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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme zde prosinec a to je čas, kdy se rok chýlí ke konci. Je to také čas, kdy opět stojíme 
před začátkem nového roku. Tentokrát se za pár dní bude psát již rok 2014. Asi si jistě 
každý z nás povzdechne „jak nám ten čas letí“. Roky v dějinách lidstva ubíhají pořád 
stejně, ale nám lidem se někdy zdá, v zápalu práce a všedních starostí, že nám vždy 
nesledovaně každý uplynulý rok utekl jako voda. A tak se alespoň na konci roku pokus-
me zastavit a zhodnotit téměř již uplynulý rok 2013.

Co se týká dění v obci, pak po dlouhém čase komplikací a problémů, se konečně letos 
začalo s výstavbou kanalizace. Práce byly zahájeny počátkem listopadu na stoce pod 
označením „stoka A“ v oblasti nad rybníkem Polačka. Vzhledem k nastupující zimě bu-
dou zřejmě práce přerušeny. Hlavní čas pro budování kanalizace však nastane v začát-
ku jarních měsíců příštího roku, kdy stavební práce budeme všichni pociťovat, jelikož 
výstavba se přesune i do středu obce a našich obydlí. Proto bych chtěl v této souvislos-
ti poprosit o trpělivost a vstřícnost občanů, při budování kanalizace. Věřím, že vše dobře 
zvládneme. Začaly i přípravné práce na zpracování projektové dokumentace přípojek 
rodinných domů na budovanou kanalizaci. Tuto dokumentaci zpracovává firma AQUA 
PROCON Brno. V současné době firma zpracovává dokumentaci domácností, které již 
byly navštíveny (Housko a část obce Molenburk). O dalším pokračování návštěv domác-
ností bude včas podaná informace. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi také se zmínit i o dalších investičních akcích, které se  
v naší v obci v roce 2013 podařilo uskutečnit. Tak především to byla velká investiční akce 
pod názvem „Snížení energetické náročnosti kulturního domu a obecního úřadu Vyso-
čany“, neboli zateplení kulturního domu a obecního úřadu. Zde bych chtěl říci, že se 
nejednalo jen o zateplení jako takové, ale s tím souvisely i práce další, jako byla nutnost 
odvlhčení zdiva, výměna všech oken a výplní, zateplení stropů, výměna všech klempíř-
ských prvků, oprava hromosvodu, který již také nevyhovoval, ale také se musela zbudo-
vat nová dešťová kanalizace v zadní části objektu. Musela být i opravena z velké části 
střecha, kde docházelo k zatékání. A nakonec budova dostala nový barevný kabát v bar-
vách obecního znaku. To vše se udělalo za přispění nemalých finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí (SFŽP), které se nám podařilo získat. Nemalé finanč-
ní prostředky ze SFŽP se podařilo získat také i na zateplení naší základní školy, kde je 
již s fondem podepsaná smlouva a práce začnou v příštím roce. Akce bude stát něco 
málo přes tři miliony korun. Veškeré projektové přípravy a žádosti o podporu daly spous-
tu práce, ale vzhledem k tomu, že se nám vše podařilo kvalitně připravit, byly dotace 
SFŽP úspěšně schváleny. Získali jsme také dotace na projekt „Žijeme spolu všechny 
generace“ v rámci vyhlášené výzvy MAS Moravský kras, kde byla nakoupena audiotech-
nika, dataprojektor, promítací plátno, lavice a stany pro různé aktivity v obci. Toto vyba-
vení bylo zakoupeno nejen pro účely obce, ale také hlavně pro spolky, které v naší obci 
působí. Myslím, že nemusím toto vybavení příliš představovat, jelikož již bylo vidět při 
různých akcích během roku a odezva veřejnosti byla velmi kladná. Jen pro informaci 
celé vybavení bylo pořízeno za cca 100 000,- Kč, kde dotace činila 90 %. Také jsme 
získali dotace z Jihomoravského kraje na nákup dalšího dovybavení hřiště u mateřské 
školy. Musím také zmínit i získání dotace z kraje pro oba hasičské sbory ve výši 50 000,- 
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Kč. Podařilo se také dokončit novou komunikaci „Nad Lineou. Pro naši obec se v letoš-
ním roce podařilo získat na dotacích částku cca 3,5 mil. korun. 

Domnívám se, že v roce, který je téměř u konce, bylo v rámci možností naší obce mnoho 
zrealizováno, a proto hodnotím rok 2013 za rok úspěšný.
     
Chtěl bych také využít této příležitosti a poděkovat všem našim spolkům a organizacím, 
které působí v naší obci a pomáhají vytvářet životaschopné prostředí v naší obci.  

Na závěr mi dovolte Vážení spoluobčané, abych využil této příležitosti a popřál vám 
všem a vašim blízkým, krásné požehnané vánoční svátky a hodně pracovních i osob-
ních úspěchů v novém roce 2014.   

Bc. Josef Ovad, 
starosta obce

Střípky z obecní kroniky
Drazí čtenáři obecního zpravodaje! Po půl roce se v pravidelné rubrice opět setkáváme 
nad stránkami naší obecní kroniky. Když jsem se probíral zažloutlými listy předválečných 
zápisů a hledal podklady k dalšímu letošnímu exkurzu do dějin, zastavil se můj pohled u 
stran sto tři až sto osm. Píše se v nich o počátcích místního hasičství. Jelikož máme za 
sebou první sníh a dotěrná zima mnohé z nás přinutila oprášit dvířka nebo čudlíky u 
kamen, abychom probudili blahodárnou sílu ohně, který je dobrým sluhou, ale může se 
ukázat také jako zlý pán, a zároveň nadešel Advent a mnohým na stolech hoří svíčky 
adventních věnců, neuškodí připomenout si, jak to vypadalo, když plameny ukazovaly 
Molenburku svoji temnou tvář.

Podle kronikáře Františka Tenory stál u zrodu molenburských dobrovolných hasičů svár. 
Do obce se totiž v roce 1891 dostalo zpět 600 zlatých coby výtěžek obligace, na kterou 
zdejší usedlíci dříve odváděli peníze, sloužící jako vyvázání z poddanských závazků. 
Mezi podsedníky a domkaři okamžitě započala diskuze o tom, které skupině navrácené 
peníze náleží. Aby se zamezilo hádkám a vzájemnému osočování, vložil se do věci sám 
kronikář a navrhl starostovi, aby obnos investoval do nákupu požární stříkačky, předmě-
tu obecně prospěšného a pro obec dříve nebo později nevyhnutelného. Návrh měl 
úspěch a v srpnu 1892 byla od jistého Smekala z Čech stříkačka se sto dvaceti metry 
hadic opravdu přivezena. 4. září se pak přihlásilo dvacet devět mužů k dobrovolné ha-
sičské službě. První požární cvičení proběhlo v neděli 10. dubna 1893 odpoledne před 
domem č. p. 20. Jak Tenora, který cvičení vedl, ve svém zápise uvádí: „Nikdo se nena-
dál, že po několika hodinách se octne sbor v tuhém ‚ohni‘!“ Proč? Snad ovlivněn alkoho-
lem, snad z pouhé nedbalosti šel podruh z č. p. 18 navrátivší se kolem desáté hodiny 
večer z hospody s nekrytou zapálenou svíčkou na půdu. Požár na sebe nenechal dlouho 
čekat. Než stačili hasiči přistavit stříkačku, oheň se kvapem rozšířil po okolních doško-
vých střechách. Cestu mu usnadňovaly také otýpky sena a roští spolu s mrvou, kterou 
se na zimu za účelem zateplení obkládaly domy.

