
Prosinec 2015 / X. ročník
Občasník obce

Zpravodaj obce Vysočany

PF 2016

Příjemné prožití svátků vánočních 
a mnoho úspěchů v novém roce

 Vám přeje obec Vysočany

PF 2016



Zpravodaj obce Vysočany

2

Vážení spoluobčané,

opět se další rok nachýlil ke konci a před 
námi jsou nejkrásnější svátky roku a příchod 
roku nového. Využívám této příležitosti, kdy 
i letos v prosinci vychází tradiční vydání na-
šeho obecního zpravodaje, a tak si dovolím 
zhodnotit práci a výsledky roku 2015 na obci.

Rok 2015 byl především rokem, který jsme 
prožívali všichni s dokončením čistírny od-
padních vod, kanalizační sítě a následného 
připojování našich nemovitostí na tuto ka-
nalizaci. Dovolím si říct, že to byl rok, který 
byl opravdu náročný co do organizace a ad-
ministrativy celé akce a následného spuštění 
provozu. Budování kanalizace zasáhlo prak-
ticky každého občana v naší obci. Na druhou 
stranu, ale musím říct, že celé dílo se podařilo. 
Podařilo se i díky vám občanům, kteří jste se 
v maximální míře zasloužili v této náročné 
akci o spolupráci a připojování nemovitos-
tí na kanalizační síť jste vzali zodpovědně. 
V současné době je celá kanalizační síť včetně 
čistírny odpadních vod spuštěna. Zkušební 
provoz byl zahájen v polovině března tohoto 
roku a bude trvat do konce března roku 2016. 
Právě v počátku zkušebního provozu čistírny 
bylo velmi nutné zajistit dostatečný nátok na 
čistírnu a vše zorganizovat tak, aby byla za-
jištěna správná funkce čistícího procesu. A to 
se podařilo. Ve velmi krátkém čase bylo napo-
jeno dostatečné množství nemovitostí, které 
zajistily správný start čistírny. Během zkušeb-
ního provozu, který podle podmínek Státního 
fondu životního prostředí a vodoprávního 
úřadu má trvat jeden rok, by se měly odstra-
nit případné zjištěné vady a nedostatky, aby 
se mohlo přejít na trvalý provoz. Trvalý pro-
voz na deset roků následně převezme spo-
lečnost INSTA Olomouc, která byla vybrána 
v koncesním řízení. Ta bude během prvního 
čtvrtletí příštího roku uzavírat s vlastníky 
nemovitostí smlouvy o odvádění odpadních 
vod. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
občanům, kteří při této akci spolupracovali 

a pomohli tak uskutečnit spuštění velkého 
díla. V této souvislosti bych rád podotknul, že 
majitelé nemovitostí mají stále možnost čerpat 
finanční příspěvek od obce ve výši 2.000 Kč, 
jestliže svoji nemovitost již připojili na nově 
zbudovaný kanalizační řad. O tento příspěvek 
je možné žádat na obecním úřadě, kde bude 
s vlastníkem či vlastníky nemovitosti sepsána 
darovací smlouva. Ty občany, kteří ještě nepři-
pojili svoji nemovitost na kanlizační řad upo-
zorňuji, že do doby začátku trvalého provozu, 
než převezme kanalizaci provozovatel, mají 
možnost čerpat nabízenou finanční výpomoc, 
případně požádat na obci o zhotovení projek-
tové dokumentace na kanalizační přípojku 
za zvýhodněnou cenu a vyřízení veškerých 
administrativních záležitostí se stavebním 
úřadem. Vybudováním čistírny odpadních 
vod a kanalizační sítě v obci však práce ne-
skončily. Po vybudované kanalizaci bylo nut-
né se pustit do oprav komunikací a veřejné-
ho prostranství. Všechny komunikace, které 
budování kanalizace zasáhlo jsou opraveny 
tak, že jsme využili maximálních dotačních 
prostředků z Evropských fondů, ze kterých 
bylo možné hradit právě opravu komunikace 
po trase nově vybudované kanalizace. Poda-
řilo se však také z rozpočtu obce s přispěním 
Jihomoravského kraje opravit celoplošně ko-
munikaci v Molenburku v části „Chaloupky“ 
a v úseku za řadovkami. Tato komunikace 
byla již dlouhá léta v žalostném stavu, a tak 
jsem velmi rád, že tato část obce je již oprave-
na. V opravách komunikací budeme pokračo-
vat i v následujících letech. Z rozpočtu obce 
na tyto opravy bude nutné každý rok vyčle-
nit nemalou finanční částku, ale budeme dále 
usilovat i o získání podpory z jiných zdrojů 
jako doposud. V tomto roce se podařilo zís-
kat částečnou podporu z Jihomoravského 
kraje nejen na opravu komunikace, ale kraj 
také podpořil obec finanční výpomocí ve výši 
100.000 Kč na zaplacení části úroků z úvěru, 
který máme uzavřený s Českou spořitelnou 
v rámci budované kanalizace. V rámci pro-

SLOVO STAROSTY
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KNIHOVNA

jektu „Podpora rodinné politiky na úrovni 
obcí“ kraj přispěl částkou 25.000 Kč i na herní 
prvek lanové sestavy pro děti, který je umís-
těný v zahradě základní školy. Ve spolupráci 
se základní školou v rámci jejich soutěže „Do-
mestos pro školy“ se podařilo získat finanční 
výhru 200.000,- Kč na opravu WC a sociálního 
zařízení pro žáky ve škole, kde obec opravu 
pomohla dokrýt částkou 100.000 Kč. Naše 
škola je nejen opravena z vnější části, ale má 
i ukázkové a moderní toalety. I příští rok bude 
rokem hledáním finančních prostředků mimo 
rozpočet obce pro naše projekty a já věřím, že 
budeme úspěšní jako doposud.

Rok 2015 je téměř u konce a já jej hodnotím 
rokem úspěšným, alespoň co do splnění úko-
lů, které jsme si stanovili. 

Milí čtenáři!
Ani jsme se nenadáli, a už je to osm měsíců, 

co se obecní knihovna dostala do našich ru-
kou. Co všechno se za tu dobu událo?

Předně jsme rozšiřovali knižní fond. Od 
dubna do dneška přibylo v knihovně 133 no-
vých titulů a přinejmenším dvacet dalších 
čeká na zavedení do výpůjčního systému. 
Část z nich jsme nabyli nákupem v knihku-
pectvích, nemálo jich však darovali štědří 
dárci, kterým tímto patří náš veliký dík. Na-
bídka knih k vypůjčení se rozšířila též díky 
obnově meziknihovní výpůjčky s pobočkou 
Moravské zemské knihovny v Ráječku. Jejím 
prostřednictvím se u nás objeví vždy zhruba 
na půl roku řada zajímavých děl, která si ne-
můžeme dovolit nakoupit nastálo. Může za 
to malý rozpočet, který k malým knihovnám 
patří jako vlk k Červené Karkulce. Rada obce 
si je toho však dobře vědoma, stejně jako si je 
vědoma toho, že čtení je potrava, bez které by 
lidský duch chřadnul a chřadnul, až by nako-
nec uchřadnul. Na rok 2016 proto zastupitelé 

Dovolte mi, vážení spoluobčané, využít této 
příležitosti a poděkovat zastupitelstvu obce 
za jejich práci po celý rok. Děkuji také všem 
našim spolkům a organizacím, které působí 
v naší obci a pomáhají tak vytvářet prostředí 
plné života a spolusoužití. 

Do roku 2016 budeme vstupovat s novými 
plány a cíly. Přejme si, aby se nám je podařilo 
splnit. 

Na závěr přeji Vám všem jménem svým 
i jménem zastupitelstva obce, klidné a spoko-
jené prožití svátků vánočních a do roku 2016 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Bc. Josef Ovad
starosta obce

odsouhlasili navýšení částky určené k náku-
pu knih. Budeme tak pro vás moct sehnat 
nejen literární klasiky, kteří ve fondu obecní 
knihovny chybí, ale též žhavé novinky a pře-
devším další maturitní četbu. Ta se v našich 
regálech utěšeně rozrůstá a několik mladých 
čtenářů si k ní dokonce našlo cestu.

Abychom udržovali nabídku knih pestrou 
a lákavou, nestačí jen radostně doplňovat 
knihy nové. Častěji, než by nám bylo milé, 
sáhneme do police např. pro pohádkovou 
knížku, a místo na pohled hezkého počte-
ní najdeme zašpiněné, dobyté desky, někdy 
dokonce jen „salátové vydání“. Takové svaz-
ky je nutno vyřadit, aby uvolnily místo pro 
jiné. Protože taková probírka se v knihovně 
dlouho nedělala, dosáhli jsme za ten necelý 
rok počtu 559 vyřazených knih a bohužel ne-
jsme u konce. Všechny tyto knihy (a mnohé 
jiné) jsme dali k dispozici vám, občanům, na 
dubnové a listopadové knižní burze. Nového 
majitele tam nalezlo přes dvě stě pohádek, ro-
mánů či dnes již zastaralých odborných publi-
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kací. V započaté tradici knižních burz chceme 
pokračovat i nadále. Až se tedy v knihovně 
opět nakupí dostatek titulů, které jsou buď 
nějak poškozené, nebo jsou jen v knihovně 
dva a vícekrát, včas vám dáme vědět.

Závěrem nám dovolte popřát Vám poklid-
ně prožité Vánoce strávené v kruhu vašich 

Sezonu 2015, 16 hrajeme opět se čtyřmi 
družstvy.

Základní sestavu áčka tvoří pro letošní sezo-
nu Míra Žáček, Pavel Gyurgyik, Ondra Zou-
har a Michal Žáček. Ovšem díky zdravotním 
komplikacím musí áčko hodně doplňovat 
z béčka. Míra, Pavel i Ondra mají problémy se 
zády a zápasy hrají na hranici svých možností. 
Michal dokonce odehrál pouze dvě utkání na 
začátku sezony, poté si zranil při fotbale koleno 
a dlouhodobě chybí. Jeho návrat by mohl přijít 
po novém roce. I přes zdravotní trable vstou-
pilo áčko do nejvyššího regionálního přeboru 
s dobrými výsledky a po odehraných deseti 
kolech se drží v horní polovině tabulky.

Béčko hraje druhou sezonu v RP II. Základ 
tvoří Aleš Kellner, Danek Janáč, Lenka Hrouzo-
vá a Roman Randula, ten si ovšem těsně před se-
zonou zlomil kotník a jeho start v letošní sezoně 
je málo pravděpodobný. Místo něj nastupuje Mi-
chal Bezděk. Start do soutěže se nevydařil a po 
osmi odehraných kolech je béčko na předposled-
ním jedenáctém místě a bude mít hodně práce 
se záchranou soutěže. V možnostech družstva to 
určitě je, tak doufejme, že se to podaří.

Céčko hraje druhým rokem RP III. Základ 
tvoří Miloš Zouhar, Danek Zouhar, Michal 
Bezděk a Pavel Ševčík st., který je ovšem na 
služební cestě v zahraničí, a tak dostává pří-
ležitost Aleš Zukal. Po osmi kolech je céčko 
v polovině tabulky a bojuje o účast v horní 
polovině pro odvetná utkání. 

Déčko hraje OS I ve složení Roman Flek, 
Aleš Zukal, Jožka Zukal, Pája Ševčík, Tomáš 

nejbližších, ať už to bude u talíře vonícího 
cukroví, horkého hrníčku či sklenky něčeho 
dobrého, v neposlední řadě pak s nějakou 
dobrou knihou, třeba právě z naší knihovny.

Vaši knihovníci
Pavel a Tereza Ševčíkovi

Vaněk, Martin Škrabal a Roman Žáček. I oni 
ještě budou bojovat po novém roce o účast 
v první šestce pro odvety.

Průběžné výsledky rozběhnuté sezony mů-
žete sledovat na www.vysocany.com.

