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Vážení spoluobčané a přátelé,

po roce nám opět nastal prosincový vá-
noční čas a za pár dní se bude psát nový 
rok, tentokrát rok 2018. V této předvá-
noční době se pokusme zastavit v tom 
našem lidském spěchu plného starostí 
a každý z nás zhodnoťme, jak jsme uply-
nulý rok prožili. Velmi rád využívám této 
příležitosti i jako starosta obce, abych vás 
všechny touto cestou pozdravil a zhod-
notil uplynulý rok v obci.

V naší obci jsme se zabývali v roce 2017 
především opravami dalších částí míst-
ních komunikací po vybudované kanali-
zaci. Nový povrch dostaly některé komu-
nikace jak v místní části Molenburk, tak 
i v místní části Housko. Také i v příštím 
roce je plánovaná oprava dalších míst-
ních komunikací v obou částech obce. 
V rozpočtu máme na tyto opravy připra-
veny jednak vlastní finanční zdroje, ale 
budeme i nadále usilovat o získání dota-
cí na tyto opravy. Pokud půjde vše dob-
ře, pak bychom s opravami začali hned 
v jarním období.

Také bych velmi rád zmínil, že se le-
tos podařilo opravit stávající hasičskou 
zbrojnici s kapličkou v Housku. Dovolím 
si tvrdit, že tato budova je významnou 
dominantou místní části Houska, a proto 
si opravu tato budova zasloužila. Na tuto 
akci jsme také obdrželi rozhodnutí o zís-
kání dotace z Ministerstva zemědělství 
v rámci dotačního titulu „Údržba a obno-
va kulturních a venkovských prvků. Stále 
se snažíme získat finanční zdroje na vý-
stavbu nové moderní hasičské zbrojnice 
v Housku, která bude zázemím nejen pro 
zásahovou Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Vysočany, ale také především pro 

techniku, kterou obec za poslední roky 
disponuje. Finanční prostředky se obec 
snaží získávat, kde to jde. Někde jsme 
úspěšní, někde ne. Pravdou je, že velké 
projekty se bez dotační pomoci nedají re-
alizovat. Od Ministerstva kultury se letos 
podařilo získat dotaci na další zkvalitně-
ní a zmodernizování našeho elektronic-
kého knihovního systému v naší obecní 
knihovně. Také již zmiňovaná zásahová 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, 
kterou financuje obec, získala nemalou 
finanční pomoc z krajského úřadu na ná-
kup věcných prostředků a vybavení pro 
tuto jednotku. Ve spolupráci se Spolkem 
pro rozvoj venkova Moravský kras a za 
finanční podpory fondů Evropské unie – 
Operačního programu životního prostře-
dí, v rámci projektu „Předcházení vzniku 
odpadů v Moravském krasu“ se podařil 
nákup kompostérů do domácností a ná-
kup štěpkovače pro obec. Významná část 
domácností v naší obci se do tohoto pro-
jektu zapojila a já jsem za to rád. V mi-
nulosti jsem vás také informoval o pří-
pravách spočívajících v zahájení prací 
na projektové dokumentaci k územnímu 
řízení a stavebnímu povolení k projek-
tu oprav a budování nových chodníků 
v obci. Jak jsem již psal, v rámci této akce 
se plánuje realizace dokončení chodní-
ků „U Pile“ v Molenburku, dokončení 
chodníku od kostela směrem k pomníku 
padlým a také zbudování nového chod-
níku mezi částí Molenburk a částí Hous-
ko. Zde by se navázalo na již zbudovaný 
chodník na hrázi u rybníka, abychom 
přispěli k zajištění další větší bezpečnosti 
chodců v úseku mezi oběma částmi obce. 
V současné době je již projekt územním 
rozhodnutím povolen a nyní se ještě musí 

Slovo StaroSty
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počkat na vlastní stavební povolení ze 
stavebního úřadu. Celý projekt se bude 
realizovat na etapy. Realizace první eta-
py by mohla začít v prvním pololetí roku 
2018. V letošním roce se podařil také pro-
dej některých pozemků v lokalitě „Nad 
Lineou“, kde je plánovaná výstavba ro-
dinných domů pro mladé rodiny. Koneč-
ně i pozemek v lokalitě „Nad Polačkou“, 
který byl dlouhé roky v exekučním řízení 
získal nového vlastníka a snad brzy na 
tomto místě se uskuteční výstavba nové-
ho rodinného domu.