„Všecky domky menších podsedníků byly mořem plamenů, tu přiběhl z č. 80 Kašpárek 
a s pláčem volal o pomoc, že chytají u nich okna. Rychle obrácena hadice v tu stranu, 
ale přiběhl s křikem hajný Friák, vyrval vůdci proudu žárnici z rukou a táhl hadici ke své 
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chalupě, že ji musí hájit. Viděl jsem, že proti takové přesile nic nezmohu a šel jsem ob-
hlédnout ohrožené budovy okolo č. 15, 16.“

Molenburští nebyli na krocení ohně sami, na pomoc jim přijeli z okolí hasiči z Hartmanic 
(Nivy), Rozstání, Šošůvky a Žďárné. Postižena katastrofou byla až na pár domků (č. p. 
3, 33, 42 a faru) celá ves. Škody na majetcích byly značné. V č. p. 18, kde bylo ohnisko 
požáru, uhořelo několik kusů dobytka, z ostatních chlévů a stájí se naštěstí podařilo 
zvířata zachránit. Mnoho obyvatel utrpělo popáleniny, dva lidé dokonce zemřeli na ná-
sledky přiotrávení splodinami hoření. Málokterý z dobrovolných hasičů si asi představo-
val začátek své kariéry byť z poloviny tak dramaticky. Doufejme, že naše dnešní hasič-
ské sbory se takového křtu ohněm nedočkají.

Významná a zajímavá data:
•	 srpen 1892 - nákup hasičské stříkačky
•	 4. září 1892 - nábor prvních dobrovolných hasičů
•	 10. duben 1893 - odpoledne první požární cvičení, 
v noci první ostrý zásah

Perličky z každodenního života:
Požár byl opravdu obrovský, neboť k němu vyjeli i 
brněnští hasiči v domnění, že hoří někde v okolí mo-
ravské metropole.

24. října 1902 řádil v Molenburku žhář, který podpálil 
dům č. p. 25, zatímco jeho majitelé byli někde na svat-
bě. Brzy poté byla nalezena pod střechou pazderny 
s č. p. 11 hořící svíčka zapíchnutá v bramboře.

Situační plánek hasičského zásahu
Bc. Pavel Ševčík, kronikář obce

Informace obecního úřadu
Úřední hodiny:

•	 Obecní úřad – pondělí a středa 7 – 11 hodin; 12 – 17 hodin
•	 Matrika – pondělí 18 – 19 hodin    

Na webových stránkách obce si můžete rezervovat sál, přísálí nebo klubovnu na akce 
prostřednictvím on-line poptávky na http://www.vysocany.com/kalendar-kd.

Pravidla pro užívání znaku a vlajky Obce Vysočany

1. Znak a vlajku Obce Vysočany může užívat Obec Vysočany a jeho orgány (zastupitel-
stvo Obce Vysočany, rada Obce Vysočany, starosta Obce Vysočany, Obecní úřad Obce 
Vysočany) a Obcí Vysočany zřízené nebo založené organizační složky a právnické oso-
by.
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2. Obec Vysočany a orgány obce mohou znak Obce Vysočany používat zejména na 
svých insigniích, na budovách, místnostech, razítkách, pečetích, dokumentech, na 
označení hranice obce.

3. Znakem Obce Vysočany mohou být označeny budovy, v nichž sídlí organizační složky 
a právnické osoby zřízené nebo založené Obcí Vysočany.

4. Jiné subjekty mohou znak užívat jedině s písemným souhlasem Obce Vysočany, kte-
rý je udělen na základě kladného posouzení Žádosti o udělení souhlasu pro použití 
znaku Obce Vysočany Radou Obce Vysočany. K užívání vlajky se souhlas obce nevyža-
duje.

5. Písemná Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku Obce Vysočany musí být doru-
čena písemně nebo elektronicky obecnímu úřadu a musí obsahovat:

a) identifikaci žadatele, 
b) způsob užití znaku, 
c) grafický návrh uplatnění znaku.

6. Rada obce rozhodne o Žádosti o udělení souhlasu pro použití nejpozději do 15 dní 
ode dne jejího doručení. O výsledku bude žadatel vyrozuměn písemně nebo elektronic-
ky. 

7. Obecní úřad vede evidenci Žádostí o udělení souhlasu pro použití znaku Obce Vyso-
čany.

Příloha: Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku Obce Vysočany

Tato pravidla schválila Rada obce na svém jednání dne 10. 7. 2013, usnesením 
č. 14/13/3.

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU PRO POUŽITÍ ZNAKU OBCE VYSOČANY

Fyzická / právnická osoba: .............................................................................................
Místo podnikání / sídlo:...................................................................................................
IČ ....................................................................................................................................
Odpovědná osoba: .........................................................................................................
Telefon: .......................................... E-mail: ....................................................................

Stručná charakteristika použití znaku Obce Vysočany (jako přílohu připojte grafický 
návrh uplatnění znaku): .................................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................

Datum: ...........................................Podpis: ....................................................................
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Metodika k nedovolenému vypouštění odpadních vod, způso-
benému přetékáním žumpy – Jihomoravský kraj, odbor Život-
ního prostředí
Vypouštění odpadních vod je dle § 2 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ-
ně některých zákonů (vodní zákon) nakládáním s vodami. Podle § 8 tohoto zákona je 
povolení k nakládání s vodami třeba rovněž k vypouštění odpadních vod do povrcho-
vých nebo podzemních.

Stavby zařízení pro zneškodňování odpadních vod - žumpy upravuje Vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 4.

§ 4 - Žumpy

 (1) Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a opatřeny 
odvětráním. U žump musí být v případě viditelných průsaků provedena zkouška těsnos-
ti. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno podle objemu akumulačního prostoru 
žumpy. S obsahem žumpy musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem.

 (2) Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby 
na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod. Odkaz na zákon 
o vodovodech a kanalizacích.

Současně však tato vyhláška stanoví povinnost pro připojení staveb na sítě technického 
vybavení:

§ 6 - Připojení staveb na sítě technického vybavení

 (1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodo-
vod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňová-
ní odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací.

 (3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je 
nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod.

Z této vyhlášky tedy vyplývá jako základní technický požadavek pro všechny stavby 
obecně, aby byly napojeny na veřejnou kanalizaci. Jen v těch případech, kdy není tech-
nicky či ekonomicky možné se na veřejnou kanalizaci napojit, lze povolit vybudování 
žumpy. I v případě, že je již žumpa vybudována a možnost napojení na veřejnou kanali-
zaci vznikne až následně, např. po realizaci kanalizační sítě, lze vlastníku stavby uložit 
povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci, a to dvěma způsoby:

I. Použít zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a nařídit vlastníku stavby nebo staveb-
ního pozemku nezbytné úpravy (§ 137 stavebního zákona). Tyto úpravy nařídí stavební 
úřad, vyžaduje-li to veřejný zájem z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních, 
provozních, ohrožení životního prostředí a estetických. Zde by byl namístě veřejný zá-
jem z důvodů hygienických s odkazem na OTP.
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Nevýhody: Při nařízení nezbytných úprav se musí vždy v rozhodnutí řádně odůvodnit 
veřejný zájem a důvody, které vedou k nařízení nezbytných úprav. Pokud by se jednalo 
o důvody hygienické, musí být prokázáno, že stávající stav žumpy je nevyhovující a 
hygienicky závadný. Kromě toho v OTP je zvažována nejen technicky, ale i ekonomicky 
dosažitelná vzdálenost. Výhodou je přímé nařízení provedení nezbytných úprav, resp. 
uložení povinnosti předložení projektové dokumentace a ostatních dokladů ve stanove-
né lhůtě stavebnímu úřadu, přičemž nesplnění této povinnosti lze sankcionovat podle 
stavebního zákona (§ 179, § 181)

II. Použít zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), kde je zakotvena pravo-
moc obce v ustanovení § 3 odst. 8: Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím 
uložit vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou 
vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky 
možné. Tato povinnost se ukládá ve správním řízení.

