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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
už je to opět rok, co jsme si vzájemně přáli krásné vánoční svátky, hodně pracovních            
i  osobních úspěchů a hodně zdraví v novém roce. Rok uplynul jako voda a my nyní 
můžeme jen hodnotit, jak jsme jej prožili a co jsme vykonali. Dovolte mi tedy, abych i já 
se pokusil zhodnotit uplynulé období.

Hlavním tématem, které bylo řešeno na každém jednání zastupitelstva obce, je výstavba 
ČOV a stokové sítě v obci Vysočany. Když jsem psal v letošním jarním zpravodaji o tom, 
že již třetí volební období se zvolené zastupitelstvo zabývá touto tématikou, a že je to 
„běh na dlouhou trať“, netušil jsem, jak opravdu to bude dlouhá cesta. Společenství firem 
VHS – TRASKO - MIS, které podalo námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
ve výběrovém řízení na dodavatele stavby před více jak jedním rokem, se stále odvolává 
proti rozhodnutím Úřadu pro hospodářskou soutěž, i když tato rozhodnutí byla prozatím 
vždy v náš prospěch. Během uplynulé doby jsme však měli dostatek času zabývat se 
projektovou dokumentací, kterou v minulosti vypracovala firma PROVOD s.r.o. Musím v 
této souvislosti konstatovat, že technologie, které jsou navrženy v dokumentaci touto 
firmou, nejsou až tak pro naši obec výhodné z hlediska budoucího provozu celé stokové 
sítě, nákladů na obnovu a provozních nákladů. Jedná se především o velké množství 
přečerpávacích stanic, které jsou v projektu navrženy. Obrátil jsem se proto na firmu 
AQUA PROCON s.r.o., která by měla zpracovávat realizační dokumentaci pro firmu 
IMOS Brno a.s., tj. pro vítěznou firmu ve výběrovém řízení, která by v obci měla realizo-
vat celou stavbu. Zástupce firmy AQUA PROCON s.r.o. byl přizván i na jednání zastupi-
telstva obce. Ze všech jednání, která proběhla v Brně i na půdě naší obce lze zkrátka 
říci, že stavba by mohla být realizována i jiným způsobem. Vzhledem ke skutečnosti, že 
žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí, která byla tehdy podána v závěru roku 
2009 s dokumentací od firmy PROVOD s.r.o. a dne 15. června roku 2010 bylo podepsá-
no rozhodnutí o poskytnutí podpory tehdejší ministryní životního prostředí Ing. Rut Bíz-
kovou, nelze ale dle směrnic SFŽP měnit pravidla. Podařilo se však po jednání se SFŽP 
v Praze dojednat možnou úpravu projektu do 20 % změn tak, abychom přislíbenou do-
taci neztratili. Tímto jsem chtěl jen krátce seznámit se situací ohledně připravované ČOV 
a stokové sítě ve Vysočanech. V současné době čekáme na další rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, které snad jak předpokládám, bude konečné. Jsem však 
přesvědčen o jednom, pokud nebude zahájena výstavba kanalizace na jaře příštího 
roku, nestihneme termíny čerpání dotace, které jsou stanoveny Evropskou komisí,               
a budeme muset hledat jiná řešení.

Dále bych chtěl shrnout některé další investiční akce, které se uskutečnily v naší obci 
během uplynulého roku. Nemalou investiční akcí bylo zbudování inženýrských sítí v lo-
kalitě „Nad Lineou“, a kde se také podařilo obci vykoupit pozemky pro tuto akci. V sou-
časné době jsou inženýrské sítě v dané lokalitě již hotové a v příštím roce by mělo dojít 
ke zbudování zpevněné komunikace. Byla dokončena čtvrtá a poslední etapa rekon-
strukce elektroinstalace v ZŠ Vysočany. Nyní má základní škola kompletně novou elek-
troinstalaci. Původní elektroinstalace byla zastaralá a neodpovídala platným bezpeč-
nostním předpisům. Provoz ZŠ a MŠ Vysočany stojí obec nemalé finanční prostředky, 
ale buďme rádi, že zde obě školy máme. Podobně tak i údržba veřejných prostranství 
není levná záležitost, jestliže chceme, aby byla obec pěkně upravená. Z rozpočtu obce 
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byly poskytnuty finanční prostředky i místním spolkům a organizacím. Díky nemalé fi-
nanční pomoci, kterou zastupitelstvo schválilo, mohla být dokončena oprava kostela a 
mohlo být započato s realizací zázemí pro fotbalisty TJ Vysočany. Sboru dobrovolných 
hasičů v Molenburku obec finančně pomohla se zbudováním nových úložných prostor v 
hasičské zbrojnici pro zásahovou výbavu a Sboru dobrovolných hasičů v Housku se 
pořídilo požární zásahové vozidlo. V říjnu zastupitelstvo obce vydalo nový Územní plán 
obce Vysočany. Zmodernizovali jsme, a 30. listopadu spustili nový web obce, na kterém 
se mohou lépe prezentovat jak ZŠ a MŠ Vysočany, tak všechny spolky a organizace, 
které v naší obci působí. Zmodernizovalo se hřiště pro malé děti, kde staré hrací prvky 
byly z velké části nahrazeny novými. Na tyto nové hrací prvky nám byly z části poskyt-
nuty dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Nadále usilujeme o získání dotací z růz-
ných zdrojů a grantů. Podařilo se získat dotaci z MAS Moravský kras v rámci 8. výzvy, 
kde byla podaná žádost o dotaci na nákup vybavení pro spolkovou činnost. Projekt byl 
schválen a přiznaná dotace by měla činit cca 114 000,- Kč. Počátkem roku 2012 byla 
také podána žádost o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu obecní-
ho úřadu a kulturního domu“, tj. zateplení objektu a výměnu oken. SFŽP již oficiálně 
zveřejnil seznam dotačních projektů, které na svém posledním jednání dotační výbor 
schválil a předložil ministrovi k podpisu. Příznivé je pro nás to, že náš podaný projekt byl 
úspěšný. Přiznaná dotace je ve výši 1 318 711,- Kč. Tato akce však bude předmětem 
příštího roku.

Závěrem si dovolím poděkovat všem dobrovolným spolkům a organizacím, které působí 
v obci a občanům, kteří pomáhají v obci rozvinout kulturní život a podílejí se tak svou 
prací na zlepšení života v obci.

A na úplný závěr mi dovolte Vážení občané, abych využil této příležitosti a popřál vám 
všem a vašim blízkým, krásné a štědré vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů v novém 
roce 2013.         

     Josef Ovad, starosta obce

Střípky z obecní kroniky
Milí příznivci vysočanské historie! Je tomu půl roku, co jsme se na stránkách obecního 
zpravodaje poprvé setkali s vyprávěním o poměrech, které v naší obci panovaly před 
dvěma staletími. Ani dnes tomu nebude jinak. Protože se blíží čas Vánoc, což v našich 
končinách obvykle znamená mrazivé období věčného sněhu, uvařme si čaj (třeba i ovo-
něný rumem), svařme si víno, zabalme se do deky a společně nahlédněme do zažlout-
lých listů Tenorovy kroniky. Najdeme na nich několik řádků, popisujících, jak prožívali 
zimu naši předkové.

V uplynulých staletích byly přelomové měsíce roku štědré na nízké teploty a vysoké 
závěje podobně, ne-li víc než teď. To přirozeně citelně zasáhlo jak život domácí, tak 
pracovní. Snad nejvíce se to týkalo vápeníků. Sníh jim ztěžoval dopravu vápna koňský-
mi povozy na trh do Prostějova, kam se jezdilo přes Hartmanice (dnešní Nivu), Bousín   
a pak „dolů horami“. Už pouhé bláto činilo tuto cestu nesjízdnou, ovšem nějak bylo po-
třeba zajistit živobytí. Obava z nebezpečné cesty však byla všudypřítomná. Proto „byla-
-li cesta zavátá, nikdo nechtěl jet první. Měli naložené vozy v průjezdě a dívali se, jestli 
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někdo cestu ‚protáhne‘. Teprve za tím prvním odvážlivcem jeli druzí. Byla-li cesta zaváta, 
musili v nejhorších místech odhazovati sníh.“ V domácnostech to také nebylo růžové. 
Duchnu každý neměl, mnozí se museli spokojit pouze se zvířecími houněmi. Jelikož se 
krátil den, řešil se brzký příchod tmy svíčkou hořící na loučníku, výklenku u kamen, od-
kud vedl úzký sopouch do komína. Teplo a šeré světlo v seknici zajišťoval ohýnek z tří-
sek a borových loučí. Stávalo se, že komín špatně táhl, a to pak bylo všude v domě plno 
dýmu. Pokud z předchozího večera nezbyly v popelu žhavé uhlíky, zapalovalo se v kam-
nech křesadlem. 

Večery patřily (jak to známe z pohádek a starých filmů) draní peří a předení. Spoluobča-
né se vždy sešli jednou v té, jindy v oné domácnosti. Doprostřed světnice se postavil 
stojan na louč a kol dokola se sesedly přadleny, chasníci štípali dřiví a vyprávěly se drby 
i rozmanité příběhy.

A jak to bylo se zvyky? První na řadě byl Mikuláš. Spolu s ním obcházeli vesnici nikoliv 
hromada čertů a anděl, ale jen dva pekelníci, matička smrť (relikt pohanské bohyně zimy 
Morany, symbolizující usínající přírodu) a co by nás mohlo překvapit – koníček. 

Jako další se slavily Vánoce. Ani našim předkům se nevyhnul předvánoční úklid. Hospo-
dyňky pekly tzv. véražkové pekáčky, do kterých se přidávaly vařené brambory. Ty se 
(omaštěné a posypané mákem) spolu se zasmaženkou podávaly po celodenním postu 
k večeři. Podlouhlé makové koláče, kterým se říkalo Ščepány, se rozdávaly 26. prosince 
malým koledníkům, od časného rána prozpěvujícím známý popěvek „Koleda, koleda, 
Štěpáne“. O Štědrém dni si přišel na své i dobytek a drůbež, kterým se dalo do žlabů 
něco na přilepšenou. Jako pojistka proti zanášení slepic se na dvoře do kolečka vysypa-
lo obilí ze slaměnky. Měl-li kdo psa, vyhodil jej třikrát za sebou ze dveří zadkem napřed, 
aby v nadcházejícím roce dobře hlídal. A běda těm, kteří večer rozžali svíčky dřív, než 
soused. Podle pověry na ně měly mít pak spadeno blechy!