Během roku obec podpořila finančními 
prostředky také naše spolky a organiza-
ce, které aktivně působí v naší obci. Tímto 

bych jim chtěl poděkovat za velmi dob-
rou spolupráci. Vždyť právě i díky těmto 
dobrovolným spolkům je život na vesnici 
právě takový, jaký je, plný života a spo-
lusoužití. 

Děkuji také zastupitelstvu obce za je-
jich práci po celý uplynulý rok.

Na závěr přeji vám všem, jménem 
svým i jménem zastupitelstva obce, klid-
né a spokojené prožití svátků vánočních 
a do roku 2018 hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti.

 
Bc. Josef Ovad,

starosta obce

oBECNÍ KNihovNa
Milí čtenáři,
dovolte nám, abychom Vás na konci le-

tošního roku opět seznámili s tím, co no-
vého se událo v naší obecní knihovně. Na 
začátek několik statistických údajů:
– v roce 2017 se nově zaregistrovalo  
13 čtenářů
– dalších 31 si svoji registraci prodloužilo
– do knihovny jsme pořídili 169 nových 
knih v celkové ceně 14 900 Kč (to dělá při-
bližně 88 Kč za jednu knihu)

Jak jste možná zaznamenali, o prázdni-
nách jsme vyhlásili prázdninovou foto-
soutěž o ceny, které se bohužel zúčastnili 
pouze čtyři čtenáři. Nejprve jsme vybí-
rali fotografie pořízené vzdušnou čarou 
nejdál od knihovny. Na prvním místě 
se umístila Ludmila Ševčíková (1 742,28 
km), které těsně šlapal na paty Pavel 
Ševčík (1 741,52 km). Třetí příčku obsa-
dil Jáchym Koupý (557,36 km). Všech-

ny soutěžní fotografie se dále ucházely 
o přízeň v hlasovací anketě o nejzajíma-
vější fotografii. Zde vyhrál na plné čáře 
Jáchym (viz fotografie), který získal pů-
sobivou většinu 52 hlasů. Druhá v pořadí 
skončila Tereza Hlaváčková, jejíž čtenář-
ská fotka v kokpitu vrtulníku jí vydělala 
18 hlasů. Poslední hodnocený byl Pavel 
Ševčík s 10 hlasy. Všechny fotografie jsou 
ke shlédnutí jednak na našich webových 
stránkách, jednak přímo v knihovně.
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Už v dubnu jsme Vás informovali 
o tom, že dotace z Ministerstva kultury 
ČR nám umožní pořídit nový knihov-
nický systém Tritius. V říjnu se nám to 
zdárně podařilo a získali jsme tím řadu 
výhod. Většinu z nich oceníme přede-
vším my, knihovníci, pro čtenáře je nej-
viditelnější zejména přívětivější, lépe vy-
hlížející a mnoha zajímavými funkcemi 
oplývající on-line katalog. Nejsnáze se 
k němu dostanete prokliknutím z ofici-
álních stránek knihovny: http://www.
vysocany.com/knihovna/online-katalog 
V nadcházejícím roce jej všem zájemcům 
blíže představíme v rámci další Jarní 
knižní burzy, která proběhne 18. března.

Během uplynulých dvou let, co knihov-
na přešla pod naši správu, jsme si vedli 

pečlivou statistiku její návštěvnosti. Vy-
plynulo z ní, že za námi chodíte nejčastě-
ji mezi třetí a pátou hodinou odpolední, 
a naopak od sedmi do osmi večer sedíme 
za knihovnickým pultíkem osamoceni. 
Abychom tedy zbytečně neplýtvali elek-
třinou a byli zase o trochu efektivnější, 
zkracujeme od ledna o hodinu výpůjční 
dobu. Nově se s námi tedy budete setká-
vat každý lichý čtvrtek od 15.00 do 19.00.