Tento způsob se jeví jako vhodnější, neboť přímé uložení povinnosti je výslovně a kon-
krétně zakotveno v zákoně, zohledňuje pouze technickou možnost připojení, ačkoliv sa-
mozřejmě při neúměrných ekonomických nákladech by uložení povinnosti bylo sporné. 
V praxi by zřejmě byla rovněž sporná a špatně odůvodnitelná i možnost uložení této 
povinnosti v případě řádně povolené a vyvážené žumpy. Nevýhodou je, že v případě 
nesplnění uložené povinnosti není možnost sankce. V úvahu by připadal výkon správní-
ho rozhodnutí - exekuce ukládáním donucovacích pokut (až do výše 100.000 Kč). Jinak 
lze pokutovat za opakované nepovolené vypouštění odpadních vod (v případě přetékání 
žumpy).

Sankce za nedovolené vypouštění odpadních vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), stanoví, 
co se považuje za odpadní vody:

§ 38 Odpadní vody
odst. 1 - Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají 
po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, 
pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

1. V případě, že žumpa volně přetéká do okolí, může se jednat o nedovolené vypouště-
ní odpadních vod do povrchových nebo podzemních - prosakování odpadních vod do 
vod povrchových nebo podzemních. Vodní zákon stanoví v § 116 a 118 pokuty podnika-
jícím fyzickým osobám a právnickým osobám za nedovolené vypouštění odpadních 
nebo důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, případně do kanalizace v roz-
poru s tímto zákonem, v rozmezí od 10.000 do 10.000.000 Kč. Pokuta fyzické osobě se 
uděluje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle ustanovení § 34, který upra-
vuje přestupky na úseku vodního hospodářství. Tomu, kdo vypustí odpadní nebo důlní 
vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vod-
ním zákonem, lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
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2. V případě, že by žumpa nepovoleně ústila do kanalizace, jednalo by se o neoprávně-
né vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené smlouvy (§ 10). Zákon o vo-
dovodech a kanalizacích v § 33 stanoví, že podnikajícím fyzickým osobám a právnickým 
osobám lze uložit pokutu až do 1.000.000 Kč za neoprávněné vypouštění odpadních 
vod do kanalizace. Pokuta fyzickým osobám se opět ukládá dle § 34 zákona o přestup-
cích - tomu, kdo neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace bez uzavřené 
smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní nebo s podmínkami stanovený-
mi kanalizačním řádem, lze uložit pokutu do 15.000 Kč.

Nařízení obce Vysočany č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Rada obce se na své schůzi dne 20. 5. 2013 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabíd-
ku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolau-
dačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 na celém území obce Vysočany. 

2. Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a 
vlastnictví k němu.

Čl. 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, jejich rozdělení

1. Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona1, nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby 
pouze na místech uvedených v odstavci 2 tohoto článku a v době stanovené tímto naří-
zením, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení 
nevztahuje - viz. čl. 7 nebo které jsou zakázány - viz. čl. 8 (dále jen „místa pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb“).

2. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vysočany umož-
ňující celoroční prodejní činnost mimo provozovnu, která se rozdělují podle své kapacity, 
jsou tato:

 Tržiště č. 1 – Molenburk (tj. část pozemku parcelní č. 760, ostatní plocha, v ka-
tastrálním území Molenburk, obci Vysočany a okrese Blansko je určena v příloze č. 1 
k tomuto nařízení) 
 Tržiště č. 2 – Housko (tj. část pozemku parcelní č. 316/1, ostatní plocha, v ka-
tastrálním území Housko, obci Vysočany a okrese Blansko je určena v příloze č. 2 k to-
muto nařízení) 
(tržiště vyznačená na mapkách v přílohách tohoto nařízení). 

1  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskyto-

vání služeb

1. Provozovatelem míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je obec Vysoča-
ny.

2. Kapacita tržiště č. 1 uvedeného v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení je omezena stanoveným  
prostorem o velikosti 200 m2, dle vyznačení na mapce v příloze č. 1 tohoto nařízení. 
Kapacita tržiště č. 2 uvedeného v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení je omezena stanoveným 
prostorem o velikosti 20 m2, dle vyznačení na mapce v příloze č. 2 tohoto nařízení. 

3. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena tak, aby byl 
zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor 
pro pohyb zákazníků, zásobování a zajištění požární ochrany v souladu se zvláštními 
předpisy.

4. Tržiště uvedená v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení jsou určená pouze pro dočasná prodej-
ní místa, na která si prodejci po dobu pronájmu místa umisťují dočasné stánky po před-
chozí dohodě s provozovatelem.

Čl. 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a po-

skytování služeb

Tržiště uvedená v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení jsou provozována po celý rok, doba pro-
deje zboží a poskytování služeb je v době od 8:00 do 20:00 hodin.

Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskyto-

vání služeb

Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží  
a poskytování služeb jsou povinni:

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst, trvalý a řádný úklid, schůdnost plochy 
v provozní době,

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, 
neumísťovat v jejich okolí překážky, které mohou znemožňovat nebo ztěžovat 
průchod zákazníků a ostatních osob, průjezd automobilů na přilehlých komunikacích,

c) uposlechnout pokynů provozovatele míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb nebo jím pověřené osoby k zajištění pravidel pro udržování čistoty a 
bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb,

d) při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je 
nakládáno s živými zvířaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními předpisy 
upravující veterinární a hygienické podmínky a požadavky.
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Čl. 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování 

služeb

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

a) zveřejnit tržní řád,
b) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,
c) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, dle kapacity 

míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb,
d) dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje.

Čl. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při 
slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, pouti, včetně podo-
mního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto 
akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlášená očkování domácích zvířat2 a na veřejné 
sbírky3. 

Čl. 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

1. Na území obce se zakazuje mimo provozovnu podomní a pochůzkový prodej zboží a 
poskytování služeb.  
2. Podomním prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí 
takový prodej zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu 
nabízeno a prodáváno zboží či služby osobami uživatelům v objektech určených k byd-
lení.
3. Pochůzkovým prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí 
prodej zboží a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (kon-
strukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na 
to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě. 
4. Podomní a pochůzkový prodej je zakázán s ohledem na převažující veřejný zájem 
spočívající v zajištění bezpečnosti v obci, ochraně bezpečnosti obyvatel obce, a to pře-
vážně seniorů.  

Čl. 9
Sankce a pokuty

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů4.

2  Např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.

3  Dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění 

pozdějších předpisů.

4  Např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci 
obce, zařazení do obecního úřadu Vysočany, pověření členové zastupitelstva obce. 

2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená 
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

3. Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlá-
šení. 

Ve Vysočanech dne 20. 5. 2013

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

Příloha č. 1 k nařízení obce Vysočany č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád
Specifikace tržiště č. 1 – Molenburk, část pozemku parcelní č. 760, vyznačena tučně 
červenou barvou, ostatní plocha, v katastrálním území Molenburk, obci Vysočany a 
okrese Blansko.
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Příloha č. 2 k nařízení obce Vysočany č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Specifikace tržiště č. 2 – Housko, část pozemku parcelní č. 316/1, vyznačena tučně 
červenou barvou, ostatní plocha, v katastrálním území Housko, obci Vysočany a okrese 
Blansko.

 

Termíny svozu odpadů v roce 2014 (každý lichý týden ve středu)

3.1. 12.3. 21.5. 30.7. 8.10. 31.12.
15.1. 26.3. 5.6. 13.8. 22.10.
29.1. 9.4. 18.6. 27.8. 5.11.
12.2. 23.4. 2.7. 10.9. 3.12.
26.2. 7.5. 16.7. 24.9. 17.11.



Zpravodaj Obce Vysočany

14

Zpráva o činnosti kulturní komise, sboru pro občanské záleži-
tosti a o využití kulturních zařízení
V tomto roce 2013 se konalo v kulturním domě celkem 62 akcí. V sále kulturního domu 
se konaly 3 plesy, ostatkový bál pro děti, turnaje a zápasy ve stolním tenise, pohoštění 
a posezení myslivců z honů a různé převáděcí akce. Dále v sále proběhlo několik smu-
tečních hostin, oslav narozenin, křtiny a 4 svatby. Uskutečnilo se také divadelní předsta-
vení ochotníků z Krásenka, výstava modelů letadel, různé schůze a přednášky, volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a „Vysočanské“ vinobraní.

