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Vážení spoluobčané a milí přátelé,

dny v roce utíkají jako voda a opět 
jsou před námi nejkrásnější svátky a ko-
nec dalšího roku. Jak se stalo již tradicí, 
dovolím si vás i před koncem letošního 
roku pozdravit touto cestou a zhodnotit 
uplynulý rok.

Celý rok byl pro všechny z nás jistě 
naplněn spoustou práce, povinnostmi  
a úkoly. Jinak tomu nebylo ani co se týka-
lo dění na obci. Zdárně jsme ukončili po 
roce zkušební provoz čistírny odpadních 
vod a v březnu byla celá stavba zkolau-
dována a uvedena do trvalého provozu. 
Jsem velmi rád, že dokončením tak vel-
kého díla byla naše obec posunuta zase 
o kousek dál a může se tak zařadit mezi 
obce, které přispěly ke zkvalitnění živo-
ta občanů a životního prostředí. Dokon-
čením čistírny a kanalizace však práce  
v obci nekončí. Úkoly máme nyní hlavně 
v oblasti oprav místních komunikací po 
vybudované kanalizaci, kde v letošním 
roce se podařilo opravit některé další 
úseky. Na část oprav se podařilo získat  
i finanční podporu z Jihomoravského 
kraje, za což je třeba poděkovat. Vždyť 
v celé obci je celkem více jak deset kilo-
metrů místních komunikací a cest a není 
možné z hlediska financí zrealizovat 
všechny opravy v jednom časovém ob-
dobí. Na tyto opravy bychom potřebovali 
opravdu velké množství finančních pro-
středků. Snažíme se proto opravy komu-
nikací rozložit do delšího časového hori-
zontu a získávat podporu i z jiných zdrojů.  
V příštím roce máme pochopitelně v plá-

nu opravit i další úseky v obou částech 
obce. Další takovou větší investiční akcí 
v letošním roce byla realizace veřejného 
osvětlení v lokalitě za prodejnou Jednoty 
v Molenburku, kde tento úsek doposud 
neměl vyřešeno osvětlení. Podařilo se 
zrealizovat pokračování chodníku ko-
lem kostela směrem na hřbitov naproti 
škole a navázat tak na již zrealizovanou 
zpevněnou plochu před kostelem. Vel-
mi bych si přál v pokračování chodníku 
dále kolem státní silnice, a proto byly za-
hájeny práce na přípravě dokumentace  
k územnímu řízení a stavebnímu povo-
lení. V rámci těchto příprav se plánuje  
i realizace dokončení chodníku „U Pile“  
v Molenburku a také zbudování no-
vého chodníku mezi částí Molenburk  
a částí Housko. Zde by se navázalo na již 
zbudovaný chodník na hrázi u rybníka 
a tím bychom přispěli k zajištění další 
větší bezpečnosti chodců v úseku mezi 
oběma částmi obce. V současné době je 
již připravena studie těchto staveb, kte-
rá se podařila v letošním roce zpracovat. 
Přípravu dokumentace a podání žádosti 
k územnímu řízení a stavebnímu povo-
lení na vybudování těchto chodníků bu-
deme řešit během příštího roku. V letoš-
ním roce měla v plánu obec zrealizovat 
opravu hasičské zbrojnice s kapličkou  
v Housku. Bylo nutné však s ohledem na 
stavební zákon a požadavky stavebního 
úřadu vypracovat podrobnou dokumen-
taci k těmto opravám. Dokumentace je 
nyní již zpracovaná a realizace by mohla 
začít již příští rok, jakmile bude vydáno 
stavebním úřadem Blansko stavební po-
volení. V letošním roce bylo také zastu-
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pitelstvem obce rozhodnuto o záměru 
vybudování nové hasičské zbrojnice pro 
zásahovou Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Vysočany. Na základě tohoto roz-
hodnutí byla vypracována dokumentace 
pro podání žádosti o dotaci na výstav-
bu hasičské zbrojnice, která by měla stát  
v katastru obce Housko, v lokalitě „Nad 
Rybníkem“ v levé části ve směru na Šo-
šůvku, kde se pro tento účel podařilo 
obci vykoupit pozemek. Žádost o dota-
ci na výstavbu nové moderní hasičské 
zbrojnice jsme podali na Ministerstvo 
vnitra – generální ředitelství HZS ČR  
v rámci programu „Dotace pro jednotky 
SDH obcí“. Úspěšní jsme ovšem nebyli 
pro velké množství podaných žádostí do 
tohoto dotačního programu. Protože jsme 
však všechny formální podmínky splnili, 
vyřazeni jsme nebyli, ale umístili jsme 
se v pořadníku jako náhradníci. Proto  
i v příštím roce budeme usilovat o získá-
ní dotace. V případě úspěšnosti v získání 
dotace na tento projekt budeme násled-
ně řešit stavební povolení a jsme připra-
veni celý projekt zrealizovat. K této věci 
bych jen rád řekl, že vybudování nové 
moderní hasičské zbrojnice je pro obec 
nutností s ohledem na umístění požární 
techniky a vybavení, kterou obec dispo-
nuje. Počátkem roku se podařilo rozšířit 
techniku zásahové jednotky o požární 
vozidlo TATRA 148 6x6 CAS 32 a zajistit 
tak nejen větší akceschopnost zásahové 
jednotky, ale i připravenost jednotky pro 
pomoc občanům v obci. V letošním roce 
se také podařilo pro zásahovou jednotku 

sboru dobrovolných hasičů získat finanč-
ní prostředky z kraje na nákup dalších 
zásahových obleků a vybavení. Při této 
příležitosti bych také velmi rád podě-
koval hasičskému sboru v Molenburku  
a hasičskému sboru v Housku za jejich prá-
ci, kterou pro obec vykonávají. Ještě bych 
se rád zmínil o skutečnosti, že v tomto 
roce se podařilo obci vykoupit pozemky  
v lokalitě „Nad Lineou“. Tyto pozemky  
v příštím roce nabídneme občanům  
a mladým rodinám pro výstavbu ro-
dinných domků. Tak alespoň tímto dal-
ším krokem přispějeme k pokračování  
v rozvoji naší obce. Je třeba se zmínit také 
o důležitosti a nutnosti udržet v obci to, 
co zde generace před námi vybudovaly. 
Mám na mysli zajištění chodu základní 
školy, mateřské školy a v neposlední řadě 
se řádně postarat o veškerý zbudovaný 
obecní majetek, včetně veřejného pro-
stranství. To se nám snad úspěšně daří.

                        
Závěrem bych chtěl poděkovat zastu-

pitelstvu obce za jejich práci po celý rok. 
Děkuji také všem spolkům a organiza-
cím, které působí v naší obci a pomáhají 
tak vytvářet prostředí plné života a spo-
lečného soužití. 

Do roku 2017 budeme vstupovat s no-
vými plány. Přejme si, aby se nám je po-
dařilo splnit. 

Vážení spoluobčané, přeji vám všem 
jménem svým i jménem zastupitelstva 
obce klidné a spokojené prožití svátků 
vánočních a do roku 2017 hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Bc. Josef Ovad,
starosta obce



Zpravodaj obce Vysočany

4

OBECNÍ KNIHOVNA
Příroda se pomalu ale jistě uložila ke 

spánku, práce na zahrádkách dospěly ke 
zdárnému konci a nadešla doba zklid-
nění. I my v knihovně máme možnost 
poznat, že šustot hrabaného listí ze stro-
mů střídá ve vašich domovech tichý še-
lest listů knih, z nichž mnohé si odnášíte 
i z našich regálů, a my jsme tomu rádi. 
Těší nás, že našimi dveřmi procházejí ne-
jen staří známí čtenáři a čtenářky, ale že 
řady vysočanských knihomolů rozšiřuje 
též mladá generace. Na konci listopadu 
k nám například paní učitelka Švrčinová 
přivedla čtenářský klub ze základní ško-
ly, což naši klientelu rozšířilo o bezmála 
desítku nových členů! Aby všichni ti, 
kteří budou mít teď přes zimu čas a chuť 
ponořit se do nějakého poutavého romá-
nu, nestrádali nedostatkem, přivezli jsme  
z Ráječka opět pár krabic neočtených titu-
lů, které Vám spolu s téměř dvěma stov-
kami knih, které jsme v uplynulém roce 
nakoupili, rádi vypůjčíme. I nadále nás 
najdete v pohotovosti o lichých čtvrtcích 
mezi třetí a osmou hodinou odpolední.

Na rok 2017 jsme si pro Vás připravili 
několik zajímavých akcí. Tou první z nich 

bude takzvané „Rande s knihou nasle-
po“. Půjde o jakousi literární seznamku, 
díky níž si budete moci rozšířit své ob-
zory a setkat se tak i s jinými autory než 
doposud. Kdo ví, třeba mezi nimi najde-
te nějakého nového oblíbence! Druhou 
událostí, při které se s námi budete moci 
setkat, bude Vám už dobře známá knižní 
burza nově vyřazených knih. Do třetice 
bychom Vás pak chtěli přizvat k veřej-
né přednášce na téma „Knihy, knihovna  
a čtenáři“, při které Vám názorně uká-
žeme, co všechno Vám vlastně Obecní 
knihovna může a chce nabídnout. Po-
drobné informace o termínu a místě ko-
nání se samozřejmě včas dozvíte.

Přejeme Vám pokojně prožité Vánoce 
se spoustou krásných knih pod stromeč-
kem a pohádkový vstup do dalšího roku.

Výpůjční doba v prvním 
pololetí roku 2017:
5. ledna, 19. ledna, 2. února, 16. února,  

2. března, 16. března, 30. března, 13. dubna, 
27. dubna, 11. května, 25. května, 8. června, 
22. června.

Vaši knihovníci Pavel a Tereza Ševčíkovi



VŠICHNI OBČANÉ SE MOHOU ZAPOJIT DO AU-
DITU PRO-RODINNÉHO KLIMATU V NAŠÍ OBCI

nity“, jehož cílem je podpořit pro-rodinné 
klima v naší obci. Klima, které je přátelské 
rodině, které podpoří budování vztahů  
v rodinách a mezigenerační dialog. V ne-
poslední řadě máme zájem na intenzivní 
komunikaci o tomto tématu s Vámi, obča-
ny naší obce, a chceme naslouchat Vašim 
potřebám. Každý z Vás bude mít možnost 

Naší obci a jejím představitelům záleží 
na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, 
aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás ob-
čané všech věkových kategorií, zajímají 
nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří 
se starají nebo v budoucnosti budou starat 
o někoho blízkého. Proto se naše obec za-
pojuje do „auditu familyfriendlycommu-
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se zapojit se svými náměty a nápady. Pro-
to chceme oslovit všechny občany od nej-
mladší po nejstarší generaci. Věříme, že 
naší nabídky na spolupráci využijete.

Jaké jsou výhody auditu?
Nejedná se o auditní proces, jak jej 

známe z firemního prostředí. Nepůjde  
o přísné posuzování, nakolik jsou napl-
ňovány normy a kritéria. Hlavním cílem 
je motivace Vás občanů, abyste měli zá-
jem zasahovat do dění v obci a využili 
všech existujících možností. Slovo audit 
vychází z latinského audire, což je slyšet, 
naslouchat.

Co je možné od auditu očekávat?
Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany 

obce, přípravu opatření, které podpoří 
pro-rodinné klima, realizaci plánů, které 
budou do budoucnosti prospěšné rodi-
nám.

Kde se audit vzal?
Audit je realizován od roku 2006 v Ra-

kousku. Doslovný český překlad použí-
vaného anglického názvu je „audit rodi-
ně-přátelská-obec“, audit, který pomáhá 
vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. 
Licenci k auditu převzal od rakouského 
vlastníka licence Jihomoravský kraj, kte-

rý je od roku 2015 národním realizátorem 
auditu. Hlavní výhodou licence je mož-
nost používat odzkoušené a zavedené 
know-how.

