstrukcí prošly také sprchy, 
takže naši žáci budou mít i nadále možnost bazén využívat.
Spolupracujeme s týmem, který má na starosti Novodvorskou alej. Naši žáci přispěli 
svým hlasováním k jejímu vítězství v celostátní anketě; nyní se zabýváme možností vy-
sazení stromů v areálu školy.

Koncem dubna přivítáme ve Sloupě žáky pěti spřátelených škol na akci zvané Cirsiáda. 
Po tři dny se bude soutěžit v českém jazyku, matematice, angličtině, informatice. Připra-
veno je také setkání dětí s poruchami učení.

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo vyměnit si roli s učitelem? Naši deváťáci tuto 
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příležitost měli, na akci zvané Škola naruby. S pedagogy si na jeden den vyměnili místa.

V nejbližší době nakoupíme novou audiotechniku. Výkonné přenosné přehrávače využi-
jí především vyučující cizích jazyků na druhém stupni.

Deváťáci mají možnost prohlédnout si množství podniků a odborných pracovišť.

Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla v termínu 1. - 14. ledna 2012. Konečný výtěžek za 
Oblastní charitu Blansko je 1 400 018 Kč (celkem 339 pokladniček).

Z Vašich darů máme v plánu v roce 2012 podpořit tyto projekty
•	 sociální rehabilitace – řešení aktuálních potřeb uživatelů
•	 podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených sociálním vyloučením
•	 pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
•	 pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
•	 podpora výjezdního krizového týmu

Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 
•	 65 % se vrací zpět na projekty Oblastní charity Blansko 
•	 15 % je použito na činnost Diecézní charity Brno 
•	 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí 
•	 5 % je použito pro potřeby Charity ČR 
•	 5 % je určeno dle zákona na režii sbírky

Tříkrálová sbírka v naší obci

Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do 
jejich pokladniček. Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve pro-
spěch pomoci druhým.

Mgr. Jana Sedláková,  ředitelka OCH Blansko
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Jaká je Vaše odměna za darování krve?

Odměna pro všechny dárce krve
Dárcovství krve náleží ocenění především v morální rovině a jeho cílem je nezištná po-
moc druhému v nouzi. Dárcovství krve však s sebou přináší i některé další výhody, které 
mají motivovat k dárcovství krve: 

•	 pravidelný přehled o svém zdravotním stavu díky prohlídce před každým odběrem 
Výhodou je, že dárce je proti běžné populaci pravidelně a dosti podrobně vyšetřován, 
což může např. umožnit včasné rozpoznání některých počínajících nemocí - dříve 
než se tyto plně projeví. 

•	 zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout dárci na den odběru placené 
volno. Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje na cestu k odběru, odběr sa-
motný a na zotavení po odběru. Cílem tohoto opatření je, aby si dárce mohl po odbě-
ru, který přece jen je určitým zásahem do jeho organismu, odpočinout. Poodběrová 
únava je naprosto fyziologickým jevem. 

•	 možnost snížení daňového základu o 2.000,- Kč za každý bezplatný odběr 
Bezplatný odběr krve (nebo její složky provedený v 1 den) je posuzován jako dar 
poskytnutý zdravotnictví a je odečitatelnou položkou od základu daně. Maximálně lze 
odečíst 10% daňového základu. Odečet provede Vaše mzdová účtárna při pravidel-
ném ročním vyúčtování daně na základě potvrzení, které si vyžádáte na Transfúzním 
oddělení. 

•	 samozřejmě také dobrý pocit, že jste pomohli nemocným a udělali dobrý skutek, 
vděčnost pacientů a zaměstnanců nemocnic a transfúzních oddělení. 

Některé zdravotní pojišťovny poskytují svým pojištěncům - dárcům krve řadu výhod 
(např. vitamíny, finanční příspěvky, lázeňské pobyty atd.). Morální oceňování bezpří-
spěvkových dárců krve provádí v České republice Český červený kříž:

•	 Bronzová medaile prof. Janského je udělena za 10 odběrů
•	 Stříbrnou medaili prof. Janského získává dárce za 20 odběrů
•	 Zlatá medaile prof. Janského je dárci udělena za 40 odběrů

Mnohonásobným dárcům krve jsou udělovány zlaté kříže.
•	 Zlatý kříž III. stupně získává dárce za 80 odběrů krve
•	 Zlatý kříž II. stupně je udělen dárci za 120 odběrů krve
•	 Zlatým křížem I. stupně jsou vyznamenáni dárci za 160 odběrů krve

Zlatým křížem jsou dárci krve vyznamenáváni na celostátních akcích Českého červené-
ho kříže v Praze. 