Pokračuje se v trénování mládeže. Tréninky 
probíhají dvakrát týdně v úterý a v pátek od 
17:00 do 18:30 hodin. Žáci se zapojují do objíž-
dění okresních bodovacích turnajů mládeže. 
Od loňské sezony se tyto turnaje hrají systé-
mem výkonnostních divizí po osmi hráčích, 
což jistě zatraktivnilo zápasy ve vyrovnané 
boje. Nejlepší vysočanský dorostenec hrající 
od loňské sezony krajský přebor II za KST Blan-
sko Adam Zukal již dostal i příležitost zahrát si 
ve 2. lize stolního tenisu za blanenské áčko. Na 
okresních přeborech v Blansku obsadil pěkné 
páté místo a úspěchy sbírá i na krajských a re-
publikových turnajích.

Závěrem bych chtěl pozvat všechny příz-
nivce stolního tenisu na turnaje, které budeme 
pořádat.

V pondělí 28. 12. 2015 od 13:30 hodin se 
uskuteční tradiční Vánoční turnaj. Mimo re-
gistrovaných hráčů Vysočan se můžou letos 
turnaje zúčastnit i amatéři, žáci a ženy, kteří 
budou hrát ve společné kategorii všichni do-
hromady skupinovým systémem.

V sobotu 2. 1. 2016 od 9:00 pořádáme 26. roč-
ník Okresního novoročního turnaje mužů

V neděli 3. 1. 2016 od 9:00 Okresní bodovací 
turnaj mládeže

V sobotu 9. 4. 2016 jubilejní 40. ročník Ve-
likonočního turnaje.

STOLNÍ TENIS VYSOČANY
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TJ Vysočany se v rámci svých možností snaží 
vytvářet dobré podmínky pro sportovní aktivi-
ty v obci.V součastné době máme oddíl kopané 
a oddíl stolního tenisu, tyto oddíly jsou zapoje-
ny do soutěží řízenými sportovními svazy.

Sportovní výsledky oddílů jsou dostupné 
na webových stránkách naší obce.

V roce 2015 se pokračovalo v rekonstrukci 
stávající budovy a areálu TJ Vysočany, byla 
čerpána finanční dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje 400 000 Kč a Obce Vysočany 
130 000 Kč.

V dubnu 2015 to bylo zateplení hlavní bu-
dovy a nová fasáda.

 V říjnu 2015 je to nová dlažba v okolí hlavní 
budovy a plechu.

Od 1. 7. 2015 je v našem klubu zavedena 
kompletní elektronizace fotbalové agendy, 
on-line registrace hráčů a elektronické zápisy. 
Sponzorem wifi připojení je Fialanet.

 Údržba travnaté plochy je nesmírně nároč-
ná a také finančně nákladná záležitost. Stále 
se však v našem klubu snažíme trávníku vě-
novat dle svých možností maximální péči. 
V loňském roce to bylo: 2x vertikutace - pro-
vzdušnění trávníku hrací plochy, pravidelné 
hnojení hřiště dle období, sečení trávy, ošetře-
ní postřikem.

TJ Vysočany připravila v rámci naší obce 
i společenské aktivity. Pořádali jsme sportov-
ní ples, Vysočanskou pouť, tři taneční zábavy 
a předsilvestrovský fotbálek. Zajistili jsme 
prodej občerstvení na rozsvícení vánočního 
stromu v obci.

V sobotu 20. června 2015 se konaly oslavy 
95. výročí založení TJ Vysočany a slavnostní 
otevření kabin a Sportbaru.

Vysočanský triatlon se konal v sobotu 18. 7. 2015. 
Na start se nakonec postavilo: Tyco lidový 
triatlon – 67 triatlonistů, Vysočanský triatlon, 
hlavní závod – 102 triatlonistů (celkem 169 
účastníků).

Výkonný výbor TJ Vysočany děkuje Vám 
všem, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili 
naši činnost nebo jste se do ní přímo zapojili. 
Děkujeme všem sponzorům sportovního plesu.

Děkujeme našim fandům, kteří přicházeli 
v hojném počtu podpořit naše fotbalisty v mi-
strovských zápasech okresního přeboru.

Oddíl kopané v roce 2015

Tým mužů, který hraje 6 rokem nejvyšší 
okresní bojoval v jarní části o nejvyšší mety, 
tři kola před koncem soutěže byla pro nás je-
dinečná příležitost vybojovat postup do kraj-
ských soutěží, stačilo vyhrát poslední 3 kola, 
ale tým nezvládl zápas v Letovicích a prohrál 
tam 1:0, další kolo na domácí půdě byla re-
míza 2:2 s Lipůvkou. Velmi sledován celým 
fotbalovým okresem byl poslední mistrovský 
zápas, kdy k nám přijeli vedoucí Vilémovice 
s Márošim a Vorlickým v sestavě vybojovat 
historický titul přeborníka. Karty byly roz-
dány jasně Vilémovice nesmí prohrát a jsou 
přeborníky okresu. Náš tým musí získat ales-
poň bod aby obsadil 3. místo. Utkání se hrálo 
před rekordní diváckou kulisou. Drama až do 
posledního hvizdu rozhodčího a naše slavné 
vítězství 1:0 ukončilo ročník 2014/2015 a pro 
nás 3. místo, což je historický posun, ale bylo 
to hodně blízko, chyběl nám jeden bodík k po-
stupu do I.B. krajských soutěží.

Do nové okresní fotbalové sezóny 2015/2016 
jsme tak vstoupili jak jeden z adeptů na před-
ní umístění v tabulce.Podzimní část soutěže se 
našemu týmu vydařila hlavně na venkovních 
hřištích. Na hřišti ve Vysočanech se nám nepo-
dařilo 100% bodovat a ztráta 8 bodů v domá-
cím prostředí rozhodla o tom, že přezimujeme 
na 3. místě okresní tabulky.

1. Rudice 14 11 1 2 39:14 34
2. Olomučany 14 10 2 2 38:14 32
3. Vysočany 14   9 1 4 45:30 28

INFORMACE TJ VYSOČANY
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4. Olešnice 14 8 2 4 32:21 26
5. Ráječko B 14 8 1 5 37:31 25
6. Adamov 14 7 1 6 39:30 22
7. Sloup 14 7 1 6 28:31 22
8. Doubravice 14 6 3 5 30:24 21
9. Kunštát B 14 6 1 7 39:33 19
10. Letovice 14 6 0 8 26:28 18
11. Lipůvka 14 4 3 7 45:49 15
12. Šošůvka 14 3 3 8 36:51 12
13. Vavřinec 14 2 2 10 15:51   8
14. Bořitov 14 0 1 13 11:53   1

Střelci branek:

Pavel Nečas 11
Jan Torda 10
Lukáš Vágner 6
Michal Beneš, Jiří Hejč 4
Tomáš Hejč, Martin Přibyl 2
Tomáš Slouka ,Miroslav Grmela, Antonín Pokor-
ný, Pavel Ševčík, Milan Dvořáček 1

Spojená mládež žáků TJ Vysočany a TJ 
Sloup pokračovala v spolupráci i v roce 2015, 
trenérem týmu je Viktor Šebela.

Starší žáci dohráli jarní část v systému 7+1 
v našem areálu v tabulce skončili na 4. místě.

Střelecky se dařilo kmenovým hráčům TJ Vy-
sočany 18 branek dal Tomáš Crhonek, 17 bra-
nek Václav Kolomazníček a 3 branky Roman 
Žáček. Oporou zadních řad byl Martin Šebela.

Do nové sezóny 2015/2016 se změnil sys-
tém na 8+1. Branky rozměru 5x2 metry jsou 
umístěny na velké vápno a hraje se na men-
ším hříšti. Veškeré povinnosti týkající se po-
řádání mistrovských zápasů a chodu týmu 
zajišťovala TJ Vysočany.

1. Drnovice 10 10 0 0 86:4 30
2. Žijeme hrou B 10 7 0 3 34:28 21
3. Boskovice B 10 6 1 3 33:18 19
4. Vysočany/Sloup 10 4 4 2 22:12 16
5. Knínice 10 4 2 4 26:20 14
6. Ochoz 10 4 1 5 28:23 13
7. Opatovice 10 3 4 3 26:22 14
8. Loučky 10 3 3 4 33:37 12
9. Jedovnice/Kotvrdovice
 10 2 3 5 28:35 9
10. Svitávka/Vísky 10 1 3 6 13:38 6
11. Letovice 10 0 1 9 6:98 1

V roce 2015 pokračovala v trénincích předpří-
pravka kopané, trenérem je Josef Slouka mladší.

Petr Panáček, předseda TJ Vysočany
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V 
ČR, MÍSTNÍ ORGANIZACE SLOUP 

– ŠOŠŮVKA – VYSOČANY, Z. S.
Vážení čtenáři, 
ráda bych vás všechny informovala o činnosti 

naší organizace v roce 2015. V únoru letošního 
roku se konala členská schůze ve Sloupě v hote-
lu Stará škola, které se zúčastnilo 92 členů z cel-
kového počtu 140. 

Členové byli seznámeni s plánovanými 
akcemi a se změnami v organizaci vycházejí-
cími ze zákona. V březnu jsme zorganizovali 
s panem bylinkářem Štenbauerem přednášku 
o bylinkách a jejich využití v praxi. Dále se ko-
nal týdenní pobyt v Lázních Bechyně v hotelu 
Olga, ve kterém jsme mohli hojně čerpat různé 
procedury. 

V měsíci květnu proběhla opakovaně pro 
velký zájem našich členů exkurze do Brodku 
u Konice do firmy paní Mgr. Podhorné „Na-
děje.“ Součástí exkurze ve firmě byla ukázka 
pěstování rostlin a bylin spojená s jejich prode-
jem. Náplň zájezdu byla završena prohlídkou 
zámku v Konici a kostela.

Druhým čtvrtletím tohoto roku započaly - 
tak jako každoročně - pobyty. Pro velký zájem 
se uskutečnily v červnu 2 turnusy do Luhačo-
vic do hotelu Vltava a v září ještě jeden tamtéž. 
V srpnu následoval týdenní pobyt s procedu-
rami v Janských Lázních v penzionu Horský 

Dvůr (výlet vláčkem, lanovkou, různé výlety). 
Sezónu pobytů završil týdenní rekondiční po-
byt v Rýmařově v hotelu U Slunce, v rámci na-
bídky jsme hodně využívali Aquacentrum, na 
pobytu jsme zorganizovali jeden jednodenní 
zájezd na hrad Sovinec a do místního arboreta 
a dva půldenní zájezdy na Praděd a do Karlo-
vy Studánky a na zámek v Bruntálu. 

Ve spolupráci s obecním úřadem Šošůvka 
proběhly v  letošním roce opět dvě charitativní 
sbírky pro Diakonii Broumov. 

V souvislosti se změnami v novém občan-
ském zákoníku bude do konce roku provede-
na změna právní formy organizace, a to z o. s. 
(občanské sdružení) na z. s. (zapsaný spolek). 

Na rok 2016 opět plánujeme pobyty do Lu-
hačovic, Janských Lázní a Rýmařova. Tradicí 
zůstává návštěva členů MO STP, kteří slaví 
svoje výročí. Děkuji obci Šošůvka, obci Vyso-
čany a městysi Sloup za jejich podporu v naší 
činnosti.

Jménem místní organizace přeji Všem šťast-
né a v pohodě prožité vánoční svátky a do roku 
2016 hodně úspěchu a pevné zdraví.

Marie Filoušová
Předsedkyně MO STP
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DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO 
KRASU OTEVŘEN

Moravský kras s unikátní živou i neživou 
přírodou, pozoruhodnou historií i památkami 
patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům 
v České republice. Jen pět veřejnosti přístup-
ných jeskyní ročně navštíví přes 350.000 turistů. 

