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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dovolte mi jménem nově zvoleného Zastupitelstva obce 
Vysočany, které vzešlo z letošních podzimních voleb, abych vás před koncem 
roku 2014, jako znovuzvolený starosta obce pozdravil a poděkoval za důvěru, 
kterou jste novému zastupitelstvu dali na další čtyři roky. Musím říci, že období, 
které je před námi, je velmi zavazující a jsme si toho všichni vědomi. Úkoly, 
které si klademe, a které vyvstanou, nebudou nejlehčí, ale to nebyly ani v mi-
nulém období. Je třeba se plně nasadit a s nejlepším vědomím a svědomím 
jít za novými plány a cíli. Každý z nás něčemu věří, každý z nás pro něco žije 
a každého z nás něco nabíjí. Proto věřím, že společnými silami dokážeme splnit 
mnoho úkolů a práce. 

Kalendářní rok se nám chýlí ke konci a rád využívám této příležitosti, abych 
znovu poděkoval i zastupitelstvu, které pracovalo v již uplynulém období. Jsem 
přesvědčen, že se udělalo mnoho práce a splnilo mnoho úkolů, které jsme si 
předsevzali. Z velkých projektů bych jen zmínil, že za přispění Evropských fon-
dů, kde se nám podařilo získat nemalé finanční prostředky, se podařilo zateplit 
a zrekonstruovat veřejné budovy, jako je kulturní dům a obecní úřad, základní 
školu a nakonec v závěru tohoto roku i mateřskou školu. Rok 2014 byl přede-
vším rokem budování kanalizace. V tomto roce se podařilo postavit čistírnu 
odpadních vod, která je umístěná v lokalitě bývalého kamenolomu v části obce 
Housko a postavilo se téměř 90 % nové stokové sítě v obci. Vím, že výstavba 
kanalizace přináší určité potíže, hlavně obyvatelům, kteří se nachází v blízkosti 
pozemků dotčených výstavbou, ale je to jedna z nejrozsáhlejších staveb, která 
byla v obci kdy realizována v tak krátké době. Naše obec má jedinečnou pří-
ležitost využít dostupné prostředky z Evropské unie, a proto jsem přesvědčen, 
že realizace této akce bude ku prospěchu a  rozvoji obce. Příští rok, který je 
před námi nás čeká zkušební provoz čistírny odpadních vod a kanalizační sítě. 
Během následujícího roku se budou jednotlivé nemovitosti připojovat postupně 
na nově zbudovanou kanalizační síť tak, jak bude včas oznámeno. Vím, že to 
bude také velmi náročná akce, aby se během jednoho roku podařilo všechny 
nemovitosti připojit na tuto stokovou síť a splnily se tak podmínky Státního fon-
du životního prostředí. Chtěl bych v této souvislosti požádat vás občany o velmi 
úzkou spolupráci s obecním úřadem, aby vše proběhlo hladce a pokud možno 
bez vážnějších problémů. Veškeré informace k realizaci domovních přípojek 
a napojení se na kanalizační síť vám budou vždy včas podány. Věřím, že vše 
zdárně zvládneme.

Do roku 2015 budeme vstupovat s novým odhodláním, s novými plány a cíli. 
Velmi rád bych vám proto popřál jménem celého zastupitelstva obce klidné 
a spokojené prožití svátků vánočních a do roku 2015 hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti.

Bc. Josef Ovad, starosta obce
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Volby 2014

Zastupitelstvo obce pro období 2014-2018
Mgr. Eva Ditrichová, Radek Hejč, Mgr. Radek Horáček, Mar-
tin Jelínek, Pavel Kala, Mgr. Martin Koupý, Martin Mynařík, Bc. Jo-
sef Ovad, Martin Přibyl, Bc. Leoš Sehnal, Mgr. Bořivoj Sekanina,  
Ing. Lenka Ševčíková, Luděk Škaroupka, Marek Šmíd, Milan Vintr.
 
Rada obce
Starosta - Bc. Josef Ovad, místostarosta - Mgr. Bořivoj Sekanina, člen rady - 
Mgr. Martin Koupý, členka rady - Ing. Lenka Ševčíková, člen rady - Marek Šmíd.

Kontrolní výbor
Předseda - Mgr. Martin Koupý, člen výboru - Mgr. Radek Horáček, člen výboru 
- Radek Hejč.

Finanční výbor
Předseda - Marek Šmíd, člen výboru - Bc. Leoš Sehnal, člen výboru - Milan 
Vintr.

Kulturní a sociální komise
Předsedkyně – Ing. Lenka Ševčíková, další členové – Renáta Podaná, Jakub 
Přibyl, Milan Včelař. Pro náměty, připomínky, dotazy, objednávku prostor k pro-
nájmu pro kulturní, společenské a soukromé akce můžete využít nové e-mailo-
vé adresy kultura@vysocany.com.

Obecní úřad Vysočany

Kontaktní údaje

Obec Vysočany, Vysočany č. 130, 679 13 Sloup, IČ 00281301, 
telefon: 516 435 350, mobil: 734 768 732 ID datové schránky: dkaa2zc.

Úřední hodiny

Obecní úřad: pondělí a středa 7:00-11:00, 12:00-17:00
Místostarosta: úterý 17:30-19:00
Matrika: pondělí 18:00-19:00
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Aktuální seznam oficiálních e-mailových adres
Obecní úřad obecniurad@vysocany.com Knihovna knihovna@vysocany.com

Starosta starosta@vysocany.com ZŠ zs@vysocany.com

Místostarosta mistostarosta@vysocany.com MŠ ms@vysocany.com

Účetní ucetni@vysocany.com SDH Molen. sdhmolenburk@vysocany.com

Kulturní a sociál-
ní komise kultura@vysocany.com SDH Housko sdhhousko@vysocany.com

Matrika matrika@vysocany.com MS ČČK cck@vysocany.com

TJ Vysočany tj@vysocany.com Farnost farnost@vysocany.com

Skauti skauti@vysocany.com Včelaři vcelari@vysocany.com

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

Termíny svozu odpadů v roce 2015

14.1. 25.3. 3.6. 12.8. 21.10. 30.12.
28.1. 8.4. 17.6. 26.8. 4.11.
11.2. 22.4. 1.7. 9.9. 18.11.
25.2. 6.5. 15.7. 23.9. 2.12.
11.3. 20.5. 29.7. 7.10. 16.12.

Vyhláška o svozu komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Vysočany na svém zasedání dne 12. 12. 2014 přijalo 
„Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Sazba poplatku 
činí 520 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 
31. 3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy 
nejpozději do 31.  3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li po-
platková povinnost po 31. březnu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, 
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Vyhláška také pama-
tuje na osvobození od poplatku. Od poplatku se osvobozují osoby, které v roce 
splatnosti poplatku dosáhnou 80 let a starší, dále třetí a další dítě v domácnosti, 
které v roce splatnosti poplatku nedosáhlo věku 18 let, a také osoby, které jsou 
v obci hlášeny k pobytu, dlouhodobě však žijí mimo území obce déle jak šest 
po sobě jdoucích měsíců, to za dobu nepřítomnosti v obci. Plné znění vyhlášky 
naleznete na webu obce v sekci Obecní úřad – Vyhlášky a nařízení.
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Střípky z obecní kroniky – 6. díl

Drazí čtenáři pravidelné historické rubriky Zpravodaje, až doposud se obsah 
Střípků točil kolem textů Františka Tenory, kterého už jistě nemusím nikomu 
představovat. Zažloutlé listy svázané v našich obecních kronikách však svými 
postřehy plnili i jiní, neméně pamětihodní občané, o nichž se toho již mnoho 
neví. A právě těm budou patřit nejbližší dva exkurzy zpět po proudu času. Pev-
ně věřím, že přesvědčení o tom, že historie obce Vysočany je sepsána pouze 
ve dvou svazcích Kroniky obce Molenburk, se podařilo zbortit během výstavy 
historických dokumentů při příležitosti letošních oslav založení Molenburku. 
Abych tuto dlouholetou křivdu alespoň zčásti odškodnil, budu se v cyklu o kro-
nikářích věnovat nejprve pisatelům Pamětní knihy obce Houska.

Hned na úvod je třeba zmínit, že se jedná o prostřední z našich tří kronik. Její 
vznik je datován do srpna roku 1927, tedy přesně tři roky od posledního Teno-
rova zápisu do první kroniky molenburské. Začal ji vést ředitel základní školy 
Rudolf Sychra a svůj zápis vytvářel plné tři měsíce. Co se týče nejstarších dějin, 
opíral se téměř výhradně o obšírný text Tenorův, který však nepřepisoval do-
slovně, mnohé z něj z praktických důvodů vynechal (nač také duplikovat práci, 
která se nacházela, co by kamenem dohodil). Novodobou historii líčil již na 
základě vlastních zkušeností a vyprávění pamětníků. Svůj zápis dovedl pouze 
do roku 1925, snad proto, že byl ustanoven řídícím učitelem v Němčicích, a tak 
neměl příležitost psát dál. Na Sychrovo místo byl 8. března 1931 zvolen molen-
burský kněz Antonín Starý, sloužící ve zdejším kostele od roku 1920. Jeho ru-
kou byly zaznamenány události z let 1927-1932. Z jeho důsledných zápisů bych 
vyzdvihl především zmínku o udělení prvních dvou čestných občanství Houska, 
a sice poslanci Josefu Šamalíkovi, pocházejícímu z Ostrova, a molenburskému 
rodáku Františku Hebelkovi, majiteli realit v Brně-Husovicích.

