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Vážení spoluobčané,

dovolte mi tentokrát začít otázkou: 
„Také se vám zdá, jak ten čas rychle ply-
ne?“. Před pár měsíci jsme oslavili pří-
chod nového roku a už zde máme opět 
Velikonoce. Čas příchodu jara a s ním 
spojenou spoustu práce kolem svých 
obydlí či na zahrádkách.

Jako tradičně využívám možnosti, kdy 
vás mohu oslovit opět i touto formou, 
podat informace o dění na obci a popřát 
krásné velikonoční svátky.

V úvodu bych rád sdělil, že koncem 
roku 2015 byl zastupitelstvem obce 
schválen rozpočet obce na rok 2016, který 
počítá s dalšími investičními akcemi, jako 
je pokračování v realizaci chodníku ko-
lem kostela podél státní silnice a k zadní 
části hřbitova. Také proběhne realizace 
rozšíření veřejného osvětlení v části ulice 
za prodejnou COOP (Jednoty v Molen-
burku) k řadovkám, kde již dlouhodobě 
je třeba vyřešit situaci s osvětlením v této 
lokalitě. V části obce Housko se také při-
pravuje projekt opravy hasičské zbroj-
nice s kapličkou. K této záležitosti bych 
chtěl říci, že původně bylo plánováno 
i rozšíření hasičské zbrojnice, ale bohu-
žel se nám nepodařilo vykoupit patřičné 
pozemky pro tento záměr a proto zůsta-
neme jen u opravy této budovy. V rámci 
rozpočtu je také i pro tento rok vyčleněna 
další částka na opravu místních komu-
nikací po vybudované kanalizaci v obci. 
Tentokrát jsou to finanční prostředky ko-
lem 1 mil. korun. Pro tento rok je v plá-
nu oprava povrchů místních komunikací 
v Housku za hospodou a některých čás-
ti komunikací v Molenburku. Na tento 
projekt byla podána i žádost o dotaci na 

Jihomoravský kraj. Žádost o dotaci byla 
podána i pro jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů na věcné prostředky v rámci 
požární ochrany a také byla podána žá-
dost o dotaci v rámci Programu rozvoje 
venkova na úroky z úvěru, který máme 
uzavřený s Českou spořitelnou na vybu-
dovanou kanalizaci. Reagovali jsme také 
na dotační krajskou výzvu zaměřenou na 
enviromentální vzdělávání a výchovu, 
kde v případě úspěšnosti bude podpořen 
projekt v naší základní škole. Společně se 
Spolkem pro rozvoj venkova Moravský 
kras, kde je naše obec členem, bychom 
rádi využili možnosti získání Evrop-
ských finančních prostředků z Operační-
ho programu životního prostředí na ná-
kup domácích kompostérů na biodpad. 
Abychom zjistili, jaký bude o komposté-
ry zájem, pak součástí tohoto zpravoda-
je je i dotazník, který prosím v případě 
zájmu vyplňte a odevzdejte na obecní 
úřad. Cílem projektu je využít možnosti 
nabízených finančních prostředků z Ev-
ropské unie a tím snížit náklady obce na 
likvidaci bioodpadů. Snad budeme v zís-
kávání dotací úspěšní jako doposud. 

Ve spolupráci se společností E.ON se 
konečně podařilo posunout dál projekt 
pod názvem „Niva – Vysočany, propoj 
VN“, o který dlouhá léta naše obec usi-
luje. Jedná se o projekt, kdy konečně 
obec nebude v rámci dodávek elektrické 
energie odkázána pouze k odběru elek-
trické energie ze směru od Šošůvky, ale 
v případě poruchy na stávajícím vedení 
bude možné naši obec přepojit na elek-
trické vedení z jiného směru. Tím bude 
zabezpečeno, že v případě poruchy na 
vedení se občané neocitnou dlouhodobě 
bez dodávaek elektrické energie. V této 
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souvislosti bych rád poprosil majitele 
nemovitostí, kteří vlastní pozemky, pře-
devším v úseku Vysočany – Niva, na 
kterých bude nové vedení uloženo, aby 
úzce spolupracovali se společností E.ON, 
pokud budou v této záležitosti osloveni. 
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete 
obrátit s dotazy či žádostí o informace na 
obecní úřad, rád podám informace a vy-
světlení. Věřím, že projekt, který se nyní 
připravuje, posune naši obec zase o kus 
dál a bude ke spokojenosti všech občanů.  

Vážení spoluobčané, podařilo se nám 
s úspěšností uzavřít zřejmě největší pro-
jekt v historii obce v hodnotě několika 
desítek milionů korun, tím byla výstav-
ba čistírny odpadních vod a kanalizace. 
Končíme zkušební provoz této stavby 
a trvalý provoz přebírá společnost INSTA 
Olomouc, která byla vybrána v konces-

Milí příznivci obecní knihovny!

Zima (i když jen mírná) se ve Vysoča-
nech nestihla pořádně ani ohřát a už je 
zase ta tam. Mnohým z Vás poskytla pří-
ležitost zavítat mezi naše regály a rozšířit 
si tak svůj literární obzor o řadu pouta-
vých příběhů, které pro Vás sepsali tu-
zemští i zahraniční spisovatelé. Velké ob-
libě se těšily jak romány Daniely Steelové 
a historické detektivky Vlastimila Vond-
rušky, tak rozmanití autoři zařazení do 
povinné středoškolské četby. Nejen nám, 
ale též našim čtenářům dělal až do kon-
ce února společnost vánoční stromeček, 
který nabízel kolemjdoucím netradiční 

ním řízení. Jsem rád, že jsme se takto roz-
hodli a šli právě touto cestou, kdy jsme 
si mohli provozovatele vybrat ve výběro-
vém řízení a tím i ovlivnit cenu stočné-
ho, která je velmi důležitá pro celý pro-
voz kanalizace a čistírny odpadních vod. 
V současné době pro rok 2016 je cena 
stočného stanovena na 36,17 Kč za m3. 
Jsem přesvědčen, že tento složitý admini-
strativní proces výběrového řízení, který 
jsme podstoupili a řádně konzultovali se 
Státním fondem životního prostředí při-
nesl svůj úspěch.

Vážení spoluobčané, dovolte mi na zá-
věr, popřát vám a všem vašim blízkým 
krásné a požehnané Velikonoce.