Na sv. Štěpána se udržel zvyk propustit služebnou do nového roku na svobodu. Snad 
šlo tenkrát o pozůstatek staré římské tradice, kdy o svátcích zimního slunovratu (Satur-
náliích) si otroci a jejich páni prohodili své role. 

Významná a zajímavá data:

•	 60. léta 19. století – svíce a olejové lampičky začínají nahrazovat petrolejové lampy

Perličky z každodenního života:

Málokdo dnes asi ví, kde se vzalo pořekadlo: „Kouká mu sláma z bot.“ Vysvětlení může-
me najít v kronice na straně 39. Naši nemajetní předkové si totiž na zimu před obutím 
bot vyráběli tzv. obtáčky, což bylo slaměné ovinutí chodidel. „Vzala se hrsť slámy                   
a stébly se ovinuly prsty, každý zvlášť, pak chodidlo a teprve se bot obul,“ píše kronikář 
Tenora. Ponožky a punčochy se začaly nosit až od poloviny 19. století.

Bc. Pavel Ševčík, kronikář obce
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Informace obecního úřadu
Vážení občané, topná sezóna je v plném proudu a s ní jsou spojena určitá pravidla, 
která je nutné dodržovat. Jedná se především o odpovědné pálení takových materiálů, 
které jsou pro pálení v kotlích primárně určené. Pálením takových materiálů, které do 
kotle nepatří, vystavujete sebe a okolí poškození zdraví díky toxickým látkám obsaže-
ným v kouři. Upozorňujeme na tuto skutečnost z toho důvodu, že i u nás v obci se vysky-
tují případy, že někteří lidé se chovají nezodpovědně a v kotlích pálí vše, co hoří, pálí 
komunální odpad a obtěžují tímto své okolí. Proto apelujeme na všechny občany, aby se 
chovali ke svému okolí zodpovědně a vyhnuli se tak riziku nepříjemností plynoucí z po-
rušování zákona o ochraně ovzduší.

Dále upozorňujeme na nutnost zodpovědného třídění plastů, papíru a skla. V poslední 
době byly zaznamenány případy, že v kontejnerech na plasty se nacházel papír. Svozo-
vá firma SITA, a.s., která zajišťuje svoz uvedených odpadů, v takovém případě neprove-
de odvoz a vzniká tak přeplněnost kontejnerů. Žádáme proto občany, aby ke třídění 
odpadů přistupovali zodpovědně.  

Úřední hodiny:
•	 Obecní úřad – pondělí a středa 7 – 11 hodin; 12 – 17 hodin

•	 Matrika – pondělí 18 – 19 hodin    

Obecní úřad Vysočany upozorňuje občany na dodržování následujících platných         
vyhlášek, konkrétně těchto ustanovení:

Vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů:

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku na formuláři, který je součástí této 
vyhlášky jako příloha č. 1 vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne 
jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové 
povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení držitel psa uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, název nebo obchodní firmu, rodné 
číslo nebo IČ, byl-li přidělen, místo pobytu, bydliště nebo sídlo, místo 
podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede 
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových 
věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně 
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poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti                                       
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí                            
s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména 
stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku 
na úlevu nebo osvobození od poplatku. 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2011
Přiznání k místnímu poplatku ze psů (vznik poplatkové povinnosti)

Držitel psa:
Jméno, příjmení (název): .....................……………………………………………………….

Rodné číslo (IČ): …………………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu (sídlo): ........................................................................................
 

Peněžní ústav, adresa, číslo účtu (podnikatel, právnická osoba): ....................................

 Údaje o držených psech:

plemeno, pohlaví, barva, stáří psa vznik poplatkové povinnosti:
pes je držen od (den, měsíc, rok)

1.

Osvobození od poplatkové povinnosti: ........................................................................

Hlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku ze psů

Držitel psa:
Jméno, příjmení (název): .....................……………………………………………………….

Rodné číslo (IČ): …………………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu (sídlo): ........................................................................................
 
Peněžní ústav, adresa, číslo účtu (podnikatel, právnická osoba): ....................................

 Údaje o držených psech:

plemeno, pohlaví, barva, stáří psa vznik poplatkové povinnosti:
pes je držen od (den, měsíc, rok)

1.

Osvobození od poplatkové povinnosti: ........................................................................



Zpravodaj Obce Vysočany

8

Vyhláška č. 1/2001 o omezení pohybu psů a drůbeže:

§3
Povinnosti vlastníků

(1) Každý vlastník je povinen zabránit volnému pohybu svého psa, drůbeže či 
hospodářských 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 zastavěné části obce vést u nohy bez vodítka. Mimo zastavěnou část obce se 
může speciálně cvičený pes pohybovat i volně, avšak vždy pod dohledem                    
a vlivem vlastníka. Zakazuje 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.  

Termíny svozu odpadů v roce 2013 (každý lichý týden ve středu)

2.1. 6.3. 15.5. 24.7. 2.10. 4.12.

16.1. 20.3. 29.5. 7.8. 16.10. 18.12.

30.1. 3.4. 12.6. 21.8. 30.10.

13.2. 17.4. 26.6. 4.9. 13.11.

27.2. 1.5. 10.7. 18.9. 27.11.

Zpráva o činnosti kulturní komise, sboru pro občanské záleži-
tosti a o využití kulturních zařízení
V uplynulém roce 2012 se konalo v kulturním domě celkem 48 akcí. V sále se konaly           
4 plesy, ostatkový bál pro děti, turnaje ve stolním tenise a firmy, které předváděly různé 
zboží. Dále v sále proběhlo několik smutečních hostin, oslav narozenin, křtiny a 2 svatby. 
Uskutečnilo se také divadelní představení ochotníků z Krásenka, výstava modelů leta-
del, různé schůze a přednášky, pouťová zábava a volby do zastupitelstva Jihomoravské-
ho kraje.
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Člen sboru pro občanské záležitosti p. Ladislav Mynařík navštívil s malým dárkem                
a blahopřáním celkem 25 jubilantů. Z toho 9 x 70 roků, 5 x 75 roků, 4 x 80 roků, 4 x 85 
roků a nad 90 roků 3 občany. Také tři manželské páry u příležitosti výročí zlaté svatby.
 
Vítání občánků proběhlo 13. května letošního roku a pan starosta přivítal do svazku 
obce 5 dětí, z toho 2 děvčata a 3 chlapce. 

Akce, které se uskuteční v kulturním domě:

12. ledna 2013 – Tradiční sportovní ples
26. ledna 2013 – Maškarní ples
09. února 2013 – Ostatková zábava se Starými zvyky
10. února 2013 – Ostatkový bál pro děti
30. - 31. března 2013 – výstava modelů letadel
06. dubna 2013 – Divadelní představení ochotníků z Krásenka
   
Při této příležitosti bych si dovolila popřát všem spoluobčanům nejen krásné prožití vá-
nočních svátků, ale i hodně zdraví v novém roce. 

 Ilona Jurková, předsedkyně kulturní komise

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 14. 12. 2012 usnesením č. 
13/2012/13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Vysočany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Vysočany (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba, 
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1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu 
cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke 
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu 
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které 
poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla 
(možno využít přílohu č. 1 Tiskopisy A1, A2), případně doložit existenci skutečností 
zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční 
nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; 
není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede 
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě 
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se 
byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty 
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo 
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna 
stavba s bytem. 

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku 
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku 
změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské 
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen 
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
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Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 65,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 435,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a 
svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo 
v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se 
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu 
nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu 
dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního 
roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. 
příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu, je poplatek splatný nejpozději do 
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, 
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození

          Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které v roce splatnosti poplatku dosáhnou 80-ti let a starší, 
b) třetí a další dítě v domácnosti, které v roce splatnosti poplatku nedosáhlo 

věku 18-ti let,
c) osoby, které jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu, dlouhodobě však 

žijí mimo území obce déle jak šest po sobě jdoucích měsíců, to za dobu 
nepřítomnosti v obci

Čl. 7
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem.
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(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za 
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; 
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad 
poplatek jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ze dne 1. 12. 2010, 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, ze dne 30. 11. 2011.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013

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

Skutečná kalkulace nákladů na provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 
za rok 2011

Počet poplatníků dle čl. 2 v obci Vysočany (k 31. 10. 2012): 859
(789 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 70 staveb určených k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
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Náklady na svoz tříděného a nebezpečného odpadu

Náklady na likvidaci nebezpečných odpadů (SITA CZ a.s.)   33 903,00 Kč
Náklady na likvidaci vytříděných složek komunálního odpadu  83 217,00 Kč
Náklady na pořízení kontejnerů 0,00 Kč
 
Celkové náklady 117 120,00 Kč

117 120,- Kč : 859  =  136,34 Kč = 136,- Kč

Náklady na svoz netříděného komunálního odpadu

Náklady na likvidaci obsahu popelnic (SITA CZ a.s.)  333 572,00 Kč
Náklady na likvidaci kontejnerů (Zemspol, Březinka)    39 841,00 Kč

Celkové náklady  373 413,00 Kč

373 413,- Kč : 859 = 434,70 Kč = 435,- Kč

Celkové výdaje na likvidaci odpadů v roce 2011 na jednoho poplatníka:

 
136,- Kč + 435,- Kč = 571,- Kč

Nové internetové stránky obce
Po více než sedmi letech se díky požadavku a zájmu obecního úřadu naši občané do-
čkali nových internetových stránek obce. V tomto článku vám představím novou koncep-
ci stránek, která by měla vést především k lepší informovanosti občanů o dění v obci           
a seznámím vás s některými novinkami, které zvyšují komfort a uživatelský zážitek.

