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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, opět nám nastal jarní čas, čas velikonoční a mě velmi 
těší, že vás mohu v tuto dobu znovu pozdravit a popřát hodně pevného zdraví 
a sil do nadcházejícího období, které nás čeká.

Využiji této příležitosti a především vás seznámím s nejdůležitějšími událostmi, 
které jsou před námi. Dříve však bych sdělil, že v závěru loňského roku zastu-
pitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2015, který je velmi důležitým 
směrníkem v dalším vývoji obce. Především bude v letošním roce velmi důleži-
tým úkolem dokončit výstavbu kanalizace, která byla započata v listopadu roku 
2013. Také bude velmi důležitým úkolem zahájit opravy veřejných komunikací. 
V letošním roce bude až do března roku následujícího probíhat zkušební provoz 
čistírny odpadních vod. Během zkušebního provozu čistírny bude nutné připojit 
nemovitosti na nově zbudovanou kanalizační síť. Připojování bude probíhat na 
základě výzvy k připojení, kterou obdrží každá domácnost či nemovitost. Připo-
jování bude postupné na základě připravenosti v dané části obce, a proto bude 
nutné s připojením vyčkat právě až na základě výzvy a poučení jak se správně 
připojit, aby nedošlo k případným škodám na kanalizačním řadu. Pro usnadnění 
a pomoc zajistila obec pro všechny, kteří budou domovní kanalizační přípojky 
realizovat, zásypový materiál zdarma. O možnosti využití zásypového materiálu 
budete ještě včas informováni při vlastní realizaci. Další pomocí pro občany 
bude poskytnutí finančního příspěvku 2 000,- Kč pro každou připojenou nemo-
vitost. Finančním příspěvkem bude prakticky obec krýt náklady, které vznikly 
občanům na pořízení projektové dokumentace k územnímu souhlasu kanalizač-
ní přípojky, a příspěvek bude poskytován do konce letošního roku. Doporučuji 
tedy všem občanům, aby využili této možnosti a připojili se na kanalizační síť 
ještě v tomto roce. V rámci zkušebního provozu nebude vybíráno stočné. Čeká 
nás všechny do konce roku při realizaci domovních přípojek mnoho práce, ale 
věřím, že vše zdárně dokončíme.

Chtěl bych také touto cestou poděkovat ředitelce základní školy, která se s  dět-
mi a rodiči zapojila do soutěže „Domestos pro školy“ a získali tak výhru 200 
000,- Kč na opravu WC a sociálního zařízení pro žáky ve škole. Toto sociální 
zařízení bylo již ve velmi špatném stavu a tak jsem velmi rád, že všichni společ-
nými silami hledáme a získáváme finanční prostředky a přispíváme tak k dobré 
věci v naší obci. Obec na dokrytí nákladů pro tuto akci přispěla z rozpočtu obce 
částkou 100 000,- Kč. Nejen, že tedy máme školu opravenou z vnější části, 
ale neustále se snažíme společnými silami zlepšovat a zdokonalovat prostře-
dí i uvnitř školy, které není sice tak vidět, ale jistě ocenění přijde z řad dětí či 
rodičů, kteří školu navštěvují. Nadále se budeme snažit starat se po celý rok 
i  další období o všechny další veřejné budovy a věřím, že se nám podaří již 
v  letošním roce realizovat větší část úprav veřejných prostranství po vybudo-
vané kanalizaci.       
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Dále bych vás chtěl informovat, že jsem podal za obec žádosti o dotace na 
Jihomoravský kraj pro rok 2015 v celkové výši více jak 3,5 mil. korun. Uvidíme, 
do jaké míry budeme v letošním roce úspěšní. 

Dovolte mi na závěr, popřát vám a všem vašim blízkým krásné a požehnané 
Velikonoce a radost z přicházejícího jara.

Bc. Josef Ovad, starosta obce

Zasedání zastupitelstva obce Vysočany

Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 2. zasedání mj. schválilo:
• Jednací řád Zastupitelstva obce Vysočany
• hospodaření obce k 31. 10. 2014
• rozpočtové opatření č. 11/2014, č. 12/2014 a č. 13/2014
• zástupce obce do Svazku obcí Drahanská vrchovina ve složení: p. Bc. Jo-

sef Ovad, pí Ing. Lenka Ševčíková a p. Marek Šmíd
• zástupce obce do Svazku obcí Drahansko a okolí p. Bc. Josefa Ovada
• zástupce obce do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras p. Mgr. Boři-

voje Sekaninu
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 a obcí Vysočany
• rozpočet obce pro rok 2015 v paragrafovém znění
• pro ZŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 1.100.000 Kč na rok 2015 

jako závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovilo částku 337.000 
Kč na výdaje za plyn, elektrickou energii, vodu a 100.000 Kč na opravu 
sociálního zařízení pro žáky

• pro MŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 300.000 Kč na rok 2015 
jako závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovilo částku 90.000 
Kč na výdaje za plyn, elektrickou energii a vodu

• Rozpočtový výhled pro roky 2016-2017
• výši poplatku za svoz komunálních odpadů v částce 520 Kč pro poplatníka 

na rok 2015
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška 

č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

• prodej pozemku p.č. 195/20 – část v k.ú. Housko, obec Vysočany za cenu  
22,- Kč/m2, jako p.č. 195/38 o výměře 28 m2.
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Schůze rady obce Vysočany

Rada obce Vysočany na svých zasedáních od 12. 12. 2014 do 11. 3. 2015 mj. 
schválila:

• Směrnici č. 9, Odpisový plán
• smlouvu o investičním příspěvku a výpůjčce – č. 49/2014, č. 1/2015, č. 

2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015, č. 5/2015 mezi obcí Vysočany a Svazkem obcí 
Drahansko a okolí

• akci „Oprava WC žáků školy“ financovaných částečně z jiných zdrojů – tj. 
výhry ze soutěže Domestos pro školy

• realizaci veřejné zakázky na dodavatele akce „Oprava WC žáků školy“ 
a pověřila výběrovým řízením ředitelku Základní školy Vysočany, okr. Blan-
sko, Mgr. Janu Sehnalovou. Ve výběrovém řízení byl zastoupen i zřizovatel.

• Pachtovní smlouvu – zemědělský pacht č. 3061, mezi obcí Vysočany a spo-
lečností Zemspol a.s. Sloup

• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/2010 mezi obcí Vysočany a Ing. Janou 
Ševčíkovou

• smlouvu o dílo mezi obcí Vysočany a N-P Elektro Boskovice, Josef Přikryl 
a  Roman Nahálka, Švermova 203/10

• rozpočtové opatření č. 1/2015
• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vysočany, mezi obcí Vysoča-

ny a Základní organizací STP Sloup, Šošůvka – Vysočany
• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vysočany, mezi obcí Vyso-

čany a JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Světla“ Blansko 2
• za další členky kulturní a sociální komise paní Hedviku Pořízkovou a paní 

Ilonu Jurkovou 
• zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek v k. ú. Molenburk, obec 

Vysočany, p. č. 839/1 – část, oddělenou geometrickým plánem č. 306 – 
10358/2013 jako p. č. 839/42 o výměře 496 m², p. č. ST 31/2 o výměře 15 
m² a p. č. ST 288/2 o výměře 23 m²

• stavební úpravy a přístavbu RD, Molenburk č. p. 190
• Smlouvu o dotaci mezi Obcí Vysočany a Základní organizací Českého sva-

zu včelařů Sloup
• Smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného střediska odpadů mezi 

obcí Vysočany a obcí Vavřinec na rok 2015
• hospodářský výsledek Mateřské školy Vysočany za rok 2014 ve výši 

45.473,80 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn částkou 15.000 Kč a do re-
zervního fondu částkou 30.473,80 Kč a následně převod částky 19.378,50 
Kč do fondu investičního

• hospodářský výsledek Základní školy Vysočany za rok 2014 ve výši 
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37.724,03 Kč a jeho přidělení do fondu rezervního a následně převod část-
ky 36.390 Kč do fondu investičního

• účetní závěrku Základní školy Vysočany, okres Blansko, za rok 2014
• účetní závěrku Mateřské školy Vysočany, okres Blansko, příspěvkové 

organizace, za rok 2014
• minimální počet 5 dětí v Mateřské škole Vysočany pro provoz o prázdninách
• za člena školské rady při ZŠ Vysočany a při ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 

pana Martina Jelínka od 1. 2. 2015
• stanovila celkový počet zaměstnanců obecního úřadu na 3 pracovníky 

a schválila zřízení pracovního místa na administrativní, organizační a spi-
sové práce na obecním úřadě, vedení pokladny spojené s účetnictvím 
s úvazkem 0,5

Úřední hodiny Obecního úřadu Vysočany

Od 1. dubna 2015 dochází ke změně úředních hodin:
Obecní úřad: pondělí a středa 8:00-17:00
Místostarosta: pondělí 17:30-19:00
Matrika: pondělí 18:00-19:00

Hlášení obecního úřadu

Novinkou pro občany je možnost sledovat důležitá hlášení obecního úřadu na 
webových stránkách obce. Textové zprávy budou uveřejňovány v pravé spodní 
části webu. Rozhodnutí o realizaci této nové služby pro občany obce má při-
spět ke zvýšení informovanosti, komunikaci s občany a umožnit těm kdo nema-
jí možnost pravidelné večerní hlášení sledovat prostřednictvím bezdrátového 
obecního rozhlasu nebo z časových důvodů, aby jim neunikly důležité zprávy.

Novela zákona o odpadech 

Dne 23. 10. 2014 byla schválena novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. 
s účinností od 1. 1. 2015. Ustanovení § 17 zákona o odpadech zavádí povinnost 
pro obce zajistit místa pro oddělený sběr nebezpečných odpadů (dvakrát ročně), 
papíru, plastů, skla, kovů (celoročně), a BRKO - biologicky rozložitelných od-
padů (minimálně 1. duben až 31. říjen). Na skládky je od roku 2024 zakázáno 
ukládat veškerý směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné od-
pady stanovené prováděcím právním předpisem (§ 21 odst. 7). Cílem novely zá-
kona o odpadech je snížit skládkování BRKO a splnit cíle směrnice Evropské unie  
č. 1999/31 ES o skládkách odpadů.
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Obecně závazná vyhláška obce Vysočany č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Vysočany č. 1/2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyso-
čany

Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 11. 3. 2015 usnesením 
č. 3/2015/08 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území obce Vysočany, včetně nakládání se stavebním 
odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad 
     po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.                                                      

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: u kostela, 
u  Jednoty v Molenburku, u Jednoty v Housku a u pomníku padlých v Hous-
ku.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými 
nápisy:
a) Biologické odpady, barva hnědá,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá,
d) Sklo, barva bílá a zelená,
e) Kovy, označení „plechovky a drobný železný odpad“.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních 
odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován mi-
nimálně dvakrát ročně, a to v květnu a v říjnu, jejich odebíráním na předem 
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob 
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední 
desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá poža-
davkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn 
v obci Veselice.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemů-
že být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, pohov-
ky, křesla apod.).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebírá-
ním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňo-
vány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu.