Proč má audit anglický název?
Používat originální anglický název au-

ditu je závazné, protože se jedná o mezi-
národní značku. Jsme však přesvědčeni, 
že se s auditním procesem v naší obci 
natolik seznámíte, že budete vnímat pře-
devším možnosti, které nabízí. A k nim 
patří i to, že se staneme součástí sítě obcí 
u nás i v zahraničí, které si váží rodiny 
jako aktivního činitele své prosperity  
a rozvoje.

Aktuální informace o průběhu audit-
ního procesu jsou k dispozici na webu 
naší obce. Může Vám je také poskytnout 
Bořivoj Sekanina, místostarosta, který je 
Radou obce Vysočany pověřen k realizaci 
projektu v naší obci.

Další informace o auditu naleznete na 
http://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz/

ČINNOST KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE

K práci členů kulturní a sociální komi-
se patří milá povinnost gratulovat jubi-
lantům v naší obci. V letošním roce bylo 
jubilantů celkem 30 – 19 žen (5 z části 
obce Housko, 14 z části obce Molenburk)  
a 10 mužů (3 z části obce Housko, 7 z části 
obce Molenburk). S malým dárkem jsme 

popřáli 9x k 70. narozeninám, 5x k 75. na-
rozeninám, 4x k 80. narozeninám, 5x k 85. 
narozeninám, 2x k 90. narozeninám a 4x 
k jubileím nad 90 let. Ani návštěvu jedno-
ho našeho spoluobčana v SENIOR centru 
Blansko jsem neopomněli.
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Vítání občánků v obřadní síni obecního 
úřadu proběhlo celkem dvakrát – v květ-
nu a v říjnu, kdy bylo při slavnostním 
obřadu přivítáno do svazku obce celkem  
10 dětí (4 děvčátka a 6 chlapečků). Kon-
cem listopadu jsme se také setkali při roz-
svěcování vánočního stromu v části obce 
Molenburk.

Kulturní zařízení v obci byla jako  
každý rok mnohokrát využívána. Kultur-
ní dům sloužil pro pořádání plesů, ostat-
kové zábavy, taneční zábavy, vinobraní, 
dětského karnevalu, pingpongových 
turnajů, dětských bazárků, přednášky  
o Titanicu či výstavy leteckých modelů.  
V přísálí se konalo mnoho sportovních 
aktivit (tréninky a zápasy ve stolním te-
nise, florbal) a oslav narozenin. Ani klu-
bovna nezůstala pozadu ve své funkci. 
Proběhlo v ní školení JSDH Vysočany, 
volby a několik soukromých akcí. Di-
vadelní spolek „KDO“ z Krásenska nás 
bavil divadelní komedií Klíče na nedě-
li. Také nás navštívil Divadelní spolek  
v Rájci - Jestřebí s komedií Zdravý nemoc-
ný. Na krásenské ochotníky se můžete tě-

šit v sobotu 11. března 2017, kdy se před-
vedou opět s komedií Vraždy a něžnosti. 
Areál „Pod Lipami“ sloužil v letošním 
roce jako zázemí pro pálení čarodějnic, 
Vysočanskou smyčku či pouťové taneční 
zábavy. Areál „U Tenisového kurtu“ hoj-
ně využívaly místní složky pro pořádá-
ní nohejbalových a tenisových turnajů či 
pro pořádání různých dětských akcí nebo 
tanečních večerů. Schůzovní místnost 
v Housku pak sloužila jako zázemí pro 
konání voleb a zázemí pro schůze členů 
SDH Housko.

 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

všem členům kulturní a sociální komise 
za výbornou spolupráci a ochotu podat 
pomocnou ruku, když je potřeba.

 
Dovolte mi, vážení občané naší maleb-

né vesnice, abych Vám popřála krásné 
Vánoce, hodně štěstí, rodinné pohody, ži-
votního optimismu a hlavně zdraví, to je 
to nejdůležitější.

Ing. Bc. Lenka Sedláková,
předsedkyně kulturní a sociální komise  

STŘÍPKY Z OBECNÍ KRONIKY 
– díl 10.Milí čtenáři,

závěr roku bývá tradičně dobou pře-
mítání o uplynulých třech stech šedesáti 
pěti či šesti dnech. Zvažujeme, co se nám 
povedlo či nepovedlo, snažíme si z toho 
všeho vzít ponaučení a vytyčujeme si 
předsevzetí pro dny, které nás čekají. Pro-
tože metoda psaní obecních kronik bývá 
taková, že první věty zápisu se splétají 
dohromady nejdříve s odbitím silvest-

rovsko-novoroční půlnoci, nemohou ješ-
tě naše Střípky rekapitulovat rok 2016. 
Rozhodl jsem se tedy předložit před Vás 
to nejdůležitější, co lze v zápisech mých 
předchůdců nalézt o ostatních letech, je-
jichž letopočet je zakončen šestkou.

Prvním takovým rokem je rok 1726, 
který je spjat ani ne tak s kronikou, jako 
s obecním razítkem – právě toto datum 
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Mobilní aplikace V bezpečí
Jihomoravský kraj spustil novou mo-

bilní aplikaci, která v případě ohrožení 
kontaktuje uživatelovy blízké. Navazuje 
tak na úspěšnou aplikaci „Záchranka“, 

je na něm totiž uvedeno. Následuje rok 
1816, který uvádí první přesný počet mo-
lenburských domů – bylo jich tenkrát 41.

O 50 let později, za prusko-rakouské 
války, se v okolních obcích pohybova-
ly vojenské jednotky rakouských dra-
gounů (vojenské jízdy) a myslivců (pě-
šáků). První z nich se krátce ubytovali  
v Hartmanicích, Drahanech a Otinovsi, 
druhým se zalíbily Lipovec a Šošůvka. 
Molenburk ani Housko si tyto oddíly za 
tábor nevybraly, přesto se nám však ne-
vyhnuly, neboť naše obce mezi nimi leže-
ly na půli cesty. Když se dva důstojníci 
dragounů vraceli ze Sloupa, zastavili se 
prý v houskovském hostinci, což se jim 
stalo osudným. Cestu zpět k jednotce si 
totiž rozhodli zkrátit přes rybník, „který 
chtěli přebroditi. Jeden z nich vyjel, jeden 
utonul.“

První polovina 20. století nám poskytu-
je tři relevantní zápisy. Začneme smutně 
roku 1916. V Evropě zuřila světová válka 
a všude byla sháňka po penězích a mate-
riálech na zbrojení. 16. června došlo i na 
náš kostel, kterému byly odebrány zvony 
a kovové píšťaly varhan, aby mohly být 
následně přetaveny a našly jiné upotřebe-
ní. Sbíraly se rovněž svícny, kotle, žehlič-
ky „a mělo i na kliky dojíti. Kuřáci se obá-
vali i o víčka dýmek!“ Dokonce byly od 
lidu přijímány i zlaté prsteny, za které prý 
dárci dostávali náhradou železné s nápi-
sem ZLATO DAL JSEM ZA ŽELEZO.

která pomohla u stovek volání na linku 
155. Nová aplikace s názvem „V bezpe-
čí“ zastává osobního asistenta bezpeč-
nosti. Umožňuje sdílet aktuální polohu  

Také další rok – 1926, k sobě váže nera-
dostné zápisy. Nejprve přišla silná jarní 
vichřice, která napáchala spoustu škod  
v lesích. V srpnu se k ní pak přidal pád 
prastaré lípy stojící na návsi u sochy  
sv. Jana Nepomuckého. A aby toho neby-
lo málo, 6. září vyhořel dům č. 13, v němž 
bydlel Alois Škvařil.

Určitou krátkodobou náplastí na výše 
uvedené byl rok 1936. Prezident Edvard 
Beneš se řídil starým příslovím: „Chceš-li 
mír, připravuj válku.“ Následkem toho 
se zvýšila výroba Zbrojovky Brno, která 
houfně nabírala dělníky. Přitom došlo  
i na naše muže, které zlákala možnost vý-
dělku až ve výši 500 korun týdně. Tím, že 
domů přinášeli takové peníze, se zvedla 
životní úroveň dělnictva v obci. Řada ro-
din si pořídila například bicykly, na nichž 
otcové dojížděli do Blanska na vlak, kte-
rý je následně dovážel za prací. V témže 
roce vzniklo na návsi nám dobře známé 
výletiště Pod Lipami, které sloužilo stej-
ně jako v dnešní době k pořádání taneč-
ních zábav.

Tolik rozjímání nad stránkami první-
ho dílu obecní kroniky. Zajímá Vás, co 
se událo v letech 19x6 po 2. světové vál-
ce? Již brzy si o tom budete moci počíst  
v prostorách obecní knihovny. Jakto? To 
si povíme zase příště…

Pavel Ševčík,
kronikář
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s nastavenými kontakty v případě nouze. 
Simuluje příchozí hovor, nebo si uživatel 
může nastavit automatické odeslání po-
lohy v daný čas. Aplikace také prošla ak-
tualizací na základě požadavků uživate-
lů. Aktualizace modulu „Alarm“ přinesla 
možnost jeho aktivace zatřesením a mož-
nost tichého aktivování nouzového tlačít-
ka. Aplikace v tichém režimu odešle nou-
zovou zprávu nastaveným kontaktům 
bez aktivace svítilny a hlasité sirény. Tyto 
funkce lze volitelně zapnout v nastavení 
aplikace. Další aktualizace se také dočkal 
modul „Jsem zde“. Ten přišel s možností 
odeslání v neurgentních případech po-

lohu na libovolné telefonní číslo, nikoli 
pouze na nastavené nouzové kontakty. 
Uživateli velmi žádaná možnost přidání 
tzv. patrona bez odesílání automatických 
SMS těmto předem nastaveným kon-
taktům se také stala nedílnou součástí 
aplikace. Jihomoravský kraj představil 
projekt V Bezpečí na konci září. Od této 
doby si aplikaci stáhlo již 2200 uživatelů 
iOS a Androidu. Díky kladným ohlasům 
uživatelů plánují tvůrci dále pracovat na 
jejím vývoji a rozšířit kampaň na všech-
ny kraje České republiky. Podrobnosti  
o aplikaci naleznete na webu 
http://www.vbezpeciapp.cz/.

Zpráva o činnosti SDH Vysočany
V letošním roce se konečně dala do-

hromady zásahová jednotka obce, kte-
rou tvoří 9 členů našeho sboru a 10 členů 
sboru z Houska. Zúčastnili se školení po-
řádaného okrskem ve Žďáře a také pro-
běhla společná školení v rámci obce  
i v rámci sborů. Mynařík Lukáš absol-
voval týdenní školení velitelů v Tišnově. 
Naše družstvo mužů do 35 let se zúčast-

nilo okrskové soutěže v Petrovicích a ob-
sadilo 7. místo.

Jednotka společně čistila kanalizaci 
pod školou a pokáceli topoly v areálu 
Pod Lipami, které jsme potom převáželi 
a štípali v areálu. Velmi nám s převozem 
pomohl Jaroslav Konečný, za což mu dě-
kujeme. Větve z topolů jsme připravova-
li na pálení. Našli se však dobráci, kteří 
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tam přidali hromady větví z ovocných 
stromů, šípkové keře a další. Po přívalech 
vody v květnu jsme čistili dvě studny  
a také jsme čistili komunikaci u Ševčíko-
vých č. p. 100 od naplavenin. Hromady 
větví a vršků jsme také uklízeli na ces-
tě na Baldovec. Provedli jsme také ořez  
a pokácení stromů zasahujících do elek-
trického vedení u Rybkových, čistili jsme 
kanalizaci na křižovatce v chaloupkách. 
Spálili jsme zbytky hromad po požáru 
na kraji lesa. Z kmene jedle od zbrojnice 
jsme udělali 2 stojany na kola. 2x do roka 
je vyčištěna střecha zbrojnice. Vyčistili 
jsme nádrž u Kovářových. O techniku se 
starají naši strojníci. Na autě opravovali 
servořízení a předělávali majáky. Fordem 
máme svozy na okrskové schůze a na tá-
bor jsme vezli vysočanské skauty.