V nejstarší chráněné krajinné oblasti na Mo-
ravě však chybělo zařízení, ve kterém by ten-
to vysoký počet návštěvníků nalezl ucelenou 
informaci o přírodě a nabídku dalších zajíma-
vých míst k návštěvě v rámci celého Morav-
ského krasu a blízkého okolí. 

Šanci na nápravu přinesl Operační pro-
gram životní prostředí 2009-2013 s progra-
mem Domy přírody. Dva momenty rozhodly, 
že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
(AOPK ČR) zahájila přípravu stavby Domu 
přírody Moravského krasu. Tím prvním bylo 

využítí vysoké návštěvnosti Skalního mlýna 
a areálu Macochy. Jen blízké Punkevní jeskyně 
každoročně navštíví téměř 200.000, Kateřin-
skou kolem 40.000 návštěvníků. Návštěvnost 
areálu propasti Macocha se pohybuje mezi 

100 až 150 tisíci. Tím druhým byla skutečnost, 
že AOPK ČR na Skalním mlýně i u propasti 
Macocha spravovala objekty ve velmi neutě-
šeném stavu. Objekt terénní stanice na Skal-
ním mlýně byl napaden dřevomorkou. Stav 
sociálního zařízení u Macochy již dávno ne-
odpovídal požadavkům turistického centra 
počátku 21. století. Vodovod, který zásobuje 
areál propasti Macocha pitnou vodou ze Šta-
jgrovy jeskyně byl vybudován ve 30. letech 
minulého století. V krátkém úseku překoná-
vá převýšení 140 m, z velké části v suťovém 

Přístup do Domu přírody po nové lávce

Expozice geologie Diorama devonského moře

Vstup s vodním modelem krasu
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poli a v téměř kolmých skalních stupních. 
Otázkou tedy byla jeho další životnost. Pro-
jektová dokumentace (Ateliér PP Architects 
s.r.o.) byla zpracována v roce 2009. Násled-
ně byla vydána potřebná územní a stavební 
povolení. Následoval dlouhý proces výbě-
rových řízení a povolení financování. Stav-
ba tak byla zahájena až v listopadu 2013. 
Veřejnosti Dům přírody Moravského krasu 
otevřel 19. srpna 2015 ministr životního pro-
středí Mgr. Richard Brabec. Celkové finanč-
ní náklady dosáhly 86 milionů, z toho 85 % 
z Operačního programu životní prostředí.

Přístup do Domu přírody je po lávce pro 
pěší a cyklisty přes říčku Punkvu. Již první 
exponát upoutá zejména hravé návštěvníky. 
Je jím model krasové krajiny. Čerpadly mo-
hou napouštět vodu do ponorů a závrtů, boč-
ními průzory pozorovat tok vody v podzemí 
a ve vývěru její objevení se opět na denním 
světle. Nástupní prostor s plastikou Ing. arch. 
Jiřího Vorla a posedovými trámy MgA. Lu-
káše Gavlovského umožní v klidu rozmyslet 
program, případně se ukrýt před deštěm. Pro-
stor recepce je vybaven zajímavým prodejním 
a informačním pultem Ing. arch. Jiřího Vorla. 
Nabízeny zde jsou mapky, pohlednice, ale 
také regionální produkty Moravského krasu. 
Turisté, kteří do krasu přivítali s batohy na zá-
dech, přivítají uzamykatelné skříňky. 

Dům přírody ve dvou podlažích nabízí stá-
lou expozici, jejímiž autorkami jsou Blanka 
Ponížilová a Hana Havlíčková. První pod-
laží je zaměřeno na geologickou minulost 
Moravského krasu a vše co souvisí s jesky-

němi. Z kruhového prostoru, v jehož středu 
se nachází stratigrafický sloup od nejstarších 
po nejmladší horniny Moravského krasu, 
návštěvník „vstoupí“ do devonského moře 
s modely živočichů dávného moře. Na anima-
cích a modelech pozná vznik a vývoj krasové 
krajiny, utváření jeskynních systémů i jejich 
výzdoby. Na cca 2 m vysoké fotografii stalag-
mitu z Amatérské jeskyně (měřítko 1:1) je jeho 
cca 12 000 let trvající růst připomenut známý-
mi událostmi v historii lidstva. Návštěvníci 
nahlédnou do sídliště neandrtálců, lovců sobů 
a lidí halštatské doby. Odrazem v zrcadle se 
mohou do tohoto sídliště „přenést“ a být tak 
v přímém kontaktu s našimi předchůdci. 

Točité schodiště nás zavede do prostory 
prosvětlené velkými okny a výhledy na ústí 
Suchého a Pustého žlebu. Člověk již dlouho 
a někdy i velmi intenzivně využíval přírodní 
zdroje Moravského krasu. Změny krajiny, ke 
kterým došlo při těžbě železné rudy v 9. sto-

Sestav si kostru jeskynního medvěda

Expozice s neandrtálci



Zpravodaj obce Vysočany

10

letí, při zakládání sídel a poté při rozvoji prů-
myslu, dokumentuji modely s posuvnými skly. 
Návštěvník si nasunutím skla s kresbami těžby 
rudy, výstavby vesnic a hradů, stavbou želez-
nice údolím Svitavy sám promítá tyto změny 
do krajiny. Část expozice v horním podlaží při-
bližuje živou přírodu Moravského krasu. Vel-
koplošné fotografie, filmové sekvence a prepa-
ráty představují např. bučinu, suťový les, skalní 
step a další. 

Celou expozici doplňují nejrůznější mode-
ly a vzorky k sáhnutí. V expozici nechybí ani 
moderní prvky a technologie. Je jím např. 3D 
stůl, na kterém mohou až 4 návštěvníci na-
jednou prohlížet mapy, fotografie a hrát hry 
s přírodní tématikou. Magnetem je kinosál 
pro 35 osob s nabídkou filmů o Moravském 
krasu vč. nově natočeného 3D filmu „Říše 
zkamenělého času“, který vyrobila společnost 
AV Pro v.o.s.. Pamatovali jsme i na dětské ná-
vštěvníky krasu. V dětské herně s prolézač-
kou jeskyně nahlédnou do tajemství života 
dnešních i dávných jeskynních živočichů, na 

skluzavce nebo lanovém žebříku pak jeskyni 
opustí. Ty nejmenší potěší hračky s přírodní-
mi motivy. Návštěvu Domu přírody můžete 
zakončit procházkou po geologické stezce 
s horninami Moravského krasu a okolí. Reali-
zátorem expozice je Sdružení ULMA a INTE-
REXPO 2012.

Záměr Domu přírody byl připravován 
v úzké součinnosti s partnery v regionu. Tato 

Expozice živé přírody

Herna pro děti Dětská herna - výstup z jeskyně

Návštěvník si sám modeluje krasovou krajinu
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Všechny listy ze stromů již opadaly, teploty 
klesají pod bod mrazu, přiblížil se závěr letoš-
ního roku. Jakpak se naší složce rok 2015 vy-
dařil? Posuďte sami. Zde je krátké ohlédnutí 
za uplynulými 365 dny.

Snažili jsme se pro naše spoluobčany i širší 
okolí pořádat různé kulturní akce. Členové 
našeho sboru vkládají veškerou svoji energii 
na přípravu bohatého programu. Již v lednu 
jsme uspořádali 2. hasičský bál. Naši „pro-
fesionální“ herci se snažili pobavit publikum 
hned dvěma scénkami. Potlesk byl obrovský 
a návštěvnost vysoká, proto jsme usoudili, že 
by byla velká škoda v tom nepokračovat. Na 
3. hasičský bál se můžete těšit 30. ledna 2016. 
V únoru, na svátek všech zamilovaných, jsme 
vyrazili do ulic v části obce Housko a v podo-

mácku vyrobených maskách jsme vytvořili 
ostatkový průvod. Navštívili jsme všechna 
houskovská obydlí a potěšili naše spoluobča-
ny návštěvou s hudebním doprovodem. Za-
čátkem června byl ve znamení dětí. Připravili 
jsme pro ně různé soutěže. Svoji zdatnost si 
mohly vyzkoušet ve střelbě ze vzduchovky, 
na opičí dráze, ve spojování šroubků a ma-
tiček, v minigolfu, v hodu na cíl, ve skákání 
v pytlích, na chůdách, v šipkách apod. Se sou-
těžemi nám pomohla místní skupinka skautů, 
kterým tímto za pomoc děkujeme. Tentokrát 
přijela i cukrová vata, nechyběl skákací hrad 
nebo malování na obličej. V podvečer se děti 
mohly nechat vyzdvihnout horkovzdušným 
balónem. Koncem července jsme uspořáda-
li makrelový večer spojený s medobraním. 

spolupráce vyústila v založení obecně pro-
spěšné společnosti Dům přírody Moravského 
krasu o.p.s.. Osm subjektů (dva mikroregi-
ony obcí, město Blansko, skupina podnika-
telů a Mendelova univerzita) se v zakládací 
smlouvě OPS mimo jiné zavázalo finančně 
podporovat provoz Domu přírody. AOPK ČR 
smlouvou zapůjčí této OPS objekt Domu pří-
rody, která jej bude provozovat. Výrazná se-

zonnost v návštěvnosti Moravského krasu se 
odrazí v provozu Domu přírody. Letní sezona 
bude zaměřena na převažující návštěvníky 
jeskyní. Období menší návštěvnosti (podzim 
až jaro) bude nabízet programy pro školy 
včetně terénních exkurzí.

Leoš Štefka, AOPK
- Správa CHKO Moravský kras

SDH HOUSKO V ROCE 2015
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Proběhla také tradiční soutěž v pití piva na 
čas. Tentokrát se ale také o slovo přihlásily 
děti, které přišly se svými rodiči, a chtěly také 
svou soutěž. Byla tak vyhlášena soutěž v pití 
limonády na čas. Koncem prázdnin se poma-
lu stává tradicí, že pořádáme pohádkový les. 
I přes velmi horký den byla účast nejmenších 
spoluobčánků velmi vysoká. Na 12 stanoviš-
tích si děti mohly vysoutěžit spoustu sladkých 
odměn. Setkat se mohly s hajným a liškou, 
Večerníčkem a makovou panenkou, Karkul-
kou, bílou paní a duchem, beruškami, čertem 
a Káčou, Křemílkem a Vochomůrkou, ježiba-
bou, vílami, medvědy, krávami Milka nebo 
piráty. Ukázku požárního sportu předvedly 
děti z SDH Hostěrádky-Rešov. Opět nechyběl 
skákací hrad či palačinky. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem členům 
našeho sboru, kteří se podíleli na pořádání 

Blíží se konec roku, tak bych Vás rád sezná-
mil s naší letošní činností. V současné době se 
řeší sloučení zásahových jednotek v obci. Naši 
členi se zúčastnili školení ve Žďáře, svá škole-
ní absolvovali velitelé, strojníci, řidiči, preven-
tář a vedoucí mládeže.

Povinností je také starost o techniku. Ford 
byl na opravě v Petrovicích a v současné době 
je technika zazimovaná.

všech našich akcích. Vaše akceschopnost a ná-
pady snad neznají mezí. Jste vážně skvělí!!! 
Také bych chtěla poděkovat všem sponzo-
rům, kteří nám jakoukoliv formou přispívají 
a v neposlední řade obci za výbornou spolu-
práci a podporu našeho sboru. I v roce 2016 
pro Vás chystáme nejméně stejný počet akcí 
jako letos. Čekají nás hlavně oslavy 105. vý-
ročí založení našeho sboru, které proběhnou 
25. června 2016.

Během roku jsme se snažili také pomáhat. 
Prováděli jsme sběr železného šrotu a starých 
elektrospotřebičů. V letošním suchém a teplém 
roce musela zásahová jednotka našeho sboru 
vyjet celkem třikrát k požárům v okolí naší 
obce a hasit oheň ničící porosty. Také při ořezá-
vání shnilých větví jsme byli nápomocni.