3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn 
v obci Veselice.

4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 
3 odst. 4. 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely 
této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke 
shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, 
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním 
odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální 
nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad 
není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným 
způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který 
bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad Vyso-
čany.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce 
Vysočany 
č. 3/2001, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.

Střípky z obecní kroniky – 7. díl

Milí zájemci o vysočanskou historii, v minulém díle jste měli možnost seznámit 
se s pány, kteří v Housku zaznamenávali do pamětní knihy běh dějin. Dnes 
přicházejí na přetřes ti, co vkládali své zápisy do kroniky molenburské. Snad mi 
nikdo nebude mít za zlé, že o zakladateli kroniky se zmíním stručněji, než by si 
byl zasloužil, neboť jeho medailonek se již v minulosti na stránkách Zpravodaje 
objevil.
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František Tenora (*4. 7. 1863 v Petrově) započal práce na obecní kronice 
12.  ledna 1924 a skončil je téhož roku 19. dubna. Nelehkého úkolu shromáždit 
informace z dob, o nichž i soudobí pamětníci znali jen z vypravování, se zhostil 
bravurně. Na úctyhodných dvou stech stranách vylíčil nejen historii nejstarší, 
ale rovněž události, jichž byl sám svědkem. Čtenáře provedl dobou habsburské 
nadvlády, těžkými zkouškami I. světové války a šesti léty období První repub-
liky. Svůj výklad nesoustředil pouze na holé popisy událostí, zařadil do něj ex-
kurzy o zdejším jazyku, zvycích, řemeslech. Vynikajícím a poučným pramenem 
pro budoucí generace jsou zaznamenané vzpomínky několika z těch šťastných, 
co bojovali v rakouských zákopech a vrátili se živí zpět. Tenorův sloh je čtivý 
a svižný, podepsalo se na něm jistě jeho letité učitelování. Svoje dílo korunoval 
poselstvím budoucím generacím, s nímž se snad setkáte v některém z dalších 
Střípků. 1. září 1924 odešel Tenora do Znojma do výslužby. Konec života strávil 
s rodinou svého syna v Následovicích, kde 7. února 1937 zemřel.

Molenburskou kroniku po něm na jeden rok převzal náměstek starosty Flori-
án Přibyl. Zanechal po sobě poměrně stručný, leč informačně nabitý zápis za 
rok 1924, což plně koresponduje s jeho fungováním v obecní radě. Spousta 
číselných údajů je zcela ve shodě s užitým přirovnáním k řádnému hospodáři 
vážícímu uplynulý rok, aby si následně mohl udělat zodpovědně plány do roku 
následujícího.

Na další tři roky převzal vedení kroniky obce učitel Antonín Lachman navrátivší 
se 1. února z vojenské služby. Ani jeho zápisy nejsou obsáhlé a konkrétních 
informací nepodávají mnoho. Dozvídáme se z nich však o důležitém milníku 
v obecní historii, a to o zavedení elektřiny. S pracemi se započalo začátkem 
listopadu 1927 a již 30. prosince se rozzářila první světla. Bohužel, zároveň 
s napnutím drátů elektrického vedení byla přetržena kronikářská posloupnost 
a na stránky molenburské kroniky po celých šest let nikdo nepřidal ani řádku.

V roce 1934 se z vůle obecního zastupitelstva chopil znovu pera ředitel molen-
burské školy Karel Čapka. V jeho záměru původně bylo informovat nás o přes-
ném dni svého nástupu, leč místo k tomu vyhrazené ponechal nevyplněno. 
Čapka byl rodákem z Rozseče nad Kunštátem.  Během 1. světové války bojoval 
nejprve na ruské, později na italské frontě, kde padl do zajetí a následně vstou-
pil do italského československého vojska, kde získal hodnost nadporučíka. Po 
návratu domů učil na školách v Kunštátě, Černé Hoře a v Lipové. K nám při-
šel v srpnu 1928. Čapkovy zápisy shrnuly různé podstatné události uplynulých 
roků, z nichž vypíchnu pouze zmínky o prvních neúspěšných pokusech o zave-
dení pravidelné autobusové dopravy s Boskovicemi, Sloupem a Prostějovem.

Když je kronikářem učitel, hrozí vždy nebezpečí jeho přesunu na jinou školu 
a tudíž další přetržky. Po odchodu Karla Čapky v srpnu 1936 další takové pauze 
zabránil z pověření školního inspektora výpomocný správce školy Josef Grmela 
(*1906 v Drahanech). Jeho cesta do Molenburku vedla přes školy v Kylešovi-
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cích a Raduni (obé u Opavy), v Rozstání a Malém Hradisku. Grmelův zápis 
líčí rok 1935, a protože to byl rok voleb do Národního shromáždění, okresních 
a  zemských zastupitelstev, ba dokonce voleb prezidentských (po odstoupení 
T. G. Masaryka z funkce), věnuje se především tomuto tématu.

5. března 1938 převzal obecní kroniku místní dlouholetý učitel, od 1. 9. 1937 
ředitel školyAntnonínTálský. Na stránky kroniky přinesl jednak opět delší, bar-
vitější zápisy, jednak tmavší inkoust a dobře čitelné tiskací písmo. Byl to právě 
on, kdo musel na zažloutlý papír zapisovat řádky o okupaci Československa 
Adolfem Hitlerem, o vzniku Protektorátu Čechy a Morava i o průjezdu němec-
kých vojsk 15. března 1939. Svůj poslední zápis provedlTálský 15. února 1940. 
Pak nastala válečnými událostmi způsobená druhá přetržka kronikářské nitě.

Posledním, o kom si v tomto článku povíme, je Metoděj Hudec. Z kroniky bohu-
žel nelze vyčíst, kdy svoji činnost započal a kdy oficiálně ukončil (ví-li to někdo 
z Vás, čtenářů, budu rád, když mi tuto mezeru pomůžete doplnit). Jisté je však 
to, že drží dvojí prvenství (či přesněji řečeno „poslednictví“): je posledním, kdo 
měl tu čest psát do prvního svazku kroniky Molenburku, a zároveň posledním, 
kdo psal o dějinách  Molenburku coby samostatné obce. Kronikářskou službu 
nastoupil v 66 letech z pověření MNV a jak sám na str. 264 píše, mimo zdejší 
obecné školy nedosáhl jiného vzdělání, jeho zápisy jsou však velmi čtivé, bez 
většího množství pravopisných prohřešků a hlavně velmi obsáhlé, takže by se 
mohl směle měřit se svými učitelskými předchůdci. Zatímco v prvním svazku 
kroniky ještě doplňuje a zpřesňuje záznamy z dob minulých o vlastní postřehy 
a autentické vzpomínky, svazek druhý začíná líčením 2. světové války a dějina-
mi poválečného vývoje v obci. Své zápisy mohl dovést až do roku 1950.

O tom, kterak dějepisectví v naší obci pokračovalo, si povíme zase příště. Pro-
zatím se budete muset spokojit s vědomím, že již nešlo o záznam solitérních 
dějin houskovských či molenburských, ale nových, společných, v y s o č a n 
s k ý c h.

Jméno začátek působení konec působení popsané období

František Tenora 12. ledna 1924 31. srpna 1924 počátky - 19. dubna 1924

Florián Přibyl podzim 1924 1924 1924

Antonín Lachman 1925 1927 1925 - 1927

Karel Čapka 1934 prázdniny 1936 1928 - 1934

Josef Grmela podzim 1936 1935

Antonín Tálský 5. března 1938 15. února 1940 1936 – leden 1940

Metoděj Hudec ? ?
dodatky k předválečným letům, 
2. světová válka - 1950

Mgr. Pavel Ševčík, kronikář obce
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Obecní knihovna

Milí čtenáři, od prvního dubnového týdne dojde v naší obecní knihovně k řadě 
změn spojených s nástupem nových knihovníků. Na následujících řádcích se 
dozvíte některé z nich. 

První, nejdůležitější, je změna výpůjční doby. Doposud jste si mohli půjčovat 
čtivo každé liché pondělí, zatímco od nynějška budeme mít otevřeno každý 
SUDÝ týden ve ČTVRTEK. Otvírací doba přitom bude zkušebně prodloužena. 
Odemkneme Vám již v 15:00 a za posledními návštěvníky otočíme klíčem až 
ve 20:00.

Ve větší míře zapojíme do práce knihovní systém CLAVIUS, který se stará 
o náš knižní fond, takže v budoucnu budete prostřednictvím e-mailu dostávat 
informace o chystaných akcích, blížícím se konci Vašich výpůjček apod. Velkou 
novinkou bude usnadnění přístupu veřejnosti k obecní kronice. V praxi to bude 
znamenat, že po celou otevírací dobu budou v prostorách knihovny k nahléd-
nutí jak stará Pamětní kniha obce Houska, tak v současnosti rozepsaný svazek 
Kroniky obce Molenburk.

Co se týče knižního fondu jako takového, budou dokoupeny knihy, které odpo-
vídají novým požadavkům státních maturit z ČJ. Mimoto budeme též postupně 
omlazovat sekci odborné literatury. V neposlední řadě pak chceme dát prostor 
Vám, čtenářům, abyste se mohli v anketách vyjádřit k tomu, který žánr, autor 
či titul Vám v naší knihovně chybí. Bude-li to jen trochu možné, Vašim přáním 
rádi vyhovíme.

Během elektronické katalogizace knih v roce 2011 došlo z různých důvodů k vy-
řazení asi 150 z nich. Tyto nebyly ihned vyhozeny, ale naopak odloženy stranou 
pro případné budoucí využití. Myslíme, že mezi nimi lze nalézt nejeden zajíma-
vý kousek, a proto uspořádáme ve čtvrtek 9. dubna v sále Kulturního domu 
BURZU KNIH, na níž bude možné za symbolickou cenu 5 Kč kterýkoli titul 
zakoupit. Pokud máte Vy sami doma některou knížku dvakrát, případně pokud 
si myslíte, že Vám v knihovničce zbytečně zabírá místo a lapá prach, budeme 
rádi, když ji s sebou přinesete. Třeba právě ona najde nový domov v knihovně 
obecní.