Tradičně jsme uspořádali ostatky, které 
proběhly opět v dobré atmosféře a opět se 
vydařily. K tanci hrála skupina MODEX 
a proběhly i staré zvyky s pochovává-
ním basy. Byla také bohatá tombola, za 
což děkujeme všem dárcům a všem, kteří 
nám přispěli do pokladny v masopust-
ním průvodu. Na následný dětský ostat-
kový bál jsme přispěli 700 Kč. Příští rok 
budou ostatky 25. února.

Ve spolupráci s mateřskou školou  
a obcí jsme opět pořádali „Pálení čaroděj-
nic“ Pod Lipami. Počasí nakonec vyšlo 
celkem slušně. K malým čarodějnicím  
a čarodějům se také připojily ty starší, ale 
přesto by jich mohlo být víc. Trošku pro-
blém byl s postavením táboráku. Dík pat-
ří těm, kteří dřevo nakonec přivezli. Stea-
ky byly zase perfektní. K pohodě přispěl 
také Milan Včelař. O výdělek z akce jsme 

se podělili s mateřskou školou. Tuto akci 
si užívají především děti, které se vždy 
dlouho těší a připravují se na ni ve školce.

Zúčastnili jsme se pohřbu dlouholeté-
ho starosty okrsku Sloup p. Josefa Polá-
ka. Naší účastí jsme podpořili 105. výro-
čí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Housku, kde jsme předvedli požární 
útok se starou chotěbořskou a také jsme 
předvedli ukázku zásahu po zranění  
s ošetřením přítomnými záchranáři. Byli 
jsme také přítomni žehnání zásahového 
auta v Šošůvce, při oslavách 130 let SDH 
Němčice, na Hasičském dnu v Bosko-
vicích, v Kuničkách na akci Den a noc  
s hasiči.

Proběhlo fotbalové utkání hasičů a čle-
nů TJ. Pod hlavičkou SDH naši členové 
využívají přísálí kulturního domu ke 
hraní florbalu. Pomohli jsme s pořádá-
ním Vysočanského triatlonu, kdy hasička 
sloužila jako zázemí. Pomohli jsme při 
organizaci okrskového branného závodu 
v Šošůvce jako rozhodčí.

Opět jsme postavili vánoční strom. Na 
nové kostelní varhany jsme přispěli část-
kou 1 000 Kč. Začala nám topná sezóna, 
tak buďme náležitě opatrní při topení, 
abychom se vyhnuli nepříjemným pře-
kvapením a hasiči mohli sedět doma. 
Děkuji všem za pomoc a účast na našich 
akcích.

Blíží se období vánočních svátků  
a konce roku. Proto mi dovolte Vám 
všem popřát klidné a radostné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce 2017.                                                                                     
 

Za SDH Vysočany 
starosta sboru Ladislav Mynařík
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Obecní úřad Vysočany

Aktuální informace

Zasedání Zastupitelstva obce 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

• Cena vodného pro rok 2017 je sta-
novena na 56,35 Kč/m3.

• Rada obce Vysočany schválila pří-
spěvek na nákup pomůcek a vyba-
vení pro šest dětí, které nastoupily 
do 1. třídy základní školy. Podporu 
ve výši 2 000 Kč na dítě plánujeme 
i v roce 2017 a následujících letech.

• Na obecním úřadě a v základní 

Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 7. až 10. veřejném zasedání mj. schválilo:

• Rozpočet obce pro rok 2016 v paragrafovém znění,
• pro ZŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 800 000 Kč na rok 2016 jako 

závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovilo částku 177 000 Kč na 
výdaje za plyn, elektrickou energii a vodu,

• pro MŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 280 000 Kč na rok 2016 jako 
závazný 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,

škole byl umístěn sběrný box pro 
odevzdání dosloužilých tonerů  
a cartridge do tiskáren, které slouží 
k další recyklaci. 

• V prostorech kulturního domu 
byl zprovozněn veřejný internet. 
Přístupové údaje do wifi sítě jsou 
umístěné v sále, přísálí, klubovně  
a v předsálí.
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• pořízení hasičského vozidla TATRA 148 6x6 CAS 32 pro JSDH Vysočany  
z městyse Drahany a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi 
městysem Drahany a obcí Vysočany,

• nákup pozemku v k. ú. Molenburk, obec Vysočany, p. č. 757/55 o výměře 312 m2 
za cenu 131 Kč/m2,

• nákup pozemku v k. ú. Molenburk, obec Vysočany, p. č. 384/3 o výměře 1675 m2, 
p. č. 384/6 o výměře 165 m2 a p. č. 386/5 o výměře 84 m2, za cenu 200 Kč/m2,

• nákup pozemku v k. ú. Housko, obec Vysočany, p. č. 10 o výměře 639 m2 za cenu 
75 Kč/m2,

• nákup pozemku v k. ú. Housko, obec Vysočany, p. č. 11/2 o výměře 1817 m2 za 
cenu 75 Kč/m2,

• Inventarizační zprávu za rok 2015,
• vyřazení prioritní akcie číslo 000005 ve jmenovité hodnotě 1 Kč společnosti Větrný 

park Drahany, a.s.,
• poskytnutí investiční dotace ve výši 100 000 Kč a neinvestiční dotace ve výši  

100 000 Kč Tělovýchovné jednotě Vysočany, IČ 47886129, a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu obce Vysočany,

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040001006/019 
mezi obcí Vysočany a společností E.ON Distribuce, a.s., pro realizaci stavby  
s názvem „Niva – Vysočany, propoj VN 127/125“ na pozemcích ve vlastnictví obce,  
p. č. 712/3, p. č. 722/4, p. č. 847/6, p. č. 847/22, p. č. 847/24 a p. č. 847/26  
v k. ú. Molenburk, obec Vysočany,

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040001006/003 
mezi obcí Vysočany a společností E.ON Distribuce, a.s., pro realizaci stavby  
s názvem „Niva – Vysočany, propoj VN 127/125“ na pozemku ve vlastnictví obce  
p. č. 308/3 v k. ú. Housko, obec Vysočany,

• Zřizovací listinu JSDH Vysočany,
• Závěrečný účet obce Vysočany za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Vysočany za rok 2015, okres Blansko  
a souhlasilo s celoročním hospodařením obce za rok 2015 bez výhrad,

• Účetní závěrku obce Vysočany za rok 2015,
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Vysočany 

a firmou E.ON Distribuce, a.s. pro zařízení distribuční soustavy – realizované 
stavby pod názvem „Vysočany – DP Sobotka“ na pozemku ve vlastnictví obce  
p. č. 9/13 v k. ú. Housko, obec Vysočany,

• záměr výstavby nové hasičské zbrojnice na p. č. 10 a p. č. 11/2, v k. ú. Housko, 
obec Vysočany,

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Spolku pro 
rozvoj venkova Moravský kras za rok 2015,

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Svazku obcí 
Drahanská vrchovina za rok 2015,

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Svazku obcí 
Drahansko a okolí za rok 2015,

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330037441/001 mezi Obcí 
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Vysočany a firmou E.ON Distribuce, a.s. pro zařízení distribuční soustavy – 
realizované stavby pod názvem „Vysočany – přípojka NN, výletiště“ na pozemku 
ve vlastnictví obce p. č. 2/5 v k. ú. Housko, obec Vysočany,

• Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě právo přístupu a příjezdu pro 
kontrolu, udržování, opravu a rekonstrukci kanalizace mezi obcí Vysočany  
a Svazkem obcí Drahansko a okolí. 

Schůze Rady obce Vysočany
Rada obce Vysočany na svých zasedáních od 1. 3. 2016 do 30. 11. 2016 mj. schválila:

• Darovací smlouvu na darování finanční částky k úhradě nákladů na vybudování 
kanalizační přípojky dle přílohy a finanční dar obdarovaným ve výši 2 000 Kč dle 
seznamu darovacích smluv,

• darovací smlouvu na darování finanční částky 3 000 Kč na zabezpečení 
zdravotnických opatření ke stabilizaci a udržení zdravých a kvalitních včelstev 
v našem regionu pro Český svaz včelařů z. s., ZO Sloup v Moravském krasu, 
Sloup 1,

• pozvánku na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vysočany na den 23. 3. 2016 
a zápis z tohoto zasedání,

• výběr nejvhodnější nabídky na akci „Rozšíření sítě veřejného osvětlení za 
prodejnou COOP ve Vysočanech, Molenburku“ a uzavření smlouvy o dílo  
s vítězným uchazečem,

• smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku – č. 10/2016 mezi obcí Vysočany  
a svazkem obcí Drahansko a okolí,

• Základní škole Vysočany projekt čtenářského koutku v zastávkách autobusů  
v Molenburku a Housku,

• výběr nejvhodnější nabídky na akci „Oprava místních komunikací v obci 
Vysočany“a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,

• darovací smlouvu mezi obcí Vysočany a MO STP z. s. Sloup, Vysočany, Šošůvka,
• darovací smlouvu mezi obcí Vysočany a SONS Blansko,
• podání žádosti o dotaci na HZS Jihomoravského kraje v rámci programu Dotace 

pro jednotky SDH obcí na projekt Požární zbrojnice Vysočany,
• Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb mezi obcí Vysočany 

a městem Blansko,
• přidělení zakázky na akci „Oprava komunikací v obci Vysočany“ firmě Karel 

Porč, s.r.o., Badalky 340, 679 71 Lysice, IČ: 29296439,
• smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku a zápůjčce č. 11/2016 mezi obcí 

Vysočany a Svazkem obcí Drahansko a okolí,
• smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č. 8150505002 mezi obcí 

Vysočany a společností INSTA CZ s.r.o., 
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• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 20 000 Kč z dotačního 
programu “Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2016, 

• příspěvek obce na občerstvení pro děti v částce do 1 000 Kč na akci „Pálení 
čarodějnice“,

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60 000 Kč v rámci 
„Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí JSDHO JMK 2013 – 2016“ na „Nákup ostatních věcných 
prostředků a požární techniky v rámci požární ochrany“,

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 000 Kč z dotačního 
programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016“ na 
akci „Obec Vysočany – ČOV a stoková síť, úroky z úvěru“,

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 41 000 Kč v rámci 
„Dotačního programu Škola podporující zdraví v roce 2016 na realizaci projektu 
„Společně krok za krokem… krok jeden z mnoha – úprava šaten“,

• Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku a zápůjčce č. 15/2016, 16/2012, 
17/2016, 18/2016, 19/2016 mezi obcí Vysočany a Svazkem obcí Drahansko  
a okolí,

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500 000 Kč na realizaci 
projektu „Oprava komunikací v obci“,

• záměr konečných úprav RD Vysočany – Molenburk 34 „Vedlejší stavby RD“  
v ploše pozemku p. č. st. 259 v k. ú. Molenburk, obec Vysočany,

• pozvánku na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vysočany a zápis z tohoto 
zasedání,          

• částku do 4 000 Kč na zajištění občerstvení pro pořadatele a závodníky 
Vysočanského triatlonu v roce 2016,

• vyřazení knih z fondu Obecní knihovny Vysočany,
• Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednání 

přestupků s Městem Blansko na období od 1. 1. 2017, 
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů 