Bc. Josef Ovad
starosta obce
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pohled na krásu knih všech tvarů a barev.
Jelikož v letošním roce bychom do-

savadní i budoucí osazenstvo poliček 
a polic, které máme v péči, rádi sezná-
mili s ještě větším počtem jejich lid-
ských spoluobčanů (tj. Vás), hodláme 
i nadále pracovat na tom, abyste do 
knihovny chodili stále raději. Věříme, 
že tomu napomůže například obměna 
výměnného fondu z knihovny v Rá-
ječku, ke které by mělo dojít ještě před 
koncem dubna. Pokud byste tedy delší 
dobu marně sháněli nějaký titul, kon-
taktujte nás a my se pokusíme zajistit, 
aby se k Vám třeba právě díky spolu-
práci s Ráječkem dostal.

Dalším možným lákadlem, které zau-
jme především ženy, je rozšíření sbírky 
románů Vlasty Javořické. Ta se zásluhou 
daru z pozůstalosti paní Anny Tomšů 
z Holešova postupně rozroste z počtu 27 
na dvojnásobek.

Áčko do nové sezony 2015/16 nastou-
pilo v sestavě Míra Žáček, Pavel Gyur-
gyik, Ondra Zouhar a Michal Žáček. Ov-
šem hned na začátku sezony Michala na 
dlouhou dobu vyřadilo zranění kolene 
z fotbalu. Zastupovali ho Aleš Kellner 
s Michalem Bezděkem. Áčku se podařilo 
několik překvapivých vítězství včetně 
domácího nad lídrem soutěže Boskovi-
ce. Díky tomu se tři kola před koncem 
soutěže drží na výborném pátém místě 
tabulky. Na pozici jedničky se po zraně-
ní vypracoval Michal Žáček, který má 
úspěšnost téměř 80 %. 

Béčko loni dokončilo první sezonu 
v RP II na osmém místě tabulky. V nové 

Jak již určitě víte, podařilo se nám za-
jistit přednášku Bc. Dany Šimkové „Pří-
běhy lidí z Titaniku“. Pevně věříme, že 
se nejedná o poslední akci tohoto druhu 
v naší režii, a že k ní postupem času při-
bydou další.

Závěrem ještě připomínáme, že Obec-
ní knihovna Vysočany letos získala svůj 
vlastní prostor na obecním webu. Ti 
z Vás, kteří doposud nepodlehli fenomé-
nu Facebooku, ale zároveň jsou napojeni 
na internet, budou tedy jeho prostřednic-
tvím seznamováni se všemi aktivitami, 
které si pro Vás do budoucna připravíme.

Přejeme Vám, abyste radostně vstoupi-
li do nadcházejícího jara, a také abyste si 
i přes veškerou práci, která Vás čeká na 
zahrádkách, našli alespoň občas chvilku 
na posezení u knihy. Vždyť nejen chle-
bem živ je člověk!

Vaši knihovníci
Pavel a Tereza Ševčíkovi

sezoně nastupuje v sestavě Aleš Kell-
ner, Danek Janáč, Michal Bezděk, Len-
ka Hrouzová a hodně doplňuje Danek 
Zouhar. Začátek sezony se jim vůbec 
nevydařil a první vítězství vybojovali až 
v sedmém kole v Němčicích. V dalších 
zápasech se jim podařilo porazit pou-
ze doma Velké Opatovice, a tak tři kola 
před koncem mají jen teoretickou šanci 
na záchranu soutěže. 

Céčko loni v premiérové sezoně v RP III 
obsadilo konečnou osmou příčku tabulky. 
V nové sezoně nastupuje v sestavě Miloš 
Zouhar, Danek Zouhar, Michal Bezděk, 
Aleš Zukal a Pavel Ševčík starší, který 
ovšem většinu sezony strávil na služební 

STOLNÍ TENIS VYSOČANY
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cestě v Rusku. Kluci bojovali do posled-
ního kola první poloviny soutěže o hor-
ní polovinu tabulky, která jim nakonec 
utekla při bodové rovnosti s Vanovice-
mi prohraným vzájemným zápasem. Tři 
kola před koncem soutěže tak drží pěkné 
sedmé místo tabulky RP III. 

Déčko loni obsadilo šesté místo tabul-
ky RS I. V nové sezoně nastupuje v se-
stavě Aleš Zukal, Roman Flek, Jožka 
Zukal, Pája Ševčík, Martin Škrabal, Ro-
man Žáček a Tomáš Vaněk. Jasnou jed-
ničkou je nejmladší z nich Aleš Zukal, 
který má úspěšnost přes 70  %. Ovšem 
první polovinu tabulky se jim nepodaři-
lo vybojovat, ale i tak jsou tři kola před 
koncem soutěže na osmém místě tabul-
ky zaručující bezproblémovou záchra-
nu soutěže. 

Dosavadní výborná práce s nejmladší-
mi žáky se letos ve Vysočanech zkom-
plikovala. Pavel Gyurgyik si udělal tre-
nérskou licenci skupiny B a trénuje žáky 
na vyšší úrovni již pouze v Blansku. Tam 
se vytvořilo okresní tréninkové centrum 
mládeže a Pavel s žáky objíždí krajské 
i republikové turnaje. V kategorii do-
rostu sbírá úspěchy Adam Zukal, který 
hraje již druhým rokem krajský přebor 
za Blansko a v letošní sezoně má úspěš-
nost téměř 70 %. Hodně příležitostí do-
stává i v divizi a již dostal příležitost i za 
blanenské áčko ve druhé lize stolního 
tenisu. Do Blanska dojíždějí na trénin-
ky i Aleš s Filipem Zukalovi a Michal 
s Romanem Žáčkovi. Další trenér Ondra 
Zouhar se odstěhoval do Sentic a na tré-
ninky již z časových důvodů nedojíždí. 

Trénování nejmladších žáků ve Vysoča-
nech tak převzal Martin Škrabal, ovšem 
i on po nástupu do práce nemá již tolik 
času. V loňském roce se naši talentovaní 
žáci zúčastnili kvalitního letního sou-
středění, které se konalo ve Strážnici. 
Soustředění se tam bude konat i letos 
a naši žáci se opět účastní. 

Historický úspěch se podařil na domá-
cím okresním novoročním turnaji mužů. 
Ve velice kvalitně obsazeném turnaji, 
kterého se zúčastnilo přes deset hráčů 
hrajících krajskou soutěž a výše, se po-
dařilo zvítězit domácímu hráči Adamo-
vi Zukalovi. Historický úspěch Vysočan 
podtrhl druhým místem Ondra Zouhar. 
Hrálo se tak neuvěřitelné vysočanské fi-
nále. Do šestnáctky se probojoval ještě 
Michal Žáček. Ondrovi se náramně da-
řilo i ve čtyřhře, kde vybojoval společně 
s Alešem Přikrylem z Blanska první mís-
to. Turnaj se tak dá považovat za nejú-
spěšnější ze všech dvacetisedmi ročníků. 
Další úspěch přišel na okresním turnaji 
mužů v Adamově. První místo vybojo-
val skvělý Adam Zukal a velkého úspě-
chu dosáhl i Michal Žáček, který se pro-
pracoval na skvělé třetí místo.