V květnu jsme se zúčastnili okrskové sou-
těže v požárním sportu, která se konala v Pe-
trovicích. V plné síle náš sbor reprezentovala 
hned 3 družstva – ženy, muži do 35 let a muži 
nad 35 let. Ženy, i když nestály na stupních ví-
tězů, předvedly svůj dosud nejlepší závodní 
čas. Muži nad 35 let se umístili na nádherném 
1. místě. I v následujícím roce se budeme sna-
žit trénovat a věnovat se požárnímu sportu 
a snažit se přivézt nějaký ten pohár.

Chtěla bych Vám za náš sbor dobrovolných hasi-
čů Housko popřát klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do dalšího roku.

Za SDH Housko Ing. Bc. Lenka Sedláková

Měli jsme výjezd ke dvěma požárům v obci 
a jednomu mimo obec u Baldovce. Čerpali 
jsme znečištěnou studnu.

Na okrskové soutěži v Petrovicích naši mlad-
ší muži skončili na 5. a muži starší na 3. místě.

Jiných soutěží jsme se nezúčastnili. Zatím se 
nám nedaří ani s dětmi.

Provedli jsme výkop kanalizace z ošetřovny 
pod plechem. Následně jsme potom provedli 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VYSOČANY
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Jaký byl pro Místní skupinu 
ČČK Vysočany uplynulý rok 2015? Jednoznač-
ně pozitivní a plný různých aktivit, které jsme 
pořádali právě pro Vás, vážení spoluobčané 
naší obce. Jsme rádi, že jste se jich účastnili, tím 
nás povzbuzujete k další činnosti a pro nás je 
vaše účast poděkováním za práci a úsilí, kterou 
představenstvo vynakládá, abyste byli spoko-
jeni a my abychom měli dobrý pocit z prospěš-
né činnosti. Dovolte mi proto, prosím, podívat 
se zpět a ohlédnout se za končícím rokem.

Každoročně zahajujeme rok první akcí, kte-
rá je v naší obci dlouhodobou tradicí od roku 
1954, Maškarním plesem. Ples je postavený na 
maskách, proto jsme rádi, že stále se najdou 

ochotní lidé, kteří se obléknou do kostýmu 
a jdou pobavit sebe a také ostatní krásnou 
maskou. I když v průběhu let počet masek 
kolísá, vždy se sejdeme na parketu s maskami 
a Maškarní ples dostojí svému názvu. Aby-
chom masky podpořili, již několik let se do 
masek strojí i naši „pekelníci“ a v posledních 
dvou letech i ostatní pořadatelé plesu. Letos 
k nám přicestovali hosté z daleké Asie a také 
představitelé známé pohádky Mrazík.

Více jak rok pod vedením Petry Lepkové 
nacvičují děti svoje dovednosti 1. pomoci 
v kroužku Mladý zdravotník. Letos se děti 
zúčastnily soutěže Hlídek mladých zdravot-
níků v Blansku, kde soutěžilo družstvo mlad-

ZPRÁVA O ČINNOSTI MS ČČK VYSOČANY

i zabetonování. Také se pravidelně 2 x ročně 
provádí údržba střechy zbrojnice.

Opravit se musela i jímka u zbrojnice. Před 
započetím rekonstrukce vozovky v Chaloup-
kách jsme provedli kontrolu a odhalení kanálů. 
Opět jsme provedli kontrolu hydrantů, kterých 
bylo využito při čištění kanálů v Chaloupkách.

Jedle před zbrojnicí už ohrožovala okolí pa-
dajícími větvemi, tak bylo nutné její pokácení.

Pokáceli jsme také dva jeřáby u ošetřovny. 
Bylo také třeba provést prořez třešně u hřbi-
tovní zdi.

Nebezpečné byly také dvě přerostlé a po-
lámané břízy u školy. Pokáceli jsme také bo-
rovici na točně autobusů, která zasahovala 
do elektrického vedení. Vykopali jsme pařez 
a kořeny ze starých dřevin u školy.

Naše zbrojnice se stává pravidelně záze-
mím pro pořadatele Vysočanského triatlonu. 
Byla také využita TJ Vysočany při pořádání 
fotbalového turnaje žáků. 

Společně s obcí a mateřskou školou jsme 
pořádali pálení čarodějnic pod Lipama. Poča-
sí opět přálo. 

K dobré atmosféře přispěla velká účast 
malých čarodějnic a čarodějů a také velký 
zájem ostatních občanů. Svým dílem přispěl 

i DJ DANDY. Mlsné jazyky byly uspokojeny 
bohatým občerstvením, zejména výbornými 
steaky. O výdělek z akce jsme se podělili s ma-
teřskou školou.

Dále jsme se zúčastnili oslav 120. výročí 
sboru v Šošůvce. V našem sboru jsme oslavili 
1 x 50 a 1 x 60 let našich členů.

Přispěli jsme na farní odpoledne a na osla-
vu narozenin pana faráře Javory.

Opět jsme postavili a nazdobili vánoční 
strom.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem čle-
nům, kteří se podíleli na našich akcích a brigá-
dách. Za podporu také patří poděkování obec-
nímu úřadu a našim spoluobčanům. Myslím 
si, že se nemusíme stydět za to, že jsme hasiči.

Podle pranostik se nedá odhadnout, jaká 
bude zima. Buďme přesto opatrní při topení 
a tak se vyhnem nepříjemným překvapením.

Jsme v období přicházejících vánočních 
svátků a konce roku. Proto mi dovolte Vám 
všem popřát klidné a radostné prožití vánoč-
ních svátků a  hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti v novém roce 2016.

 
Za SDH Vysočany 

starosta sboru Ladislav Mynařík
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ších a starších žáků. Aby mladí zdravotníci 
mohli svůj um nadále zdokonalovat, požádali 
jsme o dotaci na nákup resuscitační figuríny 
obec Vysočany. Protože jsme dotaci obdrželi 
ve výši 7.000 Kč, bylo možné zakoupit figu-
rínu, se kterou nyní děti pravidelně nacvičují 
resuscitaci. Věříme, že tato pomůcka pomůže 
v úspěchu v dalších soutěžích a v případě po-
třeby i při záchraně lidského života.

Na podporu šíření osvěty a vzdělanosti 
v oblasti 1. pomoci jsme v březnu v klubovně 
Kulturního domu zorganizovali přednášku 
na téma „První pomoc u dětí“, kterou vedla 
rodačka z Vysočan Mgr. Ivana Kuncová. In-
formace byly užitečné nejen pro maminky, ale 
i pro zúčastněné členy oddílu skautů a něco 
nového se přiučily naše mladé zdravotnice.

Mimo kroužku máme také zastoupení 
v Humanitární jednotce, která trénuje zdra-
votnické dovednosti pro případ humanitární 
katastrofy, povodní, výbuchů továren a růz-
ných jiných závažných situací. Družstvo se 
účastní národních i mezinárodních soutěží 
a daří se mu obsazovat významná místa. 

Za naši Místní skupinu jsou v Humanitár-
ní jednotce, jejíž výcvik zabezpečuje Oblastní 
spolek ČČK Blansko, zapojeni Jakub Přibyl, 
Radek Horáček a Ivana Čápková.

Protože si velmi vážíme dárců krve, v červ-
nu jsme pro ně uspořádali setkání v Kulturním 
domě. Na tuto akci přijala pozvání MUDr. 
Olga Klímová z transfuzního oddělení Nemoc-
nice Boskovice, Jaroslav Jura, předseda Oblast-
ní Výkonné rady Oblastního spolku ČČK Blan-
sko a starosta obce Bc. Josef Ovad. V přátelské 
atmosféře jsme si povídali o dárcovství, mno-
ho dotazů zaznělo na adresu MUDr. Klímové 
a zavzpomínali jsme si při promítání fotografií 
ze společných darování krve z předchozích let. 
Věříme, že se akce dárcům líbila a plánujeme ji 
uspořádat příští rok opět.

Zvyšujícímu zájmu se těší dva bazárky 
dětského oblečení, obuvi, hraček a dalšího 
zboží, které pořádáme v Kulturním domě ve 
Vysočanech. Zvyšuje se počet nabízejících, 
ale také množství kupujících. Rádi bychom 
poděkovali obci Vysočany, že pro tuto aktivi-
tu poskytuje prostory zdarma.

Maškarní ples

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků v Blansku
Setkání dárců krve - hosté MUDr. Olga Klímová a 

Jaroslav Jura

Vysočanské „vinobraní“
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Každoročně navštěvujeme naše jubilanty 
z řad členů Místní skupiny ČČK a pořádáme 
zájezd do divadla. Letos jsme navštívili muzi-
kál Děti ráje, který se konal v Laser show hall 
Boby centra v Brně. Při tomto muzikálu jsme 
zavzpomínali na dobu před Sametovou revo-
lucí s písničkami Michala Davida. Věříme, že 
se všem účastníkům muzikál líbil.

Poslední akcí v letošním roce, kterou 
jsme pořádali, bylo Vysočanské vinobraní. 
Již třetím rokem se scházíme s cimbálovou 
muzikou a krojovanými tanečníky u sklen-
ky dobrého vína. Vinobraní si získalo svoje 
příznivce a těší nás zaplněný sál i přísálí. 
Smyslem pořádání vinobraní je setkání všech 
generací, proto jsme rádi, že se ho účastní jak 
děti se svými rodiči, tak také prarodiče. Ob-
líbenou disciplínou pro děti se stala soutěž 
v pojídání bobulí, u dospělých soutěž v na-
tahování koštýře. U obou soutěží zažíváme 
spoustu legrace, ale i nefalšovaného soupe-
ření. Dobrou náladu také prožíváme při ná-

Blíží se konec roku a rádi bychom se touto 
cestou společně ohlédli za uplynulou sezó-
nou. Veškeré akce, které jsme pořádali, nebo 
kterých jsme se během roku zúčastnili, jsme 
zveřejňovali na našich webových stránkách, 
ale určitě stojí za to si je připomenout.

Velikonoce pro nás již po osmé znamenaly 
možnost představení modelů formou výstavy, 
která se stává již pomalu tradicí vysočanských 
velikonoc. I přes to, že výstavu pořádáme ka-
ždý rok, snažíme se ji návštěvníkům vždy 
zpestřit něčím novým. Další akce, které jsme 
měli možnost se zúčastnit, proběhla v květnu 
na fotbalovém hřišti v Ostrově u Macochy. Po 
dohodě s vedením Speleo léčebny jsme spolu 
s kolegy z klubu RC REBELS předvedli dětem 
na ozdravném pobytu letové ukázky našich 
modelů. Nadšení a zájem ze strany dětí nás 
motivoval k tomu, abychom ve spolupráci 
s léčebnou pokračovali i v dalších letech. Ra-

cviku lidových tanců, které dospělé i děti učí 
krojovaní tanečníci.

Bez ochoty a mnohdy i nasazení pro věc, by 
se mnoho věcí nepodařilo, proto bych chtěl 
poděkovat představenstvu Místní skupiny 
ČČK Vysočany za vytrvalost, ochotu, snahu, 
aktivní přístup a kreativitu. Jmenovitě Gab-
riele Kolomazníčkové, Petře Šmídové, Petře 
Lepkové, Zdeně Zouharové, Iloně Jurkové, 
Janě Ševčíkové, Jakubovi Přibylovi a Radku 
Horáčkovi.

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 no-
vém roce. Přejeme Vám radostné a spokojené 
Vánoce a v novém roce mnoho osobních i pra-
covních úspěchů.