Housko,
• Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí  

č. 9550952104 mezi Obcí Vysočany a E.ON Energie, a.s.,
• Smlouvu o vypořádání investičního příspěvku č. 22 a č. 23 mezi Obcí Vysočany  

a Svazkem obcí Drahansko a okolí,
• Smlouvu o spolupráci mezi Organizačně správním institutem, o.p.s., IČ: 01707060, 

se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno a obcí Vysočany,
• finanční částku ve výši 2 000 Kč na zakoupení cen pro děti na akci „Pohádkový 

les“,
• Darovací smlouvu mezi obcí Vysočany a Sdružením hasičů Čech, Moravy  

a Slezska, IČ: 04583833 – okrsek Sloup, 
• Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku – č. 5/16 mezi Obcí Vysočany  

a Svazkem obcí Drahanská vrchovina,
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• obsah zápisu do obecní kroniky za rok 2015,
• ceník pronájmů v obci Vysočany s platností od 1. 9. 2016,
• zveřejnění záměru prodat část nemovitého majetku, pozemek p. č. 823/15 – 

část, oddělenou geometrickým plánem č. 358-119/2016 jako p. č. 823/28 v k. ú. 
Molenburk, obec Vysočany o výměře 355 m2,

• program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany a zápis z tohoto 
zasedání,

• Darovací smlouvu na darování finanční částky ve výši 2 000 Kč k úhradě nákladů 
spojených s nástupem žáka do prvního ročníku Základní školy ve Vysočanech,

• Výroční zprávu Základní školy Vysočany za školní rok 2015/2016 a vlastní 
hodnocení ZŠ Vysočany,

• vyřazení majetku MŠ Vysočany,
• zapojení Základní školy Vysočany do projektu CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0001

229 – Žijeme společně z výzvy č. 02_16 – 022 pro „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ financovaného z OP VVV,

• dle ustanovení zák. č. 561/2004 Sb., §23, odst. 4, výjimku z počtu žáků a stanovila 
pro školní rok 2016 – 2017 celkový počet žáků pro ZŠ Vysočany na 34 žáků,

• „Změnu č. 2 – 2016“, spočívající ve zvětšení plochy k ukládání inertního odpadu 
a zvýšení kapacity skládky k rekultivačnímu účelu dle projektové dokumentace 
a s navrženou změnou, kde jsou dotčeny pozemky parc. č. 2/64 a parc. č. 2/68  
v katastrálním území Housko, obec Vysočany,

• postoupila návrh rozpočtu obce Vysočany na rok 2017 na jednání zastupitelstva 
obce,

• vyřazení majetku ZŠ Vysočany,
• uzavření Dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity mezi 

Jihomoravským krajem a obcí Vysočany, 
• navrhla výši poplatku za svoz komunálních odpadů na rok 2017 v částce 550 Kč 

pro poplatníka.

Svoz komunálních 
odpadů v roce 2017

11.01.  22.03. 31.05. 09.08. 18.10. 27.12.
25.01.  05.04. 14.06. 23.08. 01.11. 
08.02.  19.04. 28.06. 06.09. 15.11. 
22.02.  03.05. 12.07. 20.09. 29.11. 
08.03.  17.05. 26.07. 04.10. 13.12. 
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Vraždy a něžnosti – o čem to je?
V rekreační chatě cestovní kanceláře, 

někde hluboko v šumavských hvozdech, 
se během jedné noci sejde podivná sešlost 
lidí. Ne moc úspěšný podnikatel Lumír 
se svou milenkou Stellou, věhlasný da-
bér večerníčků Viktor s novou přítelkyní 
Evou a spisovatel televizních detektivek 
Evžen. Ti všichni si koupili pobyt na sa-
motě v lese především proto, aby mohli 
v klidu naplnit své cíle. Lumír zabít svou 
stárnoucí milenku Stellu, Viktor uchvá-

tit svou novou milostnou kořist Evičku 
a spisovatel Evžen konečně dopsat svůj 
scénář.  Cestovní kancelář společně s vý-
zkumným ústavem však potřebuje udělat 
pro EU průzkum. A tím pádem dochází 
na tomto jinak opuštěném místě Šumavy 
snad k největší koncentraci turistů na svě-
tě. Když rozrazí dveře další příchozí, dvě 
bavorské přítelkyně, chata je definitivně 
přeplněna a komedie může začít. 

Renata Škrobová, režie

Můžete se těšit na divadelní představení Vraždy 
a něžnosti, které se bude konat v sále kulturního 

domu ve Vysočanech 11. 3. 2016.
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 Svaz tělesně postižených v České re-
publice Sloup, Šošůvka, Vysočany z.s.

Bývá zvykem na konci roku hodnotit, 
co nám rok přinesl, co odnesl, v čem byl 
jiný než léta minulá. V únoru se konala 
členská schůze v Šošůvce v sále kultur-
ního domu. Této členské schůze se zú-
častnilo 90 členů ze 140 zapsaných. Jako 
host za námi zavítal pan Šindelka, sta-
rosta obce. Paní ředitelka Mgr. Jurková 
obohatila naši členskou schůzi vystou-
pením dětí z mateřské školky Šošůvka 
divadelní hrou na vánoční téma. Dalším 
programem bylo hudební vystoupení 
Simony Šindelkové ze Šošůvky. Členové 
byli seznámeni se změnami v organizaci  
a s plánovanými akcemi v roce 2016. Po-
dle NOZ spadá organizace pod Minister-
stvo spravedlnosti a je zapsána ve spol-
kovém rejstříku. Máme pětičlenný výbor  
a tříčlennou revizní komisi. Členská 
schůze byla ukončena bohatou tombolou.  
V březnu se konal ozdravný pobyt  
v lázních Bechyně, kterého se zúčastnilo  
48 členů, a to i z jiných organizací.  
V červnu jsme tradičně pořádali 2 pobyty 
v Luhačovicích, v hotelu Vltava. Dále byl 
uspořádán půldenní zájezd na hrad Svo-
janov a na výstavu obrazů paní Mgr. Koc-
manové v galerii Letovice. V červenci ab-
solvovali naši členové pobyt v oblíbených 
Janských Lázních v pensionu Horský 
Dvůr (zájem je i na rok 2017). Tento pobyt 
patří spolu s pobyty v Luhačovicích mezi 
naše stálice. V srpnu proběhl celodenní 
výlet na letní Floru do Olomouce. V září 
byl opět pro velký zájem pobyt v Luha-

čovicích v hotelu Vltava (je zde možnost 
návštěvy koncertů a divadla, pitná kúra 
a další). Další plánovaný pobyt byl v Rý-
mařově v hotelu Slunce, kde byla mož-
nost návštěvy aquacentra (bazén, vířivá 
koupel, sauna, parní kabina). Aquacen-
trum bylo hodně využíváno účastníky 
pobytu. V rámci pobytu se uskutečnily 
dva půldenní zájezdy a jeden celoden-
ní (hrad Sovinec, zámek Bruntál, Lázně 
Karlova Studánka a výstava dřevěných 
soch). Na rok 2017 máme nasmlouvané 
tyto pobyty: březen – Bechyně, červen  
a září – Luhačovice, červenec – Janské 
Lázně. Ve spolupráci s OÚ Šošůvka pro-
běhla v říjnu charitativní sbírka pro Dia-
konii Broumov. Životní výročí v letošním 
roce oslavilo 37 našich členů. Nejstarší 
člen má 91 roků. Tradici nebudeme rušit 
a zase v roce 2017 popřejeme naším čle-
nům k jejich výročí. Děkujeme OÚ Šošův-
ka, OÚ Vysočany, městysi Sloup za jejich 
podporu v naší práci a také těm členům 
výboru MO STP, kteří se angažují v práci 
pro svaz. Nakonec mi dovolte malé roz-
jímání k nadcházejícím vánočním svát-
kům: „Věděli jste, nevěděli, co přináší 
snítka jmelí, co ta snítka zelená pro ka-
ždého znamená? Ty zelené ratolesti při-
nášejí lidem štěstí. Kde to jmelí roste? To 
vám poví les, to vám poví borovice, skoro 
u nebes“. Šťastné a veselé svátky vánoční 
a do roku 2017 hodně úspěchu a zdraví 
všem přeje

Marie Filoušová, předsedkyně MO STP
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SDH Housko v roce 2016
Naše domovy jsou již provoněné vá-

nočním cukrovím, mráz maluje obrázky 
na skleněné okenní tabulky, nastává čas 
klidu a odpočinku. Jenže čert nikdy nespí 
stejně tak jako Sbor dobrovolných hasičů 
Housko, který se už poctivě připravuje 
na nadcházející rok. Věříme, že bude opět 
tak vydařený jako ten letošní, který byl 
protknutý mnoha akcemi a událostmi. 
Pojďme si je nyní shrnout.

Leden se pro náš sbor stal tvůrčím mě-
sícem, ve kterém se i kámen změní k ne-
poznání. Herecký um, který je snad v kaž-
dém našem členovi, dostává příležitost se 
projevit ve scénkách na hasičském bále. 
Ten pohled na vyprodaný sál kulturního 
domu nás přesvědčil o tom, že v roce 2017 
uspořádáme 4. hasičský bál (28. ledna).  
V únoru jsme nezapomněli vyrazit do ulic 
a vytvořit za doprovodu harmoniky a vo-
zembouchu ostatkový průvod. Houskov-
ští nám otevřeli své příbytky a také svá 
srdce. Jejich štědrost je ohromná. Červen 
byl už o něco náročnější. První polovina 
tohoto měsíce patřila dětem. Snažili jsme 
se pro naše nejmenší připravit příjemnou 
soutěžní atmosféru a spoustu odměn  
v rámci dětského dne. Počasí bylo více 
než hřejivé a děti si mohly vyzkoušet kro-
mě tradičních disciplín i práci s hasičskou 
hadicí. V druhé polovině června jsme 
oslavili 105. výročí založení našeho sbo-
ru. Na slavnostní valné hromadě, kde nás 
poctili svou návštěvou zástupci Okres-
ního sdružení hasičů Blansko i zástupci 
sborů patřících do našeho okrsku, jsme 
vyznamenali některé naše členy čestný-
mi uznáními, medailemi Za věrnost, Za 
příkladnou práci či Za Zásluhy. 25. červ-
na pak oslavy vyvrcholily mší svatou  
a žehnáním Tatře – zásahovému vozidlu 

JSDH Vysočany u kapličky v Housku  
a ukázkami hasičské techniky a hasič-
ských zásahů, ukázkou vybavení a prá-
ce Zdravotnické záchranné služby Jiho-
moravského kraje a tanečním večerem  
u tenisového kurtu v Housku, kterým 
nás provázela hudba skupiny Pohoda. 
Červenec byl ve znamení medu a makrel. 
Ve spolupráci s místními včelaři proběhl 
makrelový večer spojený s medobra-
ním. Letos jsme se snažili akci rozšířit  
o jarmark výrobků místních „šikovných 
ručiček“. Návštěvníci si mohli kromě 
medu a medových výrobků zakoupit 
např. trubičky nebo výrobky ze skla  
a korálků. Konec srpna nám dopřál opět 
krásné počasí a členové našeho sboru po-
prosili pohádkové postavy žijící v lese  
u chatové části naší obce, aby se zase po 
roce zjevily a nechaly děti, nejen ty vyso-
čanské, vysoutěžit si sladkosti a jiné od-
měny. Letos přišli na pomoc do pohád-
kového lesa Rumcajs s Mankou, Asterix  
a Obelix, vodníci, medvědi, Karkulka, 
myslivci, zvířátka, hejkalové, Ferda Mra-
venec s Beruškou, čerti, víly a loupežníci. 

Nezapomněli jsme také pomáhat. Dva-
krát jsme pro občany Vysočan provedli 
sběr vyřazených elektrospotřebičů a sběr 
železného šrotu. Postavili jsme vánoč-
ní strom v Housku před Pohostinstvím  
u Klemsů. Členové našeho sboru, kte-
ří jsou členy JSDH Vysočany, se pečlivě 
starají o jim svěřenou požární techniku 
a vždy přispěchají na pomoc tam, kde je 
potřeba, ať už se jedná o požár či o odstra-
nění shnilých větví ohrožujících svým pá-
dem ze stromů život našich spoluobčanů. 