Co je nového?
Jak si mnozí z vás již určitě všimli, nové stránky nejsou určeny pouze pro čistě obecní 
záležitosti, ale v rámci těchto stránek jsme nabídli složkám a zájmovým organizacím 
působících v naši obci možnost vytvoření jejich vlastních stránek. Obsah ze všech těch-
to „podstránek jednotlivých organizací“ je agregován na hlavní titulní stránku nového 
obecního webu. Díky tomu se občan sledující pouze obecní stránky obce dozví také in-
formace od organizací. Pro občana tak odpadá nutnost sledovat jednotlivé weby zájmo-
vých organizací a naopak složkám nabízí možnost oslovit více občanů, kteří třeba ani        
o soukromých stránkách organizace neví. 
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Kalendář akcí
Další novinkou na stránkách je kalendář akcí, který má nově velkou vizuální prioritu a na 
zobrazované události a jejich aktuálnost je kladen velký důraz. Díky tomu, že akce do 
kalendáře mohou vkládat také zástupci jednotlivých organizací, bude v kalendáři většina 
akcí konaných ve Vysočanech (případně okolí) a občané tak nebudou litovat svoji neú-
čast na akci, kvůli tomu, že o ní nevěděli. Pokud návštěvníka některá z akcí zaujme, 
může si ji jednoduše vložit do svého kalendáře nebo si nechat poslat připomínku před 
konáním akce e-mailem, tak aby na ni nezapomněl. Pokud byste věděli o nějaké zajíma-
vé události, která v kalendáři chybí, a myslíte si, že bude ostatní zajímat, můžete pro-
střednictvím formuláře zaslat tip na akci.

Obsazenost kulturního domu
Potřebujete pronajmout klubovnu pro oslavu narozenin a nevíte, zda bude volno? Na 
stránce obsazenosti kulturního domu ihned v přehledném kalendáři vidíte dny, ve kte-
rých jsou prostory KD volné.

Novinky e-mailem
Chcete být pravidelně informování o nových článcích? O nových dokumentech na úřed-
ní desce nebo o akcích v kalendáři? Na stránkách naleznete možnost, jak se přihlásit k 
emailovému odběru novinek.

Otázky a odpovědi
Odlehčené „diskusní fórum“ sloužící seriózně tázajícím se občanům k získání odpovědi 
na svoji otázku týkající se obecních záležitostí. Na stránce otázky a odpovědi jednoduše 
vložíte svůj dotaz, a jakmile na něj někdo ze zástupců obce zodpoví, dostanete odpověď 
e-mailem. Obecné dotazy, které by mohly zajímat více občanů, budou na této stránce 
také zveřejněny.

Design, vzhled, přístupnost
Každý z vás si již určitě všiml, že došlo také k novému grafickému zpracování stránek. 
Nový moderní vzhled je uzpůsobený především čitelnosti a použitelnosti stránek. Jed-
notlivé organizace mají v rámci svých stránek vzhled mírně modifikovaný, díky čemuž se 
návštěvník snadno orientuje a má přehled, na jakém webu se nalézá. 

Dnešní doba je dobou mobilní a proto jsme nové stránky vytvářeli i s ohledem na tento 
trend. Čím dál více uživatelů internetu přistupuje na webové stránky z mobilních zaříze-
ní – tj. chytrých telefonů a tabletů. Design stránek se těmto zařízením umí přizpůsobit 
tak, aby byly informace dobře čitelné a stránky dobře ovladatelné. Vzhledem k tomu, že 
se jedná stále o relativně novou technologii, jsou stránky naší obce v porovnání s okol-
ními obcemi (ale třeba i stránek Blanska, Boskovic…) o krok vpřed.

Závěrem si dovolím popřát všem návštěvníkům příjemný prožitek při pročítání stránek a 
stále čerstvé informace. Budu rád, pokud vložíte svůj komentář k webu a přispějete tak 
k dalšímu vylepšení.

Tomáš Hejč, www.superkoderi.cz
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Informace České daňové správy
Informace k organizačním změnám k 1. 1. 2013

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České re-
publiky (dále jen „zákon o Finanční správě“) dochází k organizačním změnám v české 
daňové správě.
 
Jako orgány Finanční správy České republiky se od 1. ledna 2013 v souladu se záko-
nem o Finanční správě zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství 
a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu, a jako tako-
vé plně převezmou kompetence současné soustavy územních finančních orgánů. 
Místně příslušným správním orgánem v oblasti daňové správy pro okres Blansko se 
stává od 1. 1. 2013 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, stávající       
Finanční úřad v Blansku je transformován na územní pracoviště s novým označením: 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj – Územní pracoviště v Blansku (Seifertova 7, 
678 01 Blansko).

Z důvodu rozsáhlých opatření dochází na konci roku ke změnám v úředních hodinách:
•	 Pokladny finančních úřadů budou od 18. 12. 2012 do 13. 1. 2013 uzavřeny,                    

to znamená, že uhradit daň v hotovosti na pokladně finančního úřadu je možné 
naposledy 17. 12. 2012.

•	 V pátek 28. 12. 2012 a pondělí 31. 12. 2012 budou finanční úřady uzavřeny 
s výjimkou podatelen, které budou otevřeny od 8 do 14 hod.

•	 Od pátku 28. 12. 2012 bude uzavřen Daňový portál, nebude tedy možné jeho 
prostřednictvím elektronicky zaslat podání daňové správě.

•	 Aktuální informace ke změnám při transformaci územních finančních orgánů na 
orgány finanční správy je možno nalézt na webových stránkách http://cds.mfcr.cz.

Úřední hodiny na finančním úřadu v Blansku:

den datum podatelna pokladna
středa 19.12. 8,00 – 17,00 uzavřena
čtvrtek 20.12. 8,00 – 15,00 uzavřena
pátek 21.12. 8,00 – 13,30 uzavřena

čtvrtek 27.12. 8,00 – 15,00 uzavřena
pátek 28.12. 8,00 – 14,00 uzavřena

pondělí 31.12. 8,00 – 14,00 uzavřena
středa 2. 1. 2013 8,00 – 17,00 uzavřena

    Ing. Hana Šenkýřová, 
ředitelka Finančního úřadu v Blansku
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Ordinační doby o vánocích

•	 MUDr. Ivana Straková – 27. a 28. 12. od 7 do 12 hodin, 31. 1. se neordinuje,               
od 2. 1. 2013 normální provoz.

•	 MUDr. Jarmila Bezděková – provoz v pracovní dny beze změny.
•	 MUDr. Jaroslava Pořízková – 28. 12. se neordinuje, ostatní pracovní dny beze 

změny.

Lékařská služba první pomoci
Pro dospělé
Ordinace LSPP je od 1. 3. 2012 přemístěna do 3. nadzemního podlaží lůžkového traktu. 
Přístup je kolem vrátnice a brány, kde najíždějí sanitky a přes parkoviště uvnitř nemoc-
nice. Místo je označené a má zajištěný bezbariérový přístup. Ambulance LSPP je od 
PONDĚLÍ do ČTVRTKA zabezpečována v prostorách centrálního příjmu, od PÁTKU do 
NEDĚLE pak v ordinaci MUDr. Juránkové (obě místa se nacházejí ve zmíněném 3. nad-
zemním podlaží lůžkového traktu Nemocnice Blansko). LSPP pro dospělé poskytuje 
neodkladnou zdravotní ambulantní péči občanům, u kterých došlo k náhlému postižení 
zdraví nebo zhoršení nemoci v době mimo pravidelný provoz ambulancí praktických lé-
kařů. LSPP provádí vyšetřovací a léčebné výkony pouze 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

516 838 490 17:00 - 22:00 8:00 - 20:00

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, bude za poskyt-
nutou zdravotní péči LSPP vybírán regulační poplatek ve výši 90,- Kč, který pacient 
uhradí přímo v ambulanci. Mimo ordinační dobu zajišťuje LSPP pro Jihomoravský kraj 
pracoviště v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, telefon 545 538 538.

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. Mimo výše uvedenou je služba zajiště-
na 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.
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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 ordinace: provoz jednodenní péče, 2. podlaží nemocnice
Vedoucí lékař: MUDr. Stanistav Krejsta
Staniční sestra: Dagmar Jelínková
Telefon: 516 838 385

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
Neděle: pohotovost 07:00 - 07:00

Informace Farního úřadu

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

24. 12. 2012     22.00 hod.  Štědrý den (vigilie narození Páně)
25. 12. 2012     09.00 hod.  Slavnost Narození Páně
25. 12. 2012     14.30 hod.  Vánoční besídka a Svátostné požehnání
26. 12. 2012     09.00 hod.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
31. 12. 2012     23.00 hod.  Svatého Silvestra - biskupa, mše svatá 
    na poděkování za  uplynulý rok
01. 01. 2013     09.00 hod.  Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie

ČČK
Vážení spoluobčané, dovolte nám popřát Vám krásné Vánoce, všechno nejlepší a hod-
ně pevného zdraví do nového roku 2013.

MO ČČK Vysočany

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 1. prosince jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom v obci. Jako každý rok 
jsme obdivovali vystoupení dětí (nádherní malí sněhuláčci, vánoční příběh s hudebním 
doprovodem od dětí ze ZŠ, básně od ostrovských školáků), poslechli si krásnou vánoční 



Zpravodaj Obce Vysočany

18

píseň v podání Veroniky Sekaninové, byli jsme 
překvapeni ohňostrojem. Součástí večera je poví-
dání s přáteli a známými u voňavé medoviny o 
tom, jak čas rychle letí, a zase máme vánoce za 
dveřmi. Věřte-nevěřte, stalo se tak už podesáté a 
tak nás napadlo zavzpomínat, jak to vlastně zača-
lo. Strom s barevnými světýlky jako symbol blíží-
cích se vánoc svítíval u „hasičky“ jakoby odjakži-
va. Chodili jsme s dětmi na procházku okolo a 
hádali a přemýšleli, kdo a proč ho asi rozsvítil? A 
mnozí se jezdili v předvánočním čase dívat do 
města na slavnostní zahájení adventu s kulturním programem a občerstvením.

A tak vznikl v naší MŠ nápad – proč nerozsvítit strom společně, slavnostně, s dětmi, 
písničkami, s vůní perníčků a medoviny, i u nás, ve Vysočanech? Stalo se tak poprvé 
v roce 2003, program zajistily děti z naší MŠ, vánoční písně zazpíval pan farář a kostel-
ní sbor. Na prodej byly medové perníčky (upečené dětmi, zdobené p. učitelkami), na 
zahřátí voňavá medovina. Akce se líbila a bylo jasné, že za rok se sejdeme zas. Program 
se postupně stával pestřejší, zapojily se i děti ze ZŠ (které mají pro návštěvníky vždy 
nějaký dáreček, vlastnoručně vyrobený). Diváci mohli obdivovat malé i velké muzikanty 
a zpěváky z naší obce, krásné kostýmy dětí, které jim chystají šikovné maminky. Děti 
z MŠ se představily v malých pohádkových muzikálech (Mrazík, Krkonošské pohádky, 
Sněhurka, Čert a Káča, Princezna ze mlejna) a v poetických vystoupeních s tematikou 
zvířátek, zimy, vánoc. 

Velmi důležitou osobou při přípravách našich vystoupení je pan Milan Včelař – náš zvu-
kař. První rok nám stačil snad jen jeden mikrofon, postupně přibývaly další (na stoja-
nech, bezšňůrové), dokonce i malé mikrofony pro hlavní postavy a ozvučení prostoru 
bylo náročnější. Při přípravách také vznikala malá nahrávací studia – jednou ve třídě MŠ 
(nahrávání průvodního slova Veronikou Přibylovou), podruhé na pódiu v sále KD (nahrá-
vání písniček Veronikou Sekaninovou), jindy zase v obýváku u Včelařů, kde se také celý 
náš program dokončoval. Tímto chceme Milanovi poděkovat za spolupráci a trpělivost.

Takových ochotných, šikovných pomocníků máme víc a touto cestou jim děkujeme za 
spolupráci. 
Poslední 3 roky převzala hlavní organizaci obec, mateřská škola přispívá programem         
a medovými perníčky. Po desetileté existenci se tato akce dá již také nazvat jako tradič-
ní rozsvícení vánočního stromu a tak se těšíme za rok zase nashledanou! 

Návod: JAK ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ STROM 

A. září, říjen - vzpomínat, co bylo vloni, předloni, před-před, abychom se neopakovali, 
hledat, pátrat, vybírat, volit, rušit, hledat znovu téma, námět, o čem to bude letos.

B. říjen, listopad - nejvyšší čas začít psát a hlavně dopracovat do konečné podoby scé-
nář, rozdělit role – dobře zvážit možnosti každého účinkujícího, napsat seznam rekvizit 
a kde je sehnat, koho případně požádat o pomoc, znovu podle tématu hledat, pátrat, 
vybírat, rušit, hledat znovu básničky, říkadla, písničky, kontaktovat případné spolupra-
covníky /dospělé osoby, mládež, školáky/, kontaktovat Milana Včelaře a dohodnout pra-
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covní schůzky (výběr písní, skládání a nahrávání různých melodií, nahrávání mluveného 
slova, písniček v improvizovaném nahrávacím studiu – třída MŠ, pódium v sále KD,             
u Milana doma), motivovat děti a začít trénovat, zkoušet, měnit podle potřeby text, bát se 
o zdraví dětí v hlavních rolích, požádat rodiče o přípravu kostýmů (vždy byly nádherné, 
nápadité), přát si dobré počasí (alespoň trošku snížku, hlavně ať neprší), napéct (s dětmi 
a maminkami), nazdobit a zabalit do sáčků (s maminkami) medové perníčky, dohodnout 
další vystoupení (děti ze ZŠ, hudební vystoupení, hudební překvapení pod.), zajistit stá-
nek k prodeji a prodejce, občerstvení a sladkou odměnu pro děti za účinkování (spolu-
práce s obcí, TJ, apod.), osvětlení (a někoho, kdo na znamení jako kouzlem rozsvítí 
strom), ozvučení (M. Včelař), ohraničení prostoru, kde se bude vystupovat (v případě 
větší sněhové nadílky zajistit odklizení sněhu z ohraničeného prostoru), provést kostým-
ní zkoušku (pochválit děti za výkon, maminky za opět nádherné kostýmy), na vycházce 
s dětmi projít místo představení, aby se zorientovaly.
C. prosinec - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V OBCI 

Zdeňka Lukášková, učitelka MŠ Vysočany

Pořád se něco děje…
•	 „3. září se zahajoval nový školní rok v tělocvičně. Přivítali jsme prvňáčky do školy, 

paní učitelky nám vysvětlily, jaká bude letos soutěž v chování. Dostaneme kartičky, 
jmenovky – jako v práci - a na řádcích budou hvězdičky. Když se budeme špatně 
chovat, paní učitelky nám jednu hvězdu škrtnou. Tak nám začal náš školní rok.“ (Ma-
ruška Sekaninová)

•	 „25. září jsme dojeli do Ostrova u Macochy a tam vystoupili u jeskyně Balcarky. Tam 
nás přivítal pan ředitel. Prohlédli jsme si jeskyni Balcarku.“ (Martin Šebela)

•	 „Tam nás paní průvodkyně provedla jeskyní. Na konci byly takové velké tabule a na 
těch tabulích byly různé kosti atd., a u toho napsané, co to je.“ (Adélka Kolomazníč-
ková)

•	 „V jeskyni Balcarka to bylo super. Klidně bych tam jela ještě jednou nebo i víckrát. 
Paní průvodčí nám o jeskyni povídala spoustu věcí a hodně jsme se toho dozvěděli.“ 
(Terezka Kalová)

•	 „Potom jsme šli po Ostrově, za chvíli jsme byli v lese. Tam na nás čekali učitelé ZŠ 
Ostrov. Šli jsme hrát hru Na pašeráky. Chytali nás policajti, to byli učitelé. Museli jsme 
jim utéct nebo dát část medvěda.“ (Aleš Zukal)

•	 „Běhali jsme po lese a kupovali za papírové peníze části medvěda, např. oči, packy, 
uši, břicho, nohy. Pak jsme propašované části nosili naší vedoucí, kterou jsme dosta-
li.“ (Adélka Kolomazníčková)

•	 „Plyšoví medvídci byli totiž zákonem zakázáni, a proto nás učitelé ostrovské školy 
honili. Bylo to velmi zábavné.“ (Kuba Jelínek)

•	 „Hra se mi líbila, ale byli jsme potom velice unavení. Jeskyně byla lepší než hra na 
pašeráky.“ (Lukáš Král)
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•	 „Když hra skončila, šli jsme k hřišti a tam pro nás přijel mikrobus, který řídil pan ředi-
tel, a ten nás odvezl do školy.“ (Aleš Zukal)

•	 „27. září jsme měli cvičení CO, ve kterém jsme se učili chovat při požárech, povod-
ních, úniku nebezpečných látek, zhlédli jsme poučný dokument.“ (Kuba Jelínek)

•	 „Ve škole jsme se oblékli do sáčků, čepic, šál, pláštěnek a brýlí a šli na malé hřiště, 
kde jsme se vysvlékli ze sáčků, čepic, šál, pláštěnek a brýlí a šli jsme na Novou ulici, 
kde bychom se mohli v domech ukrýt.“ (Adélka Kolomazníčková)

•	 „22. října jsme besedovali s panem farářem Marcelem Javorou. Dozvěděli jsme se 
hodně o „Dušičkách“ a o křesťanském slavení Svátku Všech svatých. Bylo to dobrý 
den.“ (Pepík Koupý)

•	 Beseda s panem farářem probíhala tak, že nám paní vychovatelka přečetla pohádku  
Broučci a potom nám pan farář povídal o „Dušičkách“. Kdy se slaví, proč se slaví. 
Poté jsme měli nakreslit hrob naší rodiny se jmény těch, kteří tam leží“ (Maruška 
Sekaninová)

•	 „23. října jsme měli „halloweenské“ vyučování. V každém předmětu jsme se o hallo-
weenu něco dozvěděli. Byl to dobrý den.“ (Pepík Koupý)

•	 „24. října jsme měli projekt, Jak se žije v království. Rozdělili jsme se do tří skupinek, 
střídali jsme se na třech stanovištích – Vesnice, Město, Hrad. Bylo to velmi zábavné.“ 
(Maruška Sekaninová)

•	 „Dozvěděli jsme se o středověkých vesnicích, městech, o královstvích. Odpoledne 
se konalo dlabání dýní. Byl to dobrý den.“ (Pepík Koupý)

•	 „Každý si do školy přinesl dýni, nůž a vyřezával. Potom se to položilo před školu. 
Večer to všichni přišli zapálit a byla to krásná ozdoba.“ (Maruška Sekaninová)

•	 „…a dala se do dýně svíčka a zapálila se a potom svítila. A potom šli všichni dom.“ 
(Roman Žáček)

•	 „Byl to dobrý den.“ (Pepík Koupý)

•	 „2. 11. vyjela celá škola do Mahenova divadla na představení Zlatovláska. Dívali 
jsme se na to představení v takovém minidivadle. Bylo to představení ve verších a 
s figurkami. Líbilo se mi to dost, ale bylo to spíš pro menší. Příběh o Zlatovlásce 
dopadl dobře, divadlo skončilo a jeli jsme domů.“ (M. Sekaninová, A. Zukal, R. Žá-
ček)

•	 „15. 11. jsme měli projekt, Jak se žije ve feudalismu. Bavili jsme se o tom, co to byl 
feudalismus, co je to pověst. Pak jsme se pověst naučili hrát a po obědě jsme ji v tě-
locvičně zahráli. Bylo to moc hezké.“ (Adélka Kolomazníčková)

• Pořád se něco děje. A nás to baví. Přejeme Vám v novém roce zdraví a „dost dobrý 
dny“.

Žáci ZŠ Vysočany
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Zpráva SDH Housko
Letošní rok 2012 byl pro SDH Housko 
hodně náročný, ale zároveň velmi potě-
šující. Zahájili jsme jej 18. 2. 2012 tradič-
ním ostatkovým průvodem, který měl le-
tos rekordní počet krásných masek a 
určitě aspoň trošku potěšil naše spolu-
občany a připomněl, že se hasiči v 
Housku chystají opět zpestřit kulturní 
dění v naší obci. Také se snažíme vypo-
moci při udržování pořádku, proto jsme 
24. 3. 2012 zajistili sběr železného šrotu               
a provedli skácení stromů u požární ná-
drže v Housku.

Velká radost i starost nás čekala v březnu. Za podpory starosty obce Josefa Ovada nám 
byly poskytnuty finanční prostředky od obce na zakoupení požárního vozidla AVIA a dne 
24. 3. 2012 jsme si ho jeli vyzvednout do Rozstání. Tímto vyjadřujeme velké poděkování 
místnímu zastupitelstvu a hlavně starostovi obce Josefu Ovadovi a i nadále doufáme v 
jejich podporu. 
O auto výborně pečuje skupina hasičských dobrovolníků, která vozidlo opravila, připra-
vila na STK a již i řádně připravila na zimu spolu s ostatní technikou.

Dne 21. 4. 2012 proběhla hodně náročná brigáda, kácení staré lípy u kostela, která by 
mohla ohrozit všechny spoluobčany a hlavně děti, které dochází do místní základní ško-
ly. Opět naši hoši nezklamali a tuto zcela profesionální práci provedli bez problémů ke 
spokojenosti všech zúčastněných, včetně zástupců obce.

Dne 19. 5. 2012 jsme představili naše nové požární vozidlo AVIA veřejnosti na akci 
KŘEST POŽÁRNÍHO VOZIDLA, kde proběhlo žehnání auta naším místním panem fará-
řem Marcelem Javorou. AVIA dostala jméno Gábinka a přišli se s ní k nám rozloučit 
členové SDH Rozstání, kteří nám auto za příznivou cenu odprodali. Pro všechny bylo 
připraveno bohaté občerstvení a pro zpestření soutěž v pití piva na čas, kde jsme rozda-
li krásné ceny nejšikovnějším a nejžíznivějším účastníkům v několika kategoriích.
V červnu, sice až 16. 6. 2012 byl naší složkou opět uspořádán tradiční DĚTSKÝ DEN         
v Housku se soutěžemi pro děti, se kterým nám vypomohl i oddíl skautů, obec Vysočany 
finančním darem a v neposlední ředě spousta sponzorů, kteří věnovali krásné ceny 
nebo finanční prostředky na jejich zakoupení. Všem moc děkujeme a těší nás, že jsme 
se společně postarali o to, aby děti odcházely ze soutěžního odpoledne všechny obda-
rované, spokojené a navíc ještě krásně vymalované našimi hasičskými malířkami. Jako 
vždy bylo připraveno občerstvení, bez kterého bychom ani nemohli při tak krásném po-
časí vydržet náročné, horké odpoledne.

Další akce MAKRELOVÝ VEČER konaný 25. 8. 2012 jsme bohužel dost podcenili                
a i když nás potěšila velká účast z obce i okolí, mrzelo nás, že jsme Vás, zákazníky ve 
stánku s občerstvením nestíhali obsloužit rychleji. Tímto se všem čekajícím v dlouhé 
frontě na pivo omlouváme a budeme se snažit z chyb poučit.

V sobotu 10. 11. 2012 jsme opět ve spolupráci s místními skauty uspořádali v Housku 
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MARTINSKÉ HODY s prodejem zabíjačkových pochoutek a LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
pro děti. I přesto, že nebylo počasí ideální, přišlo spoustu zájemců ochutnat naše dobro-
ty a lampionového průvodu se zúčastnilo mnoho dětí. Všechny byly odměněny bonbóny 
od Karkulky a vodník u rybníka dětem rozdal poukázky na párek, na které nám přispěl 
OÚ Vysočany. Při cestě s lampiony se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o sv. Martino-
vi a u místní kapličky se zapojily do soutěže o zlaťáky. Po „náročné“ vycházce si s rodiči 
opekly párky a zahřály se u ohně. Pro všechny byly na zahřátí připraveny teplé nápoje   
a polévka.
Kromě těchto aktivit organizovaných SDH Housko se zúčastňujeme soutěží v požárním 
útoku v okolních obcích. Bohužel naše výsledky na posledních závodech jak v Petrovi-
cích, tak i ve Vysočanech při oslavách 120 let výročí hasičů Molenburk nebyly nijak osl-
ňující a budeme se je snažit vylepšit, určitě hasiči v Housku nijak nezahálí a stále se 
snaží. Například jsme se zasadili o rozsvícení vánočního stromu i v Housku a postarali 
se o dovoz i jeho usazení a osvětlení. Bohužel nám při těchto pracích vůbec nepřálo 
počasí, všichni zúčastnění pořádně promokli.
Bohužel má naše organizace i spoustu starostí, se kterými se po celý rok potýkáme            
a snažíme se je řešit. Naším dalším cílem je kromě přípravy podobných akcí v následu-
jícím roce i vybudovat si v budoucnu svépomocí novou hasičskou zbrojnici, ve které by 
mohla být garážovaná AVIE, a zároveň bychom se zde mohli scházet. Zatím je největším 
problémem sehnat peníze na zakoupení pozemku, který by vyhovoval našim potřebám. 
Stále doufáme, že nás i nadále obec v našich záměrech podpoří a my se budeme jako 
jediná složka v Housku dál snažit o rozkvět této dlouhá léta opomíjené části obce Vyso-
čany. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás nějakým způsobem podporují, pomá-
hají při akcích a také těm, kteří se přijdou k nám do Houska podívat a pobavit se. 

Přejeme všem spoluobčanům klidné dny Vánoc, rodinnou pohodu a šťastný nový rok, 
který přinese jen samé dobré zprávy.

SDH Housko

Skauti Vysočany
Činnost hochů, starších skautů a mladších vlčat se po šesti letech od vzniku rozšířila. 
V letošním roce vznikl samostatný oddíl, který si zvolil jméno „Naděje“. V současné době 
se pravidelně v klubovně na ošetřovně schází dvě družiny – skautská družina „Svišti“          
a družina vlčat – „Medvíďata“. Celkový počet členů oddílu je nyní sedmnáct. 
V květnu proběhl okresní závod vlčat a světlušek s názvem „Cesta strojem času“.  V něm  
se mladší hoši umístili na stupních vítězů, kdy ze třinácti soutěžících družin obsadili 
krásné třetí místo. Závod proběhl v rekreační oblasti Palava v Blansku. Obsahoval 
množství nástrah a úkolů, které musela naše vlčata zvládnout.

Vyvrcholením celého skautského roku byl letní tábor, který se konal na přelomu červen-
ce a srpna na tábořišti „Na pasekách“ u obce Suchdol na Konicku. Tábor byl společně 
s oddílem „Pramen“ z Blanska. Zde úspěšně proběhla celotáborová hra na motivy knihy 
i filmu „Hvězdný prach“. Těšili jsme se z nádherného letního počasí.
S naší činností i historií se můžete seznamovat prostřednictvím webu obce nebo nástěn-
ky před obecním úřadem.
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Na závěr pár slov pro vás z krásné knihy Malý princ: Liška se loučila s malým princem 
slovy: „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důle-
žité, je očím neviditelné.“ „Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby 
si to zapamatoval.

Požehnané dny sváteční a naději do roku následujícího vám přejí 

Skauti Vysočany 1. oddíl Naděje

Motto letošního Betlémského světla zní: „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dob-
ré…“ (Gen 1, 31)

           

Poznámka: Betlémské světlo bude rozváženo 
22. 12. 2012, dopravení do farnosti zajistíme.

Co přinesl rok 2012 místním modelářům
Nastává čas Vánoc a blížícího se konce roku. Řada z nás hodnotí uplynulý rok. Také my 
bychom se chtěli ohlédnout a zhodnotit, co nám rok 2012 přichystal. V průběhu roku nás 
čekala celá řada akcí. Jak již bývá zvykem, zahájili jsme sezónu velikonoční výstavu 
modelů. Návštěvníků přišlo i po několika letech spousta, což nás motivuje k tomu, aby-
chom tuto tradici zachovali. Proto se i v příštím roce můžete o velikonočním víkendu 
těšit na tuto výstavu.

Jak mnozí ví, již druhým rokem probíhaly práce na vybudování nového letiště, které 
jsme letos zdárně dokončili. O tuto radost jsme se chtěli podělit s ostatními, a proto jsme 
dne 8. 9. 2012 uspořádali akci nazvanou „Otevření nového letiště“. Akce se zúčastnilo 
kromě místních i mnoho pozvaných modelářů z širokého okolí. Tímto jim ještě jednou 
děkujeme za jejich účast. Předvedla se řada skvělých modelů. Pro návštěvníky bylo 
připraveno i menší občerstvení. Tuto akci bychom chtěli zopakovat také v příštím roce.

Letecko-modelářskou sezónu jsme ukončili v průběhu října. S rokem 2012 se rozloučí-
me „Silvestrovským létáním“, které se bude konat za příznivého počasí 30. 12. 2012          
v 13:00. Tento rok byl, co se týká modelářských akcí, poměrně úspěšný. Proto se těšíme 
na příští rok, kdy bychom chtěli tyto akce zopakovat.

Rád bych Vám touto cestou jménem LMK Morava Vysočany popřál příjemné prožití 
svátků vánočních a šťastný nový rok. 

        Boháč Martin, 
LMK Morava Vysočany
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TJ Vysočany
TJ Vysočany se v rámci svých možností snaží vytvářet dobré podmínky pro sportovní 
aktivity v obci. V současné době máme v soutěžích tři sportovní oddíly: kopanou, malou 
kopanou, stolní tenis. Všechny tyto oddíly jsou zapojeny do soutěží řízených okresními 
sportovními svazy.

TJ Vysočany má v rámci naší obce i společenské aktivity. Pořádáme vysočanskou pouť 
a sportovní ples. Historicky první sportovní ples se konal 7. ledna 1933. Spolupodílíme 
se i na dalších společenských akcích ve spolupráci s obcí Vysočany, MŠ a ZŠ Vysočany. 
V letošním roce už 16. ročník Vysočanského triatlonu neproběhl. Skončila 15letá spolu-
práce TJ Vysočany a SC Ráječko. Začal platit nový silniční zákon a hodně se změnily 
podmínky pro pořádání triatlonu v naší obci, SC Ráječko akci zrušil. Hlavním tahounem 
celé akce byl SC Ráječko v čele se Zdeňkem Přibylem a těch 15 let bylo především je-
jich zásluhou. Já osobně jsem byl jako předseda TJ Vysočany v roce 1997 u toho, když 
to všechno začalo, i v roce 2012 u toho když to končí. Děkuji SC Ráječko a hlavně Zdeň-
ku Přibylovi za 15 let výborné organizace, spousty krásných sportovních zážitků a spor-
tovních výkonů při pořádaní Vysočanských triatlonů. 

Celoroční pravidelná údržba travnatého hřiště je pro nás hlavní úkolem. Travnaté hřiště 
se pravidelně seče, zavlažuje, hnojí a chemicky ošetřuje proti plevelům, plísním a hou-
bovitým chorobám. Na jaře a na podzim se dělá pravidelná vertikutace. Mimo toho se 
vždy po každém domácím zápase hřiště prochází a zasypává se každá dírka včetně 
dosívání. Travnatá plocha se vybudovala v roce 2008 a nikdo z nás neměl žádné zkuše-
nosti ohledně provozu a údržby travnaté plochy, nyní už víme, co nás to každoročně 
stojí peněz, ale především spoustu hodin práce. Pro nás je hlavní úkol udržet travnatou 
plochu v takovém stavu jakou jsme ji přebrali a aby v budoucnu tady mohli hrát fotbalis-
té na kvalitním povrchu. Tak jak to je v ostatních klubech, kde tenhle systém funguje léta 
letoucí. Co nás trápí je poměrně negativní názor spoluobčanů na zátěžový plán hrací 
plochy hřiště, ale uvědomme si, že výkonný výbor je správcem majetku TJ Vysočany           
a on nese hlavní odpovědnost za tuhle investici, která je hodně náročná na údržbu.

Bylo vybudováno náhradní hřiště s kvalitním osvětlením a oplocením, hřiště slouží širo-
ké sportovní veřejnosti bez omezení. Tohle hřiště je připraveno pro umělý povrch, který 
by umožnil hraní tenisu, nohejbalu, tak jak to vidíme v Rozstání vedle hlavního hřiště. 
Snad se to někdy v budoucnu podaří.

Velká změna je v systému financování a nové zpracování členské základny FAČR. 
ČSTV se rozpadla, důvod je mediálně znám a to je Sazka, kde hlavní akcionář ČSTV 
nechal Sazku padnout. Hlavní finanční podpora sporu má nové vlastníky, novými vlast-
níky jsou skupiny PPF a KKCG. Vzniká zde nový systém financování sportu a to tak, že 
dotace dostanou přímo svazy jednotlivých sportů. Ve fotbale vzniká FAČR /nový název 
Fotbalová asociace České republiky/, ale systém se zabíhá a nefunguje, tak jak si vede-
ní představovalo.

Pro naši TJ Vysočany to znamená, že nám padá velká dotace na kabiny, protože pro rok 
2012 měla TJ Vysočany mít dotaci od ČSTV na rekonstrukci kabin, vše bylo rozhodnuto 
a potřebné kroky učiněny. Místo dotace, přichází dopis od ČSTV Blansko, že z finanč-
ních důvodů končí činnost pracovníků servisní organizace ČSTV a že končí finanční 
podpora od ČSTV. My jsme museli mít vypracován projekt na výstavbu a mít vyřízené 
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stavební povolení, abychom mohli tuhle dotaci dostat, což se nám podařilo, ale ČSTV 
končí na začátku roku 2012. V červenci 2012 začíná rekonstrukce hlavní budovy a vý-
stavba nového sociálního zařízení. Rozhodnutí zahájit rekonstrukci bylo nakonec přijato, 
i když bylo jasné, že to v dnešní době nebude vůbec jednoduché a bez finanční podpory 
obce nemožné. Sociální zařízení jsme měli nejhorší na okrese, a pokud vše půjde podle 
harmonogramu, na jaře roku 2013 to dokončíme. 

Naše členská základna má 121 členů. Výkonný výbor TJ Vysočany má v současné době 
7 členů.

Kopaná

Fotbalisté měli v roce 2012 v soutěžích tým mužů hrající třetí sezonu okresní přebor. 
Jarní část sezony byla nevydařená, tým podcenil zimní přípravu a na jaře se herně trápil, 
ale cíl udržet soutěž byl splněn.

Konečná tabulka okresního přeboru 2011/2012 Muži

1. Blansko B 26 18 4 4 78: 34 58

2. Sloup 26 18 4 4 72: 34 58

3. Olešnice 26 12 8 6 51: 42 44

4. Boskovice B 26 12 4 10 64: 44 40

5. Rudice 26 11 7 8 42: 46 40

6. Doubravice 26 12 3 11 40: 45 39

7. Kořenec 26 11 5 10 48: 42 38

8. Olomučany 26 11 5 10 40: 47 38

9. Jedovnice 26 9 9 8 43: 34 36

10. Drnovice 26 10 6 10 60: 58 36
11. Vysočany 26 9 3 14 47: 51 30
12. Šošůvka 26 7 3 16 40: 66 24

13. Letovice 26 5 6 15 34: 56 21

14. Skalice 26 2 3 21 24: 84 9

Podzim 2012 – třetí sezona v okresním přeboru

Okresní přebor se zde tři sezony po sobě hrál v letech 1964 - 1967. Nám se podařilo 
udržet soutěž také tři sezony a je to po 45. letech, kdy tým Vysočan hraje okresní přebor 
třetí sezonu. Před začátkem nového ročníku mělo naše vedení velmi těžkou úlohu, pro-
tože skončilo hned několik fotbalistů i s trenérem a sestava se skládala za pochodu 
ještě v úvodu soutěže. Na trenérský post přišel Laďa Zukal a herní projev našeho muž-
stva se určitě zlepšil. Začátek soutěže nám vyšel náramně, když jsme z prvních 5 kol 
dokázali 4x vyhrát. Bohužel chybnou registrací našich hráčů nám byly dvě výhry kontu-
movány a my jsme tak přišli o 6 bodů. V dalších 6 kolech na nás přišla herní krize, když 
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jsme dokázali porazit jen Olomučany a zejména v zápasech s Doubravicí a s Kotvrdovi-
cemi jsme předvedli nejhorší vystoupení. Po těchto porážkách přišlo několik změn v se-
stavě, což nám pomohlo a my jsme se opět prezentovali dobrou kombinační hrou se 
spoustou šancí, ale bohužel bez gólového efektu za což hovoří pouze 21 vstřelených 
branek. Ze 7 domácích utkání jsme dokázali 5x vyhrát (nezapočítána kontumace) a 2x 
prohrát což je velmi dobrá bilance. O dost horší to bylo na hřištích soupeřů, kde jsme 
dokázali vyhrát pouze 2x (nezapočítána kontumace) 1x remízovat a 4x prohrát.

Tabulka okresního přeboru podzim 2012 Muži 

1. Sloup 14 9 2 3 45: 20 29
2. Doubravice 14 8 4 2 35: 16 28
3. Rudice 14 8 4 2 35: 26 28
4. Vilémovice 14 7 4 3 31: 24 25
5. Lipůvka 14 7 3 4 37: 19 24
6. Olešnice 14 7 3 4 35: 26 24
7. Kořenec 14 6 3 5 31: 25 21
8. Kotvrdovice 14 6 2 6 32: 27 20
9. Jedovnice 14 5 4 5 29: 24 19
10. Vysočany 14 5 1 8 21: 31 16
11. Šošůvka 14 4 2 8 25: 37 14
12. Olomučany 14 3 2 9 19: 47 11
13. Letovice 14 2 3 9 16: 35 9
14. Drnovice 14 2 1 11 15: 49 7

Jaro 2012

Na jaře roku 2012 odehrála jarní část sezony přípravka hrající minikopanou. Trenéři 
mužstva byli Viktor Šebela a Antonín Sedlák. Tým odehrál velmi dobře jarní sezonu.          
V týmu končí několik hráčů, kteří přechází do kategorie žáků.

Přípravka 5+1 skupina A konečná tabulka

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Rudice 16 16 0 0 203: 31 48
2. Blansko 16 14 0 2 136: 47 42
3. Jedovnice 16 8 1 7 93:123 25
4. Lipůvka 16 7 2 7 67:104 23
5. Vysočany 16 6 3 7 96: 96 21
6. Lipovec 16 5 2 9 97:108 17
7. Adamov 16 5 2 9 83:129 17
8. Ráječko 16 4 2 10 60: 94 14
9. Vavřinec 16 1 0 15 66:169 3
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Podzim 2012
OFS Blansko vzhledem k nedostatku dětí pro žákovskou a dorosteneckou kopanou 
umožnil oddílům sloučení a možnost hrát soutěž pod hlavičkou mateřského oddílu bez 
nutnosti přeregistrování hráčů. Náš oddíl se sloučil s TJ Sloup a bude hrát pod hlavičkou 
Sloup/Vysočany okresní přebor skupiny A v sezoně 2012/2013. Po sezoně se funkcioná-
ři sejdou a vyhodnotí spolupráci a rozhodnou zda bude i v budoucnu tahle spolupráce ku 
prospěchu obou oddílů. Trenéři mužstva jsou Viktor Šebela a Jiří Pekárek. Družstvo 
žáků TJ Vysočany hrálo naposledy okresní soutěž v sezoně 1998/1999. Po 13 letech 
hraje žákovský tým spojený se Sloupem okresní přebor žáků skupiny A.                                                 

Tenhle tým si vede velmi dobře a podzimní část dokonce vyhrál, tak jako naši žáci na 
podzim 1998.

Tabulka starší žáci skupina A podzim 2012

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Sloup/Vysočany 7 6 0 1 21: 6 18
2. Lipovec 7 6 0 1 20: 8 18
3. Doubravice 7 4 0 3 25: 11 12
4. Ráječko 7 4 0 3 28: 16 12
5. Lipůvka 7 4 0 3 25: 20 12
6. Č.Hora/Bořitov 7 1 1 5 21: 32 4
7. Svitávka 7 1 1 5 11: 33 4
8. Kotvrdovice 7 1 0 6 6: 31 3

Malá kopaná 

TJ Ultras Vysočany. Mise: hlavně se fotbalem bavit. Malokopálisté  hrají 5. ligu. Hrací 
systém je jaro-podzim. Soutěž má 6 skupin (1 - 5. liga, Divize).

Konečná tabulka 5. ligy 2012
1. MK Velké Opatovice 24 17 3 4 120 : 52 54
2. FC BRUTAL Kuničky 24 17 2 5 95 : 64 53
3. FC Dlouhá Lhota 24 17 1 6 84 : 54 52
4. ŽÍZEŇ Petrovice 24 16 1 7 83 : 49 49
5. SOKOL Šebrov 24 12 2 10 68 : 55 38
6. FC PICCOLO Černá Hora 24 11 3 10 84 : 69 36
7. SAF Brťov 24 9 3 12 51 : 64 30
8. TJ SOKOL Valchov „A“ 24 10 0 14 72 : 108 30
9. TJ ULTRAS Vysočany 24 9 2 13 75 : 77 29
10. SK JKP Olešná 24 8 4 12 69 : 91 28
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11. SK Horní Poříčí 24 7 2 15 82 : 94 23
12. FK Obora 24 5 3 16 44 : 106 18
13. TJ SOKOL Valchov „B“ 24 4 2 18 54 : 98 14

Petr Panáček, předseda TJ

Stolní tenis Vysočany

Do sezony 2012/13 vstoupili čtyři mužstva přihláše-
ná do okresních soutěží. Průběžné výsledky a ta-
bulky můžete najít na www.pinec.info nebo na 
stránkách obce Vysočany, kde jsou přikládány i 
články z jednotlivých utkání všech mužstev.
V srpnu se nám podařilo uspořádat 2. ročník letního 
soustředění mládeže. Akce trvala 6 dní. Hlavní ná-
plní byl samozřejmě trénink stolního tenisu. Oddíl 
ČKD Blansko nám zapůjčil robota pro stolní tenis. 
To je výborný pomocník pro trénování jak začáteč-
níků tak i pro profesionály. Děcka si vyzkoušeli tré-
novat s robotem a moc se jim to líbilo. Kemp samozřejmě doplňovalo mnoho dalších 
aktivit. Navštívili jsme Punkevní jeskyně, svezli se vláčkem i lanovkou za což děkujeme 
p. Hejčovi Radkovi. Letos nám přálo i krásné počasí, tak jsme využili možnost koupání 
v rybníku a jednu noc jsme přespali v kempu Baldovec,kde si děcka vyzkoušeli nároč-
nost lanového centra a mnoho dalších aktivit. Večer jsme udělali táborák a nálada byla 
výborná. Další den jim Pavel Ševčík připravil trampské odpoledne s různými soutěžemi 
a večer i s rodiči proběhlo opékání špekáčků. Poslední den proběhl závěrečný turnaj a 
zhodnocení akce. Kemp byl absolutně vydařený a všichni se již těší na další ročník. 
Velké poděkování patří trenérům stolního tenisu Pavlovi Gyurgyikovi,Ondrovi Zouharovi 
a všem co se na této skvělé akci podíleli. Finančně nám na akci přispěla i obec Vysoča-
ny a TJ Vysočany, proto jim patří velké poděkování. Část nákladů hradili rodiče žáků.

Na začátku listopadu jsme uspořádali nábor nejmladších talentů od 5 do 10 let.  Akce 
proběhla nad očekávání trenérů a přišlo šest nových tváří. Postupně se přidali další. 
Nyní již každé úterý a pátek od 16:30 do 17:30 probíhá trénink nejmladších žáků s po-
čtem kolem desíti. Pokud by měl někdo další zájem své děti přivést na trénink, může tak 
kdykoliv učinit v těchto termínech. Jelikož je to velice časově náročné, podílí se na tré-
nování více trenérů, za což jim patří velké poděkování. Nejčastěji to jsou Pavel Gyurgy-
ik, Ondra Zouhar, Libor Veselý, Lukáš Zukal a Pavel Ševčík. Od 17:30 do 18:30 nejmlad-
ší žáky vystřídají pokročilý žáci a od 18:30 do 20:00 muži. Členskou základnu stolního 
tenisu ve Vysočanech již tvoří více jak 35 lidí, z toho větší polovina jsou nadějní žáci           
a přípravka.

V letošní sezoně čeká žáky 9 okresních bodovacích turnajů. Na prvním z nich ve Zbra-
slavci se všem osmi nominovaným žákům podařilo postoupit ze skupiny ve svých kate-
goriích. V nejmladších žácích skončil Aleš Zukal čtvrtý, v mladších žácích Aleš Kellner 
šestý, ve starších žácích Adam Zukal na skvělém druhém místě, když prohrál až ve finá-
le s Tomášem Horváthem z Boskovic. V dorostu byl Danek Janáč osmý. Druhým turna-
jem byl okresní přebor v Rájci. Tento turnaj vyšel klukům náramně. Aleš Zukal byl v nej-
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mladších druhý. Aleš Kellner v mladších také vybojoval druhé místo. Ve starších se po 
bitvě ve finále s Horváthem podařilo zvítězit Adamovi Zukalovi a stal se okresním přebor-
níkem. V dorostu Byl Danek Janáč šestý a Adam Zukal osmý. Na konci října se konal 
celorepublikový turnaj nejmladších a mladších žáků v Blansku. Tvrdou konkurenci si 
vyzkoušel Aleš Zukal. Ve čtyřčlenné skupině se mu podařilo jednou vyhrát, ale třetí mís-
to na postup nestačilo, ovšem zkušenosti už mu nikdo nevezme. Jako doplněk se hrálo 
i v kategorii do 21 let, kde dostal šanci od pořadatelů si zahrát Adam Zukal. Hrát proti 
klukům, kteří již hrávají ligu, bylo pro Adama velkou zkušeností. Naši talentovaní žáci 
Adam Zukal, Michal Žáček, Aleš Kellner a Aleš Zukal dojíždějí dvakrát týdně i na trénink 
do Blanska. Tam se jim věnují ligoví trenéři a zatrénují si s klukama hrající vyšší soutěže 
a jejich výkonnost jde zákonitě nahoru nesmírně rychle. Velké úspěchy slaví žáci i na 
půdě školy. Michalovi Žáčkovi s Alešem Kellnerem na turnaji škol okresu Blansko se 
podařilo vyhrát kategorii mladších žáků ve dvojicích. Ve starších žácích se dostali do 
semifinále Adam Zukal s Martinem Škrabalem.

V listopadu se nám podařilo zakoupit nové dresy pro muže i pokročilé žáky, a jelikož se 
nám podařilo sehnat sponzory, zakoupili jsme i robota pro stolní tenis, který bude sloužit 
nejen pro začínající hráče, ale i pro pokročilé a registrované hráče. Vyzkoušet si ho 
může přijít kdokoliv i z řad amatérských pingpongářů, kdykoliv během tréninku mužů. 
Obrovské poděkování patří všem sponzorům, kteří nám přispěli. Jsou to TECNOTRADE 
OBRÁBĚCÍ STROJE, DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, Ing. VLADIMÍR KOTEK, REKLAMNÍ 
FABRIKA - JIŘÍ LÁZNIČKA. Nemalou částkou si také přispěli sami hráči a rodiče žáků.

V pátek 28. 12. 2012 pořádáme Vánoční turnaj registrovaných hráčů, v sobotu 5. 1. 2013 
Okresní novoroční turnaj mužů, v neděli 6. 1. 2013 Okresní bodovací turnaj mládeže.   
Na všechny tyto turnaje Vás co nejsrdečněji zveme.

Ondřej Zouhar, Miroslav Žáček

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy - škola rodinného typu

Škola se i v tomto školním roce zaměřuje na výuku jazyků a výuku v pří-
rodě. Angličtina - třetinu výuky na celém 2. stupni vede anglický rodilý 
mluvčí. Žáci tak jsou lépe připraveni pro praktické využití anglického jazy-
ka. Informatika - kromě práce s kancelářskými programy také vytváření 
vlastních www stránek, záznam a střih videa. Naše škola je ojedinělá              
i tím, že děti seznámí kromě prostředí Windows i se systémem Apple 
(počítače a operační systém Apple tvoří naprostou většinu vybavení televizních a grafic-
kých pracovišť). Absolventi školy tak získají širší možnosti uplatnění v praxi. Individuál-
ní přístup – úspěšně integrujeme děti s tělesným postižením díky důrazu na vysokou 
profesní odbornost vyučujících a rodinnému prostředí. Integrace a podpora žáků se spe-
cifickými vzdělávacími potřebami je jednou z dalších priorit školy, stejně tak jako indivi-
duální přístup k dětem a nadaným žákům.

Výuka v souvislostech a provázání teorie s praxí - cyklus přednášek a exkurzí:
-	 Přírodovědná exkurze - invazní druhy v naší přírodě. Přeprava - nový školní 

autobus.
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-	 Vojenské mise České armády (Irák, Afghánistán)
-	 Afrika – Keňa. Na přednášku navazuje zapojení školy do projektu Adopce na dálku.
-	 Prvňáci poznávají Ostrov u Macochy – propojení výuku prvouky s realitou.
-	 Projekt Zdravá chodidla - klinicky odzkoušená aktivní stélka zajišťující zdravé 

chodidlo.
-	 Nositelé Nobelových cen – přednáška o Jaroslavu Heyrovském, jediném českém 

nositeli této ceny za chemii (polarografie), a současných trendech výzkumu v chemii.

Exkurze a přednášky navazují na aktivity úspěšně řešeného EU projektu Schola natura-
lis (2 mil. Kč) a tvoří součást výuky v přírodě. Na výuku v přírodě se škola dlouhodobě 
zaměřuje. Autobusová zastávka - díky sponzorskému daru dojde na jaře k instalaci 
autobusové zastávky pro dojíždějící žáky. Jedná se o dřevěnou čekárnu o velikosti 3 x 
2,4 m. Školní dílny – celková modernizace z fondů EU - díky úspěšně obhájenému pro-
jektu z fondů EU dochází k celkové modernizaci školních dílen a podpoře výuky řeme-
sel. Přírodní učebna – vznikne proměnou prostranství před školou. Dotace z Minister-
stva ŽP. Šamalíkova míle - Druhý ročník sportovního odpoledne navazující na loňský 
úspěšný ročník proběhne 9. 6. 2013. Srdečně zveme Vás i děti, přijďte si zasportovat a 
udělat něco pro zdraví. Školní arboretum – přijměte také pozvání na slavnostní otvírání 
dokončeného arboreta. Otevírání je předběžně plánováno na červen 2013, přesný ter-
mín bude upřesněn. Den otevřených dveří a vánoční dílny - návštěva školy spojená       
s její prohlídkou proběhne spolu s vánočními dílnami 20. 12. 2012 od 7.45 do 12.20 hod. 
Novinka ve vzdělávání - podcasty - zajímavý a atraktivní moderní prvek ve výuce. 
Odborný dohled převzala Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s Masarykovou uni-
verzitou v Brně. Školní autobus – zajišťuje dopravu žáků do školy. Bezpečnost dětí je po 
celou jízdu zajištěna dospělou osobou, která děti od rodičů přebírá a doprovází je poté 
do školy a zpět. Dle domluvy s rodiči zastavuje autobus u domu jednotlivých žáků. Dů-
vodem je snaha s ohledem na neustále rostoucí provoz omezit přecházení dětí přes 
vozovku, včetně čekání na zastávkách, kde hrozí vstup na vozovku a střet s projíždějí-
cími vozidly. Sběr starého papíru, TetraPaku, hliníku a elektroodpadu - celkem bylo 
sesbíráno a předáno k recyklaci 5 310 kg starého papíru, 36 kg nápojových obalů a 1 kg 
hliníku. Ušetřili jsme tak několik vrostlých stromů a dalších surovin. Škola využívá pro 
tisk většiny dokumentů právě recyklovaný papír. Výtěžek ze sběru (8 496 Kč) i elektro-
odpadu (2 600 Kč) bude využit na nákup vybavení a pomůcek. Loňský výtěžek byl pou-
žit na nákup vybavení posilovny. Za příspěvek ke sběru děkujeme jménem žáků a učite-
lů školy. 

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v celém novém roce 2013 přeje jmé-
nem žáků a učitelů ZŠ Ostrov u Macochy. 

Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., ředitel školy

Letem světem ze školy
Na školním hřišti jsme založili arboretum. Každá třída v něm má svůj strom, o který 
bude pečovat. Kromě stromů ovocných i okrasných, trvalek a keřů, zde bude pergola pro 
výuku v přírodě a ohniště pro akce rodičů s dětmi. Stromy a rostliny, které v něm porostou, 
jsou v Moravském krasu původní a žáci se o nich učí. Výsadbu zaplatil Ústav Silva 
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Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví z Průhonic. V průběhu letní odstávky proběhla 
rekonstrukce školního bazénu. V příštím roce bude třeba bazénovou halu znovu 
zaizolovat, zabetonovat a vydláždit. Na provoz bazénu v této sezóně to nebude mít vliv. 
Sbíráme starý papír. Nemáme vypsaný zvláštní termín; sběr můžete přivézt kdykoliv. 
Svázané balíky nechte vedle hlavního vchodu. Pohybově nadané děti, které mají zájem 
o kurzy hip hopové kultury nejen v podobě všech street dance stylů, již nemusejí dojíždět 
do Brna či Blanska. Přímo ve škole probíhají kurzy street dance.
Mezinárodní jazykové zkoušky mohou pomoci získat dobře placené místo. Většině 
zaměstnavatelů, kteří vyžadují znalost angličtiny, musíte předložit mezinárodně platné 
potvrzení, že jste dosáhli určité jazykové úrovně. Proto nabízíme žákům možnost složit 
zkoušky počáteční úrovně již v průběhu povinné školní docházky. 1. června 2012 
absolvovalo šest žáků a žákyň 9. ročníku v Brně zkoušky úrovně A2. Výborná zpráva je, 
že jsme dosáhli stoprocentního úspěchu; všichni žáci certifikát získali. Také ve školním 
roce 2012/2013 budeme připravovat žáky 8. a 9. ročníku k dalšímu kolu. 
Výuka - počítačová učebna, interaktivní tabule, cvičný byt, odborné učebny. Výuka 
informatiky je vedena specialistou – inženýrem informatiky. Příprava žáků 9. ročníku ke 
studiu formou ročníkových prací a vyššího počtu hodin českého jazyka a matematiky. 
Přípravné testy na střední školy; akce „Přijímačky nanečisto“. Rozsáhlý systém 
volitelných předmětů na 2. stupni (orientace na přírodní vědy, umění, praktické činnosti, 
jazyky atd.). Projektová výuka. Školní psycholožka pro děti i rodiče. Nabídka 30 kroužků 
a mimoškolních aktivit zdarma či za minimální poplatek. Pobočka SZUŠ Blansko 
(všechny kytary, flétna, klavír, klávesy, zpěv, nauka).
Cizí jazyky - výuka jazyků v  jazykové učebně s využitím moderních metod a pomůcek. 
Výuka druhého cizího jazyka od 7. ročníku – možnost volby mezi německým a ruským 
jazykem. Škola udržuje mezinárodní kontakty; do těchto aktivit se zapojují především 
žáci.
Sportovní zázemí - žáci využívají moderní sportovní areál – bazén, hřiště, velkou 
tělocvičnu s ozvučením a posilovnu. Bezplatná intenzivní výuka plavání. Lyžařský kurz, 
kurz snowboardingu, kurz vodní turistiky (rafty). Pravidelná účast žáků na sportovních 
akcích regionálního i krajského rozsahu.
Veřejnost - internetová žákovská knížka, on-line komunikace se školou a jídelnou 
(omluvy žáků, odhlašování obědů, přihlášky do školy, do družiny). Pravidelné odpolední 
individuální konzultace s ředitelem školy. Obsáhlé webové stránky školy www.zssloup.
net. Dny otevřených dveří se svozem ze spádových obcí. Kurzy informatiky a keramiky 
pro dospělé. Občasník ZŠ Sloup zdarma. Plesy, výlety pro děti i rodiče, vzdělávací akce 
pro rodiče dětí s handicapem. 
Chcete si školu v klidu prohlédnout? Kontaktujte ředitele školy na čísle 606 858 240.

Vážení rodiče, občané Vysočan, dovolte, abychom vám popřáli klidné prožití Vánoc            
a mnoho úspěchů v roce 2013 - zaměstnanci ZŠ Sloup.

                   Mgr. Pavel Dočekal                      
a zaměstnanci ZŠ Sloup

K základnímu vzdělání patří poznávání hlavního měs-
ta. Každý podzim navštíví deváťáci nejdůležitější 
pražská místa.
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Kalendář akcí

Datum Název akce Hlavní organi-
zátor

Charakteristika akce

12. 1. 2013 Sportovní ples TJ Vysočany Tradiční sportovní ples, který již 
pravidelně zahajuje jako první 
plesovou sezonu ve Vysoča-
nech. Začátek ve 20.00 hodin, 
jste srdečně zváni.

26. 1. 2013 Maškarní ples ČČK Vysočany Letos po 59. se koná tento zná-
mý ples, rej masek začíná ve 
20:30, zváni jste na příjemnou 
akci. K tanci a poslechu hraje 
POHODA.

9. 2. 2013 Ostatky - průvod 
masek

SDH Molenburk, 
SDH Housko

Dopolední průvod masek od 9 
hodin v Molenburku i Housku, 
bude završen ostatkovou zába-
vou.

9. 2. 2013 Ostatková zá-
bava

SDH Molenburk Tradiční ostatková zábava spo-
jená se starými zvyky a s po-
chováváním basy od 20 hodin.

10. 2. 2013 Dětský karneval ZŠ Vysočany Oblíbený dětský karneval bude 
začínat ve 14 hodin.

30. - 31. 3. 
2013

Výstava modelů LMK Morava Vy-
sočany

Tradiční již VI. ročník - výstava 
RC modelů v kulturním domě.

11. 5. 2013 Svátek matek ZŠ Vysočany Překvapení maminkám - setkání 
ve škole.

1. 6. 2013 MDD ZŠ Vysočany Společný výlet celé rodiny.

26. 6. 2013 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.



Prosinec 2012

33

7. 7. 2013 Cyrilometo-
dějská pouť - 
Oslavy 1150 let 
příchodu Cyrila 
a Metoděje na 
Moravu

Farnost Vysočany Oslava patrocinia farnosti Vy-
sočany u Blanska, mše svatá v 
9 hodin, Svátostné požehnání 
ve 14:30 hodin. Oslavy 1150 let 
příchodu Cyrila a Metoděje na 
Moravu.

4. - 8. 7. 
2013

Vysočanská 
pouť

TJ Vysočany Historicky tradiční akce TJ 
Vysočany,   4.7. ARCUS, 5.7. 
MEDIUM, 6.7. ARCUS, 7.7. 
DENS  

17. 7. 2013 Vysočanské 
polétání

LMK Morava Vy-
sočany

Letecko-modelářský den pro 
širokou veřejnost.

veselé vánoce a šťastný nový rok

pour féliciter
2013
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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 290 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 5. 3. 2013. 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, Vysočany 130, 67913 Sloup v Moravském krasu         
 IČ: 00281301.  MK ČR E 20600.
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