Bořivoj Sekanina, 
předseda představenstva MS ČČK Vysočany

dost dětem jsme rozdávali i na dalších akcích, 
které se konaly v průběhu roku. RC REBELS 
nás pozvali na dětský den do Houska, zaví-
tali jsme také na dětský den v Protivanově 
a v Drahanech jsme ukázali své umění na 
akci nazvané „Ahoj prázdniny. Dále jsme 
měli možnost letos poprvé navštívit soutěž 
pilotních dovedností, kterou pořádali kole-
gové z Petrovic. Obec Vysočany letos v červ-
nu slavila významné výročí - 290 let založení 
obce. Oslavy byly doplněny o doprovodný 
program, ve kterém jsme měly možnost také 
figurovat jako hosté a zpestřit tak slavnostní 
odpoledne ukázkami letů. Abychom se dosta-
li do povědomí pro širší veřejnost, navštívili 
jsme „Letovické polétání“ na letišti v Letovi-
cích. Sem se sjely desítky modelářů z celé ČR, 
a tak jsme měli možnost získat nové zkuše-
nosti a inspiraci v oblasti modelaření. V srpnu 
proběhl „vysočanský vzdušný mazec“, který 

LMK MORAVA VYSOČANY
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pořádali členové RC REBELS. Na tuto akci si 
našli čas nejen pozvaní modeláři z blízkého 
okolí, ale především diváci, kterých se i le-
tos shromáždilo u letecké plochy nespočet. 
Zájem veřejnosti je pro nás vždy pohlazením 
po duši, že naše snažení a práce má smysl. 
Poslední aktivní vyžití tohoto roku nás čeka-
lo opět ve Speleo léčebně v Ostrově u Maco-
chy. Tentokrát jsme však naše modely nechali 
doma. Cílem našeho setkání bylo pomoci dě-
tem a jejich rodičům postavit draky a násled-
ně je v terénu otestovat. Dobrá práce všech se 
odrazila na skutečnosti, že k nebi vzlétli draci 

Náš skautský oddíl, ve kterém je registro-
váno takřka třicet členů, vstupuje již do de-
sátého roku své činnosti. Letošní rok byl také 
rokem, kdy naši starší hoši uspěli ve Svojsíko-
vě závodě vítězstvím v okresním kole na jaře 
v Jedovnicích a zároveň se neztratili i v kole 
krajském, které proběhlo v Boskovicích. 
Úspěšně nám společně s blanenskými skauty 
proběhl i letní tábor v Uhřínově na Vysočině, 
kde jsme strávili zdánlivě dlouhých sedmnáct 
dnů. Celotáborová hra s tématem Hobit byla 
letos organizována právě našimi skauty. Bě-
hem roku jsme prožili množství zajímavých 
akcí a spousta dalších je ještě, jak doufáme, 

všech dětí. Celé odpoledne se neslo v duchu 
rodinné pohody. 

Letošní rok byl pro nás velice rozmanitý na 
zábavu a prezentaci našeho „koníčku“. Na 
závěr nezbývá než poděkovat všem za spolu-
práci a pozvat Vás na letošní poslední setkání 
„Silvestrovské polétání“, které se již tradičně 
uskuteční 30. 12. 2015 ve 13 hodin na mode-
lářském letišti ve Vysočanech. 

Přejeme všem příjemné prožití Vánoc 
a šťastný nový rok 2016!

LMK Morava Vysočany

stále před námi. V současné době se scházíme 
ve třech družinách. Nejpočetnější je družina 
Berušek se svými rádkyněmi a dvě družiny 
hochů Medvědů, které vedou již léty a větrem 
ošlehaní skauti z původní družiny Svišťů. Bě-
hem roku se účastníme kurzů, setkání i vzdě-
lávacích akcí, abychom správně působili na 
naše svěřence a aby nám neujel vlak ani v této 
oblasti. Na blížící se svátky, společně s far-
ností, připravujeme vánoční besídku, která se 
uskuteční 25. 12. 2015 v našem kostele. Všich-
ni jste na ni srdečně zváni.

Také o letošních Vánocích u nás zazáří Bet-
lémské světlo. Přivezeme ho v sobotu 19. pro-
since 2015. Od tohoto dne až do konce roku 
si je můžete přenést do svých domovů. Nej-
lépe v době před nebo po mši svaté.

Betlémské světlo si jistě najde cestu 
i k těm, kteří si je sami, ze zdravotních důvo-
dů, vyzvednout nemohou.

Motto letošního ročníku Betlémského světla 
je následující: 

„Pokoj ve mně – pokoj s tebou“  

SKAUTI VYSOČANY 
1. ODDÍL NADĚJE
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Bezdomovectví je jedním z aktuálních pro-
blémů, před kterým stojí naše společnost. Vý-
zkumy ukazují, že míra naléhavosti zabývat 
se tímto problémem stále roste. Naše společ-
nost se nachází v situaci, kdy se nezaměst-
nanost a bezdomovectví dostávají na vrchol 
pomyslného žebříčku sociálních problémů, 
jsou jedním z velkých problémů nynější spo-
lečnosti, a to včetně důsledků, které přináší.

Problematika bezdomovectví se jeví jako 
nový fenomén, nicméně bezdomovectví zde 
v nejrůznějších formách bylo vždy, ale spíše 
skryté. Problematika spojená s bezdomovci 
tedy není ničím novým. Všichni známe pří-
klady lidí, žijících na okraji společnosti. Vyba-
víme si žebráky a lidi bez domova od středo-
věku po období první republiky. 

Řekne-li se bezdomovec, každý z nás si 
představí někoho jiného. Většinová společ-
nost označuje za bezdomovce člověka, který 
nebydlí a žije nepřijatelným způsobem živo-
ta. Je to někdo, kdo nepatří do naší společ-
nosti. Nemusí se však jednat pouze o oso-
by žijící venku. Jsou to i lidé, kteří jsou bez 
bytu a žijí v draze pronajatých bytech, dále 
na ubytovnách, v azylových domech nebo 
opouštění ústavní zařízení (dětské domovy, 
vězení). Je zapotřebí se ptát, co ztrátu bydle-
ní způsobilo. Zda si za to člověk může sám 
nebo jej do dané situace přivedly okolnosti, 
které nemohl příliš ovlivnit. 

Lidé, kteří nepracovali, pracovat nechtějí 
a tedy pracovat nikdy nebudou, žijí v každé 

společnosti. Je jich poměrně vysoké a relativ-
ně stabilní procento. Dnes ale stále více při-
bývá lidí, kteří by pracovali rádi, ale z nejrůz-
nějších důvodů práci ztratili a novou sehnat 
nemohou. Statistiky o počtech nezaměstna-
ných se liší podle regionů, podle nabízených 
pracovních příležitostí. Postižené osoby jsou 
mladí i starší. Starší generace není zvyklá, 
resp. připravená na problémy spojené se ztrá-
tou zaměstnání. Tito lidé byli zvyklí celý ži-
vot pracovat a se současnou změnou poměrů 
nepočítali. Svůj vliv má i to, že podmínky na 
trhu práce nejsou zcela standardní, zaměstna-
vatelé jsou orientováni na zisk a vysoký vý-
kon. Mladí lidé, kteří po ukončení vzdělání 
práci neseženou, jsou pro změnu okamžitě zá-
vislí na pomoci státu, namísto toho, aby se za-
čali starat sami o sebe. Nezískají tak pracovní 
návyky a nedokáží se osamostatnit. Důsled-
kem této situace je, že osoba bez stálého pří-
jmu samozřejmě nemůže dlouhodobě platit 
nájem, případně hypotéku či jiné půjčky. Při-
cházejí problémy se základním zabezpečením 
péče o rodinu, osobní život se začíná rozpadat 
a jedinec se nakonec ocitá na okraji společnos-
ti. Mnozí lidé dostávají do problémů, protože 
neodhadnou své možnosti. Cesta k tomu stát 
se bezdomovcem je pak otevřená. 

Podobně začínají příběhy lidí, se kterými 
se setkáváme každý den. Vidíme je posedá-
vat na lavičkách před obchody nebo v par-
cích, na autobusových a vlakových nádra-
žích, někdy s nimi cestujeme v autobuse 

BEZDOMOVECTVÍ

Je mnoho způsobů, jak docílit pokoje. Zále-
ží jen na nás, jakou cestu k druhým zvolíme. 

Ale je jedna důležitá, nezbytná věc, která 
je potřebná k tomu, aby pokoj, který si vzá-
jemně přejeme, opravdu naplnil naše srdce. 
Je to odpuštění. 

Znamená to:
• odpustit těm, kteří nám vědomě nebo 

nevědomě ublížili nebo nás nějakým 
způsobem „zranili“

• odpustit druhým, že jsou jiní než my, 
že nejsou podle našich představ

• odpustit druhým, že jednají jinak, než 
očekáváme

• odpustit druhým, že mají jiný názor 
než my 

Přejeme všem lidem pokojné a klidné, 
v kruhu nejbližších prožité, svátky vánoční.

Martin Koupý, vůdce 1. oddílu Naděje Vysočany
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nebo ve vlaku. Jejich postoj k životu je rozdíl-
ný, často je patrná rezignace. Rozhodně nám 
jejich společnost není příjemná, odtahujeme 
se od nich, vyhýbáme se jim, možná cítíme 
lítost nad jejich osudem, někdy natolik, že 
jim darujeme pár drobných. Těchto lidí stá-
le přibývá a s tím narůstají i problémy, které 
trápí celou společnost. 

Někdy si klademe otázku, proč podporovat 
sociální služby a aktivity zaměřené na bezdo-
movce. Zkusme si ale uvědomit, že stát se čle-
nem této specifické sociální skupiny je vcelku 
snadné, ale cesta zpět, do většinové společ-
nosti, je složitá a jak z praxe vyplývá, tak bez 
cizí pomoci prakticky nemožná. Je tedy v zá-
jmu nás všech, celé společnosti, abychom se 

Jednou jeden vesničan energicky zabušil 
na těžká dubová vrata kláštera. Když bratr 
vrátný otevřel, vesničan se usmál a ukázal 
mu nádherný hrozen vína. „Bratře vrátný“, 
oslovil mnicha, „víš, komu chci darovat ten-
to hrozen vína, který je nejkrásnější z mé 
vinice?“ „Asi našemu představenému nebo 
nějakému otci z kláštera.“ „Ne, ne, tobě!“ 
„Mně?“ Bratr vrátný celý zčervenal rados-
tí. „Ty ho chceš darovat právě mně?“ „Jistě, 
protože jsi se mnou vždycky jednal přátelsky 
a pokaždé jsi mi pomohl, když jsem něco po-
třeboval. Chci ti tímhle hroznem vína udělat 
radost.“ Ta jednoduchá a ryzí radost, která 
se zrcadlila bratru vrátnému v očích, ozářila 
také vesničana. Bratr vrátný si položil hrozen 
vína tak, aby na něj dobře viděl, a díval se 
na něj celé ráno. Byl to opravdu nádherný 
hrozen. A tu ho něco napadlo: „Proč by ten 
hrozen nedonesl otci opatovi, abych udě-
lal radost i jemu?“ Vzal hrozen a zaklepal 
u opata. Otec opat se upřímně zaradoval. Ale 
vzpomněl si, že v klášteře je jeden starý ne-
mocný bratr a pomyslel si: „Donesu mu ten 
hrozen a tak se aspoň trošku potěší.“ Hrozen 
vína tedy putoval dál. Ale nezůstal v cele 
nemocného bratra. Toho napadlo, že by tím 

zamysleli nad tím, zda existuje někdo, kdo 
nabízí řešení, jaká řešení to jsou. Ptáme se, kdo 
by se měl tímto celospolečenským problémem 
zabývat. Zda to je stát, zákonodárci, politici, 
nebo zda by měly mít hlavní slovo organiza-
ce, které těmto skupinám lidí pomáhají, jakou 
roli má mít Obec apod.

Každý z nás může nějakým způsobem po-
moci. Minimálně pochopením, dobrým slo-
vem, důstojným zacházením, materiálním 
nebo finančním darem organizacím, které 
bezdomovcům pomáhají nebo přispěním pár 
drobnými při veřejných sbírkách.