Letos jsme se také účastnili dvou soutěží 
v požárním sportu. V květnu na okrsko-
vé soutěži v Petrovicích nás reprezento-
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vala tři družstva – ženy, muži do 35 let  
a muži nad 35 let. Muži nad 35 let se umís-
tili na 4. místě, muži do 35 let na 7. místě  
a ženy stály na bedně. Odvážely si pohár 
za krásné 3. místo. V červenci jsme se zú-
častnili soutěže O pohár starosty v Kulí-
řově. Reprezentovala nás celkem 2 druž-
stva. Smíšené (muži do 35 let + muži nad 
35 let) a ženy. Ženy si vyzkoušely štafetu 
proti mužským týmům a získaly 5. místo. 
Smíšené družstvo pak stálo na stupních 
vítězů hned dvakrát. V požárním útoku se 
umístili na 2. místě a ve štafetě na místě 3.

Za celý náš sbor bych chtěla poděkovat 
včelařům z Vysočan za jejich spolupráci  
v rámci medobraní a za zajímavý pro-
gram, který celé medobraní provázel. 
Chtěla bych poděkovat obci Vysočany 
za finanční podporu a velmi dobrou spo-
lupráci s naším sborem. Také bych chtě-
la poděkovat našim spoluobčanům za 
finanční příspěvky a podporu našemu 

sboru, za jejich přízeň a za návštěvnost 
našich akcí. Chtěla bych poděkovat hu-
debním skupinám Reflex-Rock a Poho-
da za jejich výborný hudební program  
a Danku Zouharovi alias DJ Dandymu za 
skvělou spolupráci. Ale hlavně bych chtě-
la poděkovat všem členům našeho sbo-
ru, kteří se podílejí na fungování našeho 
sboru, za jejich aktivitu, akceschopnost, 
ochotu, za přikládání rukou k dílu…jste 
báječní, moc vám děkuji za práci pro sbor 
a obdivuji vás. Bez vás by to rozhodně 
nešlo!!! Děkuji vám!!!

Sbor dobrovolných hasičů Housko Vám 
přeje krásné prožití vánočních svátků a co 
nejlepší vkročení do dalšího roku, pokud 
možno bez naší pomoci, resp. pomoci 
naší zásahové jednotky.  

Za SDH Housko Ing. Bc. Lenka Sedláková
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Nekalé obchodní praktiky 
podomních prodejců

Příspěvek včelařů

Podomní prodej je velmi rozšířenou 
praktikou, jejíž smysl spočívá v překva-
pivé návštěvě spotřebitele v jeho bydlišti  
a následném uzavření smlouvy. Tato prak-
tika znepříjemňuje život mnoha spotřebi-
telům, kteří často neví, jak se podomním 
prodejcům bránit, či jak od uzavřené 
smlouvy odstoupit. Ve většině případů je 
však cesta ke zbavení se nechtěné smlou-
vy snadná. Občanský zákoník umožňuje 
od smlouvy uzavřené při podomním pro-
deji odstoupit do 14 dnů od jejího uza-
vření. Spotřebitel je povinen vrátit zboží 
prodejci, a naopak prodejce je povinen 
vrátit spotřebiteli kupní cenu zboží. Zá-
kon tedy spotřebitele chrání, avšak podo-
mní prodejci jsou vynalézaví a jejich prak-
tiky působí problémy. Příkladem může 
být telefonát, na jehož základě spotřebitel  
s návštěvou podomního prodejce souhla-
sí. Nejedná se pak už o podomní prodej 
jako takový, neboť chybí prvek překvape-
ní spotřebitele a v případě, že je uzavřena 
smlouva, zákon neumožňuje odstoupit od 
smlouvy do 14 dní. Podomní prodejci se 
také často představují průkazy, na kterých 
však bývá jméno jiné společnosti, než kte-
rou skutečně zastupují. Důvodem je sna-

ha získání důvěry spotřebitele, a proto je 
vhodné informace od podomních prodej-
ců vždy ověřovat. Stává se, že spotřebitelé 
příliš spoléhají na zákaz podomního pro-
deje v jejich obci. Tento zákaz však nepů-
sobí neplatnost smlouvy uzavřené s po-
domním prodejcem. Jeho účelem je postih 
činnosti podomního prodejce, a tedy mož-
nosti spotřebitele např. zavolat obecní po-
licii. Ačkoli je podomní prodej nepříjem-
nou praktikou, lze se mu účinně bránit. Je 
vhodné nevpouštět neznámé lidi k sobě 
domů nebo je možné zavolat obecní policii 
a na činnost podomního prodejce upozor-
nit. Informace od podomního prodejce by 
si měl spotřebitel ihned ověřit a také ne-
být důvěřivý ke všemu, co prodejce řekne.  
V případě, že však spotřebitel smlouvu 
podepíše, je možné od ní odstoupit. Dů-
ležité je však jednat ihned a situaci řešit. 

Gabriela Brejchová, odborná 
právní poradkyně SOS - Asociace, z.s.

propagovali na veřejnosti. S našimi výno-
sy jsme spokojeni. Medu bylo dostatek  
a jsme rádi, že o něj byl také veliký zájem. 

Již třetím rokem se místní včelaři snaží 
přiblížit svoji činnost našim občanům, ale 
i široké veřejnosti prostřednictvím našich 
akcí zvaných „Medobraní“. Tato akce je 

Příroda se oděla do bílého, blíží se Vá-
noce a také konec roku. Lidé bilancu-
jí, co všechno za ten rok stihli, na co jim 
čas  nezbyl, nebo co zanedbali. Také my, 
včelaři, se zamýšlíme, zda jsme se dob-
ře o včeličky starali, dobře je léčili a také 
zda jsme tu naši bohulibou činnost dobře 
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a i příspěvek dalšího hosta Pavla Zukala 
ze Šošůvky. Všechny akce se nám vydaři-
ly a také věříme, že se všichni se těší na 
ty příští. Naše poděkování za pomoc také 
patří děvčatům SDH Housko, za jejich za-
pojení do této úspěšné akce.

Včelaři Vysočany přejí všem hodně lás-
ky, zdraví a pokojné prožití svátků vánoč-
ních a vše nejlepší do nového roku.

Josef Král

určena široké veřejnosti a také hlavně pro 
děti. K vidění na akcích bylo nejen dosta-
tek medu k ochutnání, ale i prosklený úl, 
který byl obletován dětmi a který je také 
velmi zaujal. Zvídavost dětí byla veli-
ká. Děti mohly zblízka pozorovat pilnou 
práci a dění  včel. Naši i okolní včelaři 
nabízeli ochutnávky svých medů, které 
bylo možné i zakoupit. Potěšilo nás, že 
vždy všechny přítomné též zaujala před-
náška inženýra Ivana Doležala ze Sloupu  

Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech o Vánocích se bu-
dou konat v následujících termínech:
24. 12. 2016 21.30 hod. Štědrý den, vigilie narození Páně
25. 12. 2016 09.30 hod. Slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek
25. 12. 2016 14.30 hod. Vánoční besídka, Te Deum a Svátostné požehnání
26. 12. 2016 09.30 hod. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
30. 12. 2016 17.00 hod. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. 2016 18.00 hod. Svatého Silvestra I., na poděkování a prosba o Boží  
    pomoc
01. 01. 2017 09.30 hod. Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie, 
    zasvěcený svátek 

Informace farního úřadu

Bořivoj Sekanina
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Drazí bratři a sestry v Kristu, přátelé, 
rád vás všechny tímto zdravím a upřím-
ně děkuji za štědrost, kterou jste projevili 
při veřejné sbírce v sobotu 3. 12. Vím, že 
čas nebyl ideální. Doba před Vánocemi 
bývá náročná nejen z pohledu časového, 
ale i finančního. Proti všem těmto okol-
nostem se nakonec vybralo úctyhodných 
127 783 Kč. Otec Marcel, když jsem ho  
o tom všem informoval, úplně se v te-
lefonu odmlčel a všem vám gratuloval.  
I já vyjadřuji každému zvlášť a všem do-
hromady srdečný dík. Pán Bůh odplať 
každému, který přispěl věčným dobrem  
a láskou. Každou neděli jedna ze všech 
bohoslužeb nese úmysl: za farníky a dob-
rodince farnosti, tedy za vás a všechny 
příznivce, kteří nás podporují. Je to úžas-
né a velké dílo, které odstartoval otec 
Marcel. Věřím, že společným úsilím to 
dotáhneme do zdárného konce. Už teď se 
těším, až se jednou v našem kostele sva-
tého Cyrila a Metoděje rozezní varhany, 
které budou „chloubou“ nejen naší far-
nosti, ale i našeho okolí. A na závěr pří-
běh, který ukazuje, že vše má svůj čas. 

Byl jednou jeden dřevorubec, který 
přišel vzít práci na pile. Plat byl dobrý  
a pracovní podmínky ještě lepší, a tak 
chtěl dřevorubec udělat dobrý dojem. 
První den přišel za vedoucím, ten mu 
dal sekyru a svěřil mu kus lesa. Muž šel 

nadšeně do lesa kácet. Za jediný den po-
kácel osmnáct stromů. „Výborně,“ řekl 
mu vedoucí. „Jen tak dál.“ Dřevorubce 
ta slova povzbudila a rozhodl se, že dal-
ší den svůj výkon ještě vylepší. Proto šel 
brzy spát. Na druhý den vstal dřív než 
ostatní a šel do lesa. Ať se snažil, jak chtěl, 
pokácel ten den jen patnáct stromů. „Asi 
jsem unavený,“ pomyslel si. Rozhodl se, 
že půjde spát se slepicemi. Za svítání 
vstal, rozhodnutý pokořit rekord osm-
nácti stromů, ale ten den jich nedokázal 
pokácet ani polovinu. Další den jim bylo 
sedm, pak pět a další den strávil celé od-
poledne tím, že se snažil pokácet svůj 
druhý strom. Dřevorubec měl obavy, co 
na to řekne vedoucí, a tak za ním šel, aby 
se mu svěřil. Zapřísahal se, že se opravdu 
snaží, jak jen může. Vedoucí se ho zeptal: 
„A kdy jsi naposledy brousil sekeru?“ 
„Brousil? Neměl jsem čas ji brousit, po-
řád jsem jen kácel.“

Milí Vysočanští, Bůh nám dopřává čas, 
abychom jej dobře využili. Dobře vyu-
žít znamená v pravý čas dělat to pravé. 
A tak vám všem ze srdce přeji, abychom 
ten čas, který nám bude z Boží dobroty  
v nastávajícím roce 2017 dán, prožívali 
naplno, abychom vždy věděli „kdy kácet 
a kdy brousit“. K tomu vám všem upřím-
ně a ze srdce žehnám.