Závěrem bych chtěl všechny pozvat na 
jubilejní 40. ročník Velikonočního turnaje, 
který se letos bude konat 8. a 9. dubna. 
V kategorii registrovaných se loni poda-
řilo zvítězit poprvé Alešovi Kellnerovi. 
Amatéry ovládl opět Víťa Ševčík, posed-
mé za posledních deset let. V žácích zví-
tězil Aleš Kellner a ženy ovládla Zuzana 
Klimešová.

Ondřej Zouhar
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Celá kauza cizího medu (prodávaného 
pod značkou „Český med“) poškodila 
české včelaře a značku českého medu. 
V medu společnosti Včelpo (velkoprodej-
ce medu) byla nalezena antibiotika a pyl 
z cizokrajných rostlin. Antibiotika se ne-
smí u včelstev používat v celé Evropské 
unii, tedy ani u nás. Med byl stažený 
z prodeje a kauzu šetří policie.

Důvěra se získává řadu let, ale také se 
může ztratit během vteřin. Tak to je bo-
hužel i s českým medem.

Kontrola státní správy dopadla vždy 
dobře, což ukazuje na stálou kvalitu čes-
kého medu. Nejedná se tedy o problém 

českých včelařů. Pokud tedy nastavíme 
správné postupy při zpracování medu, 
nemělo by se toto selhání v budoucnu 
opakovat. Bude nás stát mnoho úsilí, 
času a také financí, než veřejnost opět 
přesvědčíme o kvalitě českého medu, ale 
věříme, že se nám podaří společně dostat 
český med kam patří, mezi nejkvalitnější 
medy v Evropě.

Zároveň bychom chtěli poděkovat za-
hrádkářům, zemědělcům a lesníkům za 
rozmanitost flory v našem okolí, která 
tolik prospívá našim včelkám.

Josef Král

LMK MORAVA VYSOČANY

ČESKÝ MED



7

Zpravodaj obce Vysočany

Zima se pomalu blíží ke svému konci 
a my již pomalu vyhlížíme jaro, které je 
začátkem naší aktivní modelářské sezóny. 

Zahájení proběhne opět formou vý-
stavy RC modelů, kterou pořádáme 
letos již po deváté. Výstava ukáže, kdo 
využil zimní období a věnoval se pří-
pravě modelů na nadcházející sezónu. 
Někteří opravovali „havarované“ mo-
dely popř. ladili detaily. Ti aktivnější se 
pustili do stavby nových modelů, které 
budou samozřejmě součástí výstavy, 
a bude možné tyto kousky omrknout. 
Dále bylo nutné dokoupit elektroniku 
pro řízení a provoz modelů a mnoho 
dalších aktivit s tímto koníčkem spoje-
ných. Každý se snažil udělat co nejvíce 
práce dle časových, rodinných a nako-
nec i finančních možností. Někdy je ob-
tížné skloubit vše dohromady, ale niko-
ho to neodradilo.

Doufáme také, že letošní rok bude 
pokračovat v duchu toho loňského. Ne-
jen, že se nám vydařilo počasí, ale také 
byl bohatý na akce, kterých jsme měli 
možnost se zúčastnit. Nejvíce se těšíme 
na setkání s kamarády na našem letišti, 
na akcích, které sami pořádáme, nebo 
na které jsme pozváni. Doufáme také, 
že organizace, se kterými jsme navázali 
kontakt, na nás budou ve svých progra-
mech myslet a budeme mít možnost dě-
lat radost veřejnosti, především dětem, 
i v tomto roce. 

Na závěr bychom Vás rádi touto cestou 
pozvali na výstavu RC modelů, která se 
bude konat 26. 3. – 27. 3. 2016 v sále kul-
turního domu ve Vysočanech.

Přejeme mnoho úspěchů v letošním 
roce a těšíme se, že nás navštívíte a pod-
poříte na námi pořádaných akcích.

LMK Morava 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:

24. 03. 2016  17:00 hod.  Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně

25. 03. 2016  17:00 hod.  Velký pátek – obřady na památku Umučení Páně

26. 03. 2016  21:00 hod.  Bílá sobota – Velikonoční vigilie

27. 03. 2016  09:30 hod.  Neděle velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

27. 03. 2016  14:30 hod.  Te Deum a Svátostné požehnání

28. 03. 2016  09:30 hod.  Pondělí v oktávu velikonočním

03. 04. 2016  09:30 hod.  2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

Bořivoj Sekanina
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Milí spoluobčané,
doufám, že mi nebudete mít za zlé, že 

v dnešních Střípcích se zpronevěřím ná-
zvu této pravidelné rubriky. Látka, kte-
rou jsem se tentokrát rozhodl zpracovat, 
totiž v kronice podklady postrádá. Jak už 
jistě někteří tušíte, jednat se bude o sjed-
nocení Houska a Molenburku.

Musím přiznat, že toto téma mi už del-
ší dobu nedává spát. Navzdory tomu, 
že jde o událost poměrně nedávnou, 
dokáže člověku, který se o ni zajímá, 
pěkně zamotat hlavu. Vezměme si např. 
odbornou literaturu. Spolehne-li se člo-
věk na četbu Místopisného slovníku okresu 
Blansko z roku 1966, dočte se na straně 
174, že Molenburk a Housko se spojily 
v roce 1964. Historický lexikon obcí České 

republiky 1869-2005, který vydal Český 
statistický úřad, však ve svém druhém 
díle na s. 588 uvádí letopočet 1961. Čemu 
má člověk věřit? Abych toto klubko ale-
spoň nahrubo rozšmodrchal, vydal jsem 
se na lov do Státního okresního archivu 
Blansko. Odpovědi, které jsem tam našel, 
mne nepotěšily. Ukázalo se totiž, že když 
jsem před rokem a půl sepisoval webový 
článek na toto téma (http://www.vysocany.
com/clanek/2674), v němž jsem se přiklonil 
k novějšímu údaji (tj. k roku 1961), který 
mi byl navíc potvrzen dopisem z Minis-
terstva vnitra ČR, hrubě jsem pochybil. 
Archivní materiály, které přede mnou le-
žely, byly totiž jasným dokladem o opa-
ku. Co v nich stálo?