To je prozatím vše, ovšem v našem šuplíku ještě mnohé zbylo. O dalších akcích 
Vás budeme průběžně informovat, ať už prostřednictvím obecního rozhlasu, 
skrze obecní webové stránky, nebo jinými vhodnými cestami. Závěrem nám 
dovolte popřát Vám spoustu příjemně strávených chvil ve společnosti krásné 
literatury!

Kdy bude otevřeno (přehled termínů do začátku prázdnin):
2. dubna, 16. dubna, 30. dubna, 14. května, 28. května, 11. června, 25. června.

Burza knih:
9. dubna 16:00 – 20:00.

Mgr. Pavel Ševčík a Mgr. Tereza Ševčíková
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Vyhláška o svozu komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Vysočany se 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, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Sazba po-
platku byla nově stanovena na 520 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jed-
norázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou 
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendář-
ního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Vy-
hláška také pamatuje na osvobození od poplatku. Od poplatku se osvobozují 
osoby, které v roce splatnosti poplatku dosáhnou 80-ti let a starší, dále třetí 
adalší dítě v domácnosti, které v roce splatnosti poplatku nedosáhlo věku 18-ti 
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 – Vy-
hlášky a nařízení.

Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu

Za období leden až prosinec roku 2014 bylo z kontejneru u Jednoty v Molen-
burku vybráno celkem 2.454 kg oděvů, bot a dalších použitelných textilních 
výrobků (leden 302 kg, únor 166 kg, březen 154 kg, duben 132 kg, květen 415 
kg, červen 297 kg, červenec 226 kg, srpen 117 kg, září 169 kg, říjen 166 kg, 
listopad 156 kg, prosinec 153 kg).

Evidence obyvatel

Obec Vysočany měla k 31. 12. 2014 celkem 790 obyvatel, z toho:
• Housko 220 obyvatel (muži 104, ženy 116)
• Molenburk 570 obyvatel (muži 295, ženy 275)

Věkové členění obyvatel obce:
• 00-18 let 157 osob (muži 81, ženy 76)
• 19-60 let 446 osob (muži 237, ženy 209)
• 61-80 let 156 osob (muži 68, ženy 88)
• nad 80 let 31 osob (muži 13, ženy 18)

V  průběhu roku 2014:
• narozených 12 dětí
• zemřelo 8 občanů
• přistěhováno 11 občanů
• odstěhováno 12 občanů
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Rozpočet obce Vysočany – rok 2015

Příjmy
paragraf položka název položky Plán v Kč

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 
a fun. pož. 1 600 000

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 170 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 600 000
1211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000
1333 Poplatky za uložení odpadů 500 000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu 1 000

1335 Poplatky za odnětí pozemků lesa 9 000

1340 Poplatky za provoz, shromažď. a odstraň. 
kom. odpadu 420 000

1341 Poplatek ze psů 16 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 23 000
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000
1361 Správní poplatky 10 000
1511 Daň z nemovitostí 415 000

2449 Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp. 
územní úrovně 250 000

4112
Neinvestiční přij. transfery ze státního roz-
počtu v rámci 
souhr. dot. vztahu

218 300

1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3 000
2141 Vnitřní obchod 48 000
3314 Činnosti knihovnické 900
3341 Rozhlas a televize 4 000
3392 Zájmová činnost v kultuře 81 000

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělova-
cích prostředků 3 000

3632 Pohřebnictví 7 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 40 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 17 700
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3725 Využívání a zneškodňování komunálních 
odpadů 50 000

6171 Činnost místní správy 5 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000
6409 Ostatní činnosti 11 000

Příjmy 9 197 900
  
Financování  

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bank. účtech 2 500 000

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 594 500

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků -764 000

Příjmy celkem 16 528 400

Výdaje
paragraf název položky Plán v Kč

2212  Silnice 2 325 000
2221  Provoz veřejné silniční dopravy 39 300
2310  Pitná voda 499 000

2321  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 
s kaly 7 690 200

3111  Předškolní zařízení - mateřská školka 327 000
3117  První stupeň základních škol 1 127 000
3314  Činnosti knihovnické 26 000
3319  Ostatní záležitosti kultury 14 000

3326  Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. 
povědomí 10 000

3341  Rozhlas a televize 20 700
3392  Zájmová činnost v kultuře 498 100

3399  Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pro-
středků 38 000

3419  Ostatní tělovýchovná činnost 200 000
3421  Využití volného času dětí a mládeže 31 000
3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace 14 000
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3543  Pomoc zdravotně postiženým a chronicky ne-
mocným 2 000

3631  Veřejné osvětlení 250 000
3632  Pohřebnictví 15 000
3639  Komunální služby a územní rozvoj 167 000
3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 403 500

3725  Využívání a zneškodňování komunálních od-
padů 130 000

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 128 000
4359  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 16 000
5212  Ochrana obyvatelstva 1 000
5512  Požární ochrana - dobrovolná část 124 500
6112  Zastupitelstvo obce 835 500
6171  Činnost místní správy 1 510 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000
6320  Pojištění funkčně nespecifikované 21 000
6402  Finanční vypořádání minulých let 28 600

    
  Výdaje celkem 16 528 400

Provoz Sběrného dvoru odpadů ve Veselici

V říjnu loňského roku uplynuly dva roky od zahájení provozu Sběrného dvoru od-
padů ve Veselici. Dovolte, abych využil této příležitosti a zmínil několik informa-
cí o zkušenostech s provozem tohoto zařízení. Výstavba sběrného dvoru byla 
zahájená v jarních měsících roku 2012 a kolaudace stavby proběhla v srpnu té-
hož roku. Od samotného začátku bylo naším záměrem vybudovat zařízení, jež 
by sloužilo i občanům z okolních obcí. S tímto záměrem seznámilo vedení naší 
obce tehdy představitele obcí ve sloupském regionu a nabídlo jim tuto možnost 
s žádostí o podporu našeho projektu. Tu získalo i od vedení obce Vysočany a já 
si velice vážím toho, že i nové vedení obce Vysočany má zájem na spolupráci 
v oblasti nakládání s odpady. Rozsah této spolupráce je možné postupně rozšiřo-
vat, přesto první zkušenosti z provozu sběrného dvoru dokládají, že jeho využití 
ze strany občanů sousedních obcí je dáno především jeho spádovostí, přesněji 
řečeno vzdáleností jednotlivých obcí od tohoto areálu. Problematika nakládání 
s odpady, lépe řečeno podíl občanů na úhradě nákladu za likvidaci odpadů, je 
ve veřejnosti dlouhodobě diskutovaná. Názory na výši poplatku za odpady se 
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různí, ale zkušenost naší obce v této oblasti je ta, že by se občan měl podílet na 
financování likvidace odpadů cca ze 2/3 a zbytek by měla dofinancovat obec.  
I přesto, že se nám v obci v poslední době částečně zvýšily pohledávky z míst-
ního poplatku za odpady, můžeme naše občany, či vlastníky nemovitostí na 
území naší obce pochválit za to, že si své závazky plní. V této souvislosti jen 
připomenu, že výše příspěvku občana na financování celého systému naklá-
dání s odpady je daná legislativou, která dnes umožňuje obci stanovit místní 
poplatek za odpady až do výše 1 000 Kč za občana a rok. Pro vaši informaci je 
v naší obci výše poplatku 450 Kč. Za velice důležité, ale považuji to, aby obec 
současně vytvářela co nejlepší podmínky pro třídění odpadů, a to pokud možno 
již při jejich vzniku, tedy v našich domácnostech, ale také např. umožněním 
dovozu jednotlivých odpadů na sběrný dvůr, kde lze přeci jenom ještě provádět 
následné dotřídění odpadu. Jak už jsou různé druhy odpadů uložené do velko-
objemového kontejneru přistaveného na obci, tato možnost již není.  

A nyní již několik informací k vlastnímu provozu sběrného dvoru. Jeho projekto-
vaná kapacita je 324 tun za rok. Této plánované kapacity se podařilo dosáhnout 
hned v prvním roce provozu a v roce následujícím byla ještě překročena. Čísla 
uvedená v přiložené tabulce dokládají, že se tak stalo především díky návozu 
stavební suti. I když je tato možnost částečně zpoplatněna, je občany nejvíce 
kvitována. Díky tomu nemusí s tímto odpadem na mnohem vzdálenější skládku 
do Boskovic nebo do Dolní Lhoty. Také díky tomu, jsme alespoň na území naší 
obce, zaregistrovali snížení výskytu stavební suti uložené např. ve výmolech 
v polních cestách apod. Dalším pozitivem provozu sběrného dvoru je např. to, 
že nábytek dovezený na sběrný dvůr, jako sedací soupravy, skříně, kuchyňské 
linky apod., je dále separovaný na jednotlivé složky jako dřevotříska, dřevo, 
železné prvky, potahové látky apod.. Tato skutečnost poté snižuje náklady za 
uložení těchto odpadů na skládkách, či ve spalovně. Jde o to, že když nábytek 
občan odloží do velkobjemového kontejneru přistaveného v obci, tak obec již 
nemá možnost tento odpad separovat výše popsaným způsobem a tento odpad 
je odvezený na skládku. Výsledkem toho je potom to, že za 1 tunu nevysepa-
rovaného nábytku zaplatíme u svozové firmy částku cca 1 800 Kč, kdežto za 
likvidací 1 tuny dřevní hmoty zaplatíme pouze 530 Kč, a to ještě v těchto ná-
kladech není započítána doprava na překladiště v Boskovicích. Další možnost 
jak ušetřit se např. nabízí ta, že při výměně pneumatik v pneuservisu bychom 
měli pneumatiky přenechat tam, protože tato zařízení jsou podle informací od 
výrobců pneumatik určena ke zpětnému odběru opotřebených pneumatik. 