Mgr. Ivana Kouřilová, MěÚ Blansko, 
odbor sociálních věcí

hroznem potěšil bratra kuchaře, který se celé 
dny potí u kamínek. A tak mu hrozen poslal. 
Ale bratr kuchař hrozen poslal sakristiánovi, 
aby mu také udělal radost. Ten ho zase done-
sl nejmladšímu bratru z kláštera a ten ho dal 
dalšímu a ten zase dalšímu. Nakonec hrozen, 
který putoval od bratra k bratrovi, skončil na 
vrátnici kláštera, aby udělal radost bratru 
vrátnému. Tak se kruh uzavřel, byl to kruh 
radosti. Myslím, že takto můžeme dělat ne-
jen radost, ale také si vzájemně darovat třeba 
odpuštění. Ovšem má to jednu podmínku! 
Nesmíme čekat, že začne někdo druhý. Aby 
to dobře fungovalo, musí každý začít sám 
u sebe. Dobře víme, že z nepatrné jiskřičky 
může vzniknout obrovský plamen. Stejně tak 
jiskřička radosti, dobroty a odpuštění může 
proměnit i toho největšího pomlouvače či 
lháře. Láska je jediný poklad, který se násobí 
sdílením. Je to jediný dar, který se zvětšuje, 
čím víc se rozdává. Je to jediný podnik, ve 
kterém se: „čím víc utratí, tím víc vydělá“. 
Darujme lásku, rozšiřujme ji do všech svě-
tových stran a zítra ji bude daleko víc, než 
když jsme ji začaly rozdávat.

Mgr. Zdeněk Fučík, administrátor farnosti

KRUH RADOSTI
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Milí čtenáři obecního zpravodaje,

v osmém díle Střípků dokončíme naše pu-
tování po obecních kronikářích. Jak jsem Vám 
sliboval na jaře, přejdeme od stránek líčících 
izolované dějiny Houska či Molenburku 
a budeme se pohybovat na řádcích historie, 
v nichž obě dvě obce vstupují pod společným 
jménem Vysočany.

Prvním zápisem, který se Vysočanům věnu-
je, zanesl do kroniky Jiří Javorský. Jak na sebe 
sám prozradil, narodil se roku 1952 v Brně. Po 
návratu do mateřské vísky svých rodičů žil až 
do své vlastní svatby (1973) v domě č. p. 39. 
Po absolvování povinné vojenské služby se 
přestěhoval za prací do Brodku u Konice, kde 
v letech 1976 - 1984 učil na základní škole. Přá-
ním osudu však zřejmě bylo, aby se život pana 
Javorského provázal s Vysočanami úžeji. Září 
roku 1984 totiž trávil opět zde, tentokrát jako 
učitel a od jara roku 1985 i jako obecní kroni-
kář. Na Jiřího Javorského připadl obtížný úkol 
obnovit přetrženou kontinuitu kroniky. Od 
posledních řádků z pera Metoděje Hudce totiž 

Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila a Metodě-
je ve Vysočanech o Vánocích se budou konat v ná-
sledujících termínech:

24. 12. 2015 21:30 hod.  Štědrý den (vigilie   
  narození Páně)
25. 12. 2015 09:30 hod.  Slavnost Narození 
  Páně – zasvěcený 
  svátek
25. 12. 2015 14:30 hod. Vánoční besídka, 
  Te Deum a Svátostné 
  požehnání

nikdo nevykonal ani jeden zápis. První kroky 
usnadnil novému kronikáři Stanislav Ševčík, 
který kronikařil v letech 1972 - 1976, dokon-
ce měl i připravený a radou MNV schválený 
text, ale k jeho přepsání se už nedostal. Pan Ja-
vorský jeho text převzal a plynule na něj na-
vázal. Jeho vlastní zápisy jsou rozloženy na 
úctyhodných 91 stranách a pokrývají období 
23 let, což z něj dělá našeho nejdéle působí-
cího kronikáře.

Poté, co se Javorský odstěhoval do Blanska, 
kde mu byla do správy svěřena Základní ško-
la T. G. Masaryka, byly na krátkou dobu Vy-
sočany opět bez písmáka. Jelikož se nenašel 
nikdo, kdo by se této role chopil, vzal na sebe 
úkol starosta Antonín Jirušek, rodák z Molen-
burka (*1934), který získal své vzdělání na Vy-
sokém učení technickém v Brně. Značnou část 
svého života, 44 let, strávil v podniku Metra 
Blansko, v letech 1971 - 1976 navíc zastával 
funkci předsedy Národního výboru a svůj 
život vždy úzce spojoval s děním v obci. 
V době, kdy pan Jirušek zápis do kroniky 
obce tvořil, docházelo k rozmachu výpočetní 

26. 12. 2015 09:30 hod.  Svátek sv. Štěpána, 
  prvomučedníka
27. 12. 2015 09:30 hod. Svátek Svaté rodiny 
  Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. 2015 23:15 hod.  Svatého Silvestra I., 
  na poděkování 
  a prosba o Boží pomoc
01. 01. 2016 10:00 hod.  Nový rok, slavnost 
  Matky Boží, Panny 
  Marie – zasvěcený 
  svátek

Mgr. Zdeněk Fučík, administrátor farnosti

STŘÍPKY Z OBECNÍ KRONIKY 
– DÍL 8.

INFORMACE FARNÍHO ÚŘADU
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techniky. To jej přivedlo na myšlenku zanést 
své postřehy do počítače a následně je vytisk-
nout na jehličkové tiskárně. Bohužel však za 
tím účelem bylo nutno kroniku rozvázat, listy 
určené k potištění vyjmout, a potom je do kro-
niky zase vrátit.

V roce 1995 se stala poprvé obecní kronikář-
kou žena. Byla jí Hedvika Pořízková, původ-
ně občanka nedalekého Ostrova u Macochy. 
Vystudovala střední ekonomickou školu a po 
jejím absolvování se provdala za molenbur-
ského rodáka Josefa Pořízku. Krátce žila se 
svým manželem v Brně, ale i ona nakonec 
zatoužila po návratu na venkov. Podle jejích 
vlastních slov si v rodné obci svého muže 
rychle přivykla a dlouhá léta ráda pracovala 
v místní skupině Českého červeného kříže. 
Oproti zápisům svých předchůdců měla paní 
Pořízková o něco stručnější styl, její zápisy 
jsou však nabité podrobnými informacemi 
všeho druhu. Kronikářskému řemeslu se vě-
novala až do roku 2006, kdy proběhly komu-
nální volby. 

S novým zastupitelstvem došlo i na výměnu 
kronikáře. Stala se jím Alena Zouharová. Bohu-
žel na tuto časově náročnou činnost neměla to-

Od 1. do 14. ledna 2016 budete opět nejen 
v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat 

lik času, kolik by bylo třeba, a tak se objevila na 
stránkách kroniky další díra. Tu začal zaplňo-
vat po dlouhých šesti letech kronikář poslední, 
a sice já. Narodil jsem se v roce 1988 a většinu 
svého života jsem strávil v Molenburku. Na 
studiích latinského jazyka na Masarykově uni-
verzitě v Brně jsem se seznámil se svojí nyněj-
ší manželkou Terezou, s níž od roku 2013 žiji 
v Brně - Žabovřeskách. Do funkce jsem byl 
radou obce jmenován 13. února 2012 a i přes 
vzdálenost, která mne od rodné vísky dělí, se 
o kroniku starám dosud. Do značné míry mi 
to usnadňuje práce v obecní knihovně, kterou 
mám od letošního jara na starost, a neustálý zá-
jem o dění v obci, kterého jsem se v minulosti 
nejednou aktivně zúčastnil.

Naše třídílná poznávací cesta po obecních 
kronikářích je v tuto chvíli u konce. Doufám, 
že pro Vás bylo její sledování stejně obohacující 
a zajímavé, jako bylo pro mne její objevování 
a sepisování. Pokud byste k tomuto tématu 
měli nějaké připomínky, prosím, směřujte je na 
mne buď e-mailem na adresu sefrtp@seznam.
cz, nebo osobně ve výpůjční době knihovny.

Mgr. Pavel Ševčík, kronikář

skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím 
můžete finančně přispět k podpoře Charitní-
ho díla v našem regionu.

Přehledná tabulka vysočanských kronikářů:

Jméno Začátek působení Konec působení Popsané období

Stanislav Ševčík 1972 1976 1971 - 1976

Jiří Javorský leden 1985 1990 1977 - 1990

Antonín Jirůšek 1994 1994 1991 - 1994

Hedvika Pořízková konec r. 1995 2006 1995 - 2006

Pavel Ševčík 13. 2. 2012 - 2012 - dosud

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OBLASTNÍ 
CHARITY BLANSKO 2016



21

Zpravodaj obce Vysočany

Svatý Ambrož se narodil kolem roku 340 
v Trevíru. Pocházel z křesťanské rodiny, otec 
byl římský prefekt v Galii. Matka se starala 
o tři děti, když nečekaně ovdověla, vrátila se 
do Říma. Ambrož začal studovat filozofii, ré-
toriku a literaturu.

Porozuměl lidem, po vysvěcení veškerý 
majetek rozdal chudým. Stará legenda vyprá-
ví, že když byl Ambrož ještě v kolébce, přile-
těl roj, posadil se mu na tvář, včely mu vná-
šely med do úst a aniž dítěti ublížily, v klidu 
potom odletěly.

Tato událost předznamenala jeho pozdější 
výmluvnost. Svátek sv. Ambrože je 7. prosin-
ce a to je den, kdy není povolená žádná práce 
se včelami, pouze se může pobesedovat při 
popíjení medoviny. Sv. Ambrož zemřel časně 
ráno na Bílou sobotu 4. dubna 397 v Miláně po 
23 letech biskupské služby.

SVATÝ AMBROŽ 
– PATRON VČELAŘŮ

Motto sbírky: „Kde jsou přátelé, tam je i po-
moc.“ Titus Maccius Plautus

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2016:

• podpora prorodinných aktivit
• pomáháme nemocným zvláště v Do-

mácí hospicové péči
• podpora preventivních aktivit dětí 

a mládeže
• koordinace dobrovolníků
• podpora komunitního centra 

v Doubravici
• podpora lidí v nečekané krizové situaci

Využití Vašich darů (1 694 427,- Kč) z Tří-
králové sbírky 2015:

• Podpora krizového ubytování se zajiš-
těním základních životních potřeb lidí 
v náhlé, nečekané krizové situaci.

• Pomoc zdravotně postiženým žít v při-
rozeném sociálním prostředí.

• Podpora dobrovolnického centra.
• Vzájemná humanitární pomoc jako vý-

chodisko z nouze.
• Každé dítě má právo na radostné 

prázdniny, každé dítě má právo na 
úsměv.

Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří 
se na sbírce podílejí. Především dárcům za je-
jich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj 
čas a pomáhají tak Charitě naplňovat její po-
slání. Výtěžek bude použit na projekty, které 
přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

koordinátorka sbírky: Marie Sedláková, mobil: 
739 389 140, marie.sedlakova@blansko.charita.cz
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Včelaři z Vysočan děkují všem, kteří se zú-
častnili „Dětského medobraní.“ Jsou rádi, že 
přišlo hodně zvídavých dětí, kterým se nejvíce 
líbily dva skleněné úly a s velkým zájmem sle-
dovaly včelky při jejich pilné práci. Ochutnaly 
i med, který jim velice chutnal. Láska a respekt 
k přírodě a všemu živému v ní, by se měla pro-
bouzet již u dětí. Stojí za zamyšlení, jak je mož-
né, že ve včelím společenství všechno tak dob-
ře probíhá v plné shodě a u nás lidí to nejde.