Hned při pohledu na první trojici na-
žloutlých dokumentů nemohlo být po-
chyb, že Lexikon a ministerstvo se mýlily. 
V psacím strojem napsaném programu 
veřejné porady (viz foto), konané v kan-
celáři MNV Housko a svolané na 1. pro-
since 1963, mimo jiné stálo: „Projednání 
zda má být po příštích volbách které bu-
dou konány dne 14. června 1964 národ. 
výbor v Housku a neb má-li dojít ke 
sloučení Housko - Molenburk.“ Dalším 
dokumentem byl výpis z veřejné schůze 
občanů Houska ze 16. února 1964. Za pří-
tomnosti padesáti tří občanů zaznělo, že 
se sloučením obcí se prý počítalo už při 
předchozích volbách v roce 1960, že ke 
slučování obcí došlo v okrese už v něko-
lika případech a vždy to přineslo účast-
ným obcím mnoho dobrého. Po debatě 
občanů nakonec zvedla polovina obča-
nů ruku ve prospěch sjednocení, proti se 
údajně nevyslovil nikdo. Poslední z tro-

STŘÍPKY Z OBECNÍ KRONIKY 
– díl 9.
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jice listů nesl stručné informace o obou 
vískách a zdůvodnění navrhovaného 
společného jména Vysočany: „ ...obec leží 
na Vysočině (Drahanské, jež dala pojme-
nování i obci Drahany v sousedním okre-
se). Jde o název český, jenž je v naší topo-
nymii dosti běžný. Tím by byl odstraněn 
i německý název obce Molenburk.“

Vysočany tedy vznikly opravdu 
v roce 1964, řeč pramenů hovoří jasně. 
Avšak jaké je přesné datum, v němž k to-
muto milníku našich lokálních dějin do-
šlo? Vymezují jej tři písemné zmínky: po-
slední zápis do protokolární knihy MNV 
Housko (7. června), Vyhláška o registraci 
kandidátů pro volby do Místního národ-
ního výboru v Molenburku - Housku, 
které se konaly již zmiňovaného 14. červ-
na, a dopis z 18. července, na němž je již 

Nastává období, kdy mírná zima ztrácí 
svou sílu a žádá jaro o střídání. I my, sbor 
dobrovolných hasičů Housko, vyčká-
váme příchod sluníčka a vyšších teplot, 
abychom se s Vámi mohli opět setkávat 
U Tenisového kurtu v Housku. I v letoš-
ním roce se budeme snažit podílet nejen 
na kulturním dění v naší obci.

Rok 2016 jsme započali uspořádáním 
3. HASIČSKÉHO BÁLU. Více jak týden 
před samotným bálem byla všechna mís-
ta k sezení plně zamluvená. Nakonec se 
nás v sále kulturního domu pohybovalo 
něco málo přes 250 návštěvníků. Účast 
byla opravdu více než překvapující. Jako 
předtančení jsme si pro Vás přichystali 
taneční vystoupení nové Houskovské 
skupiny Jelení obora, které ovšem „pře-

užito názvu nové obce Vysočany. Mé pá-
trání pokračuje dál a o jeho postupu Vás 
budu nadále informovat. Pokud jsou mezi 
Vámi pamětníci, kteří by mi mohli podat 
jakékoli užitečné informace, případně je 
též doložit hmotným či písemným pra-
menem, prosím, kontaktujte mne buďto 
na e-mailovou adresu sefrtp@seznam.cz, 
osobně v prostorách knihovny, nebo mi 
zanechte zprávu na obecním úřadě.

Významná a zajímavá data:
16. února 1964 - v Housku bylo schváleno 
lidovým hlasováním sloučení obcí
7. června - poslední zápis do protokolární 
knihy MNV Housko
14. června 1964 - proběhly první volby do 
společného MNV Molenburk - Housko

rušila“ hasičská siréna a páni Jelínci mu-
seli k zásahu. Všichni ale jistě netrpělivě 
čekali na hlavní kulturní vložku, kdy tři 
„nejkrásnější slečny“ z Houska bojovaly 
o titul MISS HASIČKA HOUSKO 2016. 
Z tria Pája Kosorinová, Martinka Jelínko-
vá a Pavlínka Kalová, zvítězila právě ta 
druhá z nich. Vítězku nám přijel vyhlásit 
pan Dan Nekonečný, který také vystoupil 
se svým hudebním číslem. Celou soutěž 
moderovali Lejla Abbasová a Leoš Ma-
reš. Publikum se, dle hlasitých projevů 
smíchu, výborně bavilo. Nechyběla bo-
hatá tombola a celý večer nás provázela 
skvělá hudební skupina Reflex-Rock. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kte-
ří se podíleli na pořadatelství této akce. 
Byli jste opět báječní! Klobouk dolů před 

SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ HOUSKO
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vašimi výkony! Také bych chtěla podě-
kovat všem, kteří se přišli podívat, všem, 
kteří nás podpořili sponzorským darem, 
a také kapele, za neuvadající energii, kte-
rou do svého vystoupení vždy vkládají.

Ani letos jsme nevynechali tradiční ma-
sopustní průvod. Sešli jsme se 6. února 
ve velmi hojném počtu téměř třiceti osob. 
Nechyběly tradiční masky jako medvěd, 
doktor se sestřičkou či mlsný, ani masky 
nové jako Ozzák, cikánky, dinosaurus, 
Ferda Mravenec s Beruškou, mumie, ča-
rodějnice, černoška, klauni, ropný mag-
nát…počasí nám přálo a občané Houska 
ještě více. V kasičce se nám nastřádalo 
nejvíce peněz za poslední roky. Děkuje-
me všem, kteří nám přispěli.  

Co je portfolio?
Je to uspořádaný soubor prací dítěte 

shromážděný za určité období, který po-
skytuje informaci o pracovních výsled-
cích dítěte a jeho vývoji. Umožňuje prů-
běžně sledovat vývoj dítěte, uvědomit si, 
jakého pokroku dosáhlo za dané období 

Naše zásahová jednot-
ka už bohužel musela od 
začátku roku dvakrát za-
sahovat. S měsíčním od-
stupem hořel dvěma ne-
movitostem v Housku 
komín. Členové JSDH 
byli ale dobře připrave-
ni, nenechali se zaskočit 
a požáry úspěšně zdola-
li. Naštěstí se nikomu 
nic nestalo. Dobrá prá-
ce pánové! Jen tak dál! 