Lehký stavební odpad jako např. lehká i těžká lepenka, POLYSTYREN, HE-
RAKLIT apod. je plně zpoplatněn a činí 2,60 Kč za 1 kg odpadu. Uložení nad-
limitního množství odpadu - stavební suť - zdarma je 500 kg za domácnost a 
měsíc, pneumatiky - zdarma 4 ks za domácnost a rok, ostatní za poplatek 20 
Kč/ks. 
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Závěrem svého příspěvku bych chtěl tímto poděkovat vedení obce Vysočany 
za ochotu přispět naší obci na provoz sběrného dvoru. Ono jde mimo jiné i o to, 
že odpady dovezené občany z Vysočan a Houska na sběrný dvůr, by se v tom 
lepším případě stejně objevily v kontejnerech přistavených na obci a ta za jejich 
likvidaci stejně zaplatila. V horším případě by se odpady mohly objevit někde 
v  přírodě jako černá skládka a to přeci nechceme. Více informací o provozu 
sběrného dvoru najdete na webu obce Vavřinec na adrese - http://www.vavri-
nec.cz/sberny-dvur-odpadu/.

Odpady odvezené ze Sběrného dvoru (SD) Veselice v roce 2012, 2013 a 2014

2012

provoz zahájen  
6. 10. 2012

2013 2014

Odpad Váha (t)

Biologický odpad ze SD 8,000 59,400 81,670

Směsný komunální odpad ze SD 8,300 8,820 2,740

Objemný odpad ze SD 7,760 37,480 46,860

Směsné stavební a demoliční 
odpady 0,800 216,140 251,060

Železný šrot 0,850 4,080 17,560

Nebezpečné odpady 0,480 0,520 3,510

Pneumatiky 0 4,970 3,680

Sklo 0 6,500 7,520

Papír 0 4,280 4,690

Textil 0 0,582 2,485

Dřevo 0 9,360 18,840

PET 0 0,160 0,180

Oleje 0 0 0,392

Celkem 26,190 351,692 441,187
   

Novotný Miloslav, starosta obce Vavřinec
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Kácení dřevin rostoucích mimo les i na zahradách se mění

Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin 
rostoucích mimo les 
Upozorňujeme občany, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška 
č.  222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 
Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les. 

Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených 
porostů nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle 
§ 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb. Vlastníci pozemků o povolení takového 
kácení musí žádat. 

To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zasta-
věném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku 
zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, pa-
mátným stromem nebo součástí stromořadí.

Více informací můžete získat na Obecním úřadu Vysočany.

Informace farního úřadu

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

02. 04. 2015 19:00 hod. Zelený čtvrtek – mše svatá 
    na památku Večeře Páně
03. 04. 2015 19:00 hod.  Velký pátek – obřady na památku 
    Umučení Páně
04. 04. 2015 21:30 hod.  Bílá sobota – Velikonoční vigilie
05. 04. 2015 10:00 hod.  Neděle velikonoční 
    – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
05. 04. 2015 14:30 hod.  Te Deum a Svátostné požehnání
06. 04. 2015 09:30 hod.  Pondělí v oktávu velikonočním
12. 04. 2015 10:00 hod.  2. neděle velikonoční 
    – neděle Božího milosrdenství

Mgr. Zdeněk Fučík, administrátor
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Už půjdu do školy, těším se mámo

Každého jistě napadne škola základní, kde se děti učí číst, psát, počítat a spous-
tu dalších zajímavých a důležitých věcí. Zápis do Základní školy Vysočany pro-
běhl v měsíci únoru, všechny děti z naší mateřské školy, které se zúčastnily, 
byly přijaty. Před vstupem do školy základní však většina dětí prožije 1 – 3 roky 
ve škole mateřské.

Zápis do naší „školky“ probíhá obvykle v měsíci květnu (informace o zápisu 
a termín bývají zveřejněny na internetových obecních stránkách, místním roz-
hlasem). Rodiče při něm předloží všechny náležitosti, důležité pro přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. Děti se seznámí s prostředím školy, pohrají si, do-
stanou obrázek na památku – a potom už se těší na září, kdy se z nich stanou 
opravdoví školáčci a jdou poprvé do školky. Jak zajistit, aby nástup dítěte do 
mateřské školy byl pohodový? Důležitá je spolupráce rodiny a školy, vzájemné 
poznávání se a respektování.

Čím přispívá škola? Před nástupem do MŠ dětem s rodiči umožňujeme vstup 
na hřiště v době vyhrazené pro mateřskou školu (s dodržováním našich pravi-
del, za bezpečnost odpovídají rodiče) a zapojení do her s budoucími „spolu-
žáky“. Organizujeme (nepravidelně) „Baby klub“ pro maminky s dětmi na rodi-
čovské dovolené v prostorách MŠ (v 1. pololetí se, bohužel, zatím neuskutečnil 
z organizačních důvodů) – děti se seznamují s prostředím, se zaměstnanci 
školy, maminky si vyměňují zkušenosti s výchovou dětí. Děti s rodiči se mohou 
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účastnit na akcích pořádaných mateřskou školou. Po nástupu nabízíme adap-
tační program – děti si postupně zvykají na nové prostředí, kamarády a učitelky, 
dle domluvy a konkrétní situace je zpočátku přítomen i rodič.

Komunikace s rodiči, pravidelný režim, důslednost, trpělivost. Čím mohou 
přispět rodiče? Pokud je dítě zvyklé z domova řídit se nějakými pravidly, snad-
něji přijímá pravidla nová, která platí pro život v kolektivu. Dítě před vstupem 
do MŠ zvládá základy sebeobsluhy (oblékání, hygiena, používání WC), počí-
táme samozřejmě s dopomocí. Rodiče by se měli zajímat, jak se ve škole vaří, 
informovat případně učitelku o stravovacích zvyklostech dítěte. Nevyhrožovat 
školkou  – „Jen počkej, ve školce tě naučí poslouchat!“ Dítě si nesmí myslet, že 
jde do školky za trest. Nástup do školky by neměl být prvním pokusem o  od-
loučení od rodiny. Ze začátku je vhodné nechat dítě ve školce jen dopoledne, 
později přidat spaní a odpolední činnosti. Uvědomovat si, že do kolektivu patří 
jen zdravé dítě! Seznámit se s režimem dne, se školním řádem a respektovat 
je. Komunikovat s pedagogickými pracovnicemi, být trpěliví, důslední, zajistit 
dětem pravidelný denní režim.

Jistě by se výčtu dalo ještě pokračovat (u školy i rodičů), ale na závěr ještě citát 
z časopisu Moje psychologie (zdroj - internet). „Jediná cesta k samostatnosti 
je ta, kdy dítě učíte, že život mimo domov je taky prima a že tam může zažít 
spoustu dobrodružství.“ (Psycholožka T. Beníšková).

Zdeňka Lukášková, učitelka MŠ

Program podpory zdraví ve škole

Naše škola se přihlásila k síti škol podporujících zdraví ve škole. Proč? Zdraví 
můžeme chápat jako stav tělesné, duševní a sociální pohody. Tyhle tři složky 
tedy ovlivňují naše zdraví. Které složky ovlivňují zdravou školu? Zdravou školu 
tvoří zdravé děti, zdraví učitelé a zdravé vztahy s rodinou, zřizovatelem, okolím. 
Zdravé vztahy tvoří zdraví lidé.

Z výzkumů vyplynulo, jak jsme se dozvěděli na semináři k Programu podpory 
zdraví ve škole, že vliv na zdraví má z 50% životní styl, z 20% životní a pracovní 
podmínky, z 15% úroveň zdravotní péče a 15% tvoří genetická zátěž.

Pojďme tedy společně pracovat na Programu podpory zdraví ve škole. Jakých 
zásad se musíme držet, chceme-li dospět k cíli? V Rukověti projektu Zdravá 
škola se dočteme, že existují tři důležité pilíře, které je třeba vystavět. Prvním 
pilířem je POHODA PROSTŘEDÍ. Nejde jen o zajištění materiálních podmínek 
pro práci, ale i o budování úcty jednoho k druhému, důvěry, snášenlivosti, o  ve-
dení k otevřené komunikaci, empatii. 
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Nedílnou součástí tohoto pilíře je zorganizovat činnosti ve škole tak, aby byly 
v souladu s požadavky zdravé životosprávy, pohybové aktivity a vyhovovaly 
biologickým rytmům všech zúčastněných. Ke zdravé životosprávě patří zdravé 
jídelníčky, které sestavují paní kuchařky na základě doporučení výživových po-
radců, kteří se řídí novými trendy ve výživě dětí i dospělých. Kolik z nás nemá 
z rodiny naučeno jíst zeleninu, ovoce, ryby…? Nezbytné živiny pro zdravý vývoj 
nejen dětského organismu. První pole nezbytné spolupráce s rodinou.

Zapojili jsme se do projektu Zdravé zuby a Ovoce do škol, které korespondují 
se zdravým životním stylem. Naše děti se učí v pěkném prostředí, které samy 
pomáhají budovat, zkrášlovat, ochraňovat a také se učí zodpovědnosti za toto 
prostředí. Tím, že jsou v různorodém kolektivu, ve kterém jsou zapojeni i inte-
grovaní žáci, žáci s poruchami učení, jsou přirozeně vedeni k toleranci, empatii. 
Stále častěji se setkáváme s tím, že se děti učí základům těchto sociálních 
dovedností až ve škole. Stejným problémem je také dát najevo uznání, účast, 
vůli ke spolupráci, pomoci druhému. Prostřednictvím dětí se pak učíme i my 
dospělí, chceme-li se učit starým pravdám a zákonitostem mezilidských vztahů. 

Zapojili jsme se do projektu „Čtení pomáhá“ a „Knížka pro prvňáčka“, kde se 
děti naučí zapojit se vlastními silami, vlastním úsilím i do charitativní činnosti.

Druhým pilířem je ZDRAVÉ UČENÍ. Dobrý učitel pracuje tak, že mechanicky 
nepředává vědomosti, ale buduje v žákovi mechanismy, kterými si vědomosti 
a  dovednosti sám osvojuje. Doba, kdy je ve třídě slyšet jen učitele, žák sedí 
a  poslouchá a je chválen za to, že je tiše, je dávno pryč. Žák je spolupracov-
ník, který poznává své kvality, učí se pracovat se svými nedostatky, sám si volí 
cesty. Učitel mu dává možnost výběru a dbá na přiměřenost. Žák se učí respek-
tovat druhé, ale také se učí prosadit.