Včelaři zajistili i dvě přednášky pro dospělé: 
„Co znamenají včely pro lidstvo“ a „Produk-
ty včel, med, propolis, mateří kašička.“ První 
přednášku měl přítel Ivan Doležel ze Sloupu 
a druhou přítel Pavel Zukal ze Šošůvky.

Veselé a radostné Vánoce, provoněné medo-
vými perníčky a lesní vůni stromečků, vše nej-

V naší málotřídní škole je místo, kde žáci 
tráví čas před začátkem a po skončení vy-
učování, a to je školní družina. Ta využívá 
pro svou činnost vlastní prostory, které svým 
vybavením a uspořádáním odpovídají potře-
bám dětí mladšího školního věku. Pro zájmo-
vé činnosti využíváme i prostory školy, např. 
tělocvičnu a odbornou učebnu výpočetní 
techniky. Součástí této učebny je i žákovská 
knihovna, kde si děti mohou půjčovat knihy. 
Školní družina je vybavena stolními hrami, 
hračkami a stavebnicemi, ale i televizorem, 
DVD nebo PC. Žáci mají k dispozici výtvarný 
materiál a pomůcky k zájmovým činnostem.

Školní družinu navštěvují žáci 1.-5. roč-
níku. Provoz začíná ráno v 7.00 hod. a kon-
čí v 7.30 hod., odpoledne pak ve 12.15 hod. 
a končí v 15.15 hod.

Školní družina není pokračováním školní-
ho vyučování, ale ani obyčejnou „hlídárnou“ 
dětí. V době mimo vyučování zabezpečuje od-
počinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volné-
ho času formou zájmových aktivit. Všechny 
činnosti ve školní družině jsou dobrovolné. 
Každé dítě se může rozhodnout, zda danou 

lepší, štěstí a hodně zdraví v novém roce přejí 
všem ve Vysočanech a dobrým lidem Včelaři.“

  Josef Král

aktivitu vyzkouší nebo ne. Usilujeme o to, 
aby časové rozvržení a uspořádání činností 
podporovalo zdravý tělesný, duševní a soci-
ální vývoj dítěte. Snažíme se děti podporovat 
v sociálním kontaktu, v překonávání ostychu 
a v rozvoji zdravého sebevědomí. Učíme se 
slušně chovat, vždy po sobě uklidit, pomoci 
s úklidem i kamarádům, udržovat pořádek 
a šetrně zacházet s vybavením školní družiny. 

Společně se snažíme o vytváření pohodo-
vého prostředí a otevřeného partnerství. Pro-
pojujeme vzdělávání se skutečným životem. 
Každý školní rok prolíná do činnosti školní 
družiny téma školního projektu. Žáci uplat-
ňují v praxi to, co se naučili, získávají praktic-
ké zkušenosti.

K oblíbeným činnostem v družině patří 
míčové a závodivé hry v tělocvičně, plavání 
v krytém bazénu, závody zručnosti na kole, 
stopovaná, soutěže všeho druhu, společenské 
hry, výtvarné, pracovní a hudební činnosti. 
Při příznivém počasí využíváme každou vol-
nou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě.

Při všech činnostech se nám osvědčilo spo-
jení žáků různých věkových skupin. Starší 

ŠKOLNÍ DRUŽINA
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Vážení přátelé, spolek občanů zdravotně postižených civilizač-
ními chorobami Blanenska se na Vás obrací s nabídkou ozdravného 
pobytu v Hotelu U Loubů na Třech Studních v roce 2016. 

Pamětníci si zajisté vzpomenou,že jsme Hotel u Loubů na rekondičním 
pobytu již navštívili v roce 2010 a byli jsme spokojeni.

Vše za zvýhodněnou cenu 3600,- Kč
Cena zahrnuje:
• Ubytování v pokoji se sociálním zařízením a TV. Stravování – plnou penzi (snídaně, 

oběd, večeře)
• Používání vyhřívaného bazénu uvnitř hotelu po celou dobu pobytu. Bazén je možno 

využívat denně bezplatně. Zájemci o koupání si s sebou vezmou plavky.

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

Termín: 13. srpna až 20. srpna 2016.

AKČNÍ NABÍDKA 
PRÁVĚ PRO VÁS

předávají své zkušenosti a dovednosti mlad-
ším, vedeme je k tomu, aby se navzájem 
respektovali, upevňovali přátelské vztahy 
a chovali se slušně jak k sobě, tak k dospělým. 

Je důležité, aby prostor školní družiny byl 
pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet 
vhodné klima.

Dana Kouřilová
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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, umyvadlo, 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 webové stránky www.hoteluloubu.cz.

Pokud Vás naše nabídka zaujme, neváhejte se přihlásit 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. S úctou: Vedení spolku občanů postižených civilizačními chorobami Blanenska.

Dotazy, informace, případně přihlášky podá:
paní Hrnčířová,tel: 775 122 439 

pan  Kala, tel: 606 543 652

VYSOČANY - AKCE 2016
DATUM NÁZEV AKCE HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

28.12.2015
Vánoční turnaj registrovaných hráčů 
Vysočan + amatéři

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

01.01.2016
Novoroční vyjížďka na kole - 23. ročník 
(ve 13 hodin)

František Pořízka

02.01.2016 Novoroční turnaj ve stolním tenise - muži TJ Vysočany

03.01.2016 Novoroční turnaj ve stolním tenise - mládež TJ Vysočany

09.01.2016 Sportovní ples TJ Vysočany

23.01.2016 62. Maškarní ples MS ČČK Vysočany

30.01.2016 Hasičský ples SDH Housko

06.02.2016 Ostatky - průvod masek SDH Vysočany, SDH Housko

06.02.2016 Ostatková zábava SDH Vysočany

07.02.2016 Vostatkové bál ZŠ Vysočany
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13.02.2016 Divadelní představení (Krásenští ochotníci) Obec Vysočany

26.-27.03.2016 Výstava modelů LMK Morava Vysočany

08.04.2016 40. ročník velikonočního turnaje (žáci, ženy) TJ Vysočany

09.04.2016
40. ročník velikonočního turnaje 
(registrovaní, amatéři)

TJ Vysočany

09.04.2016 Sběr elektrospotřebičů a železného šrotu SDH Housko

29.08.2016 Pálení čarodějnic SDH Molenburk a MŠ Vysočany

08.05.2016 Oslava dne matek ZŠ Vysočany

28.05.2016 Turnaj v nohejbale dvojic Václav Kolomazníček

04.06.2016 Dětský den SDH Housko

11.06.2016 Akce pro dárce krve MS ČČK Vysočany

18.06.2016 Turnaj v nohejbale trojic Jiří Jurka

25.06.2016 Oslavy 105 let SDH Housko SDH Housko

26.06.2016 Farní odpoledne (ve 13 hodin mše svatá) Farnost Vysočany

01.-04.07.2016 Vysočanská pouť TJ Vysočany

03.07.2016 Cyrilometodějská pouť Farnost Vysočany

09.-10.07.2016 8. ročník tenisového turnaje HOUSKO CUP TJ Vysočany

16.07.2016 Taneční večer pod plechem TJ Vysočany

23.07.2016 Vysočanský triatlon - 17. ročník Sport club Ráječko + TJ Vysočany

23.07.2016 Makrelový večer + Medobraní
SDH Housko + Český svaz včelařů 
(MO Vysočany)

06.08.2016 Vysočanská smyčka Milan Včelař a Luděk Přibyl

13.08.2016 Vysočanský vzdušný mazec - IV. ročník RC Rebels

20.08.2016 Taneční večer pod plechem TJ Vysočany

20.08.2016 Turnaj v nohejbale smíšených dvojic Jiří Jurka

27.08.2016 Pohádkový les SDH Housko

08.10.2016 Drakiáda MŠ Vysočany + RC Rebels

15.10.2016 Sběr elektrospotřebičů SDH Housko

16.10.2016 Vysočanské vinobraní ČČK Vysočany

26.11.2016 Rozsvěcování vánočního stromku Obec Vysočany

17.12.2016 Taneční zábava Arcus TJ Vysočany

30.12.2016 Silvestrovské polétání (od 13 hodin) LMK Morava Vysočany + RC Rebels

30.12.2016 Předsilvestrovský fotbal (od 18 hodin) TJ Vysočany

Změna termínů konání akcí vyhrazena!
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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, 
e-mail: obecniurad@vysocany.com, web: www.vysocany.com.

Úřední hodiny 
Obecní úřad: pondělí a středa 8:00-17:00 
Místostarosta: pondělí 17:30-19:00 
Matrika: pondělí 18:00-19:00

VYHLÁŠKA O SVOZU 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Zastupitelstvo obce Vysočany na svém zasedání dne 18. 11. 2015 schválilo vyhlášku č. 2/2015 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2016 zůstane na současných 520 Kč. 
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. 
Poplatek je možné uhradit hotově na obecním úřadu nebo je také možná platba poplatku na 
účet obce č. 3626631/0100. 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. Plné znění vyhlášky naleznete na webu 
obce v sekci Obecní úřad – Vyhlášky a nařízení.

VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM 
POPLATKU ZE PSŮ

Dovolujeme si upozornit občany na platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o míst-
ním poplatku ze psů. V Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti v Odst. 2 je uvedeno, že 
poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem 
psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek pla-
tí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Proto je nutné o této 
skutečnosti informovat obecní úřad nahlásit zánik poplatkové povinnosti. Sazba poplatku za 
kalendářní rok činí za prvního psa 150 Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
150 Kč. Plné znění vyhlášky naleznete na webu obce v sekci Obecní úřad – Vyhlášky a nařízení.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE VYSOČANY 

Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 3. až 6. veřejném zasedání mj. schválilo:
• Inventarizační zprávu za rok 2014,
• Obecně závaznou vyhlášku obce Vysočany č. 1/2015, o stanovení systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území obce Vysočany,

• prodej pozemku p.č. 839/1 – část v k.ú. Molenburk, obec Vysočany, oddělený geomet-
rickým plánem č. 306 – 10358/2013 jako p.č. 839/42 o výměře 496 m2 za cenu 22 Kč za 
m2, dále jako p.č. st. 31/2 o výměře 15 m2 za cenu 75 Kč za m2 a p.č. st. 288/2 o výměře 
23 m2 za cenu 75 Kč za m2,

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330028689/001 mezi Obcí Vysočany a fir-
mou E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, pro umístění distribuční soustavy – „kabel NN 
a pojistkové skříně“ v rámci distribuční soustavy „Vysočany – úprava NN, ČOV, RE 8 
a RE 7“ na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 755/1, 755/11, 748/3 a 748/9 v k.ú. Molen-
burk, obec Vysočany,

• Smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti mezi Obcí Vysočany a fir-
mou RW GasNet, s.r.o., IČ 27295567, na právo zřídit, provozovat, vstupovat a vjíždět na 
služebný pozemek parc. č. 316/1 v k.ú. Housko, obec Vysočany v souvislosti se zříze-
ním, stavebními úpravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,

• projednalo závěrečný účet obce za rok 2014, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2014 obce Vysočany, okres Blansko a souhlasí s celoročním hospo-
dařením obce za rok 2014 s výhradou, dle §17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

• účetní závěrku obce Vysočany, IČ: 00281301 za rok 2014,
• poskytnutí investiční dotace ve výši 130.000 Kč a neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč 

Tělovýchovné jednotě Vysočany, IČ 47886129, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí těchto dotací z rozpočtu obce Vysočany,

• prodej pozemku p.č. 729/1 – část v k.ú. Molenburk, obec Vysočany, oddělený geomet-
rickým plánem č. 346 – 10033/2015 jako p.č. 729/6 o výměře 200 m2 za cenu 22 Kč za m2,

• pro rok 2016 ponechání výše poplatku za svoz komunálních odpadů v částce 520 Kč 
• na poplatníka,
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Spolku 

pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2014,
• vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Svaz-

ku obcí Drahanské vrchoviny za rok 2014,
• vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Svaz-

ku obcí Drahansko a okolí za rok 2014.