Z Molenburka byl P. Starý nucen odejít důsledkem sporů s některými farníky 
1. června 1933 a jeho funkci nastoupil po jednomyslném hlasování lesní správ-
ce Antonín Mrázek. Jeho zápisy, pokrývající období 1933-1937, jsou přínosné 
především pro zájemce o hospodaření v obci, především - jak se dá ostatně 
očekávat - o lesohospodářství. Úsměvně na nás může s odstupem času pů-
sobit jeho typický začátek líčení událostí nového roku slovy: „V tomto roce se 
nestalo nic pamětihodného...,“ následované popisem života v obci, proložené-
ho informacemi typu „na myslivně bydlí přes prázdniny rodina skladatele Jana 
Kunce“, „Vladimír Hudec staví u rybníka v Molenburku vilu se zahradou“ nebo 
„u Holštejna v Michalské jeskyni se staví vojenský sklad“. Zmínka o rozšíření 
sálu v houskovském hostinci hostinským Františkem Nezvalem z č. p. 17 rov-
něž nepatří mezi nezajímavé.  Z uvedeného vyplývá, že Mrázkovy zápisy jsou 
informačně hodnotné nejen pro historii samotného Houska, ale též jeho okolí.
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Posledním, kdo se mohl projevit v Pamětní knize obce Houska, byl Jan Zouhar. 
Důvodem bylo opět odstěhování jeho předchůdce a dlouhé zanedbání péče 
o zachování historie obce. Svůj životopis do kroniky zanesl nejúplněji ze všech 
ostatních kolegů. Narodil se 11. dubna 1899 v Housku v č. p. 18. Vychodil pou-
ze trojtřídní školu a dále ve svém vzdělání nepokročil. Neměl ani u koho se vy-
učit, neb všichni jeho potenciální mistři byli odvedeni do vypuknuvší 1. světové 
války. Od roku 1917 byl zaměstnán jako lesní dělník na panství Salmů, leč nízký 
plat nestačil k uživení čtyřčlenné rodiny, a tak odešel za prací do Zbrojovky 
Brno. Jako předseda MNV byl zvolen na post kronikáře až 16. února 1946 ve 
čtyřicátém sedmém roce svého života. V roce 1949 mu lékař diagnostikoval 
nevyléčitelný zápal pohrudnice, který měl o rok později za následek přiznání 
invalidního důchodu. Dějepisnému řemeslu se věnoval plných dvacet let. Cha-
rakteristickým znakem pro něj je špatně čitelné písmo - ač psal „psacím“, ne-
spojoval mezi sebou jednotlivá písmena. Je však patrné, že časem se mu ruka 
tzv. vypsala a čím mladšího data zápisy jsou, tím lépe se luští. Při četbě posled-
ního zápisu z roku 1958 se nemohu zbavit dojmu, že je nedokončený. Snad se 
zhoršil Zouharův zdravotní stav natolik, že pokračovat nemohl, ovšem nabízí se 
také varianta, že kronika byla někam odložena. Ať tak, či onak, léta 1959-1970 
zachycena nemáme a další roky je třeba hledat v druhé kronice molenburské.

Přehledná tabulka houskovských kronikářů:

jméno začátek působení konec působení popsané období
Rudolf Sychra srpen 1927 listopad 1927 počátky - 1925
P. Antonín Starý 8. března 1931 1. července 1933 1927-1932
Antonín Mrázek 1933 1937 1933-1937
Jan Zouhar 16. února 1946 1958 1938-1958

Bc. Pavel Ševčík, kronikář obce

Zpráva o činnosti kulturní komise 
a o využití kulturních zařízení

Když se ohlédneme zpětně na rok 2014, který už spěje ke svému konci, tak se 
konalo v kulturním domě celkem 80 akcí. Sál, přísálí i klubovna se využívají ne-
jen k soukromým akcím, oslavám, křtinám, plesům, zábavám, ale také v zimním 
období je více využíváno přísálí KD ke sportovním aktivitám, ať už ke cvičení 
žen, tréninkům ve fotbale či stolnímu tenisu. V sále KD se konaly celkem 3 ple-
sy, ostatková zábava, karneval, turnaje a zápasy ve stolním tenise, pohoštění 
a posezení myslivců z honů. Dále proběhlo několik smutečních hostin, oslav 
narozenin, křtiny a 3 svatby. Uskutečnilo se také divadelní představení ochotní-



Zpravodaj Obce Vysočany

8

ků z Krásenka, výstava modelů letadel, různé schůze a přednášky, komunální 
volby a „vysočanské“ vinobraní.

Za sbor pro občanské záležitosti jsme navštívili s malým dárkem a blahopřáním 
celkem 32 jubilantů – 20 žen a 12 mužů. Z toho 14x 70 roků, 4x 75 roků, 7x 80 
roků, 3x 85 roků a nad 90 roků 4 občany. Také manželské páry u příležitosti 
výročí zlaté a diamantové svatby. Vítání občánků proběhlo v měsíci květnu a 
říjnu a pan starosta přivítal do svazku obce 10 dětí, z toho 5 děvčat a 5 chlapců.

Akce, které se uskuteční v kulturním domě počátkem roku 2015:

17. ledna 2015   Tradiční sportovní ples
24. ledna 2015  Ples SDH Housko
31. ledna 2015  Maškarní ples
14. února 2015   Ostatková zábava se starými zvyky
15. února 2015   Ostatkový bál pro děti
21. března 2015  Divadelní představení ochotníků z Krásenka
4. -5. dubna 2015 Výstava modelů letadel

Při této příležitosti bych si dovolila popřát všem spoluobčanům nejen krásné 
prožití vánočních svátků, ale i hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a životního 
optimismu v nadcházejícím roce 2015.

Ilona Jurková 

Lékařská služba první pomoci

Pro dospělé
Ordinace LSPP je od 1. 3. 2012 přemístěna do 3. nadzemního podlaží lůžkové-
ho traktu. Přístup je kolem vrátnice a brány, kde najíždějí sanitky a přes parko-
viště uvnitř nemocnice. 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. nadzemním podlaží lůžkového trak-
tu 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 lékařů. 
LSPP provádí vyšetřovací a léčebné výkony pouze v rozsahu nezbytně nut-
ném pro akutní přednemocniční péči. Nezahrnuje zdravotní péči poskytovanou 
ambulantními specialisty (interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, oční, kož-
ní, 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 poskytnutou 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, tele-
fon 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
Služba je poskytována o sobotách, nedělích a ve svátky v době od 8:00 do 
13:00 hod. v ordinacích stomatologů spádové oblasti Blanenska. Mimo výše 
uvedenou je služba zajištěna 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 boskovické části v jeden 
seznam - okres Blansko. Služba bude zajištěna na okrese Blansko jedním lé-
kařem.

24.12. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

25.12. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 
327 516 446 398

26.12. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4 516 446 428

27.12. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 
327 516 447 605

28.12. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313

Chirurgická ambulance 
Poskytuje komplexní chirurgickou ambulantní péči, akutní v nepřetržitém pro-
vozu a plánovanou v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod., pohotovost od 17:00 
do 07:00 hodinou.
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Umístění ordinace: provoz jednodenní péče, 2. podlaží nemoc-
nice

Vedoucí lékař: MUDr. Stanistav Krejsta
Staniční sestra: Dagmar Jelínková
Telefon: 516 838 385
Pondělí: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Úterý: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Středa: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Čtvrtek: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Pátek: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Sobota: pohotovost 07:00 - 07:00
Neděle: pohotovost 07:00 - 07:00

Informace Farního úřadu

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

24. 12. 2014     21.30 hod.  Štědrý den (vigilie narození Páně)
25. 12. 2014     09.30 hod.  Slavnost Narození Páně
25. 12. 2014     13.30 hod. Te Deum a Svátostné požehnání
26. 12. 2014     09.30 hod.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
31. 12. 2014     23.00 hod.  Svatého Silvestra, biskupa
01. 01. 2015     10.00 hod.  Nový rok, slavnost Matky Boží, 
    Panny Marie

Mgr. Zdeněk Fučík, administrátor

Rozhovor s novým duchovním správcem farnosti

Po více jak 11 letech z naší farnosti odešel do Brna-Komína o. Marcel Javora. 
Nyní se o farnost stará P. Zdeněk Fučík, kterého jsme se zeptali na několik 
otázek:

Odkud pocházíte?
Má rodná hrouda, jak se říká, je Vysočina, přesněji řečeno Pyšel, okres Třebíč. 
Od vrat fary v Protivanově po vrata domu mých rodičů to mám přesně 78 kilo-
metrů 200 metrů.
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Jak jste se dostal ke kněžství, jaká byla Vaše cesta?
Pokud budu konkrétní, tak to byl zvláštní hlas někde uvnitř nitra, který mě ně-
kam zval, který mně něco krásného ukazoval a směřoval někam, co jsem po-
stupem času jasněji poznával. Samozřejmě tak, jak to v životě bývá, někdy to 
volání bylo silnější, někdy naopak velmi slabé. Přesněji řečeno, vždycky zále-
želo na mně, jak to bylo vnímatelné nebo ne. Když jsem byl ještě chlapcem, 
volání bylo nejasné. Když jsem byl puboš, nechtěl jsem je slyšet, protože jsem 
chtěl mít rodinu. Docela jasno mně bylo až v pětadvaceti letech. Tehdy jsem 
udělal radikální krok, všeho nechal a šel „za hlasem“. V dalších letech se mé 
rozhodnutí stát se knězem posilovalo a utvrzovalo.

Kde všude jste působil?
Mým prvním působištěm se staly nezapomenutelné Letovice a Rozhraní. Tam 
mě otec biskup poslal ještě jako jáhna. Rok utekl velmi rychle a svůj první rok 
v kněžství (novokněžství) jsem strávil s otcem proboštem Stanislavem Krátkým 
v Mikulově. I toto působení je svým způsobem nezapomenutelné. Svým způ-
sobem píšu proto, poněvadž v Mikulově je pastorace specifická. Příhraniční 
oblast s religiozitou udělala své. Víra se tam teď znovu začíná probouzet. Opět 
po roce jsem znovu poznával novou farnost. I tentokrát specifickou, DCŽM Ma-
mre v Osové Bítýšce. Vysvětlím zkratku, protože od té se to vše odvíjí. DCŽM 
je diecézní centrum života mládeže, takže jsem byl poslán do Bítýšky, abych 
„zlobil“ u mládeže. Samozřejmě k centru patří pastorace farnosti, i tady tedy 
jsem do své knihy života zapisoval nezapomenutelné okamžiky. No, a po roce, 
jak jinak, mně volal otec generální a řekl mně, že se budu zase stěhovat. Má 
odpověď tenkrát byla, že není apríl, aby se mnou žertoval. Apríl skutečně nebyl, 
byl to kněžský den někdy na konci května v roce 2008. Od té doby bydlím a pů-
sobím ve Vaší blízkosti. Letos navíc jsem se s otcem Marcelem dělil o Lipovec. 