Tímto bych za celý náš sbor chtěla po-
děkovat obci za pořízení hasičské cis-
terny pro JSDH Vysočany a za podporu 
našeho sboru.

A co nás letos čeká a nemine? Opět od 
Vás posbíráme staré elektrospotřebiče 
a železný šrot (9. dubna), uspořádáme 
DĚTSKÝ DEN (4. června), MAKRELOVÝ 
VEČER (23. července) a POHÁDKOVÝ 
LES (27. srpna). Také nás čekají oslavy 
105. výročí založení našeho sboru, které 
jsme si naplánovali na 25. června.

Doufáme, že nám zachováte svou pří-
zeň. Těšíme se na Vás na našich akcích.

za SDH HOUSKO 
Ing. Bc. Lenka Sedláková

PORTFOLIO 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

a jakým způsobem dítě dále rozvíjet. 
Slouží dítěti, učiteli i rodiči k informaci 
o rozvoji dítěte.

V naší mateřské škole jsme doposud 
vedli tzv. portfolio sběrné. To je v pod-
statě papírový box, kam si děti ukládají 
téměř všechny práce za určité období (ze-
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jména volnou kresbu, pracovní listy...), 
odnášejí si je během roku domů a nijak se 
s nimi dále nepracuje.

V letošním školním roce jsme se roz-
hodli založit portfolio hodnoticí (dia-
gnostické), jímž je dokumentován po-
krok dítěte. Neobsahuje všechny práce 
dětí jako sběrné portfolio, ale jejich užší 
výběr, o němž rozhodují učitelé i děti, po-
případě rodiče. Jeho součástí nejsou dů-
věrné informace. 

Nakoupili jsme kroužkové pákové po-
řadače a průsvitné fólie. Děti si přinesly 
fotografie a vybraly obrázky, kterými 
jsme označili hřbet portfolia. Desky po-
řadače si děti vyzdobily obrázky vystří-
hanými z časopisů. Dohodli jsme se na 
názvu „MOJE KNÍŽKA“.

Už při zakládání plnilo portfolio funk-
ci komunikační – děti společně vybíra-
ly obrázky, mladším pomáhaly starší 
s vystřihováním a nalepováním, radily 
se s paní učitelkou, informovaly rodiče 
o své nové „knížce“. Potom jsme společ-
ně vybrali a zařadili práce ze sběrného 
portfolia. Při těchto činnostech se uplat-
nila funkce motivační - ukládání pra-
cí do fólie je celkem obtížné, vyžaduje 
dobrou jemnou motoriku rukou a děti 
by si práce rády ukládaly samy, někdo 
zjistil porovnáváním, že má v „knížce“ 

málo obrázků = motivace k výtvarným 
činnostem ... a funkce rozvojová - děti 
při výběru práce hodnotily, zda se jim, 
podle jejich názoru, povedly nebo ne, 
zda byl pro ně určitý „úkol“ těžký nebo 
lehký, srovnávaly např. kresbu postavy 
z různých období: věk 3, 4 roky, před 
vstupem do ZŠ... 

Portfolia máme uložená ve skříňce na 
chodbě tak, aby byla kdykoliv přístupná 
všem – učitelkám, dětem i rodičům.

Portfolio je vlastnictvím dítěte. Chce-
me-li s ním pracovat, měli bychom dítě 
požádat, chtějí-li si ho prohlédnout ka-
marádi, rodiče, měli by požádat o dovo-
lení. Tímto opatřením a způsobem, jakým 
s portfoliem před dětmi manipulujeme, 
poukazujeme na jeho hodnotu a tento po-
stoj o jeho významu přenášíme i na děti.

Obsah portfolia by měl být pestrý, fan-
tazii se meze nekladou.

My jsme na začátku. Doufáme, že se 
„NAŠE KNÍŽKY“ budou postupně roz-
růstat, že se budou rodičům i dětem líbit 
jako hezká památka na školku. 

Zdeňka Lukášková, 
učitelka MŠ Vysočany
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Základní škola Vysočany 
- škola podporující zdraví

je spojení, které můžeme od loňského 
prosince užívat. Podařilo se nám v  le-
tošním školním roce dokončit projekt 
podpory zdraví ve škole, jehož garantem 
je Státní zdravotní ústav v Praze. Papí-
rovou podobu tomuto projektu vtiskla 
jeho garantka z našich řad - paní učitelka 
Zdeňka Bejčková, jíž patří velké díky. 

Zdravá škola je postavena na několika 
pilířích - zdravé učení, otevřené partner-
ství a pohoda prostředí. K tomuto posled-
nímu pilíři přineseme dnes pár informací. 

Nejde jen o zajištění materiálních pod-
mínek pro práci, ale také o budování 
úcty jednoho k druhému, důvěry, sná-
šenlivosti, o vedení k otevřené komuni-
kaci, empatii. Nedílnou součástí tohoto 
pilíře je zorganizovat činnosti ve škole 
tak, aby byly v souladu s požadavky 
zdravé životosprávy, zahrnovaly pohy-
bové aktivity a vyhovovaly biologickým 
rytmům všech zúčastněných. Ke zdra-
vé životosprávě patří zdravé jídelníčky, 
které sestavuje vedoucí školní jídelny 
společně s paní kuchařkou. Samozřejmě 
se musí řídit novými předpisy i trendy 
ve výživě dětí i dospělých. Nemají to 
ale vůbec lehké! Velkou spoustu dětí 
jsme doma nenaučili jíst zeleninu, ovo-
ce, ryby nebo třeba luštěniny! A přitom 
obsahují nezbytné živiny pro zdravý vý-
voj dětského organismu. Dětem doma 
od zdravé výživy ulevujeme s pocitem, 
že jednou se třeba ty ryby nebo zeleni-
nu naučí jíst,… jednou přijdou všemu 
na chuť, tak proč je teď nutit?! Vždyť ani 
nám dospělým přece každé jídlo nechut-
ná… a když nám nechutná, tak ho nejí-

me. Nakonec se spokojíme s tím, že ně-
jaký ten druh zeleniny dítě jí, do ovoce 
přece občas taky kousne…Budu mluvit 
za sebe, abych některého z rodičů neu-
razila. Tímto svým nesprávným pohle-
dem však dětem nedávám zrovna dobrý 
příklad. A občas zvedne výhružně obočí 
i paní kuchařka, když si zrovna nedám 
k obědu rybku, koprovku, dušenou mr-
kev nebo se mi ani nechce ochutnat nový 
druh pomazánky, kterou paní kuchařky 
vyrobily dle nových receptů. 