o. Zdeněk Fučík

Farnost Vysočany
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Po jarním znovuvzkříšení několik let 
nepoužívaného včelína u pí. Dany Kra-
tochvílové jsem v červnu 2015 dostal od 
Ládi Mynaříka roj a s jeho pomocí jej 
usadil do prvního úlu. Tak jsem se vrá-
til k včelaření, kterému jsem se naučil 
od svého tchána pana Adolfa Zouhara, 
čímž mu skládám poděkování, že mě 
naučil počátkem 80. let minulého století 
něčemu užitečnému, k čemu se takto po 
létech vracím. Ten první rok mého včela-
ření spočíval v nutnosti zajistit také další 
včelstva a přes podzim včelařského roku 
je značným úsilím dotlačit do podoby, 
kdy úspěšně přežijí zimu. Jedno včelstvo 
je málo, a tak jsem koupil ještě další tři 
oddělky a krmil a krmil a přidával mezi-
stěny ke stavbě díla. Než jsem odjel kon-
cem září toho roku na vysněnou cestu 
byla tři včelstva ve dvou nástavcích, kaž-
dý o jedenácti rámcích rozměrů 39x24 cm  
a jedno v jednom nástavku. Čtyři včel-
stva na začátek jsou tak akorát v situa-
ci, kdy včelař nemá dílo a musí udělat 
vše, aby si včelstva postavila, a to se jim 
s mou pomocí podařilo. Díky jim za to. 
Když jsem se koncem října vrátil z úspěš-
ně absolvované cesty, při níž jsem si spl-
nil své cestovatelské sny, tak mě všechna 
včelstva překvapila při proletech i tím, 
že nosila hodně pylu. Byl totiž krásný 
podzim, a tak i vhodné klima mě bylo ku 
pomoci. „Zahodil“ jsem klíče od včelína 
a chodil potichu kolem a poslouchal, jak 
všechna včelstva spokojeně hučela. Jaká 
to radost opět začínajícího včelaře. A tak 
šel čas, minuly Vánoce i Nový rok čas 
se přehoupl i přes Tři krále a na obzoru 
bylo již nové včelařovo jaro v roce 2016. 
Blížila se jarní rovnodennost, a tak jsem 

připravil medocukrové těsto, stejně jak 
jsem to kdysi dělával, a po návratu z ly-
žování jsem jim těsto v polovině března v 
příhodné venkovní teplotě a za sluneční-
ho svitu, kdy včely létaly, po 1 kg předlo-
žil na loučky horního nástavku. Za dva 
týdny bylo pryč, a tak jsem jim dal další,  
a pří léčení nátěrem plodu měly matky 
ve všech úlech zakladeny oboustranně 
nejméně 4 rámky. Tak se mi odvděčily za 
moji námahu s výrobou této pochoutky. 
A pak už to šlo ráz na ráz. Rozšiřování  
o nástavky s mezistěnami, výměna den 
úlů za dna s varroa sítem, přidávání 
stavebních rámků na stavbu trubčiny 
a kontrola kladení. Při ní jsem přišel 
na to, že jsem přišel u jednoho včelstva  
o matku (nenašel jsem modře značenou). 
Při následné podrobné kontrole po 14 
dnech už jsem ale nalezl vajíčka i plod 
ale i novou neoznačenou matku. Začaly 
kvést třešně a ovocné stromy, tak jsem 
osadil úly mateří mřížkou a dodal dal-
ší nástavek s mezistěnami. To již začala 
kvést řepka, a tu jsem využil maximálně 
ke stavbě. A je tu začátek června, moje 
první vytáčení medu, zjištění rojových 
matečníků, vytvoření oddělků k roz-
šiřování včelstev, nákup šesti denních 
matečníků z Kývalky a také usazování 
jediného letošního roje, který mi chytil 
pan Halaxa, tak ještě jednou díky. A pak 
se začaly dít věci, při kterých mě včely 
dokonale školily. Nezavíčkované mateč-
níky z Kývalky nepřijaty, tak jsem do od-
dělků dal rámky s nalezenými rojovými 
matečníky. Ve dvou oddělcích pohoda, 
ale jeden oddělek pokračoval v započa-
tém školení. Pomalu slábl, a tak jsem tam 
dal rámek s plodem od vajíček a zase 

Zpátky ke včelám
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nic. Mezitím byla i radost z dalšího vy-
táčení medu, tentokráte z maliní, smrku 
i lípy. Vytáčení končí a při velice podrob-
né kontrole jsem v tomto oddělku našel 
pár trubčích buněk na plástech. Tak po-
zor, je tam trubcokladná matka. Odnesl 
jsem postupně celý úl cca 50 m od vče-
lína a tam pečlivě ometl do trávy včely 
ze všech rámků, nástavků a dna. Všech-
ny díly bez včel jsem pak vrátil zpět do 
včelína. Podařilo se mi u přítele Pelouška 
zajistit rozkladenou matku a tak jsem ji v 
klícce navrácenému a osiřelému včelstvu 
nabídl a to ji přijalo. A tím skončilo moje 
letošní školení včelami. Začal jsem krmit 
a léčit. Moje včelstva přežila i první léčení 
kyselinou mravenčí, kdy jsem dal do ka-
ždého úlu po dvou deskách s kyselinou, 
ale brouků na podložkách bylo jako po 
rozsypání máku. Přiznám se, že jsem se 
zhrozil, byly jich stovky a možná i někde 
více. Byl také velký rozdíl ve spadu úl od 

úlu. Tak to pokračovalo i při dalším léčení 
kyselinou mravenčí, kdy jsem dal do úlů 
po jedné desce a jen se změnilo množství 
brouků spadlých v jednotlivých úlech.  
V polovině září všechna včelstva ve dvou 
nástavcích byla nakrmena, a to velice 
rozdílně od 6 kg do 20 kg na úl. V říjnu 
léčení fumigací, na počátku listopadu 
další fumigace a vždy padaly brouci, při 
druhé fumigaci jen desítky případně jed-
notlivý brouci a ještě aerosol. A pak zase 
„zahodím“ klíče od včelnice. A co plánu-
ji do budoucna? Příští rok snad zvládnu 
rozšíření na 13 včelstev, vlastní chov ma-
tek, jejich značení a možná se mi podaří 
ulovit i dotaci na medomet s el. pohonem  
a bude medu alespoň jako letos. A nako-
nec chci poděkovat všem včelařům, kteří 
mi pomohli nejen radou, a přeji jim ať se 
jim v jejich konání daří alespoň tak jako 
mně.

Augustin Markusík  

Spolek občanů zdravotně postižených 
civilizačními chorobami Blanenska

Činnost Spolku je zaměřena na pořá-
dání ozdravných pobytů v přírodě pro 
občany s civilizačními chorobami – kar-
diaky a diabetiky. Účast na ozdravném 
pobytu posiluje jejich fyzickou kondi-
ci a výrazně jim zlepšuje rozsah pohy-
bu a dobrou náladu. Sdružujeme cca  
320 zdravotně postižených občanů z ce-
lého okresu Blansko, kteří jsou evidová-
ni u základních organizací Svazu tělesně 
postižených v šesti Pobočných spolcích. 
Jde o Pobočný spolek Blansko 3, zastu-
puje Josef Vágner, Lipůvka, Eva Kristý-
nová, Sloup-Šošůvka, Marie Filoušová, 

Kotvrdovice, Josef Tichý a Adamov, Mi-
loslava Rejdová. Výbor Spolku se schází 
se zástupci Pobočných spolků 1x měsíčně  
v Blansku na Čapkové ulici č. 6. Cílem vý-
boru je zapojovat více mladších občanů 
do práce při organizování naší činnosti. 
Všichni pracují bez nároku na odměnu, 
ani na pokrytí nezbytných nákladů nedo-
stáváme žádné dotace. Závěrem bychom 
chtěli poděkovat všem členům Spolku, že 
tak obětavě vynakládají svůj volný čas ve 
prospěch spoluobčanů postižených civi-
lizačními chorobami.

Stanislav Kala
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Tříkrálová sbírka 2017
Od 1. do 15. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupin-

ky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli 
v  nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se 
současným zachováním důstojnosti každého člověka. Motto sbírky: „Kdo dává, sám 
nakonec dostává“. 

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2017
• Podpora hospicové péče.
• Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže.
• Podporu integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením – 
 sociální začlenění (bydlení, podpora a provázení).
• Podpora dobrovolnického centra.
• Pomoc lidem v sociální nouzi.

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 827 836 Kč. 
Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty: 
• Podpora prorodinných aktivit.
• Pomoc nemocným zvláště v domácí hospicové péči.
• Podpora preventivních aktivit dětí a mládeže.
• Koordinace dobrovolníků.
• Podpora komunitního centra v Doubravici.
• Podpora lidí v nečekané krizové situaci.

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost  
z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe. 
Děkujeme. Informace o službách a sbírce naleznete na www.blansko.charita.cz.

Oblastní charita Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, 516 417 351, www.blan-
sko.charita.cz, Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková, mobil: 739 389 140, marie.sed-
lakova@charita.cz.

Hledáte práci z DOMU?
http://www.pracevevolnu.cz/
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Lego v MŠ
Koncem minulého školního roku za 

námi do MŠ přišel tatínek Vojtíška Ka-
káče. Ptal se, jestli bychom chtěli Lego 
Duplo. Taková nabídka se neodmítá. Ne-
trvalo dlouho a p. Kakáč nám do MŠ při-
nesl velikou bednu plnou kostiček, oký-
nek, zvířátek, podvozků a jiných dílků. 

Byli jsme nadšeni, stejně jako děti, které 
zaujalo velké množství barevných tvarů. 
Starší děti se hned daly do stavění a vy-
tvořily krásnou ZOO. Některé děti jen 
přihlížely, postupně se však zapojily do 
hry. Nejvíc je zaujaly žirafy, lvíčci, med-
vědi, tygříci, ale i z ostatních tvarů sklá-
daly auta, domy… 

Postupně se stalo velice oblíbenou 
stavebnicí, která rozvíjí u dětí zručnost, 
jemnou motoriku, fantazii, kreaktivi-
tu, představivost. Děti poznávají barvy, 

tvary. Učení je pro děti příležitost k ex-
perimentování a objevování, zkouší nové 
způsoby přemýšlení a chování. Děti mezi 
sebou komunikují, při společném tvoření 
se musí domlouvat – rozvíjí volní vlast-
nosti. 

Naše mateřská škola prošla v minu-
lých letech celkovou rekonstrukcí. Máme 
nejen krásné a estetické prostředí, ale  
i spoustu pěkných a zajímavých hraček, 
které přispívají k rozvoji osobnosti dítěte. 
Lego se stalo jednou z velice oblíbených 
hraček. 

Chtěla bych tímto poděkovat p. Kaká-
čovi za sponzorský dar a dětem přeji ra-
dostné tvoření plné pěkných zážitků.

Rodičům, dětem i všem občanům přeji 
klidné a spokojené Vánoce.

Blanka Hejčová, ředitelka MŠ 
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Všimli jste si? Zase se v té škole svítí!

Samozřejmě. Každé úterý a čtvrtek, ale  
i ve středu nebo v pondělí. Proč? Odpo-
věď je jednoduchá. Žáci navštěvují zdar-
ma zájmové kroužky. Kroužky mají své 
speciální názvy. V úterý probíhá Klub zá-
bavné logiky a deskových her a ve čtvr-
tek Klub čtenářský. V pondělí, ve středu 
a ve čtvrtek pak zase Klub přípravy na 
vyučování. Speciální názvy všechny tyto 
aktivity mají proto, že škola na ně zís-
kala zvláštní finanční prostředky v hod-
notě 271 000 Kč. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, jeho řídící orgán 
operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělání vyhlásil výzvu „Podpora škol 
formou projektu zjednodušeného vyka-
zování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Cílem 
této výzvy je finančně podpořit školy 
formou projektů. Kromě podpory vzdě-
lávání pedagogů je také důležitou oblastí 
zařazení všech žáků do hlavního vzdělá-
vacího proudu, čemuž mají pomoci prá-
vě tyto kluby. Kluby fungují jako volno-
časové aktivity, které vedou ke zvýšení 
čtenářské nebo matematické gramotnosti 
žáků. 

Čtenářský klub vede Mgr. Soňa Švrči-
nová. Probíhá každý čtvrtek a je do něj 
zapojeno 9 žáků z 1. až 5. ročníku. Klu-
bový prostor je vybaven vhodnými dět-
skými knihami, a to včetně knih autorů 
současné dětské literatury z oblasti belet-
rie, populárně naučné knihy či vhodné-
dětské encyklopedie. Aktivity a činnosti 
jsou vytvářeny tak, aby vedly k rozvoji 
čtenářských dovedností, byly přínosné, 
motivující a pestré. Mimo jiné proběhla 
návštěva místní knihovny nebo beseda 
se spisovatelem Janem Opatřilem nad 
knihou Kapřík Metlík. V plánu je i čtení 

praktických knih – Kuchařky pro kluky 
a Kuchařky pro holky. Všechny zjiště-
né informace z těchto knih žáci využijí  
a především prožijí a zažijí. Mají za 
úkol připravit štědrovečerní školní ta-
buli. (Štědrý večer ve škole bude už  
21. 12. 2016 opravdu večer, i s koledami, 
rozdáváním dárků nebo štědrovečerní-
mi zvyky. Pak si ve škole usteleme a po 
pohádce na dobrou noc ulehneme. Třeba 
nás probudí Duch Vánoc.)