Za sbor pro občanské záležitosti jsme navštívili s malým dárkem a blahopřáním celkem 
25 jubilantů. Z toho 3 x 70 roků, 8 x 75 roků, 10 x 80 roků, 1 x 85 roků a nad 90 roků            
3 občany. Také tři manželské páry u příležitosti výročí zlaté svatby a 2 manželské páry  
u příležitosti výročí diamantové svatby.
 
Vítání občánků proběhlo na jaře a na podzim tohoto roku a pan starosta přivítal do svaz-
ku obce 13 dětí, z toho 8 děvčat a 5 chlapců. 

Akce, které se uskuteční v kulturním domě:

11. ledna 2014  Tradiční sportovní ples
1. února 2014  Ples SDH Housko
15. února 2014  Maškarní ples
1. března 2014  Ostatková zábava se starými zvyky
2. března 2014  Ostatkový bál pro děti
8. března 2014  Divadelní představení ochotníků z Krásenka
18. - 20. dubna 2014 Výstava modelů letadel
   
Při této příležitosti bych si dovolila popřát všem spoluobčanům nejen krásné prožití vá-
nočních svátků, ale i hodně zdraví v novém roce 2014.

                                                                                     Ilona Jurková, 
předsedkyně kulturní komise

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.
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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 13:00 hod. v ordi-
nacích stomatologů spádové oblasti Blanenska. Mimo výše uvedenou je služba zajiště-
na v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, el. 545 538 421. Úrazová nemocnice službu 
zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 7:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 
nepřetržitě 24 hodin. Od roku 2013 došlo ke sloučení seznamu lékařů blanenské a bos-
kovické části v jeden seznam - okres Blansko. Služba bude zajištěna na okrese Blansko 
jedním lékařem.

24.12. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
25.12. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398
26.12. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 605
28.12. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
29.12. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
1. 1.2014 MUDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998

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
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Informace Farního úřadu

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

24. 12. 2013     22.00 hod.  Štědrý den (vigilie narození Páně)
25. 12. 2013     09.00 hod.  Slavnost Narození Páně
25. 12. 2013     14.30 hod.  Vánoční besídka a Svátostné požehnání
26. 12. 2013     09.00 hod.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
31. 12. 2013     23.00 hod.  Svatého Silvestra - biskupa, 
    mše svatá na poděkování za uplynulý rok
01. 01. 2014     09.00 hod.  Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie

MS ČČK Vysočany
Nejen tento zpravodaj svědčí o tom, že ve Vysočanech je spoustu aktivních složek a lidí, 
kteří se snaží život na vesnici oživit a zpestřit. I my se snažíme. V rámci našich finanč-
ních možností – náš jediný příjem je z maškarního plesu -  jsme i letos nešetřili a uspo-
řádali pro vás pár „povyražení“.

Úspěšné byly dva zájezdy do divadla – na jaře na muzikál „My fair lady ze Zelňáku“              
a nedávno na další krásný muzikál „Mary Poppins“. Zorganizovali jsme neziskový Dět-
ský bazárek. Dále koncem jara proběhl sběr šatstva, obuvi a hraček pro sociálně slabé 
a potřebné. Povedla se i akce Vysočanské „vinobraní“, kde jsme se všichni cítili jako 
v moravském sklípku. Užili jsme si výborného vína, zabíjačky, kvalitních sýrů a v nepo-
slední řadě cimbálové muziky, zpěvu a tance.

Od října jsme pro děti zahájili organizování kroužku „Mladý zdravotník“. Ten pod vede-
ním Bc. Petry Lepkové pravidelně navštěvuje 20 dětí školního věku. Máme velkou ra-
dost, že děti kroužek baví a mají chuť se učit o lidském těle, o záchraně lidského života 
a o první pomoci. Věříme, že je toto nadšení neopustí a budou nás v příštím roce repre-
zentovat v okresních a krajských soutěžích. Tímto také děkujeme sestřičce Petře, které 
toto nadšení určitě nechybí a to je bezva.

Co přinese nový rok, to nikdo neví. Ale jak se lidově říká, neradi bychom usnuli na vav-
řínech. Začínáme 15. 2. 2014 tradičním Maškarním plesem, který bude jubilejní 60-tý! 
Již teď jste všichni srdečně zváni. Rádi bychom opět podpořili naše aktivní dárce krve        
a také ty, kteří doposud nenašli odvahu tuto vzácnou tekutinu darovat. Pro velký zájem 
určitě nezapomeneme ani na Dětský bazárek a zájezd do divadla. Plánů je spoustu, ale 
raději nebudeme předbíhat. Vždy a včas budeme o našich akcích informovat na obec-
ních webových stránkách, facebooku a vývěsce. Věříme, že si vyberete dle svého gusta 
a chuti.

Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují v naší činnosti nebo se do ní 
zapojují. Závěrem nám dovolte popřát krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.                                              

 Výbor MS ČČK Vysočany
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Rozsvícení vánočního stromu 2013
Měsíc listopad jsme v naší MŠ věnovali lesu, zvířatům a pohádkám. Vše se spojilo              
v krásných veršovaných pohádkách Františka Hrubína: Perníková chaloupka, Červená 
Karkulka, Smolíček a Jeskyňky, děti tvořily, zpívaly, tancovaly.

Proto, když jsme se rozhodovaly, co připravíme na slavnost rozsvícení vánočního stro-
mu v obci, volba byla jasná: pohádkový les se zvířátky. Děti s nadšením zpívaly a tanco-
valy o lese se zvířátky, zbývalo přidat pohádkový motiv. K zimě neodmyslitelně patří 
pohádka o Mrazíkovi. Obrátily jsme se na naše dospělé spolupracovníky. Na schůzce 
jsme domluvili co a jak a Mrazík -  Ladislav Mynařík, Ivan – Antonín Sedlák a Ježibaba 
- Luboš Hořava se pustili do příprav. To především znamenalo shánění kostýmů a rekvi-
zit. Nebyl to lehký úkol, protože museli obstát v konkurenci kostýmů dětí, které jsou ka-
ždý rok skvělé! Poděkování patří zručným maminkám. 

Že se jim to podařilo, jsme viděli v sobotním vystoupení: připravili překvapení pro děti i 
diváky. Ladislav Mynařík, Antonín Sedlák, Luboš Hořava, Zdenka Zouharová a Marie 
Králová jsou našimi dlouhodobýmí spolupracovníky při akcích MŠ. Vytvořili nezapome-
nutelné pohádkové postavy – Krakonoše, Trautenberka, hajného, knížete a kněžny, 
Rumcajse, Manky, čaroděje, dědečka Mecháčka a další. Každoročně koncem dubna 
přiletí na slet i „čarodějnice“ Martina Přibylová a Ilona Crhonková. Děkujeme také rodině 
Hriczové - ti zajišťují příjezd Martina na koni v naší obci.

Tímto jim všem chceme poděkovat za ochotu a čas, který věnují dětem. DĚKUJEME!          
A těšíme se na další spolupráci!
       

Zdeňka Lukášková, učitelka MŠ Vysočany

Článek maminky prvňačky Elišky
Přiblížil se konec letních prázdnin a mnohé rodiče budoucích prvňáčků napadlo, jak to 
teď asi všechno bude. Jak půjde tomu našemu dítku učení? Zvládne ten přechod ke ka-
ždodenním povinnostem? Zapadne mezi ostatní žáky školy? Ale také třeba: zvládnu to 
já, jakožto rodič, který se dosud doma s dětmi probíral obrázkovými leporely, z kostek 
stavěl „kojál“, dělal slepého, když viděl správnou dvojici v pexesu, nebo třeba z dlouhé 
chvíle ležel s dětmi na břiše na koberci a sledoval pohádku v televizi, kde zápasí dobro 
se zlem?