 Na začátku března se všechny pracov-
nice školní jídelny zúčastnily semináře, 
který se týkal nových trendů ve stravo-
vání a mě strašně zajímalo, co nového se 
dozvěděly a co můžeme třeba očekávat 
za změny v jídelníčku. Položila jsem jim 
pár otázek: 

Co vás zaujalo, co bylo pro vás nové?
Na semináři se nám dostalo několik no-

vých a zajímavých informací, rad a návodů, 
jak například kombinovat zdravé potraviny, 
aby chutnaly, jak nahradit bílou mouku za 
celozrnnou, včetně receptů, proč zavádět 
potraviny jako je pohanka, jáhly, kus kus, 
bulgur nebo tarhoňa (těstovinová rýže). In-
formace o tom, že se má méně solit a sladit, 
pro nás zas tak nová nebyla. Dokonce padla 
informace, že přílohy jako těstoviny, bram-
bory, rýže, atd. by se neměly solit vůbec, pro-
tože dostatek soli je v hlavním jídle. S tím 
jsme se tedy moc neztotožňovaly. Ovšem 
omezit sůl a cukr je, myslíme, trend dnešní 
doby a je potřeba při vaření na to myslet. Za-
jímavá byla část přednášky, která se týkala 
rozmrazování ryb, nebo mražené zeleniny. 
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Tyto potraviny by se měly připravovat již 
zcela rozmrazené, aby se předešlo teplotní-
mu šoku. Zelenina zůstane krásně barevná 
a ryby ztratí rybí pach, který mnoha dětem 
i dospělým vadí“.

A na jaké recepty se můžeme těšit?
Ochutnaly jsme spoustu pokrmů, které 

pro nás připravili zkušení kuchaři v konve-
ktomatech, kterými se může chlubit každá 
větší jídelna. Některá jídla nám chutnala 
více, některá méně a některá bohužel vůbec. 
Určitě do jídelníčku zařadíme luštěninové 
nákypy (fazolový, čočkový), které jsou boha-
tým zdrojem na rostlinné bílkoviny. Rovněž 
se v jídelníčku v brzké době objeví různé ze-
leninové saláty, například okurkový s tzatzi-
ky, salát z čínského zelí s červenou řepou 
nebo ledový salát s paprikou.

Tímto bychom rády požádaly rodiče o pod-
poru. Hodně dětí odmítá jíst zeleninu jak 
vařenou, tak v syrovém stavu. Stejně tak 
i luštěniny, ryby. Když jsme zkoušely dětem 
podávat např. pomazánku z fazolí, vrace-
ly nám jídlo skoro nedotčené. Přitom, když 
jsme na ochutnávku „zdravých jídel“ pozva-
ly do školní jídelny rodiče, po ochutnávce od-
cházeli spokojeni. Na některé nové chutě si 
děti musí zvyknout. A nakonec i my dospělí. 

Přáním nás všech zaměstnanců kuchy-
ně i učitelů je, aby dětem ve škole chutnalo, 
aby děti odcházely ze školní jídelny najezené 
a spokojené. A myslíme, že je to přání i Vás, 
rodičů.

Článek připravila a otázky položila 
maminka Eva Šmídová

Zasedání zastupitelstva obce Vysočany
Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 7. veřejném zasedání dne 22. prosince 2015 mj. 
schválilo:
• rozpočtové opatření č. 9/2015 a č. 10/2015,
• rozpočet obce pro rok 2016 v paragrafovém znění,
• pro ZŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 800.000 Kč na rok 2016 jako zá-

vazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovilo částku 177.000 Kč na výdaje 
na plyn, elektrickou energii a vodu,

• pro MŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 280.000 Kč na rok 2016 jako zá-
vazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovilo částku 65.000 Kč na výdaje 
za plyn, elektrickou energii a vodu,

• rozpočtový výhled pro roky 2017-2018,
• bezúplatně převést nedokončený dlouhodobý hmotný majetek „Obec Vysočany 

– ČOV a stoková síť“ v hodnotě 373.100 Kč (zpracování projektové dokumentace 
k územnímu řízení, správní poplatky, biologické posouzení záměru) Svazku obcí 
Drahansko a okolí,

• pořízení hasičského vozidla TATRA 148 6x6 CAS 32 pro JSDH z městyse Draha-
ny a Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městysem Drahany a obcí 
Vysočany.
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Schůze rady obce Vysočany
Rada obce Vysočany na svých zasedáních od 7. 12. 2015 do 22. 2. 2016 mj. schválila:
• Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany 22. 12. 2015,
• smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku č. 9 mezi obcí Vysočany a Svazkem 

obcí Drahanská vrchovina,
• smlouvu o dílo mezi obcí Vysočany a firmou N-P Elektro,
• 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,

• smlouvu o dílo mezi obcí Vysočany a Ing. Martinem Sloukou,
• rozpočtové opatření č. 1/2016,
• vzor Žádosti o finanční podporu z rozpočtu obce Vysočany pro rok 2016 a vzor 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vysočany,
• vyhlášení výzvy pro akci „Zpevněné plochy – Vysočany II. etapa“,
• Smlouvu o poskytnutí právních služeb s JUDr. Jitkou Šmídovou,
• Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku a zápůjčce – č. 2/2016, 5/2016 

a 7/2016 mezi obcí Vysočany a Svazkem obcí Drahansko a okolí,
• rozšíření webu obce Vysočany o sekci pro obecní knihovnu a pověřilo místosta-

rostu zajištěním realizace,
• výběr nejvhodnější nabídky na akci „Zpevněné plochy – Vysočany II. etapa“ a po-

věřilo starostu k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k uzavření 
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,

• licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_29052 mezi obcí Vysočany 
a OSA,

• příkazní smlouvu č. 04-16-20 a 04-16-176 mezi obcí Vysočany a firmou Energy 
Benefit Centre, a.s.,

• modernizaci kuchyňky v KD Vysočany,
• hospodářský výsledek ZŠ Vysočany za rok 2015 ve výši 244.958,70 Kč a rozdělení 

hospodářského výsledku ZŠ Vysočany následovně: příděl do fondu odměn část-
ku 177.000 Kč a do rezervního fondu částku 74.958,70 Kč,

• účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Vysočany za rok 2015,
• hospodářský výsledek MŠ Vysočany za rok 2015 ve výši 48.569,92 Kč a rozdělení 

hospodářského výsledku MŠ Vysočany následovně: příděl do fondu odměn část-
ku 5.840 Kč a příděl do rezervního fondu částku 42.729,92 Kč,

• účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Vysočany za rok 2015,
• vyhlášení výzvy na akci „Rozšíření sítě veřejného osvětlení za prodejnou COOP 

ve Vysočanech, Molenburku“,
• vyhlášení výzvy na akci „Oprava místních komunikací v obci Vysočany“,
• zapojení ZŠ Vysočany do projektu Enviro a pověřilo starostu k podání žádosti 

o dotaci.
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Kontejner na sběr oděvů, 
obuvi a textilu

Evidence obyvatel

První pomoc v mobilu

Za období leden až prosinec roku 2015 
bylo z kontejneru u Jednoty v Molen-
burku vybráno celkem 2.180 kg oděvů, 
bot a dalších použitelných textilních vý-
robků (leden 134 kg, únor 126 kg, březen 

Aplikaci První pomoc vydal Český 
červený kříž a je určena pro telefony 
s OS Android a Apple iOS. Členění ap-
likace v přehledné grafice určují tři zá-
kladní záložky: NAUČTE SE, V NOUZI 
a PŘIPRAVTE SE. Aplikace poslouží 
tedy nejen jako příručka první pomoci 
s radami ke zvládnutí 
různých situací od sr-
dečního infarktu přes 
zlomeniny až po kaž-
dodenní drobné, jako je 
přisáté klíště. Dá se to-
tiž využít i jako praktic-
ký rádce pro chvíle kdy 
jde o každou sekundu 
– součástí jsou postupy 

Obec Vysočany měla k 31. 12. 2015 cel-
kem 789 obyvatel, z toho:
• Housko 219 obyvatel (muži 103, 

ženy 116)
• Molenburk 570 obyvatel (muži 291, 

ženy 279)

Věkové členění obyvatel obce:
• 00-18 let 152 osob (muži 79, ženy 73)

304 kg, duben 270 kg, květen 232 kg, čer-
ven 106 kg, červenec 155 kg, srpen 77 kg, 
září 150 kg, říjen 128 kg, listopad 239 kg, 
prosinec 260 kg). Průměrný výnos činí 
182 kg za měsíc.

urgentní první pomoci krok za krokem, 
včetně krátkých videí. Tísňovou linku 
může uživatel vytáčet přímo z aplikace 
stisknutím jediného tlačítka. Uživatelé 
najdou i praktické rady, jak se chovat při 
mimořádných událostech typu povodní, 
extrémního počasí nebo třeba při chřip-

kové epidemii. Stu-
dium aplikace však 
nenahrazuje účast na 
kurzu první pomo-
ci, neboť neposkytuje 
možnost praktického 
nácviku - doporučuje-
me všem uživatelům 
účast na kurzu prv-
ní pomoci. Aplikace 

• 19-60 let 445 osob (muži 230, ženy 215)
• 61-80 let 156 osob (muži 70, ženy 86)
• nad 80 let 36 osob (muži 15, ženy 21)

V průběhu roku 2015:
• narozeny 3 děti
• zemřelo 7 občanů
• přistěhováno 15 občanů
• odstěhováno 12 občanů
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První pomoc je českou verzí programu 
Universal First Aid App Americké spo-
lečnosti Červeného kříže. Je plně přizpů-
sobena českým podmínkám, obsahově 
odpovídá Standardům první pomoci vy-

Ve spolupráci se společností Organi-
začně správní institut, o.p.s. v naší obci 
realizujeme projekt Region Pas - slevový 
systém pro občany obce Vysočany. Zařa-
dili jsme se mezi první tři obce v rámci 
jižní Moravy, které tento projekt zavádí 
do praxe. Nabízíme Vám možnost zapojit 
se do projektu zdarma a využít nabídek, 
díky kterým budete moci ušetřit za elek-
trickou energii a plyn. 

Jak postupovat?
1. Vyzvedněte si registrační formulář do 

projektu Region Pas na obecním úřa-
dě a vyplněný ho tamtéž odevzdejte.

2. Vyčkejte, až Vám poštou přijde karta 
Region Pas.

3. Zavolejte na číslo 725 938 205 a požá-
dejte o tarif Region Pas.

Slevový systém 
Projekt Region Pas myšlenkově nava-

zuje na projekt Společné nákupy, který 
umožňuje obcím využít výhod centrál-
ního nákupu uskutečněného pro větší 
skupinu odběratelů. Projekt Region Pas 
obdobně využívá příležitostí, které do-
davatelům otevírá velká skupina klientů-
-zájemců zapojených do projektu.

Kdo může Region Pas získat? 
Na základě registrace do projektu zís-

káte zdarma kartu Region Pas. Držitelé 

daným ČČK v roce 2012 i IFRC Internati-
onal First Aid and Resuscitation Guideli-
nes 2011. Aplikaci si můžete stáhnout na 
http://cervenykriz.eu/cz/app.aspx.

Zdroj: www.cervenykriz.eu

karty mohou následně využít nabídek 
tarifů energií, které v pilotní fázi projektu 
poskytl dodavatel v rámci soutěže nabí-
dek a transparentního výběru. Držitelé 
Region Pasu se přitom nezavazují k po-
vinnosti uzavřít smlouvu s dodavate-
lem na odběr některého z tarifů vítězné 
nabídky. Rozhodnutí, zda nabízeného 
tarifu využije, je plně na svobodné vůli 
držitele Region Pasu.

Základní údaje o projektu 
• Projekt realizuje Organizačně správ-

ní institut, o.p.s. (dále jen OSIN), od 
roku 2015 probíhá pilotní ověřování 
projektu v rámci tří obcí Jihomorav-
ského kraje.

• Region Pas může získat každý občan 
starší 18 let v daném kraji.

• Projekt podpořil Jihomoravský kraj. 
• OSIN s energiemi a dalšími komodi-

tami, službami a produkty neobcho-
duje. Funguje jako správce slevového 
systému, který oslovuje dodavatele, 
na základě stanovených kritérií hod-
notí předložené nabídky a zprostřed-
kovává je držitelům Region Pasu.

• OSIN vede centrální registr držitelů 
Region Pasu, zajišťuje registraci no-
vých zájemců a vydává Region Pasy.

• Každý člen slevového systému Regi-
on Pas získává nárok využít některý 

• z nabídnutých jedinečných tarifů.

Region Pas
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OKRESNÍ PŘEBOR 
MUŽI 

ROZLOSOVÁNÍ- JARO 2016

Domácí mistrovské utkání 
starších žáků

• Smlouvu s dodava-
teli uzavírá a za své 
závazky vůči doda-
vatelům ručí každý 
držitel Region Pasu 
samostatně.