Přes veškeré pokroky moderní medicíny je lidská krev stále nenahraditelná a ničím ne-
zastupitelná. Všem dárcům krve za jejich dar života a zdraví patří náš dík a celospole-
čenské uznání.

(Zdroj: http://vfn.lf1.cuni.cz/fto/FTO_files/darce_files/odmena.htm)

MO ČČK Vysočany
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Střípky z historie včelařství ve Vysočanech a okolí
Vážení občané dovolte mi, abych Vám předložil část z připravovaného almanachu o 
historii včelařství na okrese Blansko, o niž se velkou měrou přičinili právě Vaši 
spoluobčané. K těmto osobám patřil i pan František Tenora, který ve Vaší obci působil 
jako řídící učitel.

František Tenora se narodil 4. července 1863 v Petrově. Jako učitel 
působil postupně v Letovicích, Lysicích, Bukové. Převážnou část 
svého aktivního života, celých 35 roků, však prožil v Molenburku. 
Za svoji dlouholetou aktivní činnost a podíl na společenském a 
kulturním životě obce byl jmenován čestným občanem. 

Aktivně včelařit začal v roce 1900. Jak z historických pramenů vy-
plývá „byl včelařem dobrým a pracoval s námi horlivě a rád“. Tolik 
citát z časopisu Včela moravská – orgán zemských ústředí spolků 
včelařských pro Moravu, Slezsko a Podkarpatskou Rus, ročník 71, 
z roku 1937, s. 159. Již o dva roky později vytvořil kolem sebe 
skupinu lidí stejného zájmu a 6. 4. 1902 založil první včelařskou organizaci na území 
dnešního okresu Blansko se sídlem v obci Sloup. Mezi prvními členy a jeho spolupra-
covníky byly z Molenburku tyto osoby: Vala Cyril -  farář, Bříza Josef – učitel, Ševčík 
František – kolář a rolníci Hudec Karel, Němec Václav a Škvařil František. Jak vyplývá 
ze zápisu valné hromady konané ve Sloupu dne 26. 4. 1903 o 3 hodině odpolední, pro-
běhlo v prvním roce činnosti této organizace celkem 6 schůzí s tematickými přednáška-
mi v oblasti podpory a rozvoje včelařství. Pan Tenora se sám osobně podílel na této 
přednáškové činnosti a témata těchto jeho přednášek byla následující: Potřeba spolku 
včelařského (předneseno v okrskové schůzi učitelské), Včelaření jindy a nyní, Pastva 
včel, Přezimování včel, Ústrojnost včel (dvakrát), Jarní práce na včelíně. Není bez zají-
mavosti, že jednu z přednášek v tomto prvním roce činnosti organizace měl i pan Fran-
tišek Zřídkaveselý pozdější zakladatel v pořadí 2. včelařské organizace na okrese, a to 
přímo v Blansku v roce 1906. Pan František Zřídkaveselý byl i pozdějším redaktor časo-
pisu Včela moravská.

Pan František Tenora byl, jak se v historických materiálech uvádí, „horlivým přispívate-
lem časopisu Včela moravská o čemž svědčí i množství příspěvků v rubrice „Zprávy 
spolkové“. Byl osobností, která si dokázala získat přízeň lidí, a ne jinak tomu bylo, když 
po skončení svého aktivního života se odstěhoval do Násedlovic. I zde se zapojil do 
veřejného života a činnosti místní včelařské organizace se sídlem v Žarošicích. 

Není tedy divu, když dne 7. února 1937 zemřel, byl mu věnován nekrolog v časopise 
Včela moravská – dále jeho citace: „Jeho životní pouť byla uznána o pohřbu 9. února 
1937, na který přijeli hasiči z Molenburku, občané z Houska a vyslovili mu poslední po-
zdrav tamních občanů a poděkovali za jeho působení u nich. Také my, včelaři spolku 
Žarošického se s Tebou loučíme, ale vzpomínka na Tebe dlouho mezi námi zůstane. 
Nechť včelky, které jsi měl tak rád, na Tvém hrobě bzučí hymny lásky a práce“ - konec 
citace 

Vážení občané výše uvedené je jen částí historie spojené s konkrétní osobou, která se 
nesmazatelně zapsala do historie Vaší obce a je spojena s činností místních včelařů.