U nás ve škole se učíme číst genetickou metodou, která respektuje přirozené 
schopnosti dítěte. V matematice děti využívají nových učebních postupů pana 
profesora Hejného, které vychází z běžných životních situací a učí dítě zvo-
lit si pro sebe správný postup k osvojení matematických dovedností. Zároveň 
i  komunikovat a či obhajovat svoje řešení problému. Děti jsou vedeny získávat 
potřebné vědomosti a dovednosti prostřednictvím kooperativního, činnostního 
učení, čímž efektivně, dle svých možností, využívají čas v jednotlivých hodi-
nách. Účastní se projektového vyučování, kde se učí samostatně získávat in-
formace, zpracovat je, spolupracovat, prezentovat zjištěné, posilují své sociální 
dovednosti.

Hledáme smysluplné, motivující hodnocení, protože známka, na kterou jsme 
všichni zvyklí, už dávno nekoresponduje s dovednostmi a kompetencemi dítěte, 
neukazuje také cestu, kterou dítě prochází, úsilí, které muselo vynaložit, nemo-
tivuje k práci, možná strachem. Je třeba najít řešení, najít motivující hodnocení, 
využívat symboly, slovní hodnocení, vést k sebehodnocení. 
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To jsou priority, kterými se řídíme, k jejichž naplnění směřujeme. V neposled-
ní řadě je naším úkolem také seznámit s našimi prioritami veřejnost, zejména 
rodiče. Tím se dostáváme k třetímu pilíři, o který se opírá Program na podporu 
zdraví ve škole – OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ.

Škola se má stát modelem demokratického společenství. Slovo demokratický 
nás samo vede ke spolupráci, k spolutvorbě. To je cesta, která vyžaduje 
rovnocenné partnerství všech, kdo tvoří toto společenství. Rodič je partnerem 
nejvyšší důležitosti. Na naší škole mají rodiče možnost být partnerem školy 
prostřednictvím školské rady. Rodiče a přátelé školy založili spolek rodičů, 
který spoluúčastí na školních akcích pomáhá získávat finance. Z nich pak hradí 
žákům např. dopravu, vstupné na kulturní akce, a tím umožňuje zúčastnit se 
těchto akcí všem dětem.

Rodiče jsou u nás ve škole vítáni – jsme zapojeni i do stejnojmenného projektu. 
Mohou se zúčastnit i výuky, kde si mohou vyzkoušet metody výuky na vlastní 
kůži. Je zajištěn korespondenční i osobní styk s třídními učiteli. Děti mají mož-
nost se anonymně svěřit „vrbě“ se svými problémy, vykonávají různé funkce 
v rámci školního kolektivu, podílí se na výrobě učebních pomůcek, vystavují, 
prezentují výsledky své práce, spolupodílejí se na prezentaci školy v obecním 
rozhlase, na soutěžích, kulturních akcích.

Učitelé jsou v malotřídní škole denně vedeni ke spolupráci, aktivitě a kreativitě, 
jelikož složení třídy se jim mění, učivo ročníků, předmětů je nutné propojovat, 
využívat spolupráce dětí, kolegů.  Usilujeme o to, aby se škola stala kultur-
ním a vzdělávacím střediskem obce, což je také zásada pilíře OTEVŘENÉHO 
PARTNERSTVÍ. 

Spolupráce se zřizovatelem je nutná nejen v otázkách finančních řešení, ale 
snahou je vytvořit ze školy vzdělávací středisko pro širší veřejnost, např. krouž-
ky cizího jazyka, počítačové gramotnosti pro občany. Zatím nebyl zájem. Škola 
může také poskytnout prostory pro sportovní, kulturní, vzdělávací aktivity pro 
veřejnost. V naší škole našla útočiště skupinka místních maminek. Spolupra-
cujeme s mateřskou školou. Mateřská škola se účastní dnů „Školy nanečisto“, 
kdy se v předzápisovém  týdnu předškoláci setkají společně se školáky v pilné 
práci. Vyzkouší si i družinu „nanečisto“ a při zápisu, každý rok, absolvují nějakou 
objevnou cestu, na níž plní úkoly, sbírají zkušenosti, ukazují, co všechno už umí, 
a jsou odměněni dárkem a zážitky. Učitelé ZŠ se účastní učení „ve skupinkách“ 
v MŠ a úzce spolupracují s učitelkami MŠ. Spolupracujeme i s okolními školami 
v Ostrově u Macochy a ve Sloupě.   

Postavit všechny tyto pilíře a držet se všech zásad, které vedou k zdravému 
učení, k zdravé škole je velice náročné a je to společná, dlouhodobá činnost. 
Jestliže chceme dělat věci „pro život“ a ne „pro papír“, musíme budovat spo-
lupráci, nevyhneme se problémům, nedorozuměním, a proto je třeba se vě-



Zpravodaj Obce Vysočany

24

novat vzájemné komunikaci, vzájemnému vysvětlování, spoluúčasti, budovat 
vzájemnou ochotu si pomáhat, spolupracovat, vyzbrojit se tolerancí, vůlí učit se 
novému, empatií, schopností ocenit dobré a umět pojmenovat špatné, společně 
hledat řešení.

To je dlouhá cesta, ale cíl stojí za to – zdravá škola vychovává zdravé lidi, ti 
budují zdravé vztahy, ty jsou základem zdravé společnosti. Říkáte si: „ Někdo 
zase objevil trakař…“ Taky si to říkám, ale nevěřili byste, kolik lidí tyhle staré 
pravdy zapomnělo, přestalo je učit další generace – doma, ve škole.

Zdeňka Bejčková 

Zpráva SDH Vysočany

Dne 29. 12. 2014 jsme v pohostinství u Sehnalů na výroční valné hromadě 
zhodnotili činnost našeho sboru za rok 2014 a také za uplynulých 5 let volební-
ho období. Schůze se zúčastnil také starosta obce a zástupci sborů z Houska a 
ze Sloupu. Na dalších pět let byl zvolen opět jedenáctičlenný výbor, který tvoří 
starosta sboru Mynařík Ladislav, velitel Škvařil Robert a dále Hejč Jiří, Jurka 
Jiří, Ovad Václav, Mynařík Leoš, Flek Roman, Kašpárek Miroslav, Ševčík Vít, 
Škvařil Dušan, a Mynařík Lukáš.

Dne 7. února se konala valná hromada okrsku Sloup. Novým starostou byl 
zvolen Ing. Zdeněk Kakáč z Vavřince, náš sbor v okrsku zastupuje Ladislav 
Mynařík, který se také zúčastní okresní konference SDH v Rudici. 

Tradičně první akcí byly ostatky. Za pěkného počasí v doprovodu harmoniky 
vyšlo 14 masek do průvodu po obci. Večer proběhla ostatková zábava. Pro-
tože byl svátek sv. Valentýna, byl sál vyzdoben srdíčkama. O dobrou náladu 
se zasloužila tradičně 
kapela MODEX. Pěkné 
vystoupení v orientálních 
tancích předvedla Soňa 
Mynaříková. Tradičně 
proběhla smetáková, 
deštníková-lóbavá a na 
závěr také pochovávání 
basy. Měli jsme také sluš-
nou tombolu. Chtěl bych 
proto poděkovat touto 
cestou všem, kteří nám 
svými dary do tomboly 
přispěli. Děkujeme také 
všem, kteří nám přispěli 
penězi do pokladny v prů-
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vodu. Velká nemocnost a čtyři po sobě rychle jdoucí zábavy byly asi příčinnou 
slabší návštěvy. Ale i tak to byla akce určitě velmi zdařilá, a proto se už těšíme 
na ostatky v roce 2016, které budou už 6. února.

Tradičně po ostatkách následoval dětský vostatkový bál, na který jsme přispěli 
částkou 700 Kč. Společně s mateřskou školou pořádáme Pod lipama 30. dubna 
pálení čarodějnic, na které vás srdečně zveme. Opět objednáváme pěkné po-
časí a těšit se můžete na čarodějnický rej. Doufáme, že přiletí víc i těch starších 
čarodějnic. Určitě budou opět steaky a k dobré náladě přispěje i Milan Včelař.

Zveme Vás také na okrskovou soutěž v požárním sportu, která se bude konat 
asi 8. 5. 2015 v Petrovicích. Blíží se jaro a s ním jarní práce na zahradách, tak 
prosím buďte opatrní při pálení zahradního odpadu a v žádném případě se ne-
pokoušejte o plošné vypalování travin. 

Hasiči přejí všem spoluobčanům veselé a radostné velikonoce.

     Za SDH Vysočany, starosta sboru 
Ladislav Mynařík

SDH Housko

Jaro už nám pomalu klepe na dveře a členové našeho sboru už netrpělivě vy-
hlížejí první teplé dny, aby se mohli všichni opět spojit, začít trénovat na soutě-
že v hasičském sportu a  připravovat dobrými nápady protknuté akce pro děti 
i  dospělé.
Prvním naším počinem v letošním roce bylo pořádání 2. HASIČSKÉHO BÁLU. 
Účast návštěvníků z naší obce a okolí byla pro nás více než překvapující. 
V úvodu bálu si členové našeho sboru připravili ukázku požárního zásahu a 
to v podobě, v jaké by to nemělo i mělo ve skutečnosti probíhat. Tím se také 
představila většina členek našeho nového ženského družstva, které se v le-
tošním roce budou aktivně zúčastňovat požárních soutěží. Hlavní vystoupení 
s názvem „Cesta do Houska“ sklidilo obrovský úspěch u publika. Ve scénce 
bylo k vidění, co všechno je možné spatřit v našem lese. Zjevili se polský pro-
davač mobilů, Bob a Bobek, včelka Mája s Vilíkem nebo obora Jelínků s vyso-
kým nasazením předvádějící „profesionální“ aerobik. Cestou provázel Ivánek 
z Mrazíka vypadající jako Bohuš z filmového Dědictví. Příběh měl samozřejmě 
šťastný konec v naší oblíbené místní hospůdce. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili svou štědrostí. Také bych za 
sebe chtěla poděkovat všem pořadatelům a všem účinkujícím. Herecké výkony 
byly opravdu excelentní. Ještě jednou DĚKUJI!

Dne 14. února jsme uspořádali tradiční masopustní průvod Houskem. Tento-
krát se nás sešlo dvacet dobrovolníků. Nechyběli sestřička s doktorem, rodinka 
Simpsonů, Karkulka, gejša, krávy Milky a další vydařené masky. Muzikanti byli 
opět výborní. Děkujeme všem našim spoluobčanům za poskytnuté příspěvky 
do naší kasičky. Překvapili jste nás velice svou štědrostí. Ještě jednou DĚKU-
JEME! 
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Máme před sebou rok 
plný práce. Zajistíme 
pro Vás sběr elektro-
spotřebičů a železného 
šrotu. Můžete se těšit, 
že uspořádáme DĚT-
SKÝ DEN (6. června), 
MAKRELOVÝ VEČER  
(25. července) či PO-
HÁDKOVÝ LES (29. 
srpna). 