Sama za sebe mohu říci, že jsem očekávala všechno možné, ale pocit strachu z nezná-
mého se rozplynul hned po prvních školních dnech. Náš prvňáček se okamžitě aklimati-
zoval a měli na tom zásluhu prakticky všichni, s kým přišel do styku: spolužáci - prvňáč-
ci, starší žáci – mazáci, paní učitelky i paní kuchařky. Nedovedla jsem si představit, jak 
výuka na neúplné základní škole vypadá, protože jsem měla zkušenost jen s blanen-
skou „devítiletkou“. Spíš jsem děti na „malotřídkách“ litovala. Věděla jsem, že se musí 
třídy při hodinách různě spojovat, přenáší se lavice, židličky, nechápala jsem, jak může 
vyučující zvládnout více ročníků najednou a přitom je nějak neošidit. V podstatě jsem 
žila s pocitem, že děti z malotřídních základních škol jsou omezovány a určitou formou 
diskriminovány. Naštěstí jsem se ve svém názoru hluboce mýlila.
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Bylo úžasné sledovat, jak se nenásilnou formou náš školáček zapojuje do všech projek-
tů a akcí, které škola pro děti vymýšlí. Mohu zmínit třeba projekt Pohádková Evropa, při 
jehož realizaci se například  děti mohly setkat s krásnou Šmoulinkou, povědět si, jak 
vypadají belgické pralinky nebo ochutnat výborné „vafle“,  které si vlastnoručně připravi-
ly. Jindy všechny holčičky přišly do školy v kostýmu copaté Pipi a kluci v námořnických 
tričkách a ve školní jídelně si v rámci svačiny připravili švédský stůl. Velkým zážitkem byl 
den, kdy si žáci mohli obaleni do mikrotenových pytlíků vyzkoušet, jak by mělo probíhat 
cvičení k ochraně člověka za mimořádných situací. Také se vydali do Blanska na diva-
dlo, navštívili ekologické centrum Lipka v Brně, a mohla bych pokračovat. 

Co je ale důležité, je fakt, že náš prvňáček je spokojený. Do školy se těší a chodí tam 
rád. Všechno zatím v pohodě zvládá a na to pexeso, Černého Petra nebo třeba tu po-
hádku „vleže“ v pokojíčku, se vždycky čas najde. A tak je vlastně všechno fajn.

Eva Šmídová, maminka prvňačky Elišky, 
která má i tu výhodu, že vidí pod pokličku

Shrnutí roku SDH Housko
První sníh se snesl z nebe na zem a máme tu opět prosinec. Pro náš sbor to znamená 
blížící se konec báječného roku 2013. Roku plného práce a snažení členů naší složky. 
Naše řady se neustále rozšiřují a přibývají noví členové. V současnosti můžete napočítat 
13 žen a 40 mužů. Těší nás, že roste zájem osob o působení v našem sboru.

Letošní rok jsme začali tradičně OSTATKY, o 
kterých jsme Vás informovali v březnovém 
čísle obecního zpravodaje. V květnu jsme po-
kračovali LAMPIONOVÝM PRŮVODEM, kdy 
jsme zároveň položením věnců uctili památku 
padlých u obou pomníků v naší obci. Červen 
se stal pro nás symbolem DĚTSKÉHO DNE, 
kterým každý rok chceme vytvořit pro děti 
z širého okolí soutěžní odpoledne. Děti se 
mohly cvičit jak v soutěžích logických, tak 
v soutěžích sportovních. Samozřejmě nechy-
běla zábava, letos ve formě jízdy na koni či skákacího hradu. V červenci a v srpnu si 
určitě přišli na své milovníci nejen rybích pochoutek. Oba MAKRELOVÉ VEČERY nám 
přálo počasí a dobroty byly brzy rozebrány. V září se konal první ročník, a já věřím, že 
určitě nebyl poslední, POHÁDKOVÉHO LESA. Já osobně jsem byla z realizace tohoto 
nápadu více než nadšená. Myslím, že dětem se procházka lesem plným bájných bytos-
tí, které jim dávaly různé úkoly, líbila. A to je přesně to, co nás naplňuje. Jsme rádi, když 
můžeme potěšit nejen naše nejmenší občánky a když můžeme přispět svou činností ke 
kulturnímu dění v naší obci.

Samozřejmě nemůžu opomenout i snahu našich členů zúčastňovat se soutěží v požár-
ním sportu. Ne vždy se podaří mít dobré výsledky, ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se. Ta odhodlanost a chuť něco dokázat, se cení nejvíce. K lepším výsledkům samozřej-
mě napomáhá doplňování a obnovování hasičské výbavy. Věříme, že tak jako doposud, 
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nás bude obec podporovat a pokud to bude možné, upustí nám nějakou tu korunu 
ke zlepšení chodu naší složky. Za podporu jí velmi děkujeme.

Nemalé úsilí a čas někteří členové našeho sboru věnovali také při vykonávání výděleč-
ných brigád nebo výpomocí v obci či jiným složkám obce. Například jsme byli požádáni 
pořadateli vysočanské smyčky o pomoc s občerstvením na této sportovní události. Nebo 
jsme si navzájem vypomohli se skauty. V listopadu jsme se rozhodli si naši činnost také 
zaslouženě zpříjemnit a uspořádali jsme si zájezd do vinného sklípku s návštěvou měs-
ta Znojma, jeho muzea a podzemí.
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás po celý rok zahrnovali buď peněžní-
mi, či věcnými sponzorskými dary do soutěží pro děti. A hlavně bychom také chtěli podě-
kovat Vám, návštěvníkům, kteří jste se věrně zúčastňovali našich hasičských nápadů. 
Bez Vás by to samozřejmě nešlo. Velké DÍKY si bez pochyby zaslouží všichni členové, 
kamarádi a známí našeho sboru, kteří se aktivně podílejí na pořadatelství všech našich 
akcí. DĚKUJEME!!! 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2014.

za SDH HOUSKO, Ing. Lenka Ševčíková

Zpráva SDH Molenburk
Jedním z úkolů dobrovolných hasičů je starost o techniku nám svěřenou, což se nám 
daří. V současné době řešíme čerpání dotací z Jihomoravského kraje, které využijeme 
na nákup pneumatik a opravu auta Ford Tranzit.

Zúčastnili jsme se školení zásahových jednotek ve ŽĎÁŘE. Řidiči absolvovali profesní 
přezkoušení. Školení velitelů zásahových jednotek se zúčastnil i náš velitel. Na okrskové 
soutěži v požárním sportu v Petrovicích obsadili muži do 35 let sedmé místo a muži nad 
35 let skončili čtvrtí. Soutěžní družstvo se zúčastnilo také soutěže v Němčicích. V rámci 
preventivní činnosti jsme provedli kontrolu hydrantů, které využíváme na tréninky.

Hydrantů jsme využili také při čištění odpadů a kanalizace v základní škole. Doufáme, že 
po vybudování nové kanalizace se tento problém vyřeší. Dále jsme čerpali a čistili těžce 
přístupnou studnu v kulturním domě. V kulturním domě jsme také čerpali zatopené skle-
py. Konečně se nám podařilo vyčistit nádrž na horním konci u č. 22 a také jsme tam vy-
řezali okolní náletové dřeviny. Během roku provádíme údržbu a úklid zbrojnice a okolí, 
čistili jsme chodníky a zastávku autobusu.

Společně s mateřskou školou jsme pořádali pálení čarodějnic, na které jsme opět posta-
vili táborák. Na úspěšné akci se podílel také Milan Včelař s hudební produkcí. Z výdělku 
jsme darovali mateřské škole 4 tisíce Kč.