Do klubu zábavné logiky a deskových 
her se přihlásilo celkem 18 žáků. Každé 
úterý se scházíme v „modré třídě“. I zde 
jsou zapojeni žáci všech ročníků a je třeba 
respektovat jejich individuální potřeby  
a požadavky, např. rozdílnou úroveň 
matematické gramotnosti, jejich věk  
a různé zájmy. Zaměřujeme se na rozvoj 
paměti, vrozené logiky, verbálních schop-
ností, matematických schopností, plošnou  
a prostorovou představivost, kreativitu, 
důvtip, funkční gramotnost, praktickou 
inteligenci, vnímání nebo postřeh. Vy-
užíváme nejen již zakoupené pomůcky 
– sbírky logických úloh, hádanky, rébu-
sy hlavolamy, ale především jsme po-
řídili logické a strategické deskové hry, 
detektivní hry, karetní hry nebo rolové 
hry RPG (role-playing games). Začínáme  
i s podporou informatického myšlení  
nebo si jen tak zahrajeme strategickou 
nebo logickou hru na počítači. Čeká nás 
i několik zajímavých projektů nebo ná-
vštěv, ale to je zatím tajemství.

Přípravu na vyučování vede třikrát 
týdně paní vychovatelka Dana Kouřilo-
vá. Žáci sem mohou chodit maximálně 
3-4, aby bylo možno se žákům individu-
álně věnovat, motivovat je a dovysvětlit 
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Skauti Vysočany
1. oddíl naděje 

to, co jim ve škole uniklo, nebo s čím jim 
doma rodič nemůže pomoci. Ne proto, že 
by nechtěl, ale třeba proto, že se angličti-
nu neučil. 

A to není vše. Nesedíme jen u knih 
nebo počítačů. I letos jsme zapojeni  
v pilotním ověřování společného progra-
mu Ministerstva mládeže, tělovýchovy  
a sportu a Národního ústavu pro vzdě-
lávání „Hodina pohybu navíc“.  Žáci 1. –  
4. ročníku mají jednou týdně 1 vyučovací 
hodinu pohybu navíc. Program je zamě-
řen zejména na míčové kolektivní hry – 
fotbal, basketbal, házená, ragby, volejbal 

Skauting – to je přátelství, poznání, zá-
bava, sport, odpočinek ale i dřina a pře-
konání sama sebe.

Náš 1. oddíl Naděje Vysočany, ve kte-
rém je registrováno přes třicet členů, le-

a zvláštností je lední hokej. Jde přede-
vším o to, hravou formou žáky seznámit 
s těmito sporty, užít si radosti z pohybu, 
získat vztah k pravidelným sportovním 
aktivitám, najít sportovního ducha. V ko-
nečném důsledku hodina pohybu navíc 
přináší i rozvoj osobnosti – naučím se po-
máhat druhým, jednat férově, spolupra-
covat, ale i smířit se s tím, že někdy pro-
hraju. Pak nezbývá než soupeři popřát ze 
srdce a uznat, že byl lepší.

Krásné Vánoce, a aby ten rok 2017 byl 
lepší než ten starý, přeje za všechny žáky 
i zaměstnance ZŠ Vysočany.

Jana Sehnalová, ředitelka školy

tošním rokem oslavil 10 let své skautské 
činnosti ve Vysočanech.

Nyní se skládáme z dívčí družiny Beru-
šek, chlapecké družiny Medvědů bariba-
lů, Rysů a družiny roverů Svišťů.

Spolek rodičů při ZŠ Vysočany a ZŠ Vysočany si dovoluje pozvat všechny ob-
čany z blízka i z dálky na posezení nad šálky kávy nebo čaje a příjemné strávení 

zimního podvečera, kterým bude 

VÁNOČNÍ KONCERT
Na programu: nejen vánoční písně hudební skupiny Šošůvská schola

Kdy: 30. prosince 2016 v 17.00 hod.
Kde: Kulturní dům ve Vysočanech

Vstupné: dobrovolné
Připraveno je bohaté občerstvení sladké i slané s masem nebo sýrem. Nebude 

chybět speciální punč.
Srdečně jste zváni.
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Během letošního roku se událo mno-
ho akcí. Společně jsme podnikli v obdo-
bí jarních prázdnin skautskou výpravu. 
Základna naší výpravy byla fara v Proti-
vanově a celá výprava se nesla v mafián-
ském duchu.

V měsíci dubnu jsme se zapojili do ce-
lostátního projektu Skautský dobrý sku-

tek. Cílem bylo vyčistit alespoň část okolí 
Vysočan od odpadků. 

V květnu proběhl okresní závod vlčat a 
světlušek v Letovicích s názvem „Jak vy-
cvičit Letovického draka“, kterého jsme 
se také zúčastnili. Družina Medvědů se 
umístila na neuvěřitelném druhém mís-
tě a družina Berušek na krásném osmém 
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místě. Celý závod byl propojen znalost-
mi skautingu a všeobecnými znalostmi  
a skautskými dovednostmi. 

Vyvrcholením celého skautského roku 
byl letní tábor, který se konal v Němčicích 
na tábořišti Randulka od 6.–16. července 
2016. Letošní téma bylo Harry Potter.  
V rámci této celotáborové hry děti musely 
společně se samotným Harrym Potterem 
bojovat proti pánu zla – Voldemortovi.

Nadcházející akce, kterou připravuje-
me spolu s farností je vánoční besídka – 
25. prosince 2016 v kostele Sv. Cyrila  
a Metoděje ve Vysočanech, na kterou jste 
všichni srdečně zváni.

Betlémské světlo 2016
Jako každý rok, tak i letos přivezou 

skautky a skauti do Česka vánoční pla-
mínek Betlémského světla.

Motto letošního ročníku Betlémského 
světla zní Odvážně vytvářet mír. Motto 
je inspirováno Horským kázáním, kde 
Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, 

neboť oni budou nazváni syny Božími. 
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost, neboť jejich je království 
nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

Betlémské světlo nebude chybět ani 
v našem koste-
le. Dovezeme 
je k nám do Vy-
sočan v sobotu  
17. prosince 2016. 
Od tohoto dne až 
do konce roku si 
je můžete přenést 
(např. pomocí lu-

cerničky nebo svíčky) do svých domo-
vů. 

 
Za skautský 1. oddíl Naděje Vysočany 

Vám přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a v novém roce 2017 mnoho štěstí, 
zdraví a spokojenosti. 

Petr Ovad, Veronika Ovadová

Stolní tenis Vysočany
Áčko po velmi vydařené loňské sezo-

ně, kdy obsadilo čtvrtou příčku regionál-
ního přeboru I a dosáhlo tak nejlepšího 
výsledku od sezony 1986/87, přišlo na 
novou sezonu o svého nejlepšího hráče 
Michala Žáčka. Ten přestoupil hrát do 
KST Blansko, ovšem již po šestém kole 
nečekaně přestoupil zpět do Vysočan. 
Nyní tak základ áčka tvoří Michal Žáček, 
Ondra Zouhar, Míra Žáček a Pavel Gy-
urgyik. Hodně příležitostí dostává stále 
se lepšící Aleš Zukal a ještě doplňují Mi-
chal Bezděk, a také nyní ve formě hrající 
Aleš Kellner. I přes návrat Michala a ve 

formě hrajícího Aleše áčko zatím po ode-
hraných deseti kolech nepoznalo chuť ví-
tězství. Uhrálo pouze čtyři remízy a je na 
předposledním 11. místě tabulky. Věřím, 
že ve druhé polovině sezony se podaří 
áčku začít vyhrávat a regionální přebor 
ve Vysočanech zachránit.

Béčko loni sestoupilo z RP II a tak hlav-
ním cílem je pokusit se postoupit zpět. 
Základní sestavu tvoří Aleš Kellner, Da-
nek Janáč, Michal Bezděk a Aleš Zukal. 
Po sedmi odehraných zápasech jsou za-
tím na prvním místě s jedinou prohrou, 
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která přišla hned ve druhém kole v Blan-
sku. Jsem přesvědčen, že kluci si vybojují 
postup zpět do OP II, jelikož ostatní sou-
peře doposud drtí.

Céčko se loni umístilo na pěkném sed-
mém místě tabulky OP III, přesto letos 
nastupuje o soutěž níže, jelikož bychom 
měli dvě družstva v jedné třídě bez mož-
nosti doplňování. Soutěž jsme vyměnili 
s Adamovem B. Základní sestavu tvo-
ří Danek Zouhar, Miloš Zouhar, Pavel 
Ševčík st., Lenka Hrouzová a od šestého 
kola může nastupovat Aleš Zukal. Začá-
tek sezony byl složitý. Zdravotně chyběli 
Miloš s Lenkou a Pavel opět odletěl do 
zahraničí na služební cestu. Zaskakovali 
kluci z déčka. Teď už s Alešem i Milošem 
v sestavě se začíná vyhrávat a stoupat ta-
bulkou vzhůru.

Déčko loni obsadilo devátou příčku 
OS I a na letošek již není na soupisce Aleš 
Zukal, který letí výkonostně nahoru.  
V sestavě jsou Roman Flek, Jožka Zukal, 
Pája Ševčík, Romča Žáček, Martin Škra-
bal a Tomáš Vaněk. Prozatím se klukům 

nepodařilo nic vyhrát a budou bojovat  
o záchranu soutěže.

Nejlepší vysočanský odchovanec 
Adam Zukal nadále nastupuje za KST 
Blansko. V letošní sezoně se propracoval 
již do základní sestavy béčka, které hraje 
divizi. Alešovi Zukalovi se podařil vý-
borný výsledek na okresních přeborech 
mládeže, kde se radoval z prvního místa 
v kategorii dorostu. V kategorii mužů vy-
bojoval deváté místo Michal Žáček.

Závěrem bych chtěl všechny pozvat 
na Vánoční turnaj, který se bude konat 
ve středu 28. 12. od 13.30 hodin. Soutě-
žit se bude v kategorii registrovaní hráči 
Vysočan a společná kategorie amatérů, 
žáků a žen. Nebojte se proto přijít si za-
hrát, protáhnout tělo a odreagovat se od 
vánočního lenošení.

Pořádáme:
7. 1. 2017: Okresní novoroční turnaj 

   mužů
8. 1. 2017: Okresní bodovací turnaj 

   mládeže

Informace TJ Vysočany
TJ Vysočany se v rámci svých možností 

snaží vytvářet dobré podmínky pro spor-
tovní aktivity v obci. V současné době 
máme oddíl kopané a oddíl stolního teni-
su, tyto oddíly jsou zapojeny do soutěží 
řízenými sportovními svazy. Sportovní 
výsledky oddílů jsou dostupné na webo-
vých stránkách naší obce. V roce 2016 
se pokračovalo v rekonstrukci areálu  
TJ Vysočany, byla čerpána finanční do-
tace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
200 000 Kč a obce Vysočany 100 000 Kč na 

pokládku umělého fotbalového trávníku, 
kterou provedla firma JM Demicarr Slav-
kov u Brna a aplikaci křemičitého písku 
a gumového granulátu provedla firma 
Ing. David Kozák Brno. Srovnání povr-
chu tréninkového hřiště grejdrem a poté 
i vibračním válcem, které jsme si zapůj-
čili, dovoz a odvoz strojů nám provedla 
MM autoopravna Vysočany. Pokládka 
a zabetonování obrubníku na rozměr  
52 metrů délka a 32 metrů šířka. Srovnání 
povrchu, pokládka a betonování obrub-
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níku se dělaly brigádnicky. Celkově se 
položilo a zabetonovalo 168 metrů ob-
rubníků. Kvůli terénu a kamenité půdě 
se muselo kopat ručně a vrtat kangem, 
ale všichni byli šikovní a věděli, co mají 
dělat. I přes špatné počasí, které nám moc 
nepřálo, se vše stihlo. Děkujeme všem 
členům a nečlenům, že si udělali čas  
a přišli pomoci. Máme dokončené hřiště  
s umělým trávníkem, které ke své čin-
nosti používají místní sportovci a žáci 
základní školy a školní družiny. Základ-
ní škola uzavřela s TJ Vysočany smlouvu  
o pronájmu hřiště, pronájem hřiště je 
zdarma.