Srdečně Vás zveme na 
naše akce a budeme se 
těšit na Vaši účast.

za SDH HOUSKO Ing. Lenka Ševčíková

Včelí společenství – velký vliv na vývoj životního prostředí

Včely jsou v roli opylovačů 
rostlin opravdu nepostra-
datelné. Celá jedna třetina 
celosvětové produkce po-
travin je totiž přímo či ne-
přímo závislá na opylovači 
a množství včel. Včelaření 
je bezesporu bohulibou lid-
skou činností a to nejenom 
z tohoto pohledu. Umožňuje 
člověku dostat se do blíz-
kého kontaktu s přírodou a 
dává mu prostor uvědomit 
si, jaká je jeho role v přírodě a ve světě, v takovém jaký je.  Podmiňuje hlubší 
sociální cítění člověka. Včelí společenství mají kromě tohoto také velký vliv na 
vývoj životního prostředí, jehož úroveň nejen vytváří udržení a rozvíjení, ale 
také velmi citlivě reaguje na jeho změny. Způsob života včely medonosné nám 
může být dobrým modelem pro pochopení principu soužití, pro pochopení vý-
znamu a struktury lidských vztahů.  

Vysočanští včelaři si vás dovolují pozvat na dětské medobraní, které se bude 
konat zase na hřišti v Housku ve spolupráci s houskovskými „Hasiči“, dne 25. 
července 2015. 

Josef Král
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Červený kříž – jak to vidím já
Vznik mezinárodní organizace Červený kříž se datuje 
do roku 1863. Tato organizace vznikala v období, kdy 
byla Evropa ve válečném stavu. Lidé umírali po tisících. 
O raněné vojáky a civilisty se nikdo příliš nestaral, vět-
šinou umírali na bitevním poli. V této neutěšené době 
se však 5 významných mužů (Gustave Moynier, Lou-
is Appia, Théodore Maunoir, generál Henri Guillaume 
Dufour a Henri Dunant) rozhodlo s touto situací něco 
udělat a tak založili první mezinárodní organizaci zabý-
vající se pomocí potřebným a zmírňováním lidského utrpení. Od té doby se za-
čala organizace prosazovat po celém světě a roku 1868 se dostala i na území 
České republiky. Po celou dobu fungování Červený kříž stojí na vůli mnoha lidí 
dobrovolně a nezištně pomáhat ostatním. V této době se však Evropa nachází 
v mírových časech, tak by se mohlo zdát, že důvody pro vznik a trvání Červe-
ného kříže již pominuly. 

Když bych se měla zamyslet, co pro mě Červený kříž představuje dnes, tak je 
to hlavně myšlenka na válku, která bohudík skončila ještě před tím, než jsem 
se narodila. Další věc, která mě hned napadne, je vybírání oblečení pro chudé, 
takže charita. A v poslední řadě bych připomněla dárcovství krve, které mám 
s Červeným křížem také spojené. Nikdy by mě nenapadlo o Červeném kříži 
přemýšlet jako o komunitě lidí, podílející se na sociálním a kulturním životě 
mnohých vesnic v České republice. S touto skutečností jsem se setkala až ve 
Vysočanech. S komunitou Červeného kříže jsem se nejdříve začala pozvolna 
seznamovat prostřednictvím přátel, kterým jsem občas vypomohla při koná-
ní různých akcí Červeného kříže. Zprvu jsem se těchto akcí účastnila spíše 
pro pobavení a možnost trávit volné chvíle s přáteli. Postupně mě ale začalo 
překvapovat, za čím vším Červený kříž stojí. Ať už se jednalo o akce kulturní, 
zábavné, vzdělávací nebo dobročinné. Jako budoucí učitelce je mi práce s lid-
mi blízká a velmi se mi líbí práce, kterou Červený kříž odvádí s dětmi v kurzu 
Mladých zdravotníků.

Skupina tvořící tuto komunitu je vskutku různorodá, ale všechny spojuje pár 
důležitých věcí a to je ochota dobrovolně přiložit ruku k dílu, pomáhat ostatním 
a při tom se bavit. I díky těmto skutečnostem jsem se rozhodla pro členství 
v Červeném kříži.
Naše země dnes žije v míru a do budoucna si nepřeji nic jiného. To ale nezna-
mená, že je existence Červeného kříže méně důležitá. Naopak si myslím, že 
spojuje a učí lidi dobrým věcem. Pomoci člověku v nouzi, pomoci zraněnému 
nebo jen vykouzlit úsměv na rtech je důležité v jakékoliv době a nemusí to být 
nutně doba válečná.
Proto doufám, že v budoucnosti se společnosti Červeného kříže povede stále 
lépe a bude se rozšiřovat nejen v naší vesnici.

Ivana Čápková
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Vzor ve statečnosti

Blížící se datum 24. dubna je pro skauty a skautky na celém světě významné. 
Slavíme v ten den svátek patrona všech skautů a skautek – sv. Jiří. Proč právě 
sv. Jiří? Kdo to vlastně byl?

Byl římským důstojníkem, který zahynul při posledním pronásledováním křes-
ťanů. Legenda vypraví: „Sv. Jiří projevil svou statečnost v boji s drakem. Jiří 
pobýval v zemi, kterou trápil drak. Jakou svůj pokrm požadoval denně dvě ovce. 
Jednoho dne však ovce došly, a drak začal požadovat jako svůj pokrm lidi. Těm 
nezbylo nic jiného, než vylosovat ze svého středu nešťastníka a poslat ho k dra-
kovi. První los padl na dceru krále. Jiří však vyrazil k drakovi sám a kopím ho 
zabil. Tím prokázal svou statečnost a nebojácnost v boji proti zlu“. Nejčastěji je 
Jiří znázorňován jako rytíř na koni s drakem probodnutým jeho kopím. 

Pro svoji statečnost a nebojácnost je sv. Jiří právě patronem pro skauty a skaut-
ky. Chlapci i děvčata se ve skautu statečnosti i odvážnosti učí. Svoji odvahu 
prohlubují hlavně na skautských táborech. V dnešní době je statečnost už jen 
to, odpoutat se na 14 dnů od jistoty domova. Dokázat opustit tlačítko myši své-
ho tak oblíbeného PC, svůj tablet, televizor, mobil – tak zdánlivé laciné dobro-
družství spuštěné jediným kliknutím. 

Několik dnů v přírodě prožitých právě bez vymožeností dnešní doby nabízí 
spoustu možností statečnost projevit, o ní se pokusit a možná překročit svoje 
možné strachy či obavy. Jak? Třeba plněním různých obtížných úkolů, spaním 
ve stanu i při nepřízni počasí, pomoc v kuchyni s např. oškrábáním několika 
kilogramů brambor, obohatit kulturní táborový program svými schopnostmi atd.  
Možností je mnoho a odměnou za statečnost jsou nám minimálně nezapome-
nutelné zážitky, ze kterých můžeme po celý rok čerpat.

Letošní skautský tábor se uskuteční v červenci v Uhřínově a už nyní se na něho 
moc těšíme. Možná nás bude víc – přibudou další odvážlivci, kteří se s námi 
budou učit překonávat sami sebe a vytvářet nezapomenutelné společenství. 

Všechny naše družiny (Svišti, Medvědi a Berušky) se již těší na přicházející 
jaro. Každá družina se snaží hrát různé hry, učí se skautským dovednostem a 
dozvídá se o skautingu něco nového. Těšíme se na dovádění venku, vymýšlení 
her v přírodě a plánování výprav za určitým cílem. 

Jistě i vy ostatní se na jaro těšíte a my – vysočanští skauti – vám přejeme 
spoustu slunečných a radostných dnů a požehnané velikonoční svátky.

Z. Koupá, V. Ovadová, 1. oddíl Naděje Vysočany
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Rok 2015 s modeláři z Vysočan

Co letos plánuje letecko-modelářský klub? Těšit se můžete na několik akcí, které 
se staly součástí kulturního dění ve Vysočanech a každoročně jsou se zájmem 
navštěvovány nejen občany z Vysočan, ale z celého okolí.  

Vzhledem k tomu, že počasí nám neumožňuje zahájit sezónu dříve než v polo-
vině dubna, pořádáme v období velikonočních svátků výstavu RC modelů, která 
umožňuje příznivcům a případným novým zájemcům této aktivity, podrobně se 
seznámit s nejrůznějšími typy modelů. K vidění budou nejen modely letadel, ale 
také modely vrtulníků, automobilů a lodí. Výstava dává prostor, především časo-
vý, věnovat se jednotlivým návštěvníkům a odpovědět jim na případné dotazy, 
které není možné řešit v období aktivního létání. Letošní již 8. výstava proběhne 
o velikonocích v sobotu 4. 4. 2015 a v neděli 5. 4. 2015. Tímto jste samozřejmě 
všichni srdečně zváni a těšíme se na setkání s Vámi.

Další akce, která se uskuteční v průběhu prázdnin, kterou pořádá RC REBELS 
je tzv. Vysočanský vzdušný mazec. Zde si na své přijdou ti, kteří rádi obdivují 
RC modely v akci. Představí se zde nejen modeláři z Vysočan, ale jak už bývá 
zvykem, navštíví tuto akci i další modeláři z okolí. Chybět nebude ozvučovací 
technika, kterou bude celá akce zpestřena. Návštěvníci se mohou také těšit na 
menší občerstvení. Nejdůležitější pro tuto akci je počasí, proto budeme doufat, 
že i letos nám počasí bude přát a budeme moci předvést to nejlepší.

Během celého roku se účastníme také celé řady akcí, pořádaných po celé České 
republice. Většinou se účastníme létání jako hosté nebo pouze jako diváci. I přes 
to, že každý z nás létá několik let, snažíme se získávat zkušenosti od ostatních 
modelářů a získané zkušenosti se snažíme také prostřednictvím akcí předávat 
dál.

Poslední společná událost, která nás čeká v tomto roce je Silvestrovské polétání, 
které se uskuteční 30. 12. 2015. V tento den se i přes mrazivé počasí scházíme 
všichni modeláři na letišti a společně probíráme nejen uplynulou modelářskou 
sezónu, ale i další zážitky. 

Doufáme, že se akce vydaří a že nás podpoří co nejvíce návštěvníků.