Po roce se opět konal v naší obci triatlon a po domluvě s pořadateli naše zbrojnice po-
sloužila jako zázemí pro jejich činnost. V rámci spolupráce s TJ byla zbrojnice také vyu-
žita při fotbalovém turnaji žáků. Při výročí osvobození jsme společně s SDH Housko 
položili věnce k pomníku padlých v obou částech obce. 
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Opět jsme pomohli při vánoční výzdobě obce, kdy jsme postavili a nazdobili vánoční 
strom. Navštívili jsme také sbory z našeho okrsku při jejich výročích. Bylo to 120 let ve 
Vavřinci a 70 let v Kuničkách a v Suchdole. Pamatovali jsme také na jubilea našich čle-
nů. Přišli však i chvíle smutné. 19. července zemřel náš dlouholetý člen Leopold Myna-
řík. Čest jeho památce.

Naši žáci na okrskové soutěži obsadili 3. místo. Velká smůla je zastihla v Šošůvce. Pěk-
ného úspěchu dosáhli ve druhém kole hry Plamen v Ráječku. Za ročník 2012 – 2013 jim 
patří 7. místo na okrese z 34 sborů. Nový ročník 2013 – 2014 jsme zahájili přípravným 
okrskovým braňákem ve Sloupu. Okresní branný závod se konal ve Vavřinci a naši mla-
dí obsadili pěkné 8. místo z 32 sborů. Snad se jim bude dařit i na jaře. Při těchto závo-
dech pomáhali také čtyři naši členové jako rozhodčí. Byla to akce v našem okrsku, tak 
pomohly všechny sbory. Téměř celé družstvo žáků ale příští rok končí, tak se budeme 
snažit začít třeba i s těmi nejmenšími.

Paní zima se zatím nesměle hlásí, ale určitě bude hůř. Každý se rád ohřeje, ale není 
třeba pálit všechno, co hoří, aby se nám po večerech nelinul obcí zápach z různých 
plastů a hlavně buďme opatrní a dbejme na bezpečnost.

Blíží se vánoce – svátky klidu a tak hasiči přejí všem spoluobčanům hodně vánoční po-
hody, a také zdraví a štěstí v novém roce 2014.

Za SDH Vysočany, Ladislav Mynařík, starosta sboru 

Skauti Vysočany
Betlémské světlo 

Jako každý rok, tak i letos přivezou skautky a skauti do Česka vánoční plamínek Betlém-
ského světla. Chceme tak co nejvíce lidem nabídnout novodobý symbol Vánoc – světýl-
ko symbolizující mír a přátelství. Motto letošního ročníku Betlémského světla se nese      
v duchu páté kapitoly knihy proroka Micheáše: 

„Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde veliká 
věc.“

 Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám letos dorazí již popětadvacá-
té. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila 
do téměř třiceti zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do 
Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a tele-
vize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo až po pádu čtyři-
cetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod 
sochu sv. Václava v Praze. 

Plamen již tradičně putuje z Betléma do Vídně, kde ho rakouští skauti předají skautským 
delegacím z celé Evropy. Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského 
světla ve Vídni se letos uskuteční v sobotu 14. 12. 2013 od 14 hodin ve Votivním koste-
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le na Rooseveltplatz a Češi opět nebudou chybět. Za týden - v sobotu 21. prosince – se 
Betlémské světlo „rozjede“ vlaky do celé republiky.

Betlémské světlo nebude chybět ani v našem kostele. Dovezeme je k nám 21. pro-
since 2013.  Od tohoto dne až do konce roku si je můžete přenést (např. pomocí 
lucerničky nebo svíčky umístěné ve vyšší sklenici) do svých domovů.  Nejlépe 
v době před nebo po mši svaté.

Sváteční dny prozářené plamínkem z Betléma a pokoj do roku následujícího vám přejí 

Skauti Vysočany 1. oddíl Naděje

Shrnutí uplynulého roku očima modelářů
Za nedlouho se budeme loučit s rokem 2013, a proto je potřeba udělat menší bilanci 
uplynulého roku. Sezónu jsme zahájili tradiční modelářskou výstavou, která se konala 
30. - 31. 3. 2013. Proběhl již 6. ročník. K vidění byly hlavně RC modely letadel, vrtulníků, 
aut, plastikové kity a další. Nechyběla ani malá ukázka a RC simulátor. Pro nejmenší 
byly připraveny dřevěné hlavolamy statických modelů letadel, které si muselo každé dítě 
složit samo.

O letních prázdninách proběhl 1. ročník letecko-modelářského dne, který jsme nazvali 
Vysočanský vzdušný mazec. A bylo na co koukat. Do Vysočan se sjeli modeláři nejen z 
blízkého okolí, ale i z různých koutů Moravy a Slezska. Ve vzduchu se vystřídala spous-
ta modelů letadel a vrtulníků. Piloti předvedli pohodové polétání, akrobacii, vlekání vět-
roňů a nádherné vrácení se v době o pár desítek let s historickými replikami. Večer po 
setmění vzlétly světlušky (modely opatřené LED diodami). Pro návštěvníky bylo připra-
veno bohaté občerstvení. Na podzim se někteří z nás podíleli na přípravě a následné 
realizaci drakiády pro děti. Po ukončení drakiády byla krátká ukázka osvětlených RC 
modelů letadel.

LMK Morava Vysočany se loučí a zároveň vítá nový rok na pravidelném Silvestrovském 
polétání, které se uskuteční 30. 12. 2013 od 13:00 hod. na modelářském letišti. Všichni 
jsou srdečně zváni. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za velkou pomoc               
a podporu s přípravami, poskytnutím prostor, vybavení a účast na pořádaných akcích. 

Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný nový rok.

LMK Morava Vysočany

TJ Vysočany
TJ Vysočany má dva sportovní oddíly. Oddíl kopané má čtyři družstva: přípravka, žáci, 
muži, malá kopaná, oddíl stolního tenisu má čtyři družstva mužů. Oddíly kopané a stol-
ního tenisu jsou zapojeny do soutěží řízenými okresními sportovními svazy. Sportovní 
výsledky oddílů jsou dostupné na webových stránkách naší obce.
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Oddíl stolního tenisu každoročně pořádá okresní bodovací turnaj žáků a mužů, dále 
tradiční velikonoční turnaj pro registrované hráče i neregistrované hráče a hráčky, který 
v letošním roce měl už svůj 37. ročník.

Vysočanský triatlon se po roční odmlce konal v sobotu 20. 7. 2013 a dočkal se po šest-
nácti letech veliké změny. Místo na silnici, jsme byli donuceni přesedlat na horská kola a 
uklidit se na polní a lesní cesty. Na lidovce bylo 56 závodníků. V hlavním závodě bylo 80 
závodníků. 

Údržba travnaté plochy je nesmírně náročná a také finančně nákladná záležitost. Stále 
se však v našem klubu snažíme trávníku věnovat dle svých možností maximální péči. 
Správcem hříště je Tomáš Slouka. Měli bychom na vás všechny ještě jednu malou pros-
bu. Vzhledem k tomu, že tráva na našem hřišti je extrémně náchylná na sněžnou plíseň, 
chtěli bychom všechny naše spoluobčany a zvlášť děti požádat, aby v zimních měsících 
nevstupovali na hrací plochu. Letošní jaro jsme měli hodně co dělat, abychom dali tráv-
ník do pořádku, sněžná plíseň nám jej minimálně z 30% totálně zničila a následky jsou 
na něm vidět celý rok. Věřte, že na jaře se na trávníku objeví každá stopa. Děkujeme za 
pochopení.

Počátkem července jsme dokončili přístavbu stávající budovy. Zařízení má šatnu se 
sprchou pro rozhodčí, velkou a moderně vybavenou šatnu domácího týmu a hlavně 
nové sociální zařízení pro veřejnost. Na tuto akci byly použity dotační finanční prostřed-
ky. Dotace z rozpočtu obce Vysočany 600 000 Kč a Jihomoravského kraje 400 000 Kč. 
Dále probíhá rekonstrukce stávající budovy a je pokryta z finančních prostředků TJ Vy-
sočany.