Jak se Vám líbí ve Vysočanech?
Rád říkám, že líbí. Jednak Drahanská vrchovina mně hodně připomíná můj 
rodný kraj a za druhé, lidi jsou tady úžasní, jak malí, tak velcí, jak mladí, tak 
staroušci. Samozřejmě i se svými chybami, abych to jen nevychvaloval. Ale ty 
máme všichni a je třeba s nimi bojovat, ne?

Jaké máte plány?
Chtěl bych to tady na té pozemské pouti nějak přežít, v rámci možnosti prožít 
a pak, aby to nebylo troufalé, přitisknout se do Boží náruče.

Máte nějaký humorný zážitek ze studia nebo z pastorační služby?
No jéje, těch by bylo. Pravidelně je zveřejňuju v Protivanovském farním věst-
níčku Vánek v rubrice UsměVánek. Tak si je můžete nalistovat, všechny jsou 
na našem farním webu (www.farnostprotivanov.cz) pod sekcí farní zpravodaj 
Vánek. Jako předchuť píšu: „V sobotu před květnou nedělí přehazuju na svým 
autě zimní kola za letní. Přišel za mnou jeden chlapec z farnosti a ptá se, co dě-
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lám. Tak mu odpovídám, že přezouvám kola na letní. A on se znovu ptá: Vždyť 
je jaro, proč tam dáváte kola letní“.

Co byste vzkázal občanům Vysočan?
Že je mám moc rád a těším se na společně setkávání nejen v kostele.

Co si přejete k Vánocům?
Jednou v noci, když jsem se vracel domů, tak jsem za Žďárnou viděl v příkopě 
převrácené auto. Zastavil jsem, vzal si baterku, kterou jsem měl v autě a šel 
jsem pomoci. Po této události se baterka rozbila a já jsem si zatím žádnou 
novou nepořídil. Takže bych si přál dvě přenosné svítilny. Jednu velkou do kos-
tela a jednu malou do auta. A kdyby to šlo a Ježíšek by to sehnal, tak obě aby 
byly nabíjecí do zásuvky. A pak mám druhé neskromné přání. Přál bych si, aby 
Pokoj a Radost, které vychází z betlémských jesliček, byly nevysychajícím pra-
menem v nás, nejen o Vánocích. To přeju sobě i vám.

Za rozhovor děkuji.
Mgr. Bořivoj Sekanina

Ohlédnutí za končícím rokem očima MS ČČK

Konec roku je pro nás všechny nejen obdobím příjemné vánoční atmosféry, ale 
také časem bilancování nad tím, co se nám v uplynulém roce povedlo a co úpl-
ně ne. Nutno říct, že pro naši složku v roce 2014 převažovaly ty povedené věci.

Začali jsme již v únoru jubilejním 60. MAŠKARNÍM PLESEM a valnou hroma-
dou, kde bylo mimo jiné zvoleno nové představenstvo. Pro velký úspěch jsme 
také uspořádali další dva neziskové DĚTSKÉ BAZÁRKY, tentokrát sezónní 
– letní a zimní. V rámci oslav 290. výročí založení Molenburku jsme zaštítili 
ukázku z práce humanitární jednotky JMK a později večer i tak trochu komorní 
TANEČNÍ ZÁBAVU se skupinou MEDIUM. V rámci akce „BUĎ FIT“ jsme pod-
pořili vznik velmi oblíbených a hojně navštěvovaných lekcí Power jógy pod tak-
tovkou cvičitelky Zlatky Sloukové, které tímto děkujeme za ochotu a trpělivost. 
V říjnu byl uspořádán již druhý ročník VYSOČANSKÉHO „VINOBRANÍ“, jež si 
zachovalo svoji úroveň i skvělou atmosféru vinného sklepa. V neposlední řadě 
jsme koncem roku našim dárcům krve zprostředkovali malý večírek a všem 
ostatním poté zájezd do brněnského Městského divadla na muzikál NOC NA 
KARLŠTEJNĚ.

Každá z těchto akcí byla svým způsobem úspěšná – nejvíce bezpochyby MAŠ-
KARNÍ PLES – ale co se týče atmosféry, všechny ostatní, dle mého názoru, 
jednoznačně převálcovalo „VINOBRANÍ“, kde se skvěle bavili lidé všech tvarů, 
velikostí a generací. Věříme, že právě z Vysočanského „vinobraní“ se časem 
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stane úspěšná tradiční akce. Samozřejmě jsme po celý rok pokračovali v pod-
porování vysočanského MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA. Tam už toho Bc. Petra 
Lepková děti naučila tolik, že se v květnu s dětmi vydala na okresní kolo soutě-
že, kde se, i přes všechna přichystaná překvapení, děti s úkoly popasovaly více 
než dobře. A právě zájem dětí o vzdělání v oboru zdravotnictví a lidského těla 
je to, co nám dělá největší radost. 

Závěrem zbývá už jen poděkovat Vám všem, kteří podporujete naši činnost, ať 
už jakýmkoliv způsobem. Vaší podpory si velmi ceníme a těšíme se na další 
spolupráci v novém, snad ještě úspěšnějším roce. DĚKUJEME! Post skriptum 
bychom všem spoluobčanům rádi popřáli spokojené Vánoce, a první krok do 
nového roku, ať všichni učiníte tou správnou nohou, aby tak byl rok 2015 ještě 
o krůček lepší než ten předchozí.

Jakub Přibyl a spol. MS ČČK ve Vysočanech

 

Školka v novém kabátu

Když 1. září přišly děti po prázdninách do mateřské školy, byla krásně uklizená 
a vše nachystáno na další školní rok. Nejmenší děti se postupně seznamovaly 
s režimem, prostředím a s novými kamarády. Začátkem října však začalo kolem 
budovy být rušno. Obec žádala o dotaci na zateplení a odvlhčení budovy. Tato 
dotace byla začátkem září schválena a mohlo se tedy začít s úpravami. Bohu-
žel až po prázdninách.
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Během několika hodin se školka proměnila, nábytek se musel odsunout, hrač-
ky vyklidit, vše zakrýt. Téměř všechny stěny uvnitř začali pracovníci okopávat, 
provedli injektáž (odvlhčení). Všude prach, omítka, později malta. Další dny se 
měnily okna. Práce postupovaly poměrně rychle, ale muselo se počkat na vy-
schnutí nově omítnutých zdí, aby se mohlo malovat. Teprve potom jsme mohli 
jít uklízet. Uklízeli jsme od rána do pozdních hodin, abychom mohli v pondělí 
3. 11. 2014 opět přijít do naší školky.

Provoz MŠ byl však zajištěn po celou dobu rekonstrukce. Zpočátku, když se 
pracovalo venku, jsme byli ve „své“ školce, později jsme museli hledat náhrad-
ní prostory. Paní ředitelka ZŠ nám umožnila pobyt ve školní družině, za to jí 
mnohokrát děkujeme. Pobyt ve škole nebyl jednoduchý pro děti (zejména ty 
nejmenší), ani pro nás (učitelky). Zajištění bezpečnosti vyžadovalo, aby byly 
s dětmi vždy 2 dospělé osoby – doprovod na WC, do jídelny, v šatně… Vše 
jsme však zvládly. Zejména poslední týden byl náročný, kdy jsme museli bě-
hem 3 dnů uklidit celou školku. Děkujeme všem, kteří nám pomohli provoz v tak 
krátké době obnovit.

Dnes už je školka v novém kabátu a zbývá dokončit poslední práce, upravit 
okolí. Děti budou pobývat ve zdravějším prostředí. V krásné školce.

Blanka Hejčová, ředitelka MŠ Vysočany

Rozvoj čtenářské gramotnosti 
na vysočanské škole aneb není projekt jako projekt

Nejdříve si připomeňme, co je vlastně čtenářská gramotnost. V českém pro-
středí ji můžeme definovat jako celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka 
vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji a schopnostmi potřebnými pro uží-
vání všech druhů textů. Předpokladem pro rozvíjení je potěšení z četby a vnitřní 
potřeba číst. Rozvoj čtenářské gramotnosti na naší škole začíná již v 1. ročníku. 
Můžeme konstatovat, že již pravidelně se žáci zapojují do projektu „Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka“. (Letos již po třetí). Do tohoto projektu přihlašuje 
žáky naší školy Obecní knihovna Ostrov u Macochy. Spolu s prvňáky ze ZŠ 
v Ostrově naši žáci navštíví knihovnu v Ostrově, zúčastní se tvořivé dílny. Je 
pro ně připravena beseda se současným spisovatelem nebo ilustrátorem. Jako 
odměnu obdrží žáci knihu, která se nedá koupit po dobu dvou let v žádném 
knihkupectví. V letošním ročníku obdrží knihu Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtě-
cha Juríka – Housličky pro medvěda. Nutno podotknout, že aktivity připravuje 
ostrovská knihovna, která rovněž žáky do projektu přihlašuje. Projekt trvá vždy 
od ledna do června. 
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V loňském školním roce první setkání proběhlo v listopadu. Jako vzpomínku 
na návštěvu knihovny, nakreslili žáci z Vysočan i z Ostrova obrázek, který vy-
povídal o jejich návštěvě. Ostrovské děti vytvořily také budovu knihovny z geo-
metrických tvarů. Všechny výtvory byly a jsou vystaveny v pořádající knihovně. 
Další aktivita proběhla v dubnu. Žáci si vyrobili papírové a textilní ptáčky. Námět 
i materiál žákům poskytla paní knihovnice Soňa Švrčinová, protože také pro 
ostrovské školáky uspořádala tvořivou dílnu se stejným námětem, ale přímo 
v ostrovské knihovně. Žáci si vyrobili krásné ptáčky a vyzdobili si s nimi vestibul 
naší školy. Následoval v obou školách „Týden s knihou“. Žáci dostali na výběr 
několik vhodných knih dle jejich věku a po celý týden s knihami pracovali pod 
vedením paní učitelky v rámci hodin českého jazyka. O knihy byl velký zájem. 
Žáci si z nich četli doma, ve škole, půjčovali si je mezi s sebou, kreslili obrázky, 
povídali svým spolužákům o přečteném. Takže týden s knihou se prodloužil na 
celý měsíc, protože si žáci knihu chtěli celou přečíst. Z nakreslených obrázků 
tak vznikla celá nová kniha „Knížka pro prvňáčka“, která nám bude všechny 
knihy připomínat. Svou „ vytvořenou knihu“ si žáci vyměnili s prvňáky z Ostrova 
a ti jim také poslali tu svoji. Závěr celého projektu se uskutečnil 29. května 2014 
v knihovně v Ostrově u Macochy, kde slíbenou knihu ABECEDA žáků slavnost-
ně předal starosta obce Ing. Ondřej Hudec.