   

LMK Morava Vysočany
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Spolek občanů zdravotně  postižených 
civilizačními chorobami

Spolek občanů zdravotně  postižených civilizačními chorobami Blanenska or-
ganizuje cca 620 občanů, z toho je 24 z Vysočan a Houska. V letošním roce 
jsme pro naše členy připravili Ozdravný pobyt v Chlumu u Třeboně, který je již 
beznadějně obsazen (nabídka byla otištěna v prosincovém Zpravodaji Obce 
Vysočany). V příštím roce 2016 máme již domluvený 8 denní pobyt na Vyso-
čině ve Třech Studních. Toto místo je známé  působením Vítězslavy Kaprá-
lové (1915-1940) skladatelky a dirigentky. Je to moc pěkné místo k  procház-
kám v přírodě.

Dále bych rád uvedl, že zpravodaj obce se nám moc líbí, je v něm pestrý obsah, 
mnoho informací, které si rádi přečteme a v neposlední řadě má moc pěkné 
obálky. Děkuji redakční radě, je to velmi záslužná práce. Přeji všem hezké jarní 
dny.

Stanislav Kala, předseda Spolku

Něco málo z policejních statistik za rok 2014

Bezpečnostní situace v roce 2014 zůstala i po rozdělení územního odboru 
Blansko - Vyškov na jednotlivé samostatné celky bez podstatných změn oproti 
předcházejícím rokům. 

V roce 2013 bylo spácháno celkem 1541 trestných činů, z toho 771 bylo objas-
něno. V roce 2014 bylo spácháno o 29 trestných činů více, přitom objasněno 
bylo 899. Tato čísla vypovídají o tom, že na Blanensku se podařilo v minulém 
roce objasnit celkem 57,26 % trestných činů.  

V porovnání let 2013 a 2014 se teritoriálně bezpečnostní situace nezhoršu-
je, z celkového pohledu došlo k mírnému nárůstu spáchaných trestných činů 
a trestnou činnost se celkově dařilo lépe objasňovat. Došlo k poklesu počtu 
trestných činů v nejsledovanějších oblastech majetkové a násilné kriminality. 
Dále k nárůstu spáchaných hospodářských trestných činů. I tento druh krimina-
lity se však dařilo v roce 2014 úspěšněji objasňovat. Ve srovnání s předchozími 
lety se výrazně nemění ani skladba trestné činnosti. Zvýšená pozornost je vě-
nována také problematice majetkové kriminality zaměřují se na seniory.

Nejvíce trestných činů veškerých druhů kriminality je tradičně pácháno ve měs-
tech a větších obcích, zejména na území sídelních měst obvodních oddělení 
Blansko a Boskovice. Z majetkových trestných činů se jedná např. o vloupání 
do společných prostor bytových domů, sklepních kójí, garáží apod. Významnou 
lokalitou spojenou s pácháním trestné činnosti majetkového charakteru jsou 
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také nákupní centra a jejich parkoviště, či oblasti (např. Moravský kras, oblast 
Jedovnic nebo obce Suchý), kde dochází často k vloupání do rekreačních ob-
jektů. V mnoha případech nejsou nemovitosti dostatečně zabezpečeny nebo 
zde majitelé ponechávají i na konci sezóny veškeré zařízení a hodnotné vyba-
vení. 

V posledních letech také přibývá počet protiprávních jednání, spáchaných pro-
střednictvím internetu, elektronického bankovnictví, sociálních sítí nebo pro-
středků IT komunikace. Útoky v této oblasti se pachatelé snaží různými způso-
by prolomit hesla k uživatelským účtům svých obětí, využívají důvěryhodnosti 
poškozených osob, od kterých získávají různé informace za účelem jejich zne-
užití, atd.

Přehled nejpočetněji zastoupených trestných činů v roce 2014

trestný čin rok 2014
krádež 639
zanedbání povinné výživy 152
ohrožení pod vlivem návykové látky 140
poškození cizí věci 90
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 73
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 55
úvěrový podvod 34
podvod 31
výtržnictví 28
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a jedy 26

ublížení na zdraví 27
porušování domovní svobody 24

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

Domácí násilí

Pod pojmem násilí si každý z nás vybaví různé věci. Pro každého je však násil-
né chování od druhé osoby velkým zásahem do jeho integrity. Násilí představu-
je velmi složitý fenomén, zahrnující širokou škálu projevů a etiologických příčin, 
takže jeho jednotná a ucelená definice neexistuje. Ani v našem právu není po-
jem násilí přesně definován. Definici násilí lze najít např. na internetových strán-
kách otevřené encyklopedie Wikipedia, kde je uvedeno, že násilí je „záměrné 
použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo 
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skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost 
způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“.
Jedním z nejčastějších projevů násilí, s kterými se při práci v Oblastní charitě 
Blansko setkáváme, je domácí násilí. Mnoho těchto osob si ani samo neuvědo-
muje, že se stalo obětí, protože jsou nějakým způsobem k násilné osobě vázá-
ni. Mají blízký vztah k agresorovi – násilníkovi, který je založen na silné citové 
vazbě. Jedná se jak o ženy, tak i muže. Obětí domácího násilí se stávají i děti, 
senioři a osoby zdravotně postižené. Průzkum obecně prospěšné společnosti 
proFem v roce 2012 zjistil, že 40% žen v naší republice zažilo domácí násilí 
ve své rodině. Zhruba čtvrtina z nich o tom nikomu nic neřekla, 63% z nich se 
o této skutečnosti svěřila někomu z blízkých.
Postavit se aktivně k řešení problému domácího násilí není jednoduchou zá-
ležitostí. Pro každého klienta snaha vystoupit ze začarovaného kruhu domá-
cího násilí představuje vždy velkou dávku odvahy a síly. Pokud si tedy někdo 
povšimne, že jeho známý žije životem oběti domácího násilí, je důležité učinit 
takové kroky, aby mu takový člověk důvěřoval a následně pak mohl přijmout in-
formace a kontakty na pomáhající organizace, anebo se přímo obrátit na policii. 
Včasně poskytnutá informace či rada, dokáže mnohdy zachránit i život. 
Domácí násilí nesmí být přehlíženo a v žádném případě nijak tolerováno, proto 
každý, kdo má podezření, že v jeho okolí dochází k domácímu násilí, by měl 
na tento problém upozornit, byť i jen prostým předáním informací a kontaktů na 
pomáhající instituce, aby sama oběť získala informace o tom, že domácí násilí 
není něčím, co musí snášet.
Pro domácí násilí je charakteristické, že v něm dochází k opakovaným projevům 
agrese, často trvá velice dlouhou dobu. Není to tedy jednorázový či ojedinělý in-
cident. Dalším častým jevem je postupný nárůst intenzity. Domácí násilí začíná 
zpravidla psychickým násilím, postupně se přidává fyzické násilí, útoky směřují 
proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví, mohou vyústit až v útoky proti živo-
tu. Odehrává se mezi blízkými osobami (manželé, partneři, rodiče, děti, praro-
diče, vnoučata, sourozenci), nejedná se o tzv. italská manželství, či vztahy kde 
to jiskří. K násilí dochází zpravidla beze svědků, v soukromí společného obydlí, 
ačkoliv jednotlivé incidenty se však mohou odehrát i mimo soukromí.
Mnoho obětí domácího násilí žije mezi námi a potřebuje naši pomoc. Je to pro 
ně velmi dlouhá a náročná životní cesta. Ne vždy na ni mají dost síly, natož sílu 
ji změnit. Pro to, aby to dokázaly, musí přijmout to, že se obětí staly, zpracovat 
tyto někdy až neuvěřitelní zážitky, zkušenosti či traumata. Pokud se jim dostane 
podpory i odborné pomoci, mohou to zvládnout. Důležité je však třeba zdůraz-
nit, že vše hodně závisí na aktivitě ohrožené osoby, tzn. že ona sama se musí 
rozhodnout, že tuto situaci chce řešit.
My, lidé z jejich okolí, jim můžeme pomoci tím, že jsme, vidíme, reagujeme 
a nejsme lhostejní. Aktivně naslouchejme. Předávejme informace o tom, že je 
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možnost na někoho se obrátit. Vždyť v našem regionu jsou služby, které umí 
pracovat s oběťmi domácího násilí. Dokonce zde máme akreditované služby 
na pomoc obětem trestných činů, jako je charitní poradna. Také existuje služba 
terénní programy, případně i možnost pro matky s dětmi požádat o poskytnutí 
azylového bydlení. 
A hlavně kdykoliv během celého dne se takový člověk může obrátit na charitní 
Linku důvěry 516410668, která je i anonymní. Tak se nemusí volající bát, že jej 
někdo uvidí, nebo bude vyzvídat jméno a adresu... člověk tam sdělí či se ptá jen 
na to, co chce. Na této lince pracuje tým speciálně proškolených pracovníků, 
který předá v případě zájmu přímo kontakty na konkrétní služby zde v regionu, 
pokud by o to volající stál. Také dokáže poskytnout psychosociální podporu 
v  zátěžových situacích a pomoci jim například vymyslet krizový plán, aby zís-
kali kontrolu nad situací i sebou. Jde o psychickou stabilizaci, která je stejně 
důležitá jako stabilizace tělesná. Vždy se snažíme u obětí, aby se orientovaly 
především na budoucnost. 
Pokud je to jen trochu možné, snažme se tedy lidem zažívajícím domácí násilí 
předat kontakty na pomáhající organizace. Za ně to vyřešit nemůžeme.
Motto: „NEMŮŽEME ZMĚNIT MINULOST. MŮŽEME ZMĚNIT JEJÍ DOPAD 
NA NÁS.“ (V.Satirová)

Mgr. Blanka Bendová, 
zástupkyně ředitelky OCH Blansko pro oblast podpory a pomoci

Děti potřebují ochranu

Sociálně-právní ochrana dětí vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zaměřuje se na ochranu 
práv dítěte, jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu. Jedná se o ochranu všech 
oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění. V případě vzniku problé-
mů by měla působit k obnovení narušených funkcí rodiny a v krajním případě 
zabezpečit náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo 
dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Každý je povinen upozornit kompe-
tentní instituci na situaci, dozví-li se o dítěti, které potřebuje pomoc, a to ať už 
v případě nouze, zanedbávání nebo týrání. Nejvíce pravomocí je svěřeno obec-
ním úřadům obcí s rozšířenou působností, které výkon sociálně-právní ochra-
ny dětí zabezpečující přímo a v největším rozsahu, a soudům, které disponují 
rozhodovací. Své zvláštní kompetence má samozřejmě i policie, zdravotnická 
zařízení, školy. Pro ochranu práv dítěte jsou však velmi důležité kompetence 
uloženy rovněž obecním úřadům, které jsou mimo jiné povinny vyhledávat děti, 
jejichž rodiče zemřeli nebo neplní řádně své rodičovské povinnosti. Obce jsou 
povinny projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednat 
s dítětem nedostatky v jeho chování nebo sledovat, zda je dítěti zamezováno 
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v přístupu do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující. 
Na plnění povinností má zdejší obecní úřad spolupracovat s oddělením sociál-
ně právní ochrany dětí Městského úřadu v Blansku. Jeho sociální pracovnice 
pak nabízejí především poradenství pro rodiče a děti, zastupují nezletilé děti 
při jednání u soudu, pomáhají hledat vhodné řešení v problematické rodinné 
situaci, řeší problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných. Děti 
se závažnými výchovnými problémy, děti páchající trestnou a přestupkovou 
činnost nebo děti, na nichž byla spáchána trestná činnost, jsou v kompeten-
ci kurátora pro mládež. Pod agendu sociálně-právní ochrany dětí samozřejmě 
spadá i oblast náhradní rodinné péče, která se zaměřuje na ty nezletilé, kteří 
nemohou vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny. Pracovníci městského úřa-
du řeší umísťování dětí do některé z forem náhradní rodinné péče (osvojení, 
pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství, svěření 
dítěte do péče jiné osoby), uzavírají dohody s pěstouny a doprovází je a spolu-
pracují s žadateli o náhradní rodinnou péči.

Mgr. Ivana Kouřilová

Společné nákupy energií šetří peníze měst i obcí

Společné nákupy energií zajišťované Organizač-
ně správním institutem (www.osin.cz) jsou v rámci 
České republiky zcela unikátní aktivitou, která nabízí 
městům, obcím i menším organizacím ve veřejném 
sektoru stejně výhodné podmínky při nákupu, jako 
velkým odběratelům.
Projekt navazuje na moderní trend, kdy prostřednictvím 
společného nákupu obce a města soutěží o co nejniž-
ší cenu energií. Cílem je sdružit co největší počet obcí, 
měst a dalších organizací v rámci celé České republiky a hromadným nákupem 
elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze získat energie od distri-
butorů za výrazně výhodnějších podmínek.

Každý zájemce o nákup energií uzavírá smlouvu o společném nákupu, kte-
rá mu v následujícím období umožní získat energie za sjednanou cenu a za 
podmínek vzešlých z nákupu energií na komoditní burze. Uspořené prostředky 
mohou obce využít na jiné pro občany významné projekty, rozvoj infrastruktury, 
podnikání, školství a další potřebné investice.

V roce 2013 realizoval Organizačně správní institut nákup energií pro téměř 
300 zapojených subjektů a jejich celková úspora přesáhla 12.000.000 Kč. Loni 
tato částka dosáhla dokonce 14 milionů korun, přičemž průměrná roční úspora 
výdajů za energie se u jednotlivých obcí a měst pohybuje podle velkosti od 
40.000 do 500.000 Kč.
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Základní údaje o projektu

• Projekt realizuje Organizačně správní institut (OSI) na jižní Moravě pro-
bíhá od roku 2013.

• V současné době projekt umožňuje zapojení kterékoliv obce či města z 
celé České republiky, primárně se soustředí zejména na Jihomoravský 
kraj a okolní kraje.

• OSI s energiemi neobchoduje, funguje jako centrální zadavatel.

• Za své závazky vůči distributorům ručí každý subjekt samostatně.

• V případě problémů poskytuje OSI partnerům v projektu svoji podporu.

• OSI v tomto roce plánuje zapojení neziskových organizací, živnostníků 
a firem.

• Společný nákup posiluje smluvní postavení jednotlivých účastníků 
k  dodavatelům energií.

Ing. Jitka Pummerová 
Organizačně správní institut, o. p. s.

Pro nejmenší



Zpravodaj Obce Vysočany

36

Inzerce

Akční nabídka právě pro Vás
3.600 Kč. Cena zahrnuje:

• Ubytování v pokoji se sociálním zařízením a TV. Stra-
vování – plnou penzi (snídaně, oběd, večeře).

• Používání vyhřívaného bazénu uvnitř hotelu po celou 
dobu pobytu. Bazén je možno využívat denně bez-
platně. Zájemci o koupání si s sebou vezmou plavky.

• V ceně je doprava pohodlným autobusem z Blanska 
na Tři Studně a zpět.              

Informace o hotelu U Loubů:

• Je zde 45 lůžek převážně ve dvoulůžkových pokojích. 
Penzion je jednopatrová budova.

• Vybavení pokojů: vlastní sociální zařízení (koupelna – sprchový kout, umy-
vadlo, WC), lůžka včetně lůžkovin a ručníků, stůl se židlemi, skříň, televize.

• Stravování: nabízíme formou plné penze v těchto stravovacích časech:

• Snídaně v 8.00 h, oběd ve 12.00 h, večeře v 17.30 h (nebude-li dohodnuto 
jinak).

• Strava je jednotná. Během dne si hosté mohou 
v restauraci zakoupit chlazené nápoje (pivo, 
limo), kávu nebo poháry.

Pro více informací o hotelu můžete navštívit webo-
vé stránky www.hoteluloubu.cz

Pokud Vás naše nabídka zaujme, neváhejte se při-
hlásit u svého předsedy Vaší organizace. Máme 
zajištěno pouze 40 až 45 míst, proto neváhejte a včas se přihlaste. Přednost 
ve výběru zájemců mají členové Spolku a Pobočných spolků.

Dotazy, informace, přihlášky: paní Hrnčířová, tel: 775 122 439, pan Kala, tel: 
606 543 652. 

  
 



Březen  2015

37

 
KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

RADEK VÁGNER
ŠTĚRKY – PÍSKY – BETONY – DŘEVO - STAVEBNÍ SUTĚ
      Nabízím přepravu sypkých materiálů, betonu, sutě, písku či zeminy 

včetně přistavení kontejneru.

Radek Vágner         tel.: +420 702 552 330
679 14 Ostrov u Macochy 37                vagner@doprava-ostrov.cz                                     
                                                                     www.doprava-ostrov.cz 
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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 
předchozí domluvy.

Zpravodaj vyšel nákladem 290 ks. Občanům Vysočan je zdarma distribuován do poštovních schrá-
nek. Nepodepsané příspěvky ve zpravodaji připravil a zpracoval Mgr. Bořivoj Sekanina. Svoje pří-
spěvky a náměty zasílejte na e-mailovou adresu mistostarosta@vysocany.com, případně doneste 
na OÚ Vysočany ve fyzické podobě. Uzávěrka příštího čísla je 23. 11. 2015. Za věcnou správnost 
příspěvku odpovídá autor. Obecní úřad si vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit, případně 
stylisticky upravit nebo nezveřejnit. 

Vydává Obecní úřad Vysočany, Vysočany 130, 67913 Sloup v Moravském krasu, 

IČ: 00281301. Registrace zpravodaje: MK ČR E 20600.



Jak třídit odpady z domácností
Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů
Třídění odpadů stanovuje Zákon o odpadech
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu

• Předcházejte vzniku odpadů
• Odpady třiďte hned jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek
• Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří
• Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím

Co se děje s odpadem dále? Papír se lisuje do velkých balíků a je následně odvážen 
do papíren. Plasty jsou podle druhů dotříděny a slisovány případně podrceny 
a odváží se  k dalšímu zpracování. Skleněné střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé 
a barevné) na překladište v naší společnosti a ve velkých objemech se pak převáží 
do skláren, bioodpad se sváží přímo do kompostáren.

Sklo bílé

Patří sem:
Veškeré bílé obalové sklo •	
(lahve od nápojů bez 
kovových či plastových 
uzávěrů, skleněné nádoby)
Tabulové sklo čiré•	

Sklo barevné

Patří sem:
Veškeré barevné obalové •	
sklo (lahve od nápojů bez 
kovových či plastových 
uzávěrů, skleněné nádoby)
Tabulové sklo•	

Nepatří sem:
Porcelán•	
Drátosklo•	
Varné sklo•	
Televozní obrazovky•	
PC monitory•	
Zrcadla•	
Automobilová skla•	
Lahvičky od léčiv•	
Zářivky, výbojky, žárovky•	

Plast

Patří sem:
Sešlápnuté PET lahve •	
(i s víčkem)
Nápojové kartony – obaly •	
(krabice) od mléka a nápojů
Sáčky, tašky, folie•	
Polystyren•	
Kelímky od másla, jogurtů •	
a jiných potravin
Plastové obaly od šamponů, •	
mycích a pracích prostředků
CD/DVD•	

Nepatří sem:
Linoleum, PVC•	
Pryžové výrobky•	
Koberce•	
Textil•	
Pěnový polyuretan-molitan•	
Pneumatiky•	
Videokazety•	
Kabely•	
Obaly od olejů, obaly silně •	
znečištěné zbytky jídla
Obaly od nebezpečných látek, •	
barev, chemikálií a léčiv

Bioodpad

Patří sem:
Zbytky jídel rostlinného původu•	
Zbytky ovoce a zeleniny•	
Zbytky pečiva a obilnin•	
Květiny•	
Kávový odpad vč. filtrů •	
a ubrousků
Čajové sáčky•	
Listí, seno, sláma•	
Piliny, hobliny v menším •	
množství

Nepatří sem:
Fritovací olej•	
Jednorázové pleny•	
Uhynulá zvířata•	
Skořápky od vajíček•	
Zbytky masa, kosti, kůže•	
Trus zvířat a psů•	
Zvířecí srst•	
Popel•	
Cigarety•	

Papír

Patří sem:
Noviny, časopisy•	
Školní sešity•	
Knihy•	
Brožury•	
Reklamní letáky•	
Katalogy•	
Psací a balicí papír•	
Čisté papírové obaly a sáčky•	
Rozložené krabice a kartony•	

Nepatří sem:
Znečištěný a mastný papír•	
Voskovaný papír•	
Obaly od másla•	
Nápojové kartony – obaly •	
(krabice) od mléka a nápojů
Zbytky tapet•	
Papírové kapesníky•	
Ubrousky•	
Jednorázové pleny•	
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