TJ Vysočany připravila v rámci naší obce i společenské aktivity. Pořádali jsme vysočan-
skou pouť, tradiční sportovní ples, dvě taneční zábavy a silvestrovský fotbálek. Zajistili 
jsme prodej občerstvení na rozsvícení vánočního stromu v obci.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat OÚ Vysočany za jeho velkou podporu, bez té 
bychom opravdu nemohli v takovém rozsahu pracovat. Děkujeme všem sponzorům za 
jejich finanční či materiální přispění, velice si toho vážíme a byli bychom rádi za další 
spolupráci. Díky patří i těm, kteří se  zúčastní potřebných brigád při zvelebování našeho 
areálu, rovněž všem kteří se starají o chod TJ Vysočany.

Těší nás, ale především velký zájem Vás, diváků a našich fanoušků. DĚKUJEME! 
                                                                                              

Za TJ Vysočany Petr Panáček 

Okresní přebor muži

  1. Černá Hora  14 10 3   1 36:12 33

  2. Lipůvka  14 10 1   3 47:21 31

  3. Šošůvka  14 10 1   3 38:20 31

  4. Jedovnice  14   8 3   3 38:18 27

  5. Vilémovice  14   8 2  4 54:32 26
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  6. Kořenec  14   7 3   4 33:25 24

  7. Vysočany  14   6 3   5 41:28 21

  8. Vavřinec  14   6 1   7 33:34 19

  9. Sloup  14   5 3   6 26:38 18

10. Olešnice  14   5 1   8 18:23 16

11. Olomučany  14   3 3   8 22:41 12

12. Rudice  14   3 2   9 27:50 11

13. Kotvrdovice  14   2 1 11 14:53   7

14. Drnovice  14   1 1 12 20:52   4

Okresní přebor starší žáci 10+1

  1. Knínice  9 7 1 1 41:11 22

  2. Olešnice  9 7 0 2 46:17 21

  3. Velké Opatovice  8 4 1 3 20:20 13

  4. Letovice  9 4 1 4 25:29 13

  5. Svitávka  9 2 3 4 21:35   9

  6. Lipovec  8 2 1 5 16:20   7

  7. Sloup/Vysočany  8 0 1 7 10:47   1

 Okresní přebor Starší přípravka 5+1

  1. Blansko A  16 14 1  1 194:24   43

  2. Kunštát/Olešnice  16 14 1  1 189:54   43

  3. Blansko B  16 12 2  2 120:34   38

  4. Adamov  16 12 0  4 116:62   36

  5. Rájec-Jestřebí  16 11 0  5 107:49   33

  6. Ráječko  16 10 2  4 117:66   32

  7. Boskovice  16   9 2  5 103:98   29

  8. Lipovec  16   9 0  7 104:98   27

  9. Letovice  16   8 2  6   95:75   26

10. Jedovnice  16   8 1  7   91:96     25

11. Drnovice  16   5 0 11 74:118   15
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12. Vysočany/Sloup  16   4 0 12 64:152   12

13. Svitávka  16   3 2 11 62:135   11 

14. Lipůvka  16   2 2 12 62:126     8

15. Velké Opatovice  16   2 2 12 50:151     8

16. Voděrady  16   2 1 13 45:123     7

17. Knínice  16   2 0 14 50:182     6

Konečná tabulka 2013 - Malá kopaná 5. liga

  1. TJ Valchov A  22 15 1   6   76:52 46

  2. SK Svitávka  22 13 4   5   79:56    43

  3. Pozní sběr   22 12 6   4   96:69    42

  4. Sokol Letovice  22 13 1   8 103:76    40

  5. Stars Letovice  22  10 3   9    93:73    33

  6. FK Obora  22   8 5   9    68:73    29

  7. Piccolo Č.H.  22   8 2  12    75:80    26

  8. JKP Olešná  22   7  5  10    67:80    26

  9. Tuzemák Bosk.  22   7 5  10    54:76    26

10. Ultras Vysočany  22   7 4  11    57:72    25

11. SAF Brťov  22   7 2  13    48:69    23

12. SK Horní Poříčí  22   4 4  14    46:78    16

Stolní tenis Vysočany
Do nové sezony 2013/14 vstoupily Vysočany poprvé v historii jako účastník Krajské 
soutěže II. Po rozšíření kraje ze dvou na tři skupiny jsme dostali možnost od Boskovic 
zahrát si krajskou soutěž, kterou jsme nemohli odmítnout. Také kluci z céčka měli před 
sezónou možnost postoupit o soutěž výše. Díky čtvrtému místu hráli kvalifikaci o postup 
do OP III s Kunštátem B. Ovšem po dvou remízách 9:9 prohráli kluci v součtu o pouhých 
5 setů a zůstali v OP IV. Průběžné výsledky rozběhnuté sezony a reportáže ze zápasů 
můžete sledovat na www.vysocany.com.

Před novou sezonou došlo k dohodě s KST Blansko a do klubu přestoupili naši talento-
vaní žáci Adam Zukal, Michal Žáček, Aleš Kellner a Aleš Zukal. V Blansku dostali mož-
nost zúčastňovat se krajských a celostátních bodovacích turnajů mládeže, což bychom 
si ve Vysočanech nemohli z finančních prostředků dovolit. Jsou vedeny trenéry hrající 
druhou ligu stolního tenisu a jejich výkonnost určitě půjde nahoru. V podepsané smlouvě 
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je klauzule, že do dovršení 18ti let se mohou kluci vrátit zpět do Vysočan bez finančního 
vypořádání. Blansko následně uvolnilo všechny kluky k nám na hostování.

Spolupráce s Blanskem trvá již delší dobu. Na konci prázdnin jsme společně s nimi 
uspořádali 3. ročník letního soustředění mládeže. Zúčastnilo se ho 17 žáků. Byli rozdě-
leni do dvou skupin na pokročilé a začínají-
cí žáky. Celý týden poctivě trénovali. Pro-
gram byl doplněn o spoustu dalších aktivit  
a soustředění bylo opět velice vydařené. 
Obrovské poděkování patří všem, co se na 
soustředění podíleli. Zejména trenérům 
Pavlovi Gyurgyikovi, Ondrovi Zouharovi, 
Lukáši Zukalovi a Jirkovi s Alešem Přikrylo-
vým. Finančně se na uspořádání akce po-
díleli rodiče žáků, TJ Vysočany a KST Blan-
sko. Poděkování patří také obci Vysočany 
za poskytnutí prostorů KD.

Od října opět probíhají tréninky začínající mládeže. Pokud by měl kdokoli zájem přivést 
svoji ratolest může tak učinit každé úterý a pátek od 17ti do 18ti hodin. Kluci a holky 
mohou využívat i robota, kterého se nám díky sponzorům podařilo zakoupit a ten tak 
pomáhá ke zvyšování výkonnosti jak začínajících tak i všech ostatních hráčů. Děcka se 
pak zapojí do objíždění okresních bodovacích turnajů mládeže. Vyzkoušet robota si 
může i široká veřejnost, která se může zúčastňovat tréninků po 18té hodině.

Závěrem bych chtěl všechny příznivce pozvat na turnaje, které budeme pořádat.

Sobota 28. 12. 2013  Vánoční turnaj registrovaných hráčů Vysočan
Sobota 4. 1. 2014  Okresní turnaj mužů
Neděle 5. 1. 2014  Okresní bodovací turnaj mládeže
Sobota 5. 4. 2014  Krajský bodovací turnaj nejmladších a mladších žáků
Neděle 6. 4. 2014  Krajský bodovací turnaj starších žáků a dorostu
Sobota 12. 4. 2014  38. ročník Velikonočního turnaje o přeborníky Vysočan

Ondřej Zouhar, Miroslav Žáček

MO Svazu tělesně postižených 
SLOUP – ŠOŠŮVKA – VYSOČANY
V prvním čtvrtletí r. 2013 se konala v kulturním domě ve Vysočanech výroční členská 
schůze, na kterou přišlo 85 našich členů. Hlavním bodem byly volby nového výboru            
a revizní komise. Dále byly podány informace o ozdravných pobytech naší organizace       
a SPCCH (svaz civilizačních chorob).