• V případě problémů 
poskytuje OSIN čle-
nům slevového systému Region Pas 
svoji podporu.

Výhody pro držitele Region Pasu 
Běžná domácnost na nižší cenu za ener-

gie nemusí dosáhnout, neboť nikdy neo-
debere tolik energie, aby od dodavatele 
získala výraznější množstevní slevu. Pro 
držitele Region Pasu však vzniknou slevo-
vé nabídky dostupné každému účastníko-
vi. Podobu i podmínky poskytnutí ovlivní 
nejen velké množství potenciálních klien-
tů, ale v pilotní fázi projektu také princip 
soutěže mezi oslovenými dodavateli.

Proč se zapojit do pro-
jektu Region Pas? 

Výše uspořených pro-
středků i podmínky, 
které nastaví jednotli-
ví dodavatelé v rámci 
své nabídky, výrazně 
ovlivňuje počet drži-

telů Region Pasu. Platí tedy, že čím více 
bude držitelů Region Pasu, tedy odběra-
telů-zájemců o speciální tarify na energie 
v rámci projektu, tím výhodnější nabídky 
jednotliví dodavatelé sestaví.

Kde získat další informace? 
Na Obecním úřadu obce Vysočany, 

u realizátora projektu e-mailem na 
info@osin.cz, na telefonu 774 840 876 
nebo na webu www.osin.cz.

Bořivoj Sekanina, 
koordinátor projektu v obci

 3. 4. NE 15:30 16. kolo Olešnice–Vysočany 

 10. 4. NE 15:30 17. kolo Vysočany–Rudice 

 16. 4. SO 16.00 18. kolo Ráječko „B“–Vysočany

 23. 4. SO 16:00 19. kolo Kunštát „B“–Vysočany

 1. 5. NE 16:30 20. kolo Vysočany–Adamov

 8. 5. NE 16:30 21. kolo Vavřinec–Vysočany

 15. 5. NE 16:30 22. kolo Vysočany–Lipůvka

 22. 5. NE 16:30 23.kolo Bořitov–Vysočany

 29. 5. NE 16:30 24. kolo Vysočany–Doubravice

 5. 6. NE 16:30 25. kolo Sloup–Vysočany

 12. 6. NE 16:30 26. kolo Vysočany–Letovice

 18. 6. SO 16:30 15. kolo Vysočany–Olomučany

Neděle
10. 4. 2016

10:00
Vysočany/Sloup-Jedovnice 

/ Kotvrdovice

Neděle
24. 4. 2016

10:00 Vysočany/Sloup-Knínice

Sobota
30. 4. 2016

16:30 Vysočany/
Sloup-Boskovice

Neděle 
15. 5. 2016

10:00 Vysočany/Sloup-Drnovice

Neděle 
29. 5. 2016 10:00 Vysočany/Sloup-Velké 

Opatovice

Neděle
12. 6. 2016 10:00 Vysočany/Sloup-Letovice
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Rozpočet obce Vysočany - rok 2016
Příjmy
Paragraf Položka Název položky Plán v Kč
 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 
  a fun. pož. 1 700 000
 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 30 000
 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 180 000
 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 800 000
 1211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000
 1333 Poplatky za uložení odpadů 600 000
 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. 
  komunál. odpadu 420 000
 1341 Poplatek ze psů 16 000
 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 23 000
 1351 Odvoz 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 76 200
 4112 Neinvestiční přij. transfery ze státního rozpočtu 
  v rámci souhr. dot. vztahu  219 800
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 sdělovacích prostředků 3 000
3632  Pohřebnictví 7 000
3639  Komunální sližby a územní rozvoj 40 000
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000
3723  Sběr a svoz ostatních odpadů 17 000
3725  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000
6171  Činnost místní správy 5 000
6310  Obecní příjmy a výdaje z finančních operací 3 000
6409  Ostatní činnosti 12 000
  Příjmy celkem 9 414 600

  Financování
 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 096 600
 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
  půjčených prostředků - 1 832 100

  Příjmy celkem 8 679 100
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Výdaje
Paragraf  Název Plán v Kč
2212  Silnice 1 080 000
2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 540 000
2221  Provoz veřejné silniční dopravy 39 300
2310  Pitná voda 36 000
2321  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 935 100
3111  Předškolní zařízení - mateřská škola 297 000
3117  První stupeň základních škol 880 000
3314  Činnosti knihovnické 31 700
3319  Ostatní záležitosti kultury 14 000
3326  Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 10 000
3330  Činnost registrovaných církví a náb. spol. 50 000
3341  Rozhlas a televize 25 500
3392  Zájmová činnost v kultuře 414 000
3399  Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 38 000
3419  Ostatní tělovýchovná činnost 200 000
3421  Využití volného času dětí a mládeže 31 000
3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000
3543  Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 2 000
3631  Veřejné osvětlení 340 000
3632  Pohřebnictví 15 000
3639  Komunální služby a územní rozvoj 217 000
3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 403 500
3725  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 130 000
3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 128 000
5212  Ochrana obyvatelstva 1 000
5512  Požární ochrana - dobrovolná část 386 500
6112  Zastupitlstvo obce 900 500
6171  Činnost místní správy 1 455 000
6310  Obecní příjmy a výdaje z finančních operací 8 000
6320  Pojištění funkčně nespecifikované 21 000

  Výdaje celkem 8 679 100
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Zpravodaj obce Vysočany nabízí na svých stránkách řádkovou i plošnou inzerci. Pro občany je vyhrazena 
řádková inzerce běžného charakteru ZDARMA. Podnikatelům rovněž nabízíme řádkovou i plošnou in-
zerci. Její cena je určena dle objemu inzerátu. Cena za 1 cm2 = 1,5 Kč (celostránková inzerce 320 Kč). Texty 
inzerátů zasílejte v elektronické podobě, plošnou prezentaci na základě předchozí domluvy.

Zpravodaj vyšel nákladem 290 ks. Občanům Vysočan je zdarma distribuován do poštovních schránek. 
Svoje příspěvky a náměty zasílejte na e-mailovou adresu mistostarosta@vysocany.com, případně doneste 
na OÚ Vysočany ve fyzické podobě. Uzávěrka příštího čísla je 7. 12. 2016. Za věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Obecní úřad si vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit 
nebo nezveřejnit. Vydává Obec Vysočany, Vysočany 130, 67913 Sloup v Moravském krasu IČ: 00281301. 
Redakční úpravy: Mgr. Bořivoj Sekanina, Sazba a zlom: Markéta Sedláková, Tisk: Computer Media s.r.o. 
Registrace zpravodaje: MK ČR E 20600.