Za ZO ČSV Sloup doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., předseda organizace
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 Plán činnosti Svazu tělesně postižených Sloup – Šošůvka
Datum Název akce
23. 5. – 30. 5. 2012 Ozdravný pobyt Jánské Lázně
30. 5. – 5. 6. 2012 Ozdravný pobyt Jánské Lázně
23. 6. – 30. 6. 2012 Ozdravný pobyt Luhačovice
30. 6. – 7. 7. 2012 Ozdravný pobyt Luhačovice
8. 9. – 15. 9. 2012 Ozdravný pobyt Luhačovice
15. 9. – 22. 9. 2012 Ozdravný pobyt Luhačovice

Stanislav Ševčík, důvěrník STP Sloup - Šošůvka

Plán činnosti Svazu postižených civilizačními chorobami
Datum Název akce
24. 8. – 1. 9. 2012 Rekondiční pobyt Blatiny (kardio)
1. 9. – 8. 9. 2012 Rekondiční pobyt Blatiny (dia) 

Stanislav Kala, předseda okresní organizace SPCCH

Kalendář akcí v naší obci

Datum Název akce Hlavní organizátor Charakteristika akce
7. - 8. 4. 2012 Výstava modelů 

letadel
LMK Morava 
Vysočany

5. ročník výstavy je opět pořá-
dán v kulturním domě.

20. – 21. 4. 2012 36. ročník veliko-
nočního turnaje

TJ Vysočany
oddíl stolního 
tenisu

V pátek 20. dubna od 16 hodin 
budou soutěžit kategorie žáků 
a žen. V sobotu 21. dubna od 9 
hodin registrovaní a amatéři.

30. 4. 2012 Pálení čarodějnic MŠ Vysočany Zábavné odpoledne nejen pro 
čarodějnice a čaroděje bez 
rozdílu věku.

11. 5. 2012 Svátek matek ZŠ Vysočany Výstava prací žáků v tělocvičně 
školy.

19. 5. 2012 Žehnání hasič-
ského vozu

SDH Housko Oficiální uvítání nového vozidla 
s žehnáním.

1. 6. 2012 Den dětí – Hry 
bez hranic

ZŠ Vysočany Soutěže družstev. Místo usku-
tečnění dle počasí.

2. 6. 2012 16. farní pouť Farnost Vysočany Tradiční každoroční farní pouť, 
při které navštěvujeme význam-
ná poutní místa v Čechách a na 
Moravě.

16. 6. 2012 3. Sportovně 
dětský den

SDH Housko Zábavný sportovní dětský den 
pro děti a rodiče. Místo konání – 
hřiště Housko.
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23. 6. 2012 Vysočanské 
medobraní

ČSV Sloup Akce začíná v KD od 14 hodin: 
přednáška o včelách a včelích 
produktech doplněná videopro-
dukcí, na kterou bude navazovat 
praktická ukázka odvíčkování 
plástů, vytáčení medu, cezení 
a čeření medu s možností jeho 
degustace. Dospělé zveme na 
degustaci medoviny.

25. 6. 2012 Farní táborák Farnost Vysočany Akce na zakončení školního 
roku, která je pořádána pro 
děti a jejich rodiny. Kromě her 
a soutěží dostanete i výborné 
občerstvení. Začátek v 18 hodin.

8. 7. 2012 Cyrilometodějská 
pouť

Farnost Vysočany Oslava patrocinia farnosti Vyso-
čany u Blanska, mše svatá v 9 
hodin, Svátostné požehnání ve 
14:30 hodin.

21. 7. 2012 Vysočanský triat-
lon 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 16. ročník.

1. 12. 2012 Rozsvěcování 
vánočního stromu

OÚ Vysočany 
(+ MŠ, ZŠ, TJ)

Rozsvěcování vánočního stromu 
je hezkým začátkem adventní 
doby, při kterém vystupují děti 
z MŠ a ZŠ. TJ poskytne areál 
a postará se o výborné teplé 
občerstvení.

Inzerce

PRODEJ LISTNATéHO DříVí

Dřevina Cena za 1 m3 
(=2prm) Dřevina Cena za 1 m3 

(=2prm)

Buk, Habr 1250,- Kč Javor, Jasan 900,- Kč

Dub 1150,- Kč Bříza + ostatní 
listnaté 800,- Kč

Cena je stanovena bez DPH Informace: mobil 731188038
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Krásné a radostné prožití 
Velikonočních svátků Vám přeje 

Obecní úřad Vysočany

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 270 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 5. 12. 2012. Za věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Obecní úřad 
si vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit nebo nezve-
řejnit. Vydává Obecní úřad Vysočany, Vysočany 130, 67913 Sloup v Moravském krasu          
IČ: 00281301.  MK ČR E 20600.
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