Pan Stanislav Kala, předseda OV SPCCH Blansko nás seznámil s nabídkou ozdravných 
pobytů pro kardiaky a diabetiky, které pořádá okresní výbor SPCCH. V červnu se konaly 
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dva pobyty v Luhačovicích, v srpnu v Janských Lázních, v září opět v Luhačovicích. 
Spolupracujeme s organizacemi z okolních vesnic, takže i jejich členové jezdí na tyto 
pobyty pořádané naší organizací.

V srpnu jsme se vydali na vycházku do speleologického muzea ve Vilémovicích, při 
zpáteční cestě jsme ještě absolvovali prohlídku jeskyně Balcarka. V říjnu se konal výjezd 
do Boskovic, který zahrnoval procházku s průvodcem po starém Židovském městě, ná-
vštěvou synagogy a muzea. V listopadu se v hotelu Broušek konala přednáška na téma 
„O bezpečnosti seniorů.“ Dále byly podány informace o pobytech na rok 2014. Tak jako 
každý rok, tak i letos jsme navštívili naše členy při jejich životním výročí.

Děkujeme OÚ Vysočany za jejich podporu, členům výboru MO za jejich práci. Všem 
přejeme jménem MO STP šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a osobních úspěchů 
v roce 2014.                                                                               

 Marie Filoušová, předseda MO STP Sloup - Šošůvka 

Bez včel to nejde
Proč je med tak zdravý?  Med včely vyrábí ze sladkých roz-
toků, které zhušťují, obohacují o enzymy a ukládají do bu-
něk. Med proto obsahuje řadu léčivých látek z přírody i od 
včel (dextriny, oligosacharidy, vodu, bílkoviny, enzymy, inhi-
bin, vitamíny A, B1, B2, B6, B12, C, D, H, K, E, P, vonné 
esence, barviva – karoten a flakony, pylová zrnka, různé 
minerální látky – vápník, fosfor, draslík, sodík, chlór, síru, 
hořčík, železo, křemík, mangan aj., včelí mateří kašičku, 
volné organické kyseliny, aminokyseliny). Med má unikátní složení a zastoupení cen-
ných látek se v něm liší podle toho, zda jde o med květový (z nektaru rostlin), či medovi-
cový (známý jako lesní), z výměšků mšic a červců). V květových medech je více vitamí-
nů a pylu, v medovicových zase minerálních látek. Každopádně se med skládá především 
z jednoduchých cukrů (fruktóza, glukóza).

Kdy s medem opatrně? Med se často dává do spojitosti s diabetes. Jakkoliv je zřejmé, 
že je nevhodný pro diabetiky, je rozhodně menším zlem než potraviny slazené obyčej-
ným cukrem. Bylo zjištěno, že hladina inzulínu byla nižší při příjmu určitého množství 
energie z medu než při příjmu jiných potravin se stejným množstvím energie, ale krevní 
cukr byl naopak vyšší. U některých lidí mohou včelí produkty vyvolávat alergické reakce.

Pěkné Vánoce a veselého Silvestra Vám za včelaře přeje
Josef Král
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Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje

Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu 
nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní 
poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Jež-
kové. 

1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno? 
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten ale udě-
lal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, 
díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku 
událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je po-
třeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou 
pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou 
pomoc je pořádný rozdíl.

2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? 
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené, přes ře-
meslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout, může mít zkrátka 
každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když nemohou dlou-
ho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují je-
nom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.

3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapu-
jeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stano-
vujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během 
jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství. 

4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním 
zaměstnání?

Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplu-
jeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člově-
kem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba 
udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním ži-
votopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.

5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás 
získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání no-
vých věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mlu-
vit, ale také ji uskutečnit.
 
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)

•	 Kariérní poradenství
•	 Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
•	 Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU   

Centrum vzdělávání všem, Pražská 38b, Brno-Bosonohy, www.vzdelavanivsem.cz, 
Telefon:  547 215 588, Email: info@vzdelavanivsem.cz.
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Kalendář akcí

Datum Název akce Hlavní organi-
zátor Charakteristika akce

11. 1. 2014 Sportovní ples TJ Vysočany

Tradiční sportovní ples, 
který již pravidelně zahajuje 
jako první plesovou sezonu 
ve Vysočanech. Začátek ve 
20.00 hodin, jste srdečně 
zváni.

1. 2. 2014 Hasičský ples SDH Housko Nová akce SDH Housko.

15. 2. 2014 Maškarní ples ČČK Vysočany

Po 60. se koná tento zná-
mý ples, rej masek začíná 
ve 20:30, zváni jste na 
příjemnou akci. K tanci a 
poslechu hraje NONUS.

1. 3. 2014 Ostatky - prů-
vod masek

SDH Molenburk, 
SDH Housko

Dopolední průvod masek 
od 9 hodin v Molenburku 
i Housku, bude završen 
ostatkovou zábavou.

1. 3. 2014 Ostatková zá-
bava SDH Molenburk

Tradiční ostatková zábava 
spojená se starými zvyky 
a s pochováváním basy od 
20 hodin.

2. 3. 2014 Dětský karne-
val ZŠ Vysočany Oblíbený dětský karneval 

bude začínat ve 14 hodin.

8. 3. 2014 Divadelní před-
stavení Obec Vysočany Divadelní představení 

ochotníků z Krásenka.

19.–20. 4. 2014 Výstava mo-
delů

LMK Morava 
Vysočany

Tradiční již VII. ročník - vý-
stava modelů v kulturním 
domě.

30. 4. 2014 Pálení čaro-
dějnic

SDH Molenburk a 
MŠ Vysočany Tradiční akce.
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25. 6. 2014 Farní táborák Farnost Vysočany

Akce na zakončení školní-
ho roku, která je pořádána 
pro děti a jejich rodiny. Kro-
mě her a soutěží dostanete 
i výborné občerstvení.

6. 7. 2014 Cyrilometoděj-
ská pouť Farnost Vysočany

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

16. 8. 2014
Vysočanský 
vzdušný mazec 
- II. ročník

LMK Morava 
Vysočany

Letecko-modelářský den 
pro širokou veřejnost.

veselé vánoce a šťastný nový rok
pour féliciter2014
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Zpravodaj obce Vysočany nabízí na svých stránkách řádkovou i plošnou inzerci. Pro občany je vy-
hrazena 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 před-
chozí domluvy.

Zpravodaj vyšel nákladem 290 ks. Občanům Vysočan je zdarma distribuován do poštovních schrá-
nek. Svoje příspěvky a náměty zasílejte na e-mailovou adresu mistostarosta@vysocany.com, 
případně doneste na OÚ Vysočany ve fyzické podobě. Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2014.                    
Za věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Obecní úřad si vyhrazuje právo příspěvky dle po-
třeby krátit, případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit. Vydává Obecní úřad Vysočany, Vysočany 
130, 67913 Sloup v Moravském krasu   IČ: 00281301.  MK ČR E 20600.



 

 

 

 
OČNÍ OPTIKA V BLANSKU 

  OBCHODNÍ CENTRUM JEŽEK 

 

tel.: 516 833 500 
www.bonoptik.cz 

 

PO-PÁ: 8:00 – 17:00      
 

 

 

Bc.Brigita Ondroušková, DiS. – oční optik, optometrista 

 

BRÝLE NA POČKÁNÍ! 

Rádi Vás přivítáme i mimo otevírací dobu, stačí nás pouze kontaktovat. 
 

 

Slevy pro pojištěnce pojišťovny 211!!! 

Slevy na obruby až 50%. 



OBEC  VYSOČANY

OBEC  VYSOČANY