Nemyslete si, že tím rozvoj čtenářské gramotnosti končí. Ani nápad! Od dru-
hého ročníku se v rámci českého jazyka žáci letos zapojili do projektu „Čtení 
pomáhá“. Jedná se o čtenářskou aktivitu, při které žák získá kredit 50 Kč. Stačí 
si vybrat knihu dle uvedeného seznamu, přečíst ji, zaregistrovat se na interne-
tových stránkách www.ctenipomaha.cz a správně zodpovědět několik otázek, 
které prověří, jak důkladně byla kniha přečtena. Potom se již čtenář rozhodne, 
které charitě pošle finanční částku.  O přečtené knize hovoří také v hodinách 
literární výchovy a snaží se přesvědčit svoje kamarády, aby si knihu také pře-
četli. Projekt „Čtení pomáhá“ jsme v letošním roce „odstartovali“ poprvé a dou-
fáme, že si brzy získá příznivce z řad žáků naší školy, ale i širokého okolí, neboť 
do této aktivity se mohou zapojit i žáci staršího věku.
 
O našich školních projektech jsme psali již v minulých číslech zpravodaje. Jsou 
nedílnou součástí právě rozvoje čtenářské gramotnosti – žáci hledají informa-
ce, čtou, vybírají je, zpracovávají i prezentují. Naše projekty doplňujeme i o pro-
jekty jiných vyhlašovatelů. Za zmínku stojí zejména ty, které právě úzce souvisí 
s rozvojem čtenářské gramotnosti – Nadaní žáci, Zdravá škola. Za zmínku však 
jistě stojí i dva velmi úspěšné projekty, do kterých jsme se letos zapojili. S čte-
nářskou gramotností souvisí bezpochyby. 

Prvním je již ukončený – Domestos pro školy. Zde jsme pomocí plnění aktivit, 
nákupu produktů Domestos a hlasování rodičů získali 200 000 Kč na vylepšení 
sociálního zařízení pro žáky.
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Druhý, kde nyní plníme doplňkovou aktivitu – zpracováváme reportáž o úklidu 
kolem školy – je více sportovního charakteru a má název „Česko sportuje“. 
Sportovali jsme a získali návštěvu Olympijské hlídky a v úterý 18. 11. 2014 nás 
navštívili sportovci. Beseda s krasobruslařem Tomášem Vernerem a dráhovým 
cyklistou Jiřím Dalerem byla úžasným zážitkem.

Škola je život! U nás ve Vysočanech to platí! Naše škola opravdu žije.

Mgr. Soňa Švrčinová a Mgr. Jana Sehnalová

Shrnutí roku SDH Housko

Venku už začalo pomalu přituhovat, topná sezóna je v plném proudu a nastal 
čas vás opět informovat o uplynulých i chystaných událostech našeho sboru.

Letošní rok jsme začali pokusem o obnovení tradice v pořádání HASIČSKÉHO 
BÁLU. Podle účasti a následných kladných ohlasů hodnotíme tuto akci za velmi 
zdařilou. Můžete se těšit již na druhý ročník bálu, který budeme pořádat 24. 
ledna 2015. Začátkem března jsme se (okolo třiceti nejen členů našeho sboru) 
sešli v pohostinství u Klemsů, převlékli jsme se do různých uniforem a masek 
a vyrazili na tradiční OSTATKOVÝ PRŮVOD obcí. Na konci května jsme uspo-
řádali (hlavně pro nejmenší obyvatele) DĚTSKÝ DEN. Nechyběl skákací hrad, 
trampolína či různé soutěže, ve kterých si tato drobotina mohla vysoutěžit plno 
pěkných cen. V červenci pro změnu proběhl MAKRELOVÝ VEČER. Ten letoš-
ní byl ovšem obohacen o MEDOBRANÍ, kde jste se mohli dozvědět spoustu 
užitečných a zajímavých informací o včelařství. Také večerní soutěž v pití piva 
nesměla chybět. A tancovalo se až do rána! J Na konci prázdnin se konal druhý 
ročník POHÁDKOVÉHO LESA. Byli jsme velice překvapeni až zaskočeni hoj-
nou účastí hravých a soutěživých dětí. Ze širokého okolí se k nám sjeli zvědav-
ci, kteří chtěli vidět Krakonoše, Vodníka, Hejkala, Čarodějnice, Čerty, Rumcajse 
a jim podobné bytosti žijící v našem lese. Největší vytrvalci, kteří dorazili až na 
konec dlouhé pohádkové cesty, se mohli těšit z pokladu z pirátské truhly.
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V letošním roce jsme neopomněli pomáhat druhým. Prováděli jsme svozy že-
lezného šrotu a starých elektrospotřebičů, podíleli jsme se na organizaci VYSO-
ČANSKÉ SMYČKY, byli jsme nápomocni při ořezávání shnilých větví obecních 
stromů apod. Samozřejmě jsme se zúčastňovali soutěží v hasičském sportu. 
To ostatně ke každému sboru dobrovolných hasičů patří.

Rok 2015 pro nás bude znamenat spoustu další práce a sebezdokonalování. 
Určitě pro vás připravíme spoustu různých akcí, nejméně takových jako letos. 
Chtěli bychom se více zapojovat v hasičském sportu. Přibude nám ženské 
družstvo, které se od srpna snažilo naučit co nejvíce o hasičině a úspěšně 
pravidelně trénovalo. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členům našeho 
sboru a také všem ostatním dobrovolníkům, kteří se aktivně podílejí na pořá-
dání společenských a dalších akcí pro děti a dospělé. Jste výborní a bez vás 
by to opravdu nešlo. Jsme jeden tým!  Všem občanům obce Vysočany přejeme 
příjemné prožití vánočního času a co nejlepší a nejúspěšnější vstup do násle-
dujícího roku.

za SDH HOUSKO Ing. Lenka Ševčíková

Zpráva o činnosti SDH Vysočany

Starost o techniku patří k našim prvořadým povinnostem. Opravy provádí naši 
strojníci dle možností sami. Na složitější opravu do Vacenovic jsme nevezli ani 
náš soutěžní stroj. Opravu potřebovala i PS12. Na automobilu Ford byly opísko-
vané a nastříkané disky a následně byly opatřeny novými pneumatikami, které 
jsme opatřili za pomocí dotačních prostředků. V současné době má auto zimní 
obutí a technika je zazimovaná. Provedli jsme kontrolu hydrantů, čerpali jsme 
dvě znečištěné studny. Čerpali jsme vodu ve sklepech pod kulturním domem, 
které jsme následně i vyčistili. Čistili jsme střechy na budovách v areálu pod 
Lipama a také na hasičské zbrojnici. Členové zásahového družstva absolvovali 
školení ve Žďáře, které organizuje každý rok okrsek Sloup. Svá školení absol-
vovali také velitelé a strojníci.
 
Na okrskové soutěži v Petrovicích muži do 35 let skončili čtvrtí a muži nad 35 let 
třetí. Zúčastnili jsme se ještě soutěží v Žernovníku, v Němčicích a také noční 
soutěže v Senetářově. Žáci se do soutěží v letošním roce vůbec nezapojili. 
Společně s obcí a mateřskou školou jsme opět za pěkného počasí provedli „Pá-
lení čarodějnic“. Využili jsme toho ke spálení hromad vyřezaných náletových 
dřevin od stávku. O výtěžek z akce jsme se podělili s mateřskou školou. Při 
oslavách 290. výročí založení obce jsme se v uniformách zúčastnili mše svaté 
v kostele. V kombinaci žáků a mužů jsme na hřišti TJ provedli požární útok 
se starou Chotěbořkou. Ve spolupráci s humanitární jednotkou ČČK z Blanska 
jsme s vypůjčeným nářadím provedli premiérově vyprošťování osob z hava-
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rovaného vozidla. Společně s SDH Housko jsme se v uniformách zúčastnili 
vzpomínkové akce ke stému výročí vypuknutí 1. světové války.