Rovněž připomínáme, že během vý-
půjční doby se nám můžete telefonicky 
ozvat na číslo 734 768 732. 

Přejeme Vám všem pohodové vánoční 
svátky, spoustu knih pod stromečkem 
a úspěšné vykročení do nadcházejícího 
roku.

Vaši knihovníci

výpůjční doba v prvním pololetí roku 2018:
4. ledna, 18. ledna, 1. února, 15. února, 1. března, 15. března, 29. března, 

12. dubna, 26. dubna, 10. května, 24. května, 7. června, 21. června.

Zasedání Zastupitelstva obce vysočany
Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 11. až 14. veřejném zasedání mj. schválilo:

• rozpočet obce pro rok 2017 v paragrafovém znění,
• pro ZŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 800 000 Kč na rok 2017 jako 

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

• pro MŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 280 000 Kč na rok 2017 jako 
závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovilo částku 65 000 Kč na výdaje 
za plyn, elektrickou energii a vodu a sočné,

• Rozpočtový výhled pro roky 2018 –2019,
• Zprávu o uplatňování Územního plánu Vysočany za období 10/2012 – 9/2016,
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 

na veřejném prostranství v obci Vysočany,
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• obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se vydává požární řád obce,
• poskytnutí investiční dotace ve výši 130 000 Kč a neinvestiční dotace ve výši  

70 000 Kč Tělovýchovné jednotě Vysočany, IČ 47886129, a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu obce Vysočany pro rok 2017,

• 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. 
446/13, p. č. 446/42, p. č. 722/7, p. č. 847/6, p. č. 847/22, p. č. 847/24 a p. č. 847/26 
v k. ú. Molenburk,

• 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. 309/5 v k. ú. Housko,

• Program rozvoje obce Vysočany na roky 2017 – 2021,
• prodej pozemku p. č. 384/3 o výměře 627 m2 v k. ú. Molenburk, p. Ing. Markovi Jelínkovi,
• prodej pozemku p. č. 386/5 o výměře 626 m2 v k. ú. Molenburk, p. Tomášovi 

Čípkovi, bytem Sloup a pí Andee Štrajtové, bytem Šošůvka,
• nákup pozemku – ideální poloviny pozemku p. č. 823/21 o výměře 690 m2,  

v k. ú. Molenburk,
• zrušení předkupního práva u Kupní smlouvy o prodeji nemovitosti s předkupním 

právem a věcnými účinky uzavřené dne 26. 04. 2010 mezi obcí Vysočany a panem 
Richardem Hédlem,

• závěrečný účet obce za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2016 obce Vysočany,

• účetní závěrku obce Vysočany za rok 2016,
• Dohodu o cílech k auditu familyfriendlycommunity,
• prodej pozemku – ideální poloviny pozemku p. č. 823/21 o výměře 690 m2,  

v k. ú. Molenburk, obec Vysočany panu Martinovi Šlezingerovi, bytem  
Mokrá-Horákov,

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Spolku pro 
rozvoj venkova Moravský kras za rok 2016,

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Svazku obcí 
Drahanská vrchovina za rok 2016,

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Svazku obcí 
Drahansko a okolí za rok 2016,

• nákup pozemků p. č. 2/96 – část o výměře 169 m2 a p. č. 2/102 o výměře 14 m2 

v k. ú. Housko,
• Smlouvu 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,

• zrušení předkupního práva u Kupní smlouvy o prodeji nemovitosti s předkupním 
právem a věcnými účinky uzavřené dne 17. 09. 2006 mezi obcí Vysočany a panem 
Leošem Sehnalem.
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Schůze rady obce vysočany
Rada obce Vysočany na svých zasedáních od 27. 3. 2017 do 13. 11. 2017 mj. schválila:

• Smlouvu o neinvestičním příspěvku a zápůjčce č. 5/2017, 6/2017,  9/2017, 
11/2017, 12/2017, 13/2017 mezi Svazkem obcí Drahansko a okolí a obcí Vysočany,

• Smlouvu o spolufinancování sociálních služeb pro rok 2017 mezi obcí Vysočany 
a městem Blanskem,

• výběr nejvhodnější nabídky firmy Ing. Eduard Zalevskiy, Kněževísko 16, Letovice 
679 61 na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice s kaplí“,

• Smlouvu o zabezpečení odborné praxe žáka OA a SZŠ Blansko Michala Žáčka,
• Dodatek smlouvy o dílo č. 1 mezi obcí Vysočany a firmou OHL ŽS, a.s.,
• zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek – ideální polovinu pozemku  

v katastrálním území Molenburk, p. č. 823/21 o výměře 690 m2,
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Věcné 

prostředky požární ochrany“,
• Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku č. 4/17, 5/17, 7/17, 10/17 mezi 

obcí Vysočany a Svazkem obcí Drahanská vrchovina,
• Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Vysočany a Jihomoravským krajem 

na p. č. st. 109/5 a p. č. 300/2 v k. ú. Housko, a p. č. 737 v k. ú. Molenburk,
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vysočany mezi obcí Vysočany  

a Junák skaut, z. s., středisko Světla Blansko,
• Smlouvu o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, mezi 

obcí Vysočany a Tělovýchovnou jednotou Vysočany,
• příspěvek na pořádání Vysočanského triatlonu do výše 4 000 Kč,
• Smlouvu č. 1/2017 o poskytování serverhostingových služeb – systém Tritius 

mezi obcí Vysočany a Tritius Solutions a. s.,
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Housko,
• obsah zápisu do obecní kroniky za rok 2016,
• Darovací smlouvu mezi obcí Vysočany a Orel jednotou Vysočany,
• zřízení vodovodní přípojky pro nemovitost rodinného domu ve Vysočanech  

– Molenburku č. p. 68,
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. /022017/ mezi obcí Vysočany a firmou  

Ing. Eduardem Zalevskiym,
• Smlouvu o spolupráci v rámci projektu společného nákupu energií na rok 2018,
• Směrnici č. 12 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
• zprávu o činnosti ZŠ Vysočany za školní rok 2016 – 2017 a vlastní hodnocení ZŠ 

Vysočany,
• zapojení do projektu Přírodní zahrady pro ZŠ Vysočany,
• stavbu rodinného domu pod názvem „RD Jelínek“,
• členku školské rady při ZŠ Vysočany jmenovanou zřizovatelem Ing. Bc. Lenku 

Sedlákovou od 1. 10. 2017 na období 2017 – 2020,
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vyhláška o svozu komunálního odpadu

aktuální informace
• Cena vodného pro rok 2018 je stanovena na 59,97 Kč/m3.
• Obec Vysočany přispívá na nákup pomůcek a vybavení pro děti částkou 2 000 Kč 

dětem, které nastoupily do 1. třídy základní školy.
• V prostorách kulturního domu je k dispozici veřejný internet bez nutnosti zadá-

vat přístupové údaje.

• výjimku z počtu žáků a stanovila pro školní rok 2017 – 2018 celkový počet žáků 
pro ZŠ Vysočany na 33 žáků,

• ponechání ceny za likvidaci odpadů na kalendářní rok 2018 ve stejné výši jako  
v letošním roce, tj. 550 Kč na poplatníka.

Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 
zasedání dne 15. 12. 2017 schválilo vy-
hlášku č. 1/2017 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. Sazba poplat-
ku pro rok 2017 zůstane na současných 
550 Kč. Poplatek je splatný jednorázově 
a to nejpozději do 31. 3. příslušného ka-
lendářního roku nebo ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 
30. 9. příslušného kalendářního roku. Po-
platek je možné uhradit hotově na obec-
ním úřadu nebo je také možná platba 
poplatku na účet obce č. 3626631/0100. 
Vznikne-li poplatková povinnost po  
31. březnu, je poplatek splatný nejpozdě-
ji do 15. dne měsíce, který následuje po 
měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla, nejpozději však do konce pří-
slušného kalendářního roku.

Od poplatku je osvobozena fyzická 
osoba, která je 
a) umístěna do dětského domova pro 

děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc na základě rozhod-
nutí soudu, na žádost obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro senio-
ry, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení.

Od poplatku se osvobozují
a) osoby, které v roce splatnosti poplatku 
dosáhnou 80 let a starší, 
b) třetí a další dítě v domácnosti, kte-
ré v roce splatnosti poplatku nedosáhlo 
věku 18 let,
c) osoby, které jsou v obci hlášeny k po-
bytu, dlouhodobě však žijí mimo území 
obce déle jak šest po sobě jdoucích měsí-
ců, a po tuto dobu se v obci nevyskytují.
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Poplatník je povinen nárok na osvobo-
zení nebo úlevu uplatnit žádostí u správ-
ce poplatku ve lhůtě do 31. 3. příslušné-
ho kalendářního roku. Pokud do tohoto 
termínu poplatník nárok na osvobození 
nebo úlevu neoznámí, nárok na osvobo-
zení nebo úlevu zaniká.

Vznikne-li nárok na osvobození nebo 
úlevu po 31. březnu, je poplatník povi-
nen nárok uplatnit nejpozději do 15. dne 

měsíce, který následuje po měsíci, ve kte-
rém poplatková povinnost vznikla, nej-
později však do konce příslušného kalen-
dářního roku. Nárok na osvobození nebo 
úlevu na základě podané žádosti trvá do 
té doby, pokud nenastanou u poplatníka 
změny mající vliv na uplatněné osvobo-
zení nebo úlevu. Plné znění vyhlášky na-
leznete na webu obce v sekci Obecní úřad 
– Vyhlášky a nařízení.

termíny svozu komunálních odpadů 
v roce 2017

Kalendář akcí

10.1. 21.3. 30.5.     8.8. 17.10. 26.12.
24.1.   4.4. 13.6.   22.8. 31.10. 
  7.2. 18.4. 27.6.     5.9. 14.11. 
21.2.   2.5. 11.7.   19.9. 28.11. 
  7.3. 16.5. 25.7.   3.10. 12.12. 

Datum Název akce hlavní organizátor

  6. 1. 2018 Novoroční turnaj ve stolním tenise 
 – muži 28. ročník 9.00 TJ Vysočany

  7. 1. 2018 Novoroční turnaj ve stolním tenise – mládež 9.00 TJ Vysočany

13. 1. 2018 Sportovní ples Tj Vysočany 20.00 TJ Vysočany

21. 1. 2018 Dětský karneval ZŠ Vysočany

27. 1. 2018 5. hasičský bál SDH Housko

  3. 2. 2018 64. Maškarní ples ČČK Vysočany

10. 2. 2018 Ostatky – průvod masek SDH Housko 
  + SDH Molenburk

10. 2. 2018 Ostatková zábava SDH Molenburk

24. 2. 2018 Divadelní představení (Krásenští ochotníci) Obec Vysočany
10. 3. 2018 42. ročník velikonočního turnaje 
 (registrovaní, amatéři) TJ Vysočany



9

Zpravodaj obce Vysočany

Zastupitelstvo schválilo opatření 
k prorodinnému auditu

  17. 3. 2018 Jarní prodejní výstava a vystoupení žáků ZŠ ZŠ Vysočany 
  a Spolek rodičů

  18. 3. 2018 Jarní knižní burza Obecní knihovna
  Vysočany

  25. 3. 2018 Vysočany–Vilémovice I.B třída fotbal 15.00 TJ Vysočany

duben 2018 Sběr elektrospotřebičů a železného šrotu SDH Housko

   8.  4. 2018 Vysočany–Čebín I.B třída fotbal 15.30 TJ Vysočany

  15. 4. 2018 Vysočany–Křenovice I.B třída fotbal 15.00 TJ Vysočany

  29. 4. 2018 Vysočany–Lipovec I.B třída fotbal 16.00 TJ Vysočany

  30. 4. 2018 Pálení čarodějnic SDH Molenburk 
  a MŠ Vysočany

  13. 5. 2018 Vysočany–Kobeřice I.B třída fotbal 16.30 TJ Vysočany

  27. 5. 2018 Vysočany–Soběšice I.B třída fotbal 16.30 TJ Vysočany

    2. 6. 2018 Dětský den SDH Housko

  10. 6. 2018 Vysočany–Slavkov I.B třída fotbal 16.30 TJ Vysočany

    8. 7. 2018 Cyrilometodějská pouť (mše v 9.30) Farnost Vysočany

4.– 8. 7. 2018  Tradiční Vysočanská pouť TJ Vysočany

  21. 7. 2018 Makrelový večer + Medobraní SDH Housko 
  + Včelaři Vysočany

    1. 9. 2018 Pohádkový les SDH Housko

říjen 2018 Sběr elektrospotřebičů SDH Housko

28. 12. 2018 Vánoční turnaj TJ Vysočany

30. 12. 2018 Předsilvestrovký fotbálek 17.00 TJ Vysočany

Audit byl pro naši obec velkým příno-
sem, obzvláště díky spolupráci s vámi, 

občany. Podařilo se shromáždit zajímavé 
podněty, ze kterých bylo zastupitelstvem 
obce v červnu 2017 schváleno patnáct 
bodů. Zajímavá byla beseda se žáky  
1. stupně základní školy nad tématem 
zaměřeným na chod obce a co se na obci 
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vůbec dělá, jaká je náplň práce pana sta-
rosty a pana místostarosty. Od dětí byly 
zajímavé náměty na vybavenost obce. 
Projektová skupina udělala spolu s obča-
ny kus práce pro plánování rozvoje obce 
do budoucnosti. Plánujeme zachovat její 
podobu a scházet se k vyhodnocení rea-
lizace opatření a k dalším diskuzím nad 
rozvojem obce. Tuto skupinu chceme ote-
vřít i dalším zájemcům. Schválená opat-
ření jsou výsledkem reálných možností 
obce pro investování do rozvoje, do míst, 
které si sami občané určili, tudíž vynalo-
žené prostředky budou efektivně využi-
ty. Realizace jednotlivých opatření budou 
probíhat od roku 2018 do roku 2020.

Seznam schválených opatření
1. Společné vysazení stromu rodiči 

nově narozených dětí přivítaných do 
svazku obce. Každý rok bude orga-
nizována společná výsadba jednoho 
stromu pro rodiče dětí přivítaných 
do svazku obce v uplynulém roce.

2. Zabezpečení volných chodníků pro 
chodce. Cílem opatření je zabezpečit 
volný průchod a průjezd po všech 
chodnících v obci, odstranění zapar-
kovaných aut.

3. Vybudování dětského hřiště v čás-
ti obce Housko. Naplnění opaření 
bude zajištěno pořízením a rozšíře-
ním herních prvků pro děti v prosto-
ru „U Kurtu“.

4. Vybudování školního hřiště. Cílem 
je pořídit víceúčelové hřiště pro ZŠ 
v blízkosti objektu školy, které bude 
vybudováno z případně získané do-
tace a z prostředků rozpočtu obce. 
Toto hřiště budou moci využívat ob-
čané obce.

5. Instalace venkovního ping-pongové-
ho stolu.

6. Realizace přednášky pro seniory. Je-

denkrát ročně bude uspořádán vzdě-
lávací seminář na různá témata.

7. Setkání seniorů – Den pro seniory. Je-
denkrát ročně bude uspořádán Den 
pro seniory, který bude realizován 
ve spolupráci s mateřskou a základ-
ní školou, popř. dalšími neziskovými 
organizacemi. Součástí akce mohou 
být besedy na různá témata.

8. Rozvoj péče o osamělé seniory. Cílem 
opatření je zmapovat aktuální situaci 
v obci v oblasti péče o seniory, dále 
zpracovat varianty pomoci a podpo-
ry osamělých seniorů.

9. Zdravotní cvičení. Ve spolupráci se 
základní školou, kde se cvičení může 
uskutečňovat, budou iniciovány ho-
diny zdravotního cvičení pro seniory 
a ostatní zájemce. Účastníci se budou 
podílet na spolufinancování lektora.

10. Výstavba obecních bytů. Bude pro-
vedena analýza možností dle schvá-
leného Územního plánu obce Vy-
sočany, obec bude usilovat o výkup 
pozemků pro výstavbu obecních 
bytů. Bude zpracována studie prove-
ditelnosti stavