Březen 2013

Zpravodaj Obce Vysočany

OBEC VYSOČANY

Zpravodaj Obce Vysočany

Obsah:
Slovo starosty....................................................................................................................3
Střípky z obecní kroniky – 3. díl........................................................................................4
Aktuální seznam e-mailových adres..................................................................................5
Rozpočet obce Vysočany - rok 2013.................................................................................6
Všeobecné informace OÚ.................................................................................................8
Termíny svozu odpadů v roce 2013..................................................................................8
Projekt „Žijeme spolu všechny generace“.........................................................................9
Evidence obyvatel...........................................................................................................10
Informace farního úřadu..................................................................................................10
Výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje.............................................................................10
Dotace na výměnu oken na kostele................................................................................ 11
Výtvarný projev a psychický vývoj dítěte......................................................................... 11
Za zneužití tísňové linky hrozí pokuty.............................................................................14
Každý z nás se může dostat na místo činu.....................................................................14
Hodnocení sezóny stolního tenisu 2012/2013................................................................15
Zpráva o činnosti SDH Vysočany za rok 2012................................................................16
ZŠ - Školní rok 2012........................................................................................................17
SDH Housko....................................................................................................................19
Informace Místní skupiny ČČK........................................................................................20
Včelařské připomenutí před nadcházejícím jarem..........................................................21
Svaz tělesně postižených v ČR – MO Sloup – Šošůvka – Vysočany..............................22
Plán činnosti Svazu postižených civilizačními chorobami...............................................22
Kalendář akcí v naší obci................................................................................................23
Inzerce.............................................................................................................................24

2

Březen 2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čas od posledního zpravodaje, který byl vydán koncem minulého
roku, se rychle přehoupl a nyní se již všichni připravujeme na velikonoční svátky a příchod jara.
Dovolte mi, abych využil této příležitosti a informoval vás o dalším dění v naší obci. Na
posledním zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 22. února 2013, byl schválen
rozpočet obce, který je pro další chod obce velmi důležitý. Ve stručnosti bych vás velmi
rád seznámil s důležitými investicemi, které obec v letošním roce čekají. Jak jsem vás
informoval již koncem roku, byla podána žádost o dotaci z evropských fondů na projekt
„Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu a kulturního domu“, který spočívá v zateplení objektu. Naše žádost tehdy uspěla a nyní stojíme před vlastní realizací.
Je před námi výběr dodavatele stavby a předpoklad začátku prací je v měsíci květnu
tohoto roku. Celková investice se bude pohybovat kolem 2.000.000,- Kč. Dotace ze
Státního fondu životního prostředí na tuto akci bude přibližně ve výši 1.500.000,- Kč.
Další investiční akcí v letošním roce je dokončení druhé etapy výstavby „Komunikace
Nad Lineou a inženýrské sítě v dotčeném území“. V loňském roce byly kompletně v této
lokalitě zbudovány inženýrské sítě a v letošním roce se dokončí vlastní zpevněná komunikace v částce necelých 900.000,- Kč. Jen okrajově se prozatím zmíním o možnosti
získání dotace v rámci 44. výzvy OPŽP na zateplení naší základní školy. Rozhodli jsme
se využít možnost získat další evropské finanční prostředky do naší obce v rámci výzvy,
která byla vyhlášena pouze 14 dnů, a tudíž jsme operativně zareagovali na přípravu
a podání žádosti o dotaci a podali jsme žádost o dotaci na zateplení tohoto objektu.
Uvidíme, zda budeme úspěšní a zda se podaří využít nabízených evropských prostředků i pro naši obec. Pokud se podaří dotaci získat, bude to jen dobře a obec na energiích
v základní škole ušetří v budoucnu nemalé finanční prostředky.
Ještě letos a příští rok nás čekají poslední dvě splátky vodovodu, který byl dokončen
v naší obci v roce 1997, tím bude kompletně splacen. Dále jako každý rok uvádím
a v letošním roce tomu nebude jinak, že nemalé finanční prostředky na provoz jsou
uvolňovány pro základní školu, mateřskou školu, ale také na údržbu veřejných ploch
a komunikací, hlavně pak v zimním období.
Chtěl bych zde také zmínit i skutečnost, že jsme se rozhodli vyřešit dnes již v podstatě
nefunkční hřiště pod základní školou. Na tuto akci obec nechala vypracovat projekt multifunkčního hřiště s umělým povrchem a zažádala o stavební povolení na stavební úřad
v Blansku. Jelikož v současné době je rozpočet obce velmi napjatý a není možné tuto
investici realizovat z obecního rozpočtu, rada obce rozhodla, že vlastní realizace by proběhla až na základě získané dotace. Projekt multifunkčního hřiště s platným stavebním
povolením bude připravený a v okamžiku vypsání vhodné výzvy požádáme o dotaci.
Realizací tohoto hřiště by se uvedená, dlouho neřešená, lokalita vyřešila a pomohla by
rozšířit sportovní vyžití v obci. Hřiště by sloužilo pro děti v základní škole, kde by mohly
probíhat běžné sportovní hry a výuka tělesné výchovy, ale také pro širokou veřejnost.
Součástí hřiště bude i běžecká dráha s umělým povrchem a dráha pro skok do dálky
s pískovým doskočištěm.
A nyní se zmíním o tak diskutovaném tématu kanalizace v naší obci. Prakticky více jak
jeden a půl roku jsme řešili otázku výběrového řízení na dodavatele stavby, protože
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společenství firem VHS - TRASKO - MIS podalo dne 27. 7. 2011 k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) námitku proti výběrovému řízení na dodavatele stavby.
Po všech rozhodnutích úřadu, proti kterým se toto společenství firem neustále odvolávalo, a kladná rozhodnutí ÚOHS v náš prospěch napadalo, po všech dalších náročných
jednáních, bylo ÚOHS dne 22. 2. 2013 rozhodnuto definitivně. Předseda tohoto úřadu
potvrdil rozhodnutí úřadu ze dne 2. 11. 2012, a tím rozklad společenství VHS - TRASKO
– MIS zamítl. Tímto ÚOHS potvrdil, že výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV
a stoková síť Vysočany bylo provedeno správně, v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách, a obec tedy v tomto výběrovém řízení nikterak nepochybila. V současné
době se tedy již připravují, kompletují a doplňují veškeré dokumenty pro Státní fond životního prostředí (SFŽP), aby mohla být podepsána smlouva o poskytnutí dotace a tím
aby mohla začít vlastní realizace akce. Na základě jednání se SFŽP a s dodavatelem
stavby je nynější předpoklad zahájení stavby v červenci tohoto roku. Vše bude ale závislé od toho, kdy bude se SFŽP podepsaná smlouva o přidělení dotace. O dalších krocích
k této akci vás budu průběžně informovat.
Na závěr si dovolím popřát Vám a všem Vašim blízkým krásné a požehnané Velikonoce
a radost z přicházejícího jara.
Josef Ovad, starosta obce

Střípky z obecní kroniky – 3. díl
Milí spoluobčané! Vzpomenete-li si na popis vysočanské zimy z minulého Zpravodaje
a srovnáte-li jej s proměnlivým počasím, které nás svými výkyvy v nedávných měsících
překvapovalo svojí nestálostí, možná si ve shodě se mnou říkáte: „Kam se poděly ty
kopy sněhu, které nedovolovaly vápeníkům cestu na trh?“ Jako by někdejší kronikář
nepopisoval dějinné události, ale nějaký pohádkový příběh, dobře pasující leda tak do
zasněžených kulis ladovských obrázků. František Tenora si však ve své učitelské pečlivosti jistě nevymýšlel, a co zapsal, to měl ze své zkušenosti dobře podloženo. Je ovšem
pravdou, že se ve své kronikářské činnosti neomezoval pouze na suchopárné líčení
událostí, odehrávajících se kolem něj. Své naučné vyprávění prokládal také ukázkami
zdejší lidové slovesnosti. Zaznamenal tak rozličné říkanky a písničky, které – jak mu
nabyté vzdělání dovolovalo – opatřil notovým zápisem, aby jednou neupadly v zapomnění a mohly si je zazpívat i další generace. A tak máme na straně 56 prvního dílu
obecní kroniky dokonce i původní znění jedné známé pohádky, kterou panu Tenorovi
vypravovala stařenka Ševčíková z č.p. 69. Zavolejte tedy svoje synky, dcerky a vnoučátka, protože dnešní střípky jsou adresovány především jim.
O kohoutkovi a slepičce
Byla jedna stařenka a měla slepičku a kohoutka. Jednou řekla slepička kohoutkovi, že
půjdou za humna na střešinky. Slepička řekla kohoutkovi, aby vylezl. Házel jí střešinky
a slepička najednou pokřela střešinku i s kostkou a dávila se. Kohoutek běžel ke studni.
„Studno, dej vody!“ „Kemu vody?“ „Mé slepičce, již tam zbihá vzhůru nohy!“ „Já ti spíš
vody nedám, až mi doneseš od švadlenky čepec.“ „Švadleno, dej čepec!“ „Kemu čepec?“ „Studni čepec.“ „Co studňa?“ „Vody.“ „Kemu vody?“ „Mé slepičce, již tam zbihá
vzhůru nohy.“ „Já ti spíš čepec nedám, až mi doneseš od ševce střevíce.“ „Ševcu, dej
střevíce!“ „Kemu střevíce?“ „Švadleně střevíce.“ „Co švadlena?“ „Čepec!“ „Kemu če4
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pec?“ „Studni čepec.“ „Co studňa?“ „Vody!“ „Kemu vody?“ „Mé slepičce, již tam zbihá
vzhůru nohy.“ „Já ti spíš střevíce nedám, až mi doneseš od svině štětiny.“ „Sviňo, dej
štětiny!“ „Kemu štětiny?“ „Ševcovi štětiny.“ „Co ševc?“ „Střevíčky!“ „Kemu střevíčky?“
„Švadleně střevíčky.“ „Co švadlena?“ „Čepec!“ „Kemu čepec?“ „Studni čepec.“ „Co studňa?“ „Vody!“ „Kemu vody?“ „Mé slepičce, již tam zbihá vzhůru nohy.“ „Já ti spíš štětin
nedám, až mi doneseš od mlatců zrní.“ „Mlatcu, dej zrní!“ Atd.... „Já ti spíš zrní nedám,
až mi doneseš od kuchařky oběd.“ „Kuchařko, dej oběd!“ „Kemu oběd?“ „Mlatcům oběd.“
„Co mlatci?“ „Zrní!“ „Kemu zrní?“ „Svini zrní!“ „Co sviňa?“ „Štětiny!“ „Kemu štětiny?“
„Ševcovi štětiny.“ „Co švec?“ „Střevíčky!“ „Kemu střevíčky?“ „Švadleně střevíčky.“ „Co
švadlena?“ „Čepec.“ „Kemu čepec?“ „Studýnce čepec.“ „Co studýnka?“ „Studýnka dá
vody mé slepičce, již tam zbihá vzhůru nohy.“ Kuchařka dala oběd, on ho zanesl mlatcům, mlatci dali zrní, on je dal svini, svině dala štětiny, on je zanesl ševcovi, ševc dal
střevíčky, on zanesl střevíce švadleni, švadlena dala čepec, on jé zanesl studni, studňa
dala vody, on ji zanesl slepičce... a slepička již byla mrtvá.
Informace k obecní kronice
Mnohé z občanů už asi napadla otázka, mohou-li se s obecní kronikou setkat i jiným
způsobem, než skrze články v Obecním zpravodaji. Rozhodl jsem se proto případným
zájemcům sdělit jejich možnosti. V současné době sestává naše kronika ze dvou knih,
z nichž první je v úschově Státního okresního archivu v Blansku. Její digitální fotokopie
je spolu s druhým svazkem kroniky uložena na obecním úřadě. Právo nahlédnout do
obecní kroniky má podle zákona č. 132 ze dne 14. března 2006 každý občan. § 4 však
výslovně udává, že „pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře“. Rád bych tedy tímto vybídl každého, kdo by někdy měl zájem pohlédnout do textu obecní kroniky, ať už z důvodů soukromých, nebo studijních, aby mne
kontaktoval na adrese sefrtp@seznam.cz. Tam se individuálně domluvíme na dalším
postupu.
Bc. Pavel Ševčík, kronikář obce

Aktuální seznam e-mailových adres vysocany.com
Obecní úřad
Starosta
Místostarosta
Účetní
Kulturní dům
Matrika
TJ Vysočany
Skauti

obecniurad@vysocany.com Knihovna

knihovna@vysocany.com

starosta@vysocany.com ZŠ

zs@vysocany.com

mistostarosta@vysocany.com MŠ

ms@vysocany.com

ucetni@vysocany.com SDH Molen.
kd@vysocany.com SDH Housko
matrika@vysocany.com Zpravodaj
tj@vysocany.com MO ČČK
skauti@vysocany.com Farnost

sdhmolenburk@vysocany.com
sdhhousko@vysocany.com
zpravodaj@vysocany.com
cck@vysocany.com
farnost@vysocany.com
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Rozpočet obce Vysočany - rok 2013
Příjmy
paragraf

položka

Plán v Kč

1112

název položky
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a
fun. pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

140 000

1111

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1333

Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatky za odnětí pozemků lesa
Poplatky za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu
Poplatek ze psů

1334
1335
1340
1341

1 400 000
95 200
2 800 000
600 000
1 000
7 600
410 000
15 200

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

20 000

Odvod výtěžku z provozování loterií

20 000

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitostí
Ostatní splátky půjček prostředků od veř. rozp.
územní úrovně
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
v rámci souhr. dotačního vztahu
Převody z rozpočtových účtů

4111
4112
4134
4222
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35 000

1351

2449

1019

1 100 000

Investiční přijaté transfery od krajů
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost

2141

Vnitřní obchod

3314

Činnosti knihovnické

3341

Rozhlas a televize

3392

Zájmová činnost v kultuře

3632

Pohřebnictví

10 000
370 000
200
54 800
221 400
1 000
89 100
3 000
48 000
900
4 000
100 000
6 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

117 500

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

10 000
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3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

17 700

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

35 000

6171

Činnost místní správy

11 900

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

30 000

6409

Ostatní činnosti

9 000

Příjmy celkem

7 782 500

Financování
8115

Zapojení přebytku z minulých let

2 136 500

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

20 000 000

Příjmy celkem

29 919 000

Výdaje
paragraf

název položky

Plán v Kč

2212

Silnice

85 000

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

10 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2310

3111

Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly
Předškolní zařízení - mateřská školka

3117

První stupeň základních škol

2321

3314

Činnosti knihovnické

3319

3341

Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.
povědomí
Rozhlas a televize

3392

Zájmová činnost v kultuře

3421

Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost

3326

3399
3419

39 900
501 000
20 738 300
300 000
1 100 000
28 000
169 000
10 000
20 400
2 459 100
3 400
25 000
300 000

3421

Využití volného času dětí a mládeže

80 000

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

8 000
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3631

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným
Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3543

2 000
205 000
12 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

917 600

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

30 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

403 500

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

110 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

155 000

5212

Ochrana obyvatelstva

1 000

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

Zastupitelstvo obce

50 500
831 500

6118

Volba prezidenta republiky

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

6399

Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
Ostatní finanční operace

95 200

6402

Finanční vypořádání minulých let

22 700

6330

54 800
1 125 500

Výdaje celkem

7 000
21 000
1 000

29 919 000

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

Termíny svozu odpadů v roce 2013
(každý lichý týden ve středu) oprava termínů
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27.3.

5.6.

14.8.

23.10.

10.4.

19.6.

28.8.

6.11.

24.4.

3.7.

11.9.

20.11.

8.5.

17.7.

25.9.

4.12.

22.5.

31.7.

9.10.

18.12.
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Projekt „Žijeme spolu všechny generace“
Naše obec v listopadu 2012 požádala o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prostřednictvím Místní akční skupiny Moravský
kras (MAS Moravský kras) na projekt „Žijeme spolu všechny generace“. Tento náš projekt byl vybrán k podpoře a v současné době již byla zahájena jeho realizace.
Smyslem projektu je podpořit spolkový a společenský život v naší obci s návazností na
zajištění vyšší atraktivity venkova a pro rozvoj a podporu kvality života v obci. Cílem
projektu je pořízení vybavení pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových, sportovních organizací, spolků a církví, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Pořízeno bude audio vybavení, stany, pivní sety
(lavice a stoly) a promítací technika. Vybavení bude využíváno na akcích konaných
v obci, dle potřeb jednotlivých pořadatelů těchto akcí. Informace o možnostech zapůjčení vybavení budou prezentovány na webu obce společně s organizačními pokyny pro
zapůjčení a navrácení vybavení nebo budou k dispozici na obecním úřadu.
Aktivity projektu:
- výběrové řízení na pořizované vybavení
- propagace projektu - nabídka vybavení na webu obce a ve Zpravodaji Obce Vysočany
- uspořádání plánovaných akcí s partnery
- koordinace půjčování vybavení složkám a spolkům v obci na jejich akce
- žádost o proplacení
- ukončení realizace projektu
- zajištění udržitelnosti projektu
Celkové náklady projektu činí 154 880,- Kč, dotaci od SZIF jsme získali ve výši 116 010,- Kč.

Mgr. Bořivoj Sekanina, místostarosta
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Evidence obyvatel
Obec Vysočany měla k 31. 12. 2012 celkem 788 obyvatel, z toho:

•

Housko 222 obyvatel (muži 106, ženy 116)

•

Molenburk 566 obyvatel (muži 295, ženy 271).

V průběhu roku 2012:

•
•
•
•

narozených 5 dětí
zemřelo 12 občanů
přistěhováno 11 občanů
odstěhováno 12 občanů

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:
28. 03. 2013

18:00 hod.

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně

29. 03. 2013

18:00 hod.

Velký pátek – obřady na památku Umučení Páně

30. 03. 2013

21:00 hod.

Bílá sobota – Velikonoční vigilie

31. 03. 2013

09:00 hod.

Neděle velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

31. 03. 2013

14:30 hod.

Te Deum a Svátostné požehnání

01. 04. 2013

08:00 hod.

Pondělí v oktávu velikonočním

07. 04. 2013

09:00 hod.

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

Výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
a 140. výročí posvěcení kostela
V tomto roce si připomínáme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. Učení bratři k nám přišli v roce 863 z daleké Konstantinopole. Jejich misie sehrála významnou roli v dějinách většiny slovanských národů. Věrozvěstové předali našemu národu hodnoty víry, kultury, vzdělanosti a písma a stáli také u počátků naší státnosti. Náš farní kostel je těmto dvěma věrozvěstům zasvěcen. Letos si také
připomeneme 140. výročí od posvěcení kostela.
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V rámci oslav těchto výročí budeme během roku pořádat několik akcí, o kterých vás
budeme v předstihu informovat. Naše farnost se zapojila do vědomostní soutěže pro děti
školního věku (od 3. do 9. třídy ZŠ) „Velkomoravské dobrodružství 2013“, kterou vyhlásilo Biskupství brněnské. Dále jsme ve fázi zapojení se do Cyrilometodějského geocachingu. Budeme pořádat koncert chrámového sboru Kantila Křtiny, farní táborák bude
letos zaměřený na hry a soutěže o Cyrilovi a Metodějovi, plánujeme uspořádat farní pouť
na místa spojená s Cyrilem a Metodějem, pouť pro mládež na Klimentek, na podzim
koncert manželů Grobárových, o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července bude mše
svatá slavena latinsky, a další.

Dotace na výměnu oken na kostele
Během roku 2012 jsme realizovali projekt „Výměna oken v kostele sv. Cyrila a Metoděje
ve Vysočanech“, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova (PRV) ze Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF) prostřednictvím Místní akční skupiny Moravský kras (MAS Moravský kras). Celkové náklady projektu činily 488 964,- Kč, dotaci od
SZIF jsme získali ve výši 439 331,- Kč.
Cílem tohoto projektu byla výměna oken v zákristii a na oratořích z důvodu možnosti
větrání kostela. Původní okna, která měla větrací otvory, byla v minulosti zvenčí zdvojená a zazděná dalším oknem, tím se zlepšilo zamezení tepelných ztrát, ale kostel byl
uzavřen, větrací okna nebylo možné využít a nebylo možné přirozeně vyvětrat atmosférickou vlhkost. Nová dřevěná okna je nyní možné z jednoho místa elektricky otevírat a
tím umožnit důležité větrání kostela. V presbytáři pak ještě byla zvenčí přidaná kulatá
okna, která zvýšila tepelnou izolaci kostela.

Na závěr mi dovolte popřát Vám milostiplné a požehnané Velikonoce.
Mgr. Marcel Javora, farář

Výtvarný projev a psychický vývoj dítěte
V současné době do naší MŠ je zapsáno 24 dětí. Kapacita je 26 dětí – máme tedy volná
místa. Do ZŠ odejde 8 dětí. Zápis bude koncem měsíce dubna.
Dětí máme sice méně, ale ve školce se však stále něco děje. Při práci s dětmi vycházíme z ŠVP, který jsme nazvali: S písničkou a úsměvem, hrajeme si každý den. Téměř
denně s dětmi tvoříme. Jsme si vědomi toho, jak je výtvarný projev pro dítě důležitý.
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Učitelky se účastní seminářů, čerpají z odborné literatury. Pro ty, které zajímá vývoj dítěte, jsou určeny následující řádky.
Výtvarný projev není jen záležitostí estetickou, ale
i prostředkem rozvíjení duševních funkcí: vnímání,
myšlení, představivosti, cítění. Je součástí přirozeného vývoje dítěte. Představte si pohyb prstíku na oroseném skle, v loužičce kávy na stole nebo otisk špinavé
dlaně na ubrusu. Podobně vznikají i první čáranice
dvouletého (i mladšího) dítěte, které má po ruce vhodnou grafickou pomůcku a pohybem paže zkouší, co to
udělá. Radost z právě vznikající stopy je u dítěte větší
než zájem na výsledku. První čárání je příjemnou zkušeností a rodiče by měli dát dítěti příležitost ke hře,
která bude postupně přispívat k vývoji jeho psychiky.
To znamená vybrat tichý koutek a vhodný materiál:
voskový nebo suchý pastel či křídu – vždy silnější
roubík, který lze dobře uchopit a jenž bez námahy zanechává výraznou stopu (nikdy ne
pastelky ve dřevě – stopa je slabá, dítě se učí na tužku tlačit). Malé dítě, které má ještě
neumělý a rozmáchlý pohyb paže, potřebuje větší plochu papíru nebo tabule.
Výtvarné začátky souvisejí s celkovým vývojem dítěte právě tak, jako vývoj řeči. Náhodná čáranice získá jednoho dne svůj obsah. Možná, že se to stane po vaší otázce: “Co jsi
to nakreslil?” Dítě připojí slovní výklad, který často změní podle nálady. Hra s čárou dostává novou hodnotu a tady někde je počátek tvorby podle vlastního záměru. Čáranice
nebo spirálový útvar může být míčem, šnekem, jablíčkem – dítě hledá podobu s něčím
známým. Často vysvětluje i úplně jednoduchou kresbu velmi konkrétně a dynamicky.
Kreslením se urychluje a obohacuje vyvolávání představ, aktivizuje se uložená zkušenost. Snaha nakreslit určitý objekt vede k lepšímu vnímání světa kolem: dítě si všímá
věcí – jak fungují, známých lidí – jak vypadají, vztahů lidí mezi sebou,
První obraz člověka se rodí z čáranic, které mají kruhovou formu, mezi třetím a čtvrtým
rokem i dříve. Brzy se uplatní ústa, oči a nohy, obvykle připojené ke kruhovému útvaru.
Nohy jsou důležité, protože umožňují pohyb z místa na místo. Ruce zprvu často chybějí.
Pro dítě je tzv. “hlavonožec” ucelená postava. Neznamená jen hlavu, ale současně i trup
a je tedy možné na ovál připojit i ruce. Dospělý mu nemůže vytýkat chybějící znaky. Trup
naznačí dítě postupně až tehdy, kdy bude chtít umístit další detaily, například knoflíky –
ty se pak ocitnou odshora dolů mezi nohama
hlavonožce. Později může být tento prostor začárán nebo náznakem ohraničen, může se z něj
vyvinout tělo.
Dítě využívá při objevování světa všech svých
smyslů, a protože chce uplatnit to, co
o předmětu ví, je někdy rozčarováno, že nejde
zobrazit třeba vůně nebo zvuk. Čím více ví, tím
je kresba složitější a dokonalejší.
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Neměli bychom urychlovat přechod do dalšího stadia. Není důležitá rychlost posunu, ale
naplnění všech možností daného období. Vývoj pak nastupuje tím rychleji, čím víc dítě
kreslí a čím víc je vystaveno pozitivním výchovným podnětům. Šestileté dítě zpravidla
kreslí již dobře členěnou postavu s mnoha podrobnostmi, rozlišuje lidská pohlaví, dovede zobrazit pohyb, snaží se i o profil.
Důležitý není výsledek dětské tvorby, ale kvalita procesu probíhajícího při zobrazení.
Důležité je to, jak dítě zápolí s problémem uskutečnění svého záměru. Proto není vhodné radit, jak mají děti postupovat, učit je kreslit, nepřipustit ani přejímání kresebných
schémat od starších sourozenců ani rafinovaný způsob zprostředkovaný moderní technikou. Dítě snadno napodobí hotová schémata dospělých, zejména může-li sledovat, jak
vznikají. Dítě, které začne napodobovat, se přestává výtvarně vyvíjet. Kreslířský vzor
dospělých vytlačí jeho představy cizím útvarem, za nímž nestojí vlastní dětská zkušenost. V horším případě může narušit duševní postupy dítěte tak drasticky, že pak odmítá
další výtvarnou činnost a soustavně tvrdí, že to neumí. Ztrácí radost a chuť k tvoření.
Chceme přece vychovávat človíčka myslícího, vynalézavého, schopného tvořivě reagovat na nejrůznější situace a originálně řešit problémy. Záleží nám na celkovém rozvoji
dětské osobnosti.
Ve výtvarném projevu se objevují určité pravidelnosti, kterými se liší dětské práce
od viděné skutečnosti. Nejsou to tedy chyby, ale spíše zákonitosti dětského postupu,
protože jsou stejné u dětí všech dob a národů. Nejmenší tvůrci holdují výrazné barevnosti bez ohledu na realitu. Uvidíte pak modré psy, červenou maminku, černé strašidlo.
Co dítě miluje, to bývá znázorněno oblíbenou barvou. Vznik výtvarné práce je složitý a
jak je nemoudré do jeho realizace zasahovat. Jak tedy dítěti pomáhat? Obohacovat jeho
vnitřní svět! Záleží na tom, co se do jeho vědomí a podvědomí ukládá. Sám způsob
vnímání je důležitý – s jakou mírou citového prožitku probíhá! Rodiče by měli objevovat
svět spolu s dítětem, laskavě a zajímavě, hlavně s citovým zaujetím. Vtáhnout dítě do
výzkumné hry, zapojit co nejvíce smyslů, nejen zrak. Právě citový postoj, prožitek působí, že uložený vjem má větší a trvalejší hodnotu než to, co dítě vnímá letmo.
Žádná televize nebo film nenahradí přímý styk s přírodou, bytostmi a věcmi. Dobrý rodič
bere vždy své dítě a jeho tvorbu naprosto vážně. Zajímá se o jeho výtvory, vyslechne
slovní doprovod, pokud má dítě chuť vysvětlovat. Nekritizuje ani nepřeceňuje výsledek.
Zajímavé práce uschová s označením věku a zároveň s dětským komentářem. Zbylé
výkresy likviduje, až o ně ztratí autor zájem a nikdy je neničí před dítětem.
Děti předškolního věku dosahují výtvarně nejpůsobivějších výsledků právě proto, že jde
o bezprostřední výtvarný projev, o citové přetvoření představ o skutečnosti. Dětská práce má mít znaky pravosti, má mít individuální výtvarnou formu, kterou se liší jedno dítě
od druhého.
Samostatný výtvarný projev přispívá rozvoji tvořivosti a to nejen výtvarné, ale tvořivosti
vůbec.
Jak a co tvoří naše děti, si můžete prohlédnout na http://www.vysocany.com/ms.
Blanka Hejčová, ředitelka MŠ Vysočany
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Za zneužití tísňové linky hrozí pokuty
Policisté na Blanensku v několika případech ročně vyjíždějí řešit oznámení, které si někdo vymyslel a zavolal je na tísňovou linku 158. Pokud se ale ukáže, že lidé linku zneužili a policisté vyjížděli zbytečně, čeká je několikatisícová pokuta od telekomunikačního
úřadu.
Dvoutisícovou pokutu tak dostal například muž, který vloni v létě volal na policii, že se
mu v Blansku ztratilo auto značky Škoda Superb. Policisté následně zjistili, že mužem
popsané auto není vůbec vedeno v registru vozidel. Muž byl navíc v silně podnapilém
stavu a nebyl schopen k autu uvést žádné další informace.
Pokutu ve stejné výši pak musel uhradit také další muž, který policii na tísňovou linku
oznámil, že byl v Blansku na kruhovém objezdu napaden osmi mladíky ozbrojenými
střelnými zbraněmi. Ukázalo se, že se nic takového nestalo, nikdo nebyl napaden, ani
jinak ohrožen. Další člověk pod vlivem alkoholu tak zase na tísňovou linku oznámil, že
byl napaden policisty. I toto jeho obvinění se ukázalo jako nepravdivé a zlomyslné.
Mezi volajícími jsou také občané, kteří tísňovou linku zneužívají pravidelně. Obavy
o svoji manželku a syna tak volával pravidelně muž z Adamova a to i přesto, že jej operátoři tísňové linky mnohokráte upozorňovali, že jeho volání je protiprávní.
Největší raritou pak bylo oznámení chlapce, který nám na linku zavolal, že nalezl mrtvolu svého otce. Usvědčila jej, ale skutečnost, že si vymyslel adresu, kde se měl nacházet.
Uvedl totiž, že mrtvý leží v desátém patře bytového domu v jedné z blanenských ulic.
V uvedené ulici ale jsou pouze rodinné domky.
V roce 2012 policisté na Blanensku a Vyškovsku řešili 13 případů zlomyslného volání.
Zjištěné přestupky oznámí k dalšímu řešení Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten za
neoprávněné volání na tísňové linky může uložit sankci až do 200 tisíc korun.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR v Blansku

Každý z nás se může dostat na místo činu
Vracíte se ke svému autu na parkovišti a všimnete si, že je u něho rozbité okénko. Nebo
zjistíte, že máte poškozené dveře do vašeho bytu, domu, garáže, sklepa nebo třeba
chaty nebo chalupy. Do této nepříjemné situace se může dostat každý z nás. A je důležité nejen zavolat policisty přes tísňovou linku 158, ale také uvědomit si, že jste se dostali na místo činu.
Pro pohyb na takovém místě platí několik základních pravidel. Jejich dodržováním
umožníme policii, aby mohla usvědčit pachatele:
1. Snažte se vše nechat v původním stavu, jak to zůstalo po pachateli.
2. Nechoďte dovnitř, nezjišťujte, co bylo odcizeno, neopravujte rozbité věci a
neuklízejte po zlodějích do doby, než Vám to policisté na místě dovolí.
3. Dovnitř nepouštějte ani jiné lidi.
4. Buďte opatrní, nikdy nelze vyloučit, zda pachatel ještě není na místě. Pokud
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

například voláte telefonem o pomoc, ztište hlas.
Zvažte, kudy se pachatel na místo dostal a pokuste se po jeho trase nechodit
a neponičit případné stopy.
Pokud máte na vykradeném objektu kamerový systém, buďte policii nápomocni a záznamy jim vydejte.
Snažte se v maximální míře poskytnout policistům výrobní čísla, doklady nebo
fotografie odcizených věcí. Pátrání po věcech bude efektivnější.
V případě, že byly odcizeny platební karty nebo mobilní telefon, okamžitě je
zablokujte u peněžního ústavu nebo mobilního operátora.
Pokud Vám byly odcizeny klíče od domova a osobní doklady, co nejrychleji
učiňte opatření proti vykradení domu či bytu.
Mějte po celou dobu na paměti, že i vaše počínání na místě, může výrazně
ovlivnit výsledek policejní práce.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR v Blansku

Hodnocení sezóny stolního tenisu 2012/2013
Stolní tenis ve Vysočanech v posledních letech zažívá velký růst. Díky dobré koncepci
práce s mládeží si v uplynulé sezoně 2012/13 zahrálo okresní soutěže mimo dospělé i
sedm nadějných žáků. Další navštěvovali okresní bodovací turnaje mládeže.
Krátké hodnocení mužstev začnu u mužstva „A“. Již sedmou sezonu po sobě odehrálo
mužstvo nejvyšší okresní přebor. Poprvé od postupu v roce 2006 se podařilo vybojovat
první šestku tabulky. V odvetách již s velice kvalitními mužstvy dostávali šanci talentovaní žáci a získávali cenné zkušenosti. Nakonec áčko obsadilo šestou příčku tabulky
okresního přeboru, což je nejlepší výsledek od roku 1987, kdy v sestavě Zouhar Miloš,
Včelař Milan, Král Jarda a Randula Roman skončilo áčko na čtvrtém místě v okresním
přeboru.
Béčko po špatném začátku sezony se od osmého kola zvedlo a ze sestupového pásma
se zlepšenými výkony v odvetách posunulo na konečnou devátou příčku tabulky OP III.
K výborným výkonům se rozehrál zejména Danek Janáč a v odvetách i Pavel Ševčík
s Adamem Zukalem, který dostával příležitosti.
Céčko po pomalém rozjezdu, kdy po pěti kolech měli jen jednu výhru nastartovalo k výborným výkonům, které dotáhli mužstvo až na čtvrtou příčku tabulky a jen těsně jim
unikl přímý postup do OP III. Kluci tak pravděpodobně před začátkem příští sezony budou hrát baráž s Kunštátem B o postup do OP III. Obrovskou zásluhu na tom mají především Danek Janáč s Adamem Zukalem. Mužstvo doplnili Roman Flek s Jožkem Zukalem a o baráž se jistě také zasloužili.
Kluci s déčka nás také velice potěšili. Pod vedením Páje Ševčíka nastupovali v mužstvu
talentovaní žáci a podařilo se jim vybojovat první šestku tabulky. V odvetách dostali více
šancí méně vytížení žáci a získávali zkušenosti herní praxí. Kluci nakonec obsadili krásnou šestou příčku tabulky OS I.
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Žáci:
Obrovské úspěchy slavili žáci na okresních bodovacích turnajích. Tréninková píle a dobří trenéři = získávání medailí. Vysočanští žáci získali na bodovacích turnajích v součtu
nejvíce bodů a obsadili tak první místo na okrese Blansko před druhými Boskovicemi.
V nejmladší kategorii obsadil konečnou druhou příčku Aleš Zukal za suverénem sezony
Petrem Michalem z Olešnice. V první desítce se umístili ještě Roman Žáček a Tomáš
Crhonek. V mladší kategorii bojoval o celkové vítězství Aleš Kellner. Nakonec obsadil
také druhou příčku za Kubem Novohradským z Petrovic. Osmý skončil Aleš Zukal. I ve
starší kategorii jsme dosáhli velkého úspěchu. Až na posledním turnaji v Olešnici se
rozhodlo o celkovém vítězství Tomáše Horvátha z Boskovic. Těsně za ním skončil Adam
Zukal. Na páté místo se vyšplhal výbornými výkony Aleš Kellner a i Michal Žáček skončil
v první desítce. I v dorostu jsme měli výborné zastoupení. Na stupních vítězů se podařilo celkově skončit Dankovi Janáčovi. V první desítce se umístili i Adam Zukal s Michalem
Žáčkem. Obrovské poděkování patří trenérům stolního tenisu Pavlovi Gyurgyikovi, Ondrovi Zouharovi a také Lukášovi Zukalovi, který se stará o nejmladší žáky. Samozřejmě
i všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem starají o naši mládež. 5 kluků začalo po
novém roce dvakrát týdně dojíždět i na trénink do Blanska, kde se jim věnují ligový trenéři a trénují tam i s borci hrající 2 ligu stolního tenisu. Nemalé poděkování tudíž patří
i všem rodičům žáků za jejich podporu a blanenskému oddílu.
Velkého úspěchu dosáhl Adam Zukal i na krajském turnaji v Lanžhotě, kam byl nominován společně s Josefem Bednářem z Blanska za celý okres Blansko. Vybojoval tam po
vítězství ve skupině a postupu z osmifinále skvělé páté místo. Někteří kluci se zúčastní
ještě krajského turnaje starších žáků a dorostu, který se bude konat v Rájci 6. dubna.
Ke konci prázdnin plánujeme uspořádat třetí ročník velice oblíbeného letního soustředění mládeže stolního tenisu. Touto akcí začne klukům příprava na další sezonu, ve které
doufejme, že budeme slavit podobné úspěchy jako v sezóně právě skončené.
Ondřej Zouhar, Miroslav Žáček

Zpráva o činnosti SDH Vysočany za rok 2012
Nejdůležitější akcí pro nás bylo výročí 120. let od založení sboru v naší obci, část Molenburk. V nabitém programu dětských soutěží, velké ceny Blanenska a akcí v okolních
obcích bylo těžké najít vhodný termín. Samotným oslavám předcházely desítky odpracovaných hodin. Konečně byla natřena střecha, okna, dveře a vrata na zbrojnici. Byla
nainstalována stěna s policemi na oděv a obuv pro jednotku, na kterou nám obec poskytla finanční dotaci.
Slavnostní členská schůze se konala 17. srpna. Přítomen byl starosta okresního sdružení, starosta okrsku, zástupci sborů z okolních obcí. Pozvání přijali také současný a bývalí starostové obce, zástupce ČČK a TJ. Byla předána čestná uznání z okresu a věrnostní medaile. Medaili za zásluhy obdržel Strachoň Bohumil, Mynařík Leopold, Hejč Jiří
a také náš sbor.
V sobotu 18. srpna byla pro veřejnost otevřena zbrojnice. Ve dvanáct hodin začaly oslavy v areálu Pod lipama. Po slavnostním nástupu ve slavnostních vycházkových unifor16
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mách, byl položen věnec k pomníku padlých. Za účasti dětí ze Šošůvky, Sloupu, Vavřince, Žďáru, Otinovse a našich mladých hasičů, proběhly soutěže mladších a starších
žáků v požárním útoku. V rivalském klání na dětské trati se utkali také naši muži s muži
SDH Housko. Po ukončení soutěží byla všechna družstva odměněna poháry a věcnými
cenami. V dalším programu hasiči z Adamova předvedli záchranu osoby z havarovaného auta. Hašení hořícího auta předvedli hasiči ze Sloupu a hasiči z Vavřince, za pomoci
našich žen, ukázali, jak probíhal zásah s historickou stříkačkou v dobách minulých.
Oslavy proběhly za velkého zájmu diváků a protáhly se dlouho do noci. Akce to byla
zdařilá a doufáme, že se to všem líbilo.
V dubnu jsme opět pod lipami pomáhali při pálení čarodějnic. Táborák jsme postavili na
velkém pařezu, který jsme chtěli vypálit. Obavy o bezpečnost a zřícení táboráku byly
zbytečné. Táborák byl dobře zajištěn a pod stálým dozorem. Pařez se nepodařilo vypálit,
ale slíbili jsme jeho odstranění do pouti, a to se nám také podařilo. Odneslo to však několik řetězů od motorových pil.
Před vánocemi jsme se podíleli na vánoční výzdobě obce a před kulturním domem jsme
postavili vánoční strom. Během roku se staráme o techniku, členové zásahové jednotky
se zúčastnili školení ve Žďáře. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Petrovicích. Letos
se okrsková soutěž bude konat opět v Petrovicích, a to v sobotu 4. května. Stále se nám
daří práce s dětmi. Naši žáci skončili na okrskové soutěži na čtvrtém místě a ve Vavřinci
byli šestí. V Doubravici ve 2. kole hry PLAMEN obsadili pěkné 10. místo ze 32 startujících družstev.
Na dětský den 1. června žáci předvedli štafety a požární útok. Zúčastněné děti měli
možnost si zastříkat na proudech a také na terče z ručních stříkaček. 23. června opět
zvítězili v Kuničkách, třetí byli na našich oslavách, jedenáctí byli ve Sloupu, na Těchově
však měli neplatný pokus. Nový ročník hry PLAMEN jsme zahájili vítězstvím na přípravném okrskovém braném závodě ve Vavřinci. Na okresním braném závodě v Ostrově,
který se konal 8. října, jsme obsadili krásné 6. místo ze 38 družstev, což je dobrý základ
pro jaro. Tradičně jsme pořádali masopustní průvod a ostatkovou zábavu. Letošní ostatky, které proběhly 9. února, se opravdu vydařily. Bohatá tombola, rekordní návštěva,
skvělá nálada, výborná atmosféra, a to zejména přispěním hudební skupiny MODEX.
Děkujeme všem, kteří nám přispěli do tomboly a také do pokladny, a to je vlastně skoro
celá obec. Už se těšíme na ostatky roku 2014, které budou 1. března.
Přesto, že ještě vládne paní zima, za chvíli zde budeme mít jaro a s ním začnou práce
na zahradách. Upozorňujeme na zákaz vypalování travních porostů.
Hasiči přejí všem spoluobčanům Veselé velikonoce!
za SDH Vysočany, starosta Ladislav Mynařík

ZŠ - Školní rok 2012
Školní rok 2012/2013 je v plném proudu. Pro nás „školou povinné“ je to již šestý rok, kdy
jsme vyměnili státem dané osnovy za státem schválený Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání. Každá škola, podle svých podmínek a možností, si na základě
tohoto programu vypracovala svůj Školní vzdělávací program. Náš jsme nazvali SPO17
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LEČNĚ KROK ZA KROKEM ŽIVOTEM. Naše
zaměření vychází ze snahy podpořit co nejširší
postupný rozvoj osobnosti všech žáků s důrazem na utváření vztahů směrem od nejbližšího
okolí k většímu společenství. Tento školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů, klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce školy. Název je poněkud složitý, ale
přesně vyjadřuje naše základní myšlenky vzdělávacího programu:

-

otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žákovy osobnosti, diferencovaným
přístupem, tak i zapojením školy do veřejného života

-

všestranný rozvoj osobnosti, což je nejen naplňování nejzákladnějších potřeb, ale i získávání schopnosti umět svobodně a tvořivě pracovat, samostatně
myslet, odpovědně rozhodovat, chápat

-

komunikace, která se dostává do popředí potřeby rozvíjet ji, jako jedna z nejdůležitějších schopností člověka, a zároveň je díky rozvoji techniky opomíjena.
A to nejen v rodném jazyce.

-

spolupráce, pomoc, zejména mezi žáky navzájem, ale důležitý je i další rozvoj spolupráce s rodiči, obcí, mateřskou školou, zájmovými organizacemi v obci
či spádovými školami a školskými institucemi

-

empatie, nejen tam, kde je to „moderní“ – u žáků se specifickými potřebami
nebo nadaných, ale i jako běžná součást každodenního života

-

zájem o přírodní prostředí, kterého jsme svým umístěním v blízkosti Moravského krasu těsnou součástí

-

zdravý životní styl, který je nezbytný pro další zdravý vývoj každého jedince

-

projekty jako metoda vedoucí k sebepoznání, rozvoji tvořivosti, samostatnosti,
spolupráci

-

knihovna, která má být pomocníkem při získávání nových zajímavých poznatků, ale také místem, kde je dobře, rozvíjí čtenářské dovednosti.

volnočasové aktivity nabízené školou a různými zájmovými organizacemi
v obci

Můžeme dnes již tedy hodnotit to, co se daří, nebo kde naopak máme rezervy. Je dobře,
že se většinou daří. Za všechny oblasti bych jmenovala asi školní projekty. Ty jsme v letošním školním roce spojili s rozvojem čtenářské dovednosti a poznáním lidské společnosti. V rámci jednodenních projektů čteme různé literární žánry a „procházíme“ dějinami. Zajímavé bylo období středověku s pohádkami. V nadcházejícím období nás čeká
18
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projekt „Jak funguje naše obec“. Budeme zkoumat
dnešní společnost v nám nejbližším okolí – naší obci.
Závěr bude určitě náročný, protože se chceme ponořit do historie dvou bratří, pro naši zem tak významných, Cyrila a Metoděje, sesbírat informace, zpracovat je, vytvořit třeba prezentaci nebo sehrát scénku
z jejich života, to vše jsou náročné úkoly. Ale jak
znám naše děti pustí se s chutí do práce. Výsledky
jistě neuniknou Vaší pozornosti. I my se na ně těšíme. Kdy a kde je můžete zhlédnout? U příležitosti
každoroční vysočanské pouti.
Mgr. Jana Sehnalová, ředitelka ZŠ Vysočany

SDH Housko
Do nového roku vstoupila naše složka SDH Housko s novým vedením, které bylo zvoleno 29. 12. 2012 na výroční valné hromadě, ale se stejným nadšením a ještě většími
plány. Již v lednu jsme uskutečnili první brigádu a vydělali peníze do hasičské pokladny
při vyklízení klestu v lese u Dlouhé Lhoty. Byla to sice náročná práce v těžkých podmínkách, ale jelikož nemůžeme jen spoléhat na finanční podporu obce, snažíme se získat
prostředky i touto cestou, abychom mohli dál uskutečňovat a zlepšovat námi pořádané
akce pro děti i dospělé.
9. února jsme jako každý rok uspořádali OSTATKOVÝ PRŮVOD, kterého se letos zúčastnilo 26 členů. O to, aby nás nikdo nepřehlédl, se postarali naši muzikanti s harmonikou, trubkou a vozembouchem. Nechyběly tradiční masky, ale jelikož si většina členů
připravila nové kostýmy, určitě se bylo na co dívat, což také občané Houska ocenili a
připravili nám bohaté občerstvení, za které všem moc děkujeme.
Také bychom chtěli touto cestou všem poděkovat za štědré příspěvky do pokladny a pí
Křížové, která provozuje hospůdku v Housku, za to, že nám každoročně poskytuje zázemí při organizování této akce.
Závěrem bychom Vám chtěli představit naše plány pro rok 2013, ale jelikož nemáme
stálé zázemí a neumíme ovlivnit počasí, mohou proběhnout nějaké změny, které případně včas oznámíme. Držte nám pěsti, ať vše vyjde podle našich představ a my se budeme snažit opět pro Vás připravit nějaká rozptýlení v Housku u kurtu: 7. 5. LAMPIONOVÝ
PRŮVOD, 8. 6. DĚTSKÝ DEN, 27. 7. a 24. 8. MAKRELOVÝ VEČER, 7. 9. POHÁDKOVÝ LES, 9. 11. MARTINSKÉ HODY.
Za SDH Housko, starosta Pavel Kala
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Informace Místní skupiny ČČK
Vážení spoluobčané, máme za sebou rok 2012 a úvodní měsíce letošního roku. Dovolte mi proto, abych vás informoval o aktivitách a činnosti Místní skupiny Českého červeného kříže v naší obci.
V květnu loňského roku jsme pořádali zájezd do Mahenova divadla
v Brně na představení Černá Madona brněnská - Legenda z doby švédského tažení na Moravu. Také jsme finančně přispěli na opravu kostela
a na Maškarní bál, pořádaný Základní školou. V letošním roce jsme již uspořádali zájezd
do Městského divadla Brno na činoherní představení My fair lady ze Zelňáku. Toto představení se všem velmi líbilo i pro použití „brněnskýho hantecu“. Opět jsme podpořili finanční částkou Základní školu při pořádání Maškarního bálu. Přispíváme finančními
dary na různé jiné potřeby. Naši členové si zaslouží poděkování za práci v místním spolku ČČK a proto při příležitosti významných životních jubileí je navštěvujeme s poděkováním za jejich práci a podporu. K naší radosti darování krve v naší obci pokračuje
a stále jezdí do Boskovic několik nadšených a pravidelných dárců této vzácné tekutiny.
Mimo to se někteří dárci rozhodli darovat pravidelně krevní plazmu. Jsem rád, že alespoň takto, jednotlivě, podle časových a pracovních možností dárců, pokračuje v naší
obci solidarita a ochota pomoci nemocným lidem, kteří krevní transfůzi, výrobky z krve
nebo krevní plazmy potřebují pro zachování nebo obnovení svého zdraví. Jsem rád, že
těmto obětavým dárcům není lhostejný osud druhých lidí. Za to jim patří velký dík.
Snažíme se o u udržení tradice Maškarního plesu, který je v obci pořádán od roku 1954.
Díky tomuto plesu můžeme nadále pokračovat také v naší činnosti. Příští rok 15. února
2014 budeme pořádat 60. ročník tohoto tradičního plesu, hrát nám bude skupina Nonus.
A jaký máme další plán činnosti pro rok 2013? Naší prioritou je nábor nových členů, akcí,
kterou bychom chtěli uspořádat ve spolupráci s farností, bude posezení u cimbálu, intenzivně budeme pracovat na znovuobnovení a zavedení kroužku mladý zdravotník, uskutečníme sběr šatstva, obuvi a hraček pro sociálně slabé a potřebné, chceme uspořádat
akci pro aktivní dárce krve.
Na závěr bych rád poděkoval vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem podpořili naši
činnost nebo jste se do ní přímo zapojili. Děkuji všem sponzorům za podporu maškarního plesu. V neposlední řadě děkuji dárcům krve, kterým není lhostejný život a zdraví jiných lidí.
A vám, vážení spoluobčané, si dovolím popřát radostné prožití Velikonoc.
Mgr. Bořivoj Sekanina, předseda MO ČČK Vysočany
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Včelařské připomenutí před nadcházejícím jarem
„VČELSTVO JE JAKO ZÁZRAČNÁ STUDÁNKA. ČÍM VÍCE Z NÍ ČERPÁME, TÍM BOHATŠÍ JE PRAMEN“.
Lidé si včel medonosných odjakživa vážili,
protože jim poskytovaly
med a velmi brzy si získala i mimořádný význam další přírodní látka – vosk. Včely jsou
jak měřítkem zdravého
prostředí, tak podstatným tvůrcem prostředí. Bez včel není možné trvale udržitelné zemědělství. Ovlivňují rozmanitost složení pastvin, na nichž se pase skot a tak ovlivňují
jeho jídelníček a tím i kvalitu masa. Toto všechno věděli i na Drahanské vrchovině. Lidé
zde žili velice skromně. Ale přesto skoro u každé chaloupky na zahradě měli malý úl pro
potřebu i potěšení. Tito hospodáři se spolu scházeli v hospůdce a předávali si zkušenosti. Až jednou se rozhodli, že spolu založí spolek včelařů. To se stalo 6. května 1867
v Molenburku a byl nazván „Včela brněnská“. V tomto spolku měli včelaři celkem 17
včelstev. Dnes v roce 2013 je v základní organizaci Čs. svazu včelařů Sloup organizováno celkem 41 včelařů z obcí Sloup, Vavřinec, Vysočany, Petrovice, Šošůvka, Němčice,
Žďár a také neorganizovaní včelaři. Ti se také podílejí chovem včelstev nejen na produkci medu, ale především na opylovací činnosti.
Těžko by se našel jiný živočišný druh než včela medonosná, která vyvolává takový zájem u mladých lidí a dětí, kteří jednou převezmou zodpovědnost za životní prostředí.
V roce 2011 se podařilo získat Jihomoravský kraj na podporu včelaření. V březnu 2011
vznikly dva kroužky při ZŠ Sloup (5 úlů) a ZŠ Adamov (4 úly). Kroužky mladých včelaříků
úspěšně pokračují. Nadšení dětí je velké. Počet členů v kroužcích je ve Sloupě 10 a
v Adamově 12. Včelařský kroužek je vybaven včelařskými a technickými potřebami a
s pomocí základní školy též audiovizuální technikou. Včelaříci absolvovali více než 50
hodin výukového programu ve škole a na včelnici. Učí se poznávat život včel, a včelařů.
K procvičování dovednosti slouží také školní dílna. (sbíjet rámečky, pracovat s dýmákem
atd.). V kroužku se učí nejen chlapci, ale i dívky. Dne 28. dubna 2012 se konalo v Ostrožské Nové Vsi oblastní kolo tradiční soutěže „Zlatá včela 2012“. Organizátorem celé
akce byl pan František Nešpor, vedoucí včelařského kroužku. Soutěžilo celkem 30 včelaříků v kategorii starších žáků a 49 v kategorii mladších žáků do 5. třídy. Tyto děti - včelaříci, které navštěvují poctivě včelařské kroužky, jsou velice šikovné a zdatné. Přejeme
jim hodně úspěchů do dalšího bádání včelařského světa. Čím více se nám daří proniknout do tajemství včel, tím větší je náš úžas a touha do tohoto zázračného světa proniknout co nejhlouběji.
Josef Král
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Svaz tělesně postižených v ČR – MO Sloup – Šošůvka – Vysočany
Ohlédnutí za rokem 2012.
V lednu jsme se sešli na výroční členské schůzi ve Vysočanech. Děti z mateřské školky
nás starší potěšily a pobavily scénkou, kterou s nimi nacvičila p. ředitelka Hejčová
a p. učitelka Lukášková. Všechny děti byly kouzelné. V loňském roce se uskutečnilo
sedm ozdravných pobytů. V květnu to byly 2 x Jánské Lázně, pro zdatnější členy a ty,
kteří mají rádi turistiku, v červnu 3 x Luhačovice a v září 2 pobyty. V Luhačovicích jsou
jiné možnosti, např. léčebné procedury, pitná kúra, vycházky po okolí, divadlo, tanec,
koncerty na kolonádě. Někteří z našich členů prožívali ozdravný pobyt ve Skalce u Prostějova, jiní zase se SPCCH na Vysočině (na Blatinách). Následuje srpen, to je zájezd
na zámek Plumlov a do lázní Skalka u Prostějova, kde byla možnost, aby ten, kdo měl
zájem, absolvoval procedůru, kterou si vybral. Ve spolupráci s Klubem aktivních seniorů
ze Sloupu jsme navštívili adamovský kostel Svaté Barbory se známým Světelským oltářem (nazván na památku města, odkud byl dovezen – dolnorakouský Zwettl). V listopadu se konala přednáška Mgr. Podhorné z Brodku u Konice na téma „Možnost využití
léčebných účinků bylin“. Byla možnost osobní konzultace s Mgr. Podhornou i možnost
nákupu prezentovaných výrobků. Jak už je zvykem, navštěvujeme naše členy slavící
svoje životní výročí. Dále mi dovolte poděkovat za vstřícnost, ochotu, podporu a finanční
příspěvky obecním úřadům ve Vysočanech, v Šošůvce a ve Sloupu, členům výboru
a všem kdo nám pomáhají v naší činnosti.
Marie Filoušová předseda MO STP

Plán činnosti Svazu postižených civilizačními chorobami
Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR Blansko pořádá každým
rokem rekondiční pobyty pro občany, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem a srdečními
chorobami, dále pro občany, kteří se léčí na cukrovku.
Rekondiční pobyt KARDIO se uskuteční 23. – 31. 8. 2013 a rekondiční pobyt DIA od
31. 8. do 7. 9. 2013. Ubytování bude v Maršovké rychtě u Nového Města v pokojích se
sociálním zařízením a TV. Cena s plnou penzí bude asi 3 200 Kč. Odjezd z Blanska bude
autobusem. Informace a případné přihlášky Stanislav Kala, Vysočany č. 96, mob.:
606 543 652.
Stanislav Kala, předseda okresní organizace SPCCH
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Termín

Název akce

Hlavní organizátor

Charakteristika akce

30. – 31. 3.
2013

Výstava modelů
letadel

LMK Morava Vysočany

6. ročník výstavy v kulturním domě:
30. 3. 2013 od 14:00 do 18:00 hod.
31. 3. 2013 od 10:00 do 16:00 hod

6. 4. 2013

„Kufr plný peněz – prachy!“

Obec Vysočany

Divadelní představení krásenských
ochotníků začne v sále kulturního
domu v 18 hodin,

30. 4. 2013

Pálení čarodějnic

SHD Molenburk,
MŠ Vysočany

Tradiční průvod čarodějů přes vesnici,
do areálu na Výletiště, opékání buřtů,
zapálení vatry, zábava.

7. 5. 2013

Lampionový
průvod

SDH Housko

Lampiónový průvod s položením věnců k pomníkům padlých. Následovat
bude program s občerstvením u hřiště
v Housku.

11. 5. 2013

Svátek matek

ZŠ Vysočany

Překvapení maminkám - setkání ve
škole.

1. 6. 2013

MDD

ZŠ Vysočany

Společný výlet celé rodiny.

8. 6. 2013

Dětský den

SDH Housko

Zábavný sportovní dětský den pro děti
a rodiče u hřiště Housko.

26. 6. 2013

Farní táborák

Farnost Vysočany

Akce na zakončení školního roku, která
je pořádána pro děti a jejich rodiny
bude letos zaměřená na Cyrila a Metoděje. Kromě her a soutěží dostanete
i výborné občerstvení. Začátek v 18
hodin.

5. 7. 2013

Mše svatá slavená v latině

Farnost Vysočany

O slavnosti slovanských věrozvěstů
bude mše v 9 hodin slavena latinsky.

7. 7. 2013

Cyrilometodějská pouť

Farnost Vysočany

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

4. - 8. 7.
2013

Vysočanská
pouť

TJ Vysočany

Taneční zábavy: 4.7. ARCUS, 5.7. MEDIUM, 6.7. ARCUS, 7.7. DENS

17. 7. 2013

Vysočanské
polétání

LMK Morava Vysočany

Letecko-modelářský den pro širokou
veřejnost.

27. 7. 2013

Makrelový večer

SDH Housko

Posezení s občerstvením u hřiště v
Housku.

24. 8. 2013

Makrelový večer

SDH Housko

Posezení s občerstvením u hřiště v
Housku.

7. 9. 2013

Pohádkový les

SDH Housko

Pohádková výprava pro děti a rodiče.

září

Drakiáda

MŠ Vysočany

Pouštění draků na letišti za ZD.
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9. 11. 2013

Martinské hody

SDH Housko

Průvod pro děti a rodiče, občerstvení u
hřiště v Housku.

listopad

Posezení u
cimbálu

ČČK Vysočany

Akce pro všechny generace, k poslechu a tanci s cimbálovou muzikou a s
dobrým moravským vínem.

30. 11.
2013

Rozsvěcování
vánočního stromu

OÚ Vysočany

Rozsvěcování vánočního stromu je
hezkým začátkem adventní doby.

Inzerce
Rehabilitační zdravotnické zařízení ve Vysočanech
Dne 1. 2. 2013 byl ve Vysočanech zahájen provoz zdravotnického zařízení odborné rehabilitace a fyzioterapie. Toto zařízení je umístěno v budově bývalé ošetřovny u hřiště.
Provozní doba v odpoledních hodinách, dle individuální domluvy.
Nabízí služby pro ovlivnění zdravotních potíží, které mají neurologický, ortopedický, chirurgický, případně interní charakter. Konkrétně to mohou být potíže s krční páteří a s tím
související bolesti hlavy, horních končetin, závratě, bolesti zad - hrudní, bederní nebo
křížové oblasti s propagací do dolních končetin nebo stavy po operaci zad, stavy po
prodělání cévní mozkové příhody, onemocnění roztroušenou sklerózou. Dále jsou to
stavy po úrazech, například končetin, páteře, stavy po umělých náhradách kloubů – kolenních, kyčelních, vadné držení těla, lymfatické otoky končetin vrozené nebo získané
po operacích, ozařování.
Mimo ambulantní péči nabízí i péči domácí, zejména pro špatně mobilní občany, u kterých je problém absolvovat cestu na vzdálené zdravotnické pracoviště nebo špatně snáší odloučení od svých blízkých. Součástí může být instruktáž k samostatnému cvičení
nebo pravidelné kondiční cvičení.
Používané metody k ovlivnění potíží jsou – léčebná tělesná výchova, měkké a mobilizační techniky, cvičení s velkým míčem, v závěsném systému, manuální lymfodrenáže,
klasické a reflexní masáže.
Více informací na webových stránkách www.fyzio-av.cz, na telefonu 731 743 163 nebo
osobně.
Andrea Včelařová, DiS.,
fyzioterapeutka se specializovanou způsobilostí
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Přejeme porci svěží jarní nálady, hojnost zdraví, pohody,
štěstí a přání klidných, šťastných a požehnaných Velikonočních svátků.
obec Vysočany
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Omalovánky

Zpravodaj obce Vysočany nabízí na svých stránkách řádkovou i plošnou inzerci. Pro občany 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 poštovních schránek. Svoje příspěvky a náměty zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@vysocany.com, případně doneste na OÚ Vysočany ve fyzické podobě. Uzávěrka příštího čísla je 27. 11. 2013. Za věcnou
správnost příspěvku odpovídá autor. Obecní úřad si vyhrazuje 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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