SCHŮZE RADY OBCE VYSOČANY 
Rada obce Vysočany na svých zasedáních od  16. 3. 2015 do 23. 11. 2015 mj. schválila:
• ceník pronájmů v obci Vysočany s platností od 1. 4. 2015,
• formulář žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce,
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• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Blansko, Místní skupinu ČČK Vysočany, IČ 00426288, a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu obce Vysočany,

• příspěvek obce v částce 800 Kč na akci „Pálení čarodějnice“,
• pozvánku na 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, které se konalo dne 

20. 5. 2015, a zápis z tohoto zasedání,
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 25.000 Kč z dotačního programu 

„Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2015,
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100.000 Kč z dotačního programu „Pro-

gram rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ na akci ČOV a stoková síť – úroky z úvěru,
• Smlouvu o spolupráci mezi Organizačně správním institutem, o.p.s., IČ: 01707060, se 

sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno a obcí Vysočany a Základní školou Vysočany, 
okres Blansko a Mateřskou školou Vysočany, okres Blansko, příspěvková organizace,

• příspěvek obce na akci „Den dětí“ ve výši 2.000 Kč,
• smlouvu o pronájmu LED světel mezi obcí Vysočany a společností MK – mont Ilumina-

tions s.r.o., se sídlem Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří,
• částku 1.000 Kč na pořízení drobných dárkových předmětů pro předškoláky,
• výběr nejvhodnější nabídky na akci „Vysočany - komunikace“ 
• smlouvu o dílo na akci „Vysočany - komunikace“, kterou předložil vítězný uchazeč,
• Smlouvu o zajištění pouťových atrakcí na „Vysočanské pouti“ mezi obcí Vysočany a pa-

nem Antonínem Doležalem, Malostranská 13, Brno, IČO: 607851599,
• finanční přípěvek pro pořadatele a závodníky triatlonu na občerstvení do max. výše 3 500 Kč,
• Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku č. 2 mezi obcí Vysočany a Svazkem obcí 

Drahanská vrchovina,
• úkol starostovi obce zadat zpracování odborného posudku na stav lípy na p.č. 316/1 

v k.ú. Housko,
• pozvánku na 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, které se konalo dne 

18. 8. 2015, a zápis z tohoto zasedání,
• zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek v k. ú. Molenburk, obec Vysočany, p. 

č. 729/1 – část, oddělenou geometrickým plánem č. 346 – 10033/2015 jako p. č. 729/6 
o výměře 200 m²,

• zapojení ZŠ Vysočany do projektu OPVK 1-1.3-56 pod názvem „Pojďme se vzdělávat!“ 
• a souhlasilo s realizací veřejné zakázky na uskutečnění jazykových kurzů pro žáky a uči-

tele pod názvem veřejné zakázky „Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele 
a jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky ZŠ Vysočany, okr. Blansko a pověřilo ředitelku 
ZŠ Vysočany Mgr. Janu Sehnalovou realizací této veřejné zakázky,

• darovací smlouvu na darování finanční částky k úhradě nákladů na vybudování kanalizační 
přípojky a finanční dar obdarovaným ve výši 2.000 Kč dle seznamu darovacích smluv 
k 24. 8. 2015, k 7. 9. 2015, k 21. 9. 2015, k 5. 10. 2015, k 19. 10. 2015, 2. 11. 2015, k 23. 11. 2015,

• DPP za vedení kroniky a přípravu zápisu do obecní kroniky za kalendářní rok 2014,
• roční zápis do obecní kroniky za kalendářní rok 2014,
• zapojení obce Vysočany do projektu Region Pas,
• použití znaku obce Vysočany pro projekt Region Pas za podpory Jihomoravského kraje,
• příspěvek do výše 500 Kč na občerstvení pro děti na drakiádu MŠ Vysočany,
• dle ustanovení zák. č. 561/2004 Sb., §23 odst. 4, výjimku z počtu žáků a stanovila pro 

školní rok 2015-2016 celkový počet žáků pro ZŠ Vysočany na 33 žáků,
• pozvánku na 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, které se konalo 

dne 18. 11. 2015, a zápis z tohoto zasedání,
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• Výroční zprávu o činnosti ZŠ Vysočany za školní rok 2014 - 2015 a vlastní Hodnocení školy,
• smlouvu o dotaci č. 033794/15/OKH mezi obcí Vysočany a Jihomoravským krajem,
• vyřazení nepotřebného majetku MŠ Vysočany, dle přílohy č. 3,
• vyřazení knih z fondu obecní knihovny,
• nákup odměn vystupujícím dětem na rozsvícení vánočního stromu do výše 1.000 Kč,
• zveřejnění záměru bezúplatně převést nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

„Obec Vysočany - ČOV a stoková síť“ v hodnotě 373.100 Kč (zpracování projektové do-
kumentace k územnímu řízení, správní poplatky, biologické posouzení záměru) Svazku 
Drahansko a okolí.

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2016
13.01. 23.03. 01.06. 10.08. 19.10. 28.12.
27.01. 06.04. 15.06. 24.08. 02.11. 
10.02. 20.04. 29.06. 07.09. 16.11. 
24.02. 04.05. 13.07. 21.09. 30.11. 
09.03. 18.05. 27.07. 05.10. 14.12. 

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
Pro dospělé
LSPP v Nemocnici Blansko 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 nutném pro akutní přednemocniční péči.

Telefon Všední dny Soboty, neděle, svátky
516 838 490 17:00 - 22:00 8:00 - 20:00
Mimo ordinační dobu zajišťuje LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště v Úrazové nemocnici 

Brno, Ponávka 6, telefon 545 538 538.

Pro děti a dorost
Dětské oddělení Nemocnice Boskovice, tel. 516 491 111, ve všední dny od 17:00 do 22:00, 

o víkendech a svátcích od 8:00 do 20:00. Mimo tuto dobu je LSPP dostupná ve Fakultní dětské 
nemocnici, Brno, Černopolní 9, tel. 532 234 935.

Zubní
Služba je poskytována o sobotách, nedělích a ve svátky v době od 8:00 do 13:00 hod. v or-

dinacích 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 lékařem.

24.12. MUDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203
25.12. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203
26.12. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
27.12. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550
01.01.2016 MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788
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Chirurgická ambulance 
Poskytuje komplexní chirurgickou ambulantní péči, akutní v nepřetržitém provozu a pláno-

vanou v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod., pohotovost od 17:00 do 07:00 hod.

Umístění ordinace: provoz jednodenní péče, 2. podlaží nemocnice
Vedoucí lékař: MUDr. Stanistav Krejsta
Staniční sestra: Dagmar Jelínková
Telefon: 516 838 385

Pondělí: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Úterý: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Středa: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Čtvrtek: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Pátek: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00
Sobota:  pohotovost 07:00 - 07:00
Neděle:  pohotovost 07:00 - 07:00

ČINNOST KULTURNÍ 
A SOCIÁLNÍ KOMISE

Když jsem na podzim loňského roku byla 
zvolena předsedkyní kulturní a sociální ko-
mise, těšila jsem se, až se budu moci více 
podílet na organizaci nejen kulturního dění 
v naší obci. 

V průběhu roku 2015 jsme společně s někte-
rými členy komise navštěvovali naše spolu-
občany a přáli jim k jejich životním jubileím. 
Celkem jsme navštívili 8 občanů v části obce 
Housko (4 ženy a 4 muže) a 18 občanů v části 
obce Molenburk (11 žen a 7 mužů) a popřáli 
jsme 11x k 70. narozeninám, 8x k 75. naroze-
ninám, 1x k 80. narozeninám, 1x k 85. naroze-
ninám, 2x k 90. narozeninám a 3x k jubileím 
nad 90 let. Byla to velmi příjemná posezení. 
Také jsme s přáním k narozeninám navštívili 
jednoho našeho spoluobčana v SENIOR cent-
ru Blansko. 

V květnu se v obřadní síni obecního úřadu 
konalo vítání občánků, kdy bylo mezi naše nej-
menší spoluobčany přivítáno 6 dětí (5 chlapců 
a 1 děvčátko). Další vítání občánků plánujeme 
na 8. května 2016. 

Kulturní zařízení v obci byla po celý rok 
hojně využívána jak pro soukromé oslavy, 
svatby, tak také pro veřejné akce. V kultur-
ním domě se konaly plesy, ostatková zába-
va, dětský karneval, taneční zábava, výstava 
leteckých modelů, vinobraní apod. Přísálí je 
hojně využíváno pro sportovní aktivity, jako 
je například stolní tenis či florbal. Přijel nás 
také pobavit francouzskou komedií divadel-
ní spolek „KDO“ z Krásenska. 13. února 2016 
nás opět navštíví s českou komedií KLÍČE 
NA NEDĚLI.

Chtěla bych poděkovat všem členům kul-
turní a sociální komise za výbornou spoluprá-
ci a za odpovědný přístup k plnění jim svěře-
ných úkolů.

Také bych chtěla všem občanům naší malé 
vísky popřát krásné Vánoce, co nejlepší vstup 
do roku 2016 a hlavně hodně zdraví, které je 
dle mého názoru to nejdůležitější. 

Ing. Bc. Lenka Sedláková
předsedkyně kulturní a sociální komise
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MODERNIZACE 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

V letošním roce máme v MŠ ve Vysočanech 
25 dětí, z toho 7 předškoláků. Úkolem před-
školního vzdělávání je doplňovat rodinnou 
výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit 

dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných 
a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu roz-
voji a učení. Čas prožitý v mateřské škole by 
měl být pro dítě radostí, příjemnou zkušenos-
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tí a zdrojem dobrých a spolehlivých základů 
do života i vzdělávání. Většina toho, co dítě 
zažije a přijme v prvních letech života, je tr-
valé a zhodnotí se v pozdějším věku. Prožitky 
a zkušenosti z dětství výrazně ovlivňují vývoj 
osobnosti. Proto je naší velkou snahou umož-
nit dětem prožít šťastné dětství. Vzdělávání 
vychází ze hry, preferujeme učení prožitkem. 

Dnešní generace je zcela odlišná od před-
chozích generací. Děti vyrůstají obklopeny 
moderními technologiemi. Do tříd v ZŠ i MŠ 
vstupují interaktivní tabule a počítače. Vzdě-
lávání se poté stává v mnoha ohledech atrak-
tivnější, což jistě nemalou měrou přispívá 
k rozvoji pozitivních postojů ke vzdělávání. 
A platí to už od předškolní výchovy.

V letošním roce se nám podařilo zakou-
pit interaktivní projektor s tabulí. Děti zde 
mohou pracovat na výukových programech 
např. z CD, z internetu, mohou však i využít 

funkce chytrý dotyk – tj. psát prstem, popiso-
vačem, nebo prst pracuje jako myš a na výběr 
mají i různé barvy. 

Úlohy a hry na interaktivní tabuli nenásilně 
rozvíjejí potřebné dovednosti dětí –myšlení, 
představivost, kreativitu, tvořivost, logické 
uvažování, základy matematického poznání, 
grafomotoriku, poznávání základních jevů, 
barev, zdokonalení řeči, pojmenovávání před-
mětů, cvičení paměti (sluchové i zrakové), 
postřehu a dalších. Má význam i v podpoře 
psychických funkcí pro nejmenší děti a v pří-
pravě na školu i do života. 

Děti, i ty nejmenší, zvládly obsluhu tabu-
le během velmi krátké doby. Věřím, že práce 
s tabulí bude pro naše děti velkým přínosem 
a investice do moderních pomůcek se vyplatí. 
Využíváme ji téměř denně a z možnosti plnit 
rozmanité úkoly jsou děti nadšené.

Blanka Hejčová, ředitelka MŠ
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SUDOKU
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