Společně s SDH Housko jsme se také zúčastnili rozlučkové mše p. faráře Ja-
vory. Při jeho akci na hřišti nám provedl zápis do knihy návštěv, a tak jsme 
z něho taky udělali na chvíli hasiče. Při výročích 120 let založení jsme navštívili 
sbory ve Sloupu, ve Žďáře a v Petrovicích. Tradičně jsme se zapojili do práce 
při vánoční výzdobě obce. Pro radost dětí jsme postavili a nazdobili vánoční 
strom. Ve sboru jsme s našimi členy oslavili 50, 2 x 60 a 70 roků. Nebyly jenom 
oslavy. Ve věku 85 let zemřel náš dlouholetý zasloužilý člen a funkcionář sboru 
a okrsku Sloup, nositel řady ocenění za příkladnou práci p. Bohumil Strachoň 
a ve věku 69 let také zemřel dlouholetý člen našeho sboru p. Vojtěch Janáč. 
Čest jejich památce. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili našich akcí, občanům 
za podporu a obecnímu úřadu za dobrou spolupráci. Přišla zima, zahajujeme 
topnou sezónu, tak se vyvarujme pálení všeho možného. Ochráníme tím naše 
ovzduší a šetříme naše komíny.

Všem občanům Vysočan přejeme klidné a radostné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2015.

Za SDH Vysočany, Ladislav Mynařík, 
starosta sboru 

Skauti Vysočany – 1. oddíl Naděje

Čas letí – možná se zdá, 
že snad stále rychleji a my 
jsme opět na konci roku. 
Někteří budeme bilanco-
vat, někteří přejdeme do 
nového roku téměř bez 
povšimnutí. A co my skau-
ti? Má naše činnost jen vy-
plnit volný čas nebo nám 
jde o něco víc? Myslím, 
že většina z nás, alespoň 
z těch starších, již „kova-
ných“ skautů chce něco víc 
než jen vyplnit svoje volno. 
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Chceme být spolu, chceme dovádět, tvořit, poznávat přírodu, přibližovat se 
dobru a vzájemné lásce, možná chceme i něco změnit…. V souvislosti s tím mě 
napadá tento příběh, který má v sobě obrovský kus pravdy a může být nejen 
pro skauty motivací.

Jeden starý muž kdysi vyslovil na konci svého života slova, která mohou být 
inspirací pro náš každodenní život a zároveň provází nás, skauty, ve všem, o co 
se společně snažíme. „Když jsem byl mladý, myslel jsem si, že změním svět. 
Když jsem trochu povyrostl, uvědomil jsem si, že je to příliš troufalé, a tak jsem 
si řekl, že změním jen stát, ve kterém žiji. Postupem času jsem ale zjistil, že i to, 
je příliš troufalé, a tak jsem se rozhodl, že změním město, ve kterém žiji. Když 
jsem zjistil, že nedokážu ani to, pokoušel jsem se změnit svoji rodinu. Nyní, 
když už jsem starý, vím, že jsem měl změnit nejprve sám sebe. Pokud bych za-
čal u sebe, možná bych pak dokázal změnit svoji rodinu, své město nebo třeba 
stát - a kdo ví, jestli bych nezměnil i celý svět!“

Jsme rádi, že stejně jako každý rok, vám i letos můžeme přivést Betlémské 
světlo. Náš vysočanský kostel bude prosvěcovat od 20. prosince 2014. 
Od tohoto dne až do konce roku si je můžete přenést (např. pomocí lucer-
ničky nebo svíčky umístěné ve vyšší sklenici) do svých domovů.  Nejlépe 
v době před nebo po mši svaté.
Motto letošního ročníku Betlémského světla 
je následující: „Sdílení štěstí vám přinese 
pokoj“          

Myšlenka byla převzata ze 14. kapitoly listu Římanům. Tato pasáž vysvětluje, 
že život je mnohem více než jídlo a pití a měli bychom se více zaměřit na mír, 
spravedlnost a radostné bytí.

Náš oddíl tvoří bezmála třicet členů, malých i větších. Družiny Berušek (děvča-
ta), Medvědů (mladší chlapci) a Svišťů (starší chlapci) vám přejí pokojné a mi-
lostiplné svátky.

Martin Koupý, 
vůdce 1. oddílu Naděje Vysočany

Rok 2014 očima modelářů

Měsíc se s měsícem sešel a opět se nám blíží konec roku a čas bilancová-
ní uplynulé sezóny. Loňská zima byla na naše podmínky velice přívětivá a 
tím dovolila odstartovat modelářskou sezónu hned začátkem jara. Dřív, než 
jsme se dostali do vzduchu, jsme uspořádali další ročník modelářské výstavy, 
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kde byly ke zhlédnutí modely 
z nejrůznějších kategorií. Tím 
byla zahájena sezóna. Nelé-
tali jsme pouze na místním 
letišti. Účastnili jsme se něko-
lika modelářských akcí jako: 
Helinářez 2014 – Budkovice, 
modelářský den v Letovicích, 
Fun Fly Trnávka 2015, Vy-
sočanský vzdušný mazec, 
které pořádalo RC REBELS 
a na podzim Heliburčák opět 
v Budkovicích. Mohli jste nás 
také vidět na několika mimo modelářských akcí, kde jsme vypomáhali s dopro-
vodným programem např: oslavy 290 let od založení obce Molenburk, slet UL 
v Kotvrdovicích atd. Mohu konstatovat, že letošní rok byl pro nás modelářský-
mi akcemi nabitý. Jako každý rok se s letošním rokem rozloučíme tradičním 
Silvestrovským polétáním, které se uskuteční 30. 12. 2014 v 13:00 na letišti. 
Všichni jste srdečně zváni. Samozřejmě pokud nás nezasype metr sněhu. 

Nezbývá mi, než Vám za místní modeláře popřát šťastné a veselé Vánoce, 
hlavně zdraví, štěstí a rodinou pohodu v novém roce.

Martin Boháč 
LMK Morava Vysočany

Obezřetnost se vyplatí

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, zejména v místech, kde se po-
hybuje větší množství lidí. V adventním čase kapsáři k páchání trestné činnosti 
využívají nejrůznější předvánoční příležitosti a jejich aktivita je četnější. Setkat 
se s nimi můžete jak v obchodních domech a na trzích, tak v prostředcích hro-
madné přepravy osob i jinde. Využívají nepozornosti lidí a jejich neopatrné za-
cházení s osobními věcmi. Kradou bleskově a nepozorovaně. Pracují většinou 
ve skupinách podle předem pečlivě secvičených scénářů a signálů. Svoji oběť 
si často dopředu vytipují.

Abychom se vyhnuli nepříjemným situacím a starostem souvisejícím s okrade-
ním kapsáři, je dobré zapamatovat si několik preventivních doporučení:
•	 vyhýbejte se skupinám o větším počtu lidí a věnujte dostatečnou pozornost 

svému okolí
•	 svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí
•	 tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech
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•	 kabelku noste co nejvíce u těla a využijte všechna zapínání a jistící prvky
•	 peněženku, doklady a mobilní telefony uložte v zavazadle hlouběji, nejlépe 

do vnitřní jištěné kapsy
•	 nosíte-li peněženku, doklady či mobilní telefon při sobě, ukládejte je vždy 

do vnitřních kapes oděvů
•	 noste a ukládejte odděleně od sebe osobní doklady, peníze a platební karty
•	 nemějte při sobě větší finanční hotovost, raději využijte bezhotovostních 

úhrad, případně vybírejte z bankomatu peníze bezprostředně před náku-
pem

•	 čtyřmístné identifikační číslo (PIN) mějte vždy odděleně od samotné pla-
tební karty

•	 při placení v obchodech či výběru peněz si všímejte svého okolí, zejména 
zda nejste někým při této činnosti pozorováni

•	 kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při 
sobě

•	 při ukládání nákupu do zavazadlového prostoru auta mějte své věci stále 
pod kontrolou

•	 neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě 
vzdálíte

•	 odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla např. ve vlaku či restauraci, 
nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti a snažte se je mít stále pod 
kontrolou

Pokud se i přes veškerou obezřetnost stanete obětí kapsáře, neváhejte se ob-
rátit na Polici České republiky. Za tímto účelem můžete využít známé číslo 158. 
Policisté takto získané informace zužitkují při odhalování trestné činnosti a na-
víc je tak možné předejít případným nepříjemnostem, které souvisejí se zne-
užitím odcizených dokladů. Operátoři tísňové linky jsou také schopni obětem 
poradit, na které další instituce se mají obrátit a tím tak minimalizovat škodu 
způsobenou troufalými zloději.

por. Mgr. Petr Nečesánek 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor – Blansko
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Informace TJ Vysočany

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

TJ Vysočany se v rámci svých možností snaží vytvářet dobré podmínky pro 
sportovní aktivity v obci. V součastné době máme oddíl kopané a oddíl stolního 
tenisu, tyto oddíly jsou zapojeny do soutěží řízenými sportovními svazy. Spor-
tovní výsledky oddílů jsou dostupné na webových stránkách naší obce. V roce 
2014 se pokračovalo v rekonstrukci stávající budovy a areálu TJ Vysočany. 
V říjnu 2014 byla objednána a zakoupena fotbalová světelná časomíra a uka-
zatel skóre. Od nové jarní sezóny 2015 bude v našem areálu tahle novinka. 
Údržba travnaté plochy je nesmírně náročná a také finančně nákladná záleži-
tost. Stále se však v našem klubu snažíme trávníku věnovat dle svých možností 
maximální péči. V loňském roce to bylo: 2x vertikutace (provzdušnění) trávníku 
hrací plochy, pravidelné hnojení hřiště dle období, sečení trávy, ošetření po-
střikem proti plevelu, houbovým chorobám a plísním. V podzimním a zimním 
období je využíváno pískové tréninkové hřiště s osvětlením.

TJ Vysočany připravila v rámci naší obce i společenské aktivity. Pořádali jsme 
sportovní ples, Vysočanskou pouť, čtyři taneční zábavy a předsilvestrovský fot-
bálek. Zajistili jsme prodej občerstvení na rozsvícení vánočního stromu v obci. 
Ve dnech 6. - 8. června 2014 se v areálu TJ oslavilo výročí 290 let od založení 
Molenburku, části obce Vysočany. Vysočanský triatlon se konal v sobotu 19. 7. 
2014. Na start se nakonec postavilo: Tyco lidový triatlon – 53 triatlonistů, Vyso-
čanský triatlon, hlavní závod – 112 triatlonistů (celkem 165 účastníků). 
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Dne 10. 8. 2014 se uskutečnilo v areálu TJ loučení s P. Marcelem Javorou.

Děkujeme Vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili naši činnost nebo 
jste se do ní přímo zapojili. Děkujeme všem sponzorům sportovního plesu. Dě-
kujeme našim fandům, kteří přicházeli v hojném počtu podpořit naše fotbalisty 
v těžkých zápasech okresního přeboru.

Kopaná Vysočany
Oddíl kopané má tým mužů, který hraje 5 rokem nejvyšší okresní soutěž a ko-
nečné umístění na jaře 2014 je historické 5. místo v  tabulce okresního přeboru. 
Podzim 2014 byl celkově velmi vydařený a po výhrách v posledních 2 kolech 
na Lipůvce a Jedovnicích jsme dokonce se ziskem rekordních 31 bodů na tře-
tím místě podzimní tabulky jen 2 body za podzimím vítězem týmem legionářů 
z Vilémovic.

 PODZIM 2014 + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Vilémovice 14 11 0 3 53: 35 33 (12)
2. Jedovnice 14 10 1 3 49: 31 31 (10)
3. Vysočany 14 10 1 3 42: 32 31 (10)
4. Lipůvka 14 9 2 3 48: 20 29 (8)
5. Olešnice 14 8 2 4 39: 22 26 (5)
6. Rudice 14 6 4 4 48: 36 22 (1)
7. Olomučany 14 6 4 4 26: 23 22 (1)
8. Šošůvka 14 6 2 6 35: 35 20 (-1)
9. Kunštát B 14 4 3 7 27: 40 15 (-6)

10. Doubravice 14 2 6 6 19: 27 12 (-9)
11. Letovice 14 3 3 8 22: 45 12 (-9)
12. Sloup 14 3 1 10 21: 42 10 (-11)
13. Kořenec 14 1 5 8 27: 40 8 (-13)
14. Vavřinec 14 2 0 12 19: 47 6 (-15)

Střelci branek: Beneš Michal 12, Torda Jan 7, Hejč Tomáš 7, Nečas Pavel 6, 
Hejč Jiří 5, Grmela Miroslav 2, Kala Jiří 2.

Spojená mládež žáků TJ Vysočany a TJ Sloup dokončila na jaře sezónu 
2013/2014. Starší žáci odehráli na jaře 2014 dva zápasy v našem areálu. Na 
jaře 2014 odehrála svoji první sezónu pod hlavičkou Vysočany/Sloup přípravka 
kopané a pro velmi malou účast hráčů z Vysočan rozhodl VV TJ Vysočany zalo-
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žit od podzimu předpřípravku a zapojit do ní hráče, kteří přestali hrát v příprav-
ce, a to se podařilo. Pro novou sezonu 2014/2015 jsme společně s TJ Sloup 
dohodli dva týmy mládežnických celků. Starší žáci nově hráli systém 7+1, dů-
vod je ten, že se do soutěže 10+1 se přihlásilo málo týmů. Starší žáci sehráli na 
podzim domácí mistrovská utkání v našem areálu a veškeré povinnosti týkající 
se pořádání mistrovských zápasů a chodu týmu zajišťovala TJ Vysočany. V ta-
bulce po první části soutěže je tým na 2. místě a střelecky se daří naším hráčům 
TJ Vysočany – Crhonek 17 branek, Kolomazníček 14 branek. Mladší žáci 7+1 
hráli ve Sloupě a veškeré povinnosti kolem týmu mladších žáků zajišťovalo ve-
dení TJ Sloup, TJ Vysočany jím pouze zapůjčila na sezónu branky.

Od srpna 2014 jsme založili předpřípravku kopané. Mít rád míč, pohyb a bavit 
se tréninkem – to je naše motto. Tréninky byly 2x týdně v pondělí a ve středu 
na hřišti a od listopadu jsme pokračovali v přísálí KD Vysočany. Trenéři Josef 
Slouka ml., Petr Panáček. Kádr mužstva narostl nakonec na 14 hráčů, kteří se 
zapojili do sportování. Kdo z dětí má zájem se v lednu zapojit do naší činnosti, 
bude vítán. Malá kopaná vzhledem k neustále narůstajícímu problému s mi-
nimálním počtem hráčů na odehrání zápasů se rozhodla ukončit v září 2014 
působení v 5. lize malé kopané okresu Blansko.
                                                                                             

Za TJ Vysočany Petr Panáček 

Stolní tenis Vysočany

Áčko se po roce stráveném v krajské soutěži vrátilo zpět do regionálního přebo-
ru I. Pro novou sezonu 2014/15 již nemá na soupisce nejlepšího hráče z Vyso-
čan. Dorostenec Adam Zukal již pravidelně nastupuje v krajské soutěži za KST 
Blansko a příležitosti dostává i ve 3. lize stolního tenisu. I tak by áčko chtělo 
hrát v klidném středu tabulky bez zbytečných starostí o sestup. Základ mužstva 
tvoří Ondra Zouhar (dlouhodobě zraněn), Pavel Gyurgyik, Míra Žáček a Danek 
Janáč. Doplňují kluci z béčka. Béčku se loni podařilo postoupit do Regionální-
ho přeboru II. Zájem hrát za Vysočany projevila dvacetiletá Lenka Hrouzová 
z Blanska. Její forma po dvouleté odmlce od stolního tenisu jde nahoru a již 
je platnou hráčkou béčka a ještě vypomáhá céčku. Béčko by také chtělo mít 
co nejmenší starosti se záchranou soutěže. Sestavu tvoří Aleš Kellner, Michal 
Žáček, Michal Bezděk, Roman Randula (dlouhodobě zraněn). Céčku se také 
podařilo loni postoupit o soutěž výše do Regionálního přeboru III a tak je jasné, 
že hlavním cílem je tuto soutěž udržet. Sestavu tvoří Lenka Hrouzová, Miloš 
Zouhar, Danek Zouhar, Pavel Ševčík st. (služební cesta v zahraničí). Doplňují 
kluci s déčka. Hlavním cílem našeho čtvrtého družstva je dostatečné prostřídá-
ní kluků v soutěžních zápasech. Většinu družstva tvoří žáci. Průběžné výsledky 
rozběhnuté sezony můžete sledovat na www.vysocany.com.
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Na konci srpna jsme opět společně s KST Blansko uspořádali čtvrtý ročník let-
ního soustředění mládeže. Zúčastnilo se ho 25 dětí. Program byl velice pestrý, 
dvoufázové tréninky doplnilo mnoho dalších aktivit. Obrovské poděkování patří 
všem, kteří se na této akci podíleli. Finanční náklady na týdenní akci byly nema-
lé. Většinu uhradili rodiče žáků, zbytek financoval oddíl KST Blansko.

Od začátku sezony opět probíhají tréninky začínající mládeže. Děti jsou pod 
dohledem několika trenérů. Pokud by měl kdokoli zájem přivést svoji ratolest, 
může tak učinit každé úterý a pátek od 17:00 do 18:30 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 zapojí do objíždění okresních bodovacích turnajů mládeže. 
Vyzkoušet si hru s robotem může i široká veřejnost, která se může zúčastňovat 
tréninků po 18té hodině.

Závěrem bych chtěl všechny příznivce pozvat na turnaje, které budeme po-
řádat. Neděle 28. 12. 2014 Vánoční turnaj registrovaných hráčů Vysočan + 
amatéři, Sobota 3. 1. 2015 Okresní turnaj mužů, Neděle 4. 1. 2015 Okresní 
bodovací turnaj mládeže, Pátek 27. 3. 2015 39. ročník Velikonočního turnaje o 
přeborníky Vysočan (žáci, ženy), Sobota 28. 3. 2015 39. ročník Velikonočního 
turnaje o přeborníky Vysočan (registrovaní, amatéři)

Ondřej Zouhar, Miroslav Žáček
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MO Svazu tělesně postižených 
SLOUP – ŠOŠŮVKA – VYSOČANY

V prvním čtvrtletí r. 2014 
se konala v kulturním 
domě ve Sloupě výroční 
členská schůze, na kte-
rou přišlo 90 našich čle-
nů. Dětský pěvecký sbor, 
pod vedením p. učitelky 
Mgr. Hlouškové zpestřil 
členskou schůzi svým 
programem. Hlavním bo-
dem byly změny týkající 
se názvu naší organizace 
a seznámení členů s no-
vými stanovami platnými 
pro další období. Od 1. 1. 
2014 se jmenujeme STP 
v ČR z.s. (tzn. zapsaný spolek). Členství ve svazu vzniká dnem schválení při-
hlášky, úhradou členského ročního poplatku. Novému členu je vydán členský 
průkaz. Seznam členů není zpřístupněn veřejnosti. Organizace má celkem 150 
členů, 4 členové svoje členství zrušili, 5 členů během roku zemřelo. Získali jsme 
5 nových členů. Členství v klubu civilizačních chorob má 45 našich členů. Dále 
byly podány informace o ozdravných pobytech naší organizace MO STP a SP-
CCH (svaz civilizačních chorob).

Pan Stanislav Kala, předseda OV SPCCH Blansko nás seznámil s nabídkou 
ozdravného pobytu pro kardiaky a diabetiky, který pořádá okresní výbor SP-
CCH. V březnu se uskutečnil pobyt v lázních Bechyně, červnu se konaly dva 
pobyty v Luhačovicích, v hotelu Vltava. V srpnu pobyt v Janských Lázních, 
v penzionu Horský Dvůr.  Pro velký zájem proběhl v září opět pobyt v Luhačovi-
cích a v říjnu v lázních Bechyně. U všech těchto pobytů je možnost léčebných 
procedur. Spolupracujeme s organizacemi z okolních vesnic, takže i jejich čle-
nové jezdí na tyto pobyty pořádané naší organizací. Tradicí zůstává návštěva 
našich členů slavící svoje životní jubileum.  Všech pobytů se mohou zúčastnit 
i nečlenové naší organizace.
.
Děkujeme OÚ Vysočany za jejich podporu v naší činnosti, členům výboru MO 
za jejich práci. Všem přeji jménem MO STP příjemné prožití svátků Vánočních, 
životní elán a pohodu do dalších dnů v roce 2015.

Marie Filoušová, předseda MO STP Sloup – Šošůvka
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 Něco o nás včelařích

Rok pomalu končí, z květů by-
lin, keřů a stromů se vyvinuly 
plody, vydaly svou úrodu člo-
věku, zvěři a přírodě samé. 
U nás včelařů ve včelích úlech 
již panuje klid a včelstva v ti-
chosti prožívají dlouhou zimu. 
Letošní rok pro naše včelaře 
nebyl moc příznivý, ale přes-
to jsme vytočili dostatek medu 
pro své přátele, známé a naše 
staré odběratele, i když jsme 
museli jejich požadavky trochu 
zmenšit. Příroda načerpává 
nové síly, aby s příštím jarem opět propukla do plné krásy, aby opět nabídla 
své bohatství. Kalendář přírody, který si člověk rozdělil na čtyři známá obdo-
bí - jaro, léto, podzim, zima, si rozdělil včelař ještě podrobněji. Ve včelařské 
praxi se nové období začínajícího včelařského roku ve skutečnosti neshoduje 
s rokem kalendářním. V životě včel ani nelze přesně na den stanovit začátek 
a konec včelařského roku. Včelařský rok začíná v podletí a zpravidla souvisí 
s nástupem žní. Toto roční období je předzvěstí podzimu. To je poslední odběr 
medu a začíná zásobení včelstev cukrem na zimní zásoby. Podzim znamená 
pro včelaře při posledním odběru medu provádění léčení včelstev a boj proti 
parazitu – roztoči Varroa.

My včelaři Vysočany jsme dne 26. července 2014 uspořádali, společně s Ha-
siči Housko, pro všechny občany a zejména pro děti „Medobraní.“ Na tomto 
medobraní mladí včelaři ze Základní školy Sloup předvedli výběr plných plástů 
z úlu, jejich ometení od včel, odvíčkování, vymetení (vytočení) a nabízení toho-
to medu přímo z medomedu. Tento kroužek včelařů vede Ivan Doležel se svou 
manželkou. Byli jsme velmi překvapeni, že se zúčastnili občané nejen z Vyso-
čan, ale i z okolních obcí, zvláště včelaři. Na medobraní byly nabídnuty medy: 
květový, řepkový, ostružinomalinový a med, který se nedá za žádné peníze 
koupit a tento med je láska ke včelám a přírodě. Děkujeme všem, kteří nám byli 
při této akci nápomocni. Nejvíce nás potěšil veliký zájem dětí, nejen o dobrý 
med, pro který přicházeli mnohokrát nejenom pro sebe, ale i pro své rodiče 
a kamarády, ale hlavně zájem o včeličky, kdy u malého úlu vysedávaly a po-
zorovaly život včeliček. Poděkování patří také účastníkům medobraní, hlavně 
maminkám, tatínkům a také dědečkům, kteří přivedli svoje děti a vnoučat a tím 
povzbudily jejich možný zájem o včeličky. V neposlední řadě bych chtěl poděko-
vat učitelkám za jejich práci při vedení dětí v mateřské škole k zájmu o přírodu. 

Josef Král
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Dostali jste se do nepříznivé životní situace? 
Mohou Vám pomoci sociální služby

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, 
že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém soci-
ální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním 
přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvá-
řet i jejich podobu. Sociální pracovníci poskytují klientům poradenství týkající 
se nejen nároku na sociální dávky, možnosti ubytování a dluhové problematiky, 
ale také provází jedince nebo rodinu při řešení jeho svízelné situace a učí je, 
jak tuto situaci v budoucnu zvládnout samostatně. Posláním služeb je posílit so-
běstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných životních 
úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života. Sociální 
služby jsou dostupné každému, kdo nemůže určitou životní situaci vyřešit 
vlastními silami. Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce 
sociálních služeb je stále pro mnohé občany náročná, může být prvním kon-
taktem Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí (telefon: 516 775 210, 
516 775 402), kde jsou sociální pracovníci připraveni s Vámi Vaše problémy 
probrat, poradit Vám, jak je možné postupovat, případně Vám poskytnout kon-
takt na konkrétní, pro Vás nejvhodnější sociální službu. Další možností je kon-
taktovat přímo sociální službu:
Co mě trápí Kdo mi může pomoci? Kontakt 

Nemohu se o sebe 
postarat nebo je 
někdo nesoběstačný 
v mém okolí

Charitní pečovatelská služba*, Odleh-
čovací služba*, ošetřovatelská služba*

516 410 825

(Blansko, Sadová 2)

Pečovatelská služba* Českého červe-
ného kříže, ošetřovatelská služba*

724 541 008 

(Blansko, Sadová 2)

Mám finanční 
problémy, dluhy, 
exekuce, nemám 
na úhradu bydlení, 
mám problém s hos-
podařením apod.

Charitní poradna

516 411 583 

(Blansko, Boskovice, 
Letovice)

Terénní programy* (Spona – Společ-
ná cesta)

Krizová pomoc (Okno dokořán)

516 417 351

(Blansko,                   
Komenského 19)

Já nebo někdo 
v mém okolí vede 
rizikový způsob ži-
vota, potýká se se 
závislostmi (alkohol, 
drogy)

Terénní programy*

516 417 351 (charita)

605 839 039 

(drogová služba)
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Ztratil/a jsem střechu 
nad hlavou, nemám 
kam jít, 

potřebuji poradit 
s vyřízením dokladů, 
dávek,

potřebuji se někde 
umýt, převléknout

potřebuji pomoc při 
hledání bydlení

Terénní programy* (Spona – Společ-
ná cesta)

516 417 351

(Blansko,                    
Komenského 19)

Nízkoprahové denní centrum
516 412 137 

(Blansko, Sadová 2)

Noclehárna pro muže
516 410 467

(Blansko, Luční 10)

Azylový dům pro matky s dětmi

516 411 400

(Blansko,                    
Sladkovského 2b)

Já nebo někdo 
v mém okolí je na-
padán, týrán, cítí se 
ohrožen, je obětí 
domácího násilí

Terénní programy* (Spona – Společ-
ná cesta)

Krizová pomoc (Okno dokořán)

516 417 351

(Blansko,                    
Komenského 19)

Azylový dům pro matky s dětmi

516 411 400

(Blansko,                  
Sladkovského 2b)

Jsme rodina s dětmi 
a ocitli jsme se ve 
špatné sociální situ-
aci, máme problém 
s hospodařením, 
s vedením domác-
nosti, s výchovou 
dětí

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi*

516 411 400

(Blansko,                  
Sladkovského 2b)

Jsme mladí lidé od 6 
do 26 let a nevíme, 
jak trávit volný čas, 
nemáme si s kým 
popovídat, poradit, 
komu se svěřit

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež

Nízkoprahový klub 
PVC Blansko, Sado-
vá 2

777 916 283
Zlatá zastávka Ada-
mov, Komenského 6

515 531 152
Máme problém v ro-
dinných vztazích, 
v manželství, s vý-
chovou dětí

Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy

516 413 524

(Blansko,                    
Sladkovského 2b)
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* Služba je poskytována v místě Vašeho bydliště, tam kde se zdržujete, v „teré-
nu“, pracovníci přijedou za Vámi

Informace o dalších sociálních službách můžete získat u všech sociálních pra-
covníků (na kterémkoliv kontaktu uvedeném výše), z informačních letáčků, kte-
ré jsou k dispozici na Městském úřadě v Blansku, na obecních úřadech, u sa-
motných poskytovatelů sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. 
V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunit-
ního plánování www.kpss-blansko.cz. Na těchto stránkách je k dispozici také 
průběžně aktualizovaný katalog sociálních služeb.

Mgr. Ivana Kouřilová, 
Městský úřad Blansko, Odbor sociálních věcí

Oblastní charita Blansko – Tříkrálová sbírka 2015

Motto: „Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, 
kterou daruje“ 

Matka Tereza
Záměry Tříkrálové sbírky 2015 konané od 1. do 14. ledna:

•	 Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb 
lidí v náhlé, nečekané krizové situaci

•	 Pomáháme zdravotně postiženým žít v přirozeném sociálním prostředí
•	 Podpora dobrovolnického centra
•	 Vzájemná humanitární pomoc jako východisko z nouze
•	 Každé dítě má právo na radostné prázdniny, každé dítě má právo na 

úsměv

Výtěžek loňské sbírky 1 580 948 Kč nám umožnil podpořit tyto projekty:
•	 Lidé bez domova a v hmotné nouzi potřebují konkrétní pomoc – pomoc 

rodinám s dětmi, které nemají prostředky na základní potraviny a hygi-
enické potřeby.

•	 Linka důvěry je nablízku lidem v tísni – linka důvěry funguje také jako 
koordinátor pomoci při mimořádných událostech většího rozsahu. Přijí-
má volání a pokyny kompetentních orgánů a vysílá tým pracovníků na 
místo určení. Pro rychlý a bezpečný přesun týmu byl zakoupen nový 
automobil, který slouží pro přepravu materiálu potřebného k okamžité 
humanitární pomoci pro lidi postižené nenadálou situací.

•	 Pomáháme seniorům a nemocným v našich službách – nákup jídlono-
sičů.

•	 Žijeme spolu – děti, mládež, senioři – na faře ve Žďárné byl po dohodě 
s obcí a farností zahájen Projekt Komunitního centra. Programy budou 
sloužit pro společná setkávání generací
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•	 Podpora ohrožených rodin – tábory pro děti a mládež z Azylových domů 
a sociálně slabých rodin umožnily plnohodnotné naplnění prázdnin

Oblastní charita Blansko děkuje Všem, kteří se na sbírce podílejí. Především 
dárcům za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj čas a pomáhají tak 
charitě naplňovat její poslání. Výtěžek bude použit na projekty, které přispějí 
ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková, mobil: 739 389 140, marie.sedlako-
va@charita.cz

Manželství – úsměvné historky

Babička zaslechne svou pětiletou vnučku, jak si hraje na svatbu. Manželský slib 
zněl takto: „Máte právo mlčet, cokoli řeknete, může být použito proti vám, máte 
právo na obhájce. Můžete políbit nevěstu.“

Inzerce
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Kalendář akcí

Datum Název akce Hlavní organizátor

28. 12. 2014 Vánoční turnaj registrovaných 
hráčů Vysočan + amatéři TJ Vysočany

01. 01. 2015 Novoroční vyjížďka na kole        
(ve 13 hodin) František Pořízka

03. 01. 2015 Novoroční turnaj ve stolním 
tenise - muži TJ Vysočany

04. 01. 2015 Novoroční turnaj ve stolním 
tenise - mládež TJ Vysočany

17. 01. 2015 Sportovní ples TJ Vysočany
24. 01. 2015 Hasičský ples SDH Housko
31. 01. 2015 Maškarní ples ČČK Vysočany

14. 02. 2015 Ostatky - průvod masek SDH Molenburk,      
SDH Housko

14. 02. 2015 Ostatková zábava SDH Molenburk
15. 02. 2015 Vostatkové bál ZŠ Vysočany
21. 03. 2015 Divadelní představení Obec Vysočany

27. 03. 2015 39. ročník velikonočního turnaje 
(žáci, ženy) TJ Vysočany

28. 03. 2015 39. ročník velikonočního turnaje 
(registrovaní, amatéři) TJ Vysočany

04. -05. 04. 
2015 Výstava modelů LMK Morava Vysočany

11. 04. 2015 Sběr elektrospotřebičů SDH Housko

30. 04. 2015 Pálení čarodějnic SDH Molenburk             
a MŠ Vysočany

01. 05. 2015 Taneční zábava Arcus TJ Vysočany
10. 05. 2015 Oslava Svátku matek ZŠ Vysočany
30. 05. 2015 Turnaj v nohejbale v Housku Václav Kolomazníček
06. 06. 2015 Dětský den SDH Housko

13. 06. 2015 Oslava mezinárodního dne 
dárců krve ČČK Vysočany

20. 06. 2015 Turnaj v nohejbale trojic Jiří Jurka
24. 06. 2015 Farní táborák Farnost Vysočany
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27. 06. 2015 Oslavy 95 let TJ TJ Vysočany
03. -05. 07. 
2015 Vysočanská pouť TJ Vysočany

05. 07. 2015 Cyrilometodějská pouť Farnost Vysočany

11. -12. 07. 2015 8. ročník tenisového turnaje 
HOUSKO CUP TJ Vysočany

17. 07. 2015 Taneční večer pod plechem TJ Vysočany

18. 07. 2015 Vysočanský triatlon Sport club Ráječko + 
TJ Vysočany

25. 07. 2015 Makrelový večer + Medobraní
SDH Housko + 
Český svaz včelařů              
(MO Vysočany)

08. 08. 2015 Vysočanská smyčka Milan Včelař a Luděk 
Přibyl

15. 08. 2014 Vysočanský vzdušný mazec - III. 
ročník RC Rebels

21. 08. 2015 Taneční večer pod plechem TJ Vysočany
29. 08. 2015 Pohádkový les SDH Housko
12. 09. 2015 Sportovní den TJ Vysočany

10. 10. 2015 Drakiáda MŠ Vysočany + RC 
Rebels

17. 10. 2015 Vysočanské vinobraní ČČK Vysočany
24. 10. 2015 Taneční zábava Arcus TJ Vysočany
28. 11. 2015 Rozsvěcování vánočního stromu Obec Vysočany
19. 12. 2015 Taneční zábava Arcus TJ Vysočany

30. 12. 2015 Silvestrovské polétání (od 13 
hodin)

LMK Morava Vysočany 
+ RC Rebels

30. 12. 2015 Předsilvestrovský fotbal (od 18 
hodin) TJ Vysočany

Změna termínů konání akcí vyhrazena!
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Nabídka spolku občanů postižených
civilizačními chorobami Blanenska.

Penzion HEJTMAN – Chlum u Třeboně

Vážení přátelé, spolek občanů 
zdravotně postižených civili-
začními chorobami Blanenska 
se na Vás obrací s nabídkou 
na ozdravný pobyt v penzionu 
Hejtman v Chlumu u Třeboně v  
roce 2015. 
Pamětníci si zajisté vzpome-
nou, že jsme Chlum na re-
kondičním pobytu již navštívili 
v roce 2008 a moc se nám tam 
líbilo. Vše za zvýhodněnou 
cenu 3500 Kč. Cena zahrnu-
je:

•	 Ubytování v pokoji se sociálním zařízením, TV a připojením Wi-Fi
•	 Stravování – plnou penzi (snídaně, oběd, večeře)
•	 20 minutovou wellness službu (masáž zad, masáž obličeje nebo tepel-

ný zábal - dle výběru)
•	 Kávu a domácí štrúdl se šlehačkou na uvítanou

V ceně je doprava pohodlným autobusem z Blanska do Chlumu a zpět. 

Termín: 29. srpna až 5. září 2015.

Informace o Penzionu Hejtman a okolí:

Penzion Hejtman se nachází v uzavřeném areálu na pravém břehu rybníka 
Hejtman (82 ha) uprostřed Chlumu u Třeboně v těsné blízkosti rozlehlého par-
ku. Je zde 50 lůžek převážně ve dvoulůžkových pokojích. Penzion je jednopat-
rová budova, všechny pokoje včetně jídelny a internetového koutku se nachází 
v jednom patře. 

Složení pokojů: 18 x 2 lůžkový pokoj, 3 x 3 lůžkový pokoj, 2 x 4 lůžkový pokoj.

Vybavení pokojů: vlastní sociální zařízení (koupelna – sprchový kout, umyva-
dlo, WC), lůžka včetně lůžkovin a ručníků, stůl se židlemi, skříň, televize, Wi-Fi 
připojení. K dispozici je dále malé fitness centrum, společenská místnost, inter-
netový koutek, venkovní ping-pongový stůl, jídelna, neplacené parkoviště, trav-
naté hřiště, ohniště. Písková pláž, půjčovna jízdních kol, prodejna rybářských 
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povolenek na rybníky Hejtman a Staňkovský, obchodní dům, pošta a ostatní 
služby jsou v dosahu 500 m od penzionu. Vlastní jízdní kola si hosté mohou 
bezplatně uschovat v garáži penzionu. Penzion je nekuřácký, pro potřeby kuřá-
ků je vyhrazeno několik míst v areálu penzionu. 
Během pobytu se hosté mohou zúčastnit vědomostní soutěže.

Stravování: nabízíme formou plné penze v těchto stravovacích časech: Sní-
daně v 8.00 h, oběd v 12.00 h, večeře v 17.30 h (nebude-li dohodnuto jinak). 
Strava je jednotná. Během stravovacích časů si hosté mohou v jídelně zakoupit 
chlazené nápoje (pivo, limo) nebo kávu. Čaj je pro skupinové pobyty k dispozici 
po celý den zdarma.

Chlum u Třeboně: Chlum u Třeboně je významným letoviskem v CHKO Tře-
boňsko u rybníka Hejtman. Leží asi 15 km jihovýchodně od Třeboně při česko-
-rakouské hranici ve výšce 492 m nad mořem v okrese Jindřichův Hradec. Hra-
niční přechod Staňkov je vzdálen cca 2 km od Chlumu. Přestože první zmínky 
o Chlumu pocházejí až z roku 1399, kdy byl součástí rožmberského třeboňské-
ho panství, vznikl pravděpodobně již ve 13. století. V současné době v Chlumu 
žije cca 2,5 tisíce obyvatel. Léto je 
zde velmi živé, pro klidnější dovole-
nou je vhodné navštívit Chlum mimo 
sezónu. V okolí Chlumu vede něko-
lik značených cyklotras. Na své si 
zde přijdou i milovníci vycházek. Na 
vycházkách je možno se dobře ob-
čerstvit a pochutnat si například na 
palačinkách s různou náplní v něko-
lika venkovních zahrádkách.

Možnost výletů: Třeboň (zámek, 
Schwarzenberská hrobka, rybníky 
Svět, Rožmberk atd.), České Budě-
jovice, Slavonice, zámky Červená 
Lhota, Jemčina, Stráž nad Nežár-
kou, Jindřichův Hradec a Hluboká 
hrad Landštejn, hrad v Nových Hra-
dech, Terezino údolí, Červené Blato, 
Rakousko atd. Zoologické zahrady je možné navštívit na Hluboké, Dvorci u 
Borovan nebo Táboře-Větrovy. Zajímavostí je také jindřichohradecká úzko-
kolejka vedoucí z J. Hradce do Nové Bystřice nebo exkurze hrnčírny v neda-
leké vesničce Klikov (cca 5 km). Ke koupání je možné využít rybník Hejtman 
(cca 200 m od penzionu) nebo pískovny u Klikova či Halámek (cca 5 – 20 km).
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Pokud Vás naše nabídka zaujme, neváhejte se přihlásit u svého p. Stanislava 
Kaly, tel: 606 543 652. Máme zajištěno pouze 35 míst, proto neváhejte a včas 
se přihlaste.

Pro více informací o penzionu můžete navštívit webové stránky                                               
www.penzionhejtman.com

Vedení spolku občanů postižených civilizačními chorobami Blanenska.

Pro nejmenší
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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 
schránek. Svoje příspěvky a náměty zasílejte na e-mailovou adresu mistostarosta@vysocany.
com, případně doneste na OÚ Vysočany ve fyzické podobě. Uzávěrka příštího čísla je 3. 3. 2015.                    
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.

veselé vánoce a šťastný nový rok
pour féliciter2015
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