Údržba travnaté plochy je nesmírně 
náročná a také finančně nákladná záleži-
tost. Stále se však v našem klubu snaží-
me trávníku věnovat dle svých možností 
maximální péči. V roce 2016 to byla 2x 
vertikutace – provzdušnění trávníku hra-
cí plochy, pravidelné hnojení hřiště dle 
období, sečení trávy, ošetření postřikem. 

Vysočanský triatlon se konal v sobotu 
23. 7. 2016. Na start se nakonec postavi-
lo: Tyco lidový triatlon – 84 triatlonistů, 
Vysočanský triatlon, hlavní závod – 149 
triatlonistů (celkem 233 účastníků). Bylo 
narváno v depu i na parkovišti. Poča-
sí nám opět vyšlo. Přijela elita i obyčej-
ní závodníci, převažovali opět veteráni.  
I žen byl veliký počet. Závodníci vypada-
li spokojeni a obec Vysočany měla letos 
opět jednu z vydařených akcí.

TJ Vysočany připravila v rámci naší 
obce i společenské aktivity. Pořádali 
jsme sportovní ples, Vysočanskou pouť, 
dvě taneční zábavy, exhibiční fotbalo-
vé utkání Tělovýchovná jednota-Hasiči  
a předsilvestrovský fotbálek pod umě-
lým osvětlením. Zajistili jsme prodej ob-
čerstvení na rozsvícení vánočního stromu 
v obci. V roce 2016 se provozoval sport 
bar a od 1. prosince 2016 je zprovozněna 
elektronická evidence tržeb. 

Výkonný výbor TJ 
Vysočany děkuje Vám 
všem, kteří jste jakým-
koli způsobem podpo-
řili naši činnost nebo 
jste se do ní přímo za-
pojili. Děkujeme všem 
sponzorům sportovní-
ho plesu. Přejeme všem 
členům i nečlenům, hrá-
čům a fanouškům vyso-
čanského sportu hodně 
zdraví, štěstí, pohody 
a radosti v novém roce 
2017.

Za Tělovýchovnou 
jednotu Vysočany 

Petr Panáček
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Oddíl kopané v roce 2016

Konečná tabulka podzim 2016

Zdařilá podzimní sezona 2016 vyso-
čanských fotbalistů. Jak všichni příznivci 
fotbalu jistě ví, naše mužstvo přezimuje 
na 1. místě okresního přeboru. Do nové 
okresní fotbalové sezóny 2016/2017 
jsme tak vstoupili jako jeden z adeptů na 
přední umístění v tabulce. Mužstvo po 
stránce přípravy a taktiky na jednotlivé 
zápasy připravoval již čtvrtou sezonu 
zkušený Pavel Helán a mužstvu to ur-
čitě prospělo, kvalita okresního přeboru 
na blanenském okrese je na velmi dobré 
úrovni. Kádr mužstva je stabilní a odcho-
dy a příchody hráčů jsou minimální.

Podzimní část soutěže se našemu týmu 
vydařila hlavně na domácím hřišti, kde 
jsme na 100 % bodovali a jen ztráta 8 bodů 
na hřištích soupeřů rozhodla o tom, že 
přezimujeme na 1. místě okresní tabulky. 
Po šesti letech v okresním přeboru je vý-
hra v podzimní části historický úspěch, 
avšak jen dílčí. V jarní sezóně nás čeká 
12 zápasů a vzhledem k vývoji v I.B třídě 
krajských soutěží se očekávají tuhé boje  
o konečné pořadí.

1. Vysočany  14 11 1 2 41:19 34
2. Ráječko B  14 9 1 4 56:31 28
3. Olešnice  14 8 1 5 36:28 25
4. Sloup             14 7 3 4 32:26 24
5. Lipůvka  14 6 3 5 32:24 21
6. Olomučany  14 6 3 5 34:31 21
7. Bořitov           14 5 4 5 32:26 19
8. Boskovice B   14 5 4 5 33:34 19
9. Adamov  14 6 1 7 36:39 19
10. Kunštát B  14 5 2 7 26:41 17
11. Šošůvka  14 4 3 7 39:48 15
12. Letovice  14 4 3 7 24:33 15
13. Doubravice 14 4 2 8 25:37 14
14. Kořenec  14 2 1 11 15:44 7

Střelci branek podzim 2016 
Lukáš Vágner 10, Jan Torda 7, Pavel Pernica 5, Mirek Grmela, Tomáš Hejč 4,  

Jiří Kala 3, Petr Panáček, Jiří Hejč, Michal Beneš 2, Pavel Ševčík 1.
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Přípravka Vysočany

Kalendář akcí

V roce 2016 pokračovala v činnosti pří-
pravka kopané v jarní části tréninkově  
a od podzimu 2016 se zapojila aktivně do 
soutěží v okresním přeboru v kategorii 
starší přípravka, hraje se na menším hřiš-
ti 5+1 turnajově. Cílem je získávání fotba-
lových zkušeností, sportovní a pohybo-
vý rozvoj dětí. Trenéry jsou Josef Slouka  
a Jirka Hejč.

Myslím, že celý fotbalový rok 2016 byl 
velmi úspěšný a bude velmi těžké tako-

vý rok zopakovat. Dovolte mi závěrem, 
poděkovat všem fotbalovým příznivcům 
za projevenou přízeň a podporu našeho 
týmu a všem, kteří pomáhali a pomá-
hají v zajišťování chodu našich týmů. 
Díky také patří všem trenérům, hráčům 
od těch nejmenších, až po ty nejstar-
ší za odvedené výkony a reprezentaci  
TJ Vysočany i celé obce.

Za oddíl kopané Petr Panáček
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Aktivity Českého červeného kříže  
v naší obci

Místní skupina ČČK ve Vysočanech má 
v současné době evidovaných 71 členů.  
V naší obci již léta patříme k aktivním 
organizacím, přestože po roce 1989 se 
oblast aktivit a činností zúžila a změnila. 
Na začátku roku jsme 23. ledna pořádali 
tradiční Maškarní ples, kterým nás pro-
vázela hudební skupina Akcent. V roce 
2017 se ples uskuteční 11. února a hrát 
bude hudební skupina Velvet. Všechny 
Vás srdečně na tuto akci zveme. Valnou 
hromadu jsme svolali na 20. února, na 
ní jsme zhodnotili aktivity realizované  
v roce 2015 a přijali jsme čtyři nové čle-
ny. Jarní Dětský bazárek byl uspořádán  
19. března v sále Kulturního domu ve Vy-
sočanech, jeho zimní varianta pak rodi-
čům nabídla možnost vyměnit si oblečení 
a další potřeby pro děti 1. října na stejném 
místě. Každý rok jezdíme s našimi členy 
a sponzory do divadla. Letos bylo naším 
cílem Městské hudební divadlo v Brně, 
kde jsme měli 8. května možnost shléd-
nout klasickou situační komedii Doko-
nalá svatba, ve které mj. hrála Hana Ho-
lišová. Mladí zdravotníci nezaháleli ani 
letos. Nejenže se pravidelně dle možností 
scházeli a pod vedením Petry Lepkové 
nacvičovali dovednosti v oblasti první 
pomoci, zúčastnili se také Soutěže mla-
dých zdravotníků. Oblastní kolo soutěže 
se konalo 12. května v ulicích Blanska.  
Jejich úsilí bylo letos oceněno krásným  
3. místem, k čemuž jim gratulujeme.  
Díky patří i Jakubovi Přibylovi, který při 
jejich přípravě na soutěž pomáhal. Po-
slední akcí letošního roku, kterou jsme 
organizovali, byl čtvrtý ročník Vysočan-
ského vinobraní. Kdo má rád dobré víno, 

cimbál a moravské 
písničky, přišel si v so- 
botu 15. října užít hez-
ké odpoledne a setká-
ní s dobrými lidmi.  
Opět po roce k nám 
zavítali krojovaní ta-
nečníci ze Slováckého krúžku z Brna a cim-
bálová muzika Spolek odvážných. 

Na závěr je dobrým a milým zvykem 
poděkovat. Proto tak rád činím a děkuji 
všem kolegyním a kolegům z představen-
stva místní skupiny za spolupráci, dále 
sponzorům a dalším podporovatelům 
našich aktivit. Přeji všem občanům naší 
obce do nového roku 2017 hodně zdra-
ví, pozitivního myšlení, radosti z kaž- 
dého dne a těším se na setkání s Vámi na 
akcích pořádaných naší skupinou České-
ho červeného kříže.

Bořivoj Sekanina, předseda představenstva 
MS ČČK Vysočany
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Křížovka

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A	 anglicky	beznadějný;	úcta
B	 anglická	řeka;	list	v	atlasu;	velikonoční	řehtačka
C	 německy	kapoun;	jméno	herečky	Patrasové;	polské	město
D	 mez.	kód	Íránu;	cévní	tekutina;	hudební	styl;	anebo	(zast.)
E	 nezhoubný	nádor;	část	molekuly;	zn.	kilokalorie;	anglicky	jedna
F	 TAJENKA
G		 ženský	hlas;	zvířecí	noha;	nevzdělanec	(řídce);	pařížský	modelový	dům
H	 hejno;	mořské	ryby;	část	svíčky;	ozvěny
I	 krmivo	pro	koně;	jehličnany;	měsíc	planety	Neptun
J	 politik	fr.	revoluce;	okrasná	rostlina;	naříkati	(zast.)
K	 nezbednosti;	dávat	slib

Vodorovně:

1	 arabský	mudrc;	plod	jahodníku
2	 zabijačkové	pochoutky;	hliníková	folie
3	 ševcovské	lepidlo;	hudební	forma
4	 biblický	obr;	mýtina	(zast.);	náš	botanik
5	 cizí	ženské	jméno;	zadní	část	lodi;	docela	(zast.)
6	 název	hlásky;	být	si	jistý;	básnický	zápor
7	 ovocná	zahrada;	oddíl	pochodujících	vojáků;	a	to
8	 pařát;	den	mayského	měsíce;	egypt.	bohyně	sváru
9	 náš	divadelní	a	filmový	režisér;	meknutí;	inic.	fr.	módního	návrháře
10	 kód	Etiopie;	angl.	účet;	tihle
11	 zn.	oxidu	stroncia;	klub	angažovaných	nestraníků	(dř.	zkr.);	zámořská	loď
12	 dětský	pozdrav;	národ;	stav	bez	hluku
13	 hospodárnost;	tavenina
14	 zakalovaná;	dobrá	vůle	pomoci
15	 část	Hradce	Králové;	způsobit	úraz

Svisle:

Murphyho zákon: Rychlost načtení webové stránky tvým počítačem je 
nepřímo úměrná tomu, ...
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Odkaz na webové stránky obce
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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 300 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 28. 4. 2017. 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: Mgr. Michal Peichl, Tisk: Computer Media s.r.o. 
Registrace zpravodaje: MK ČR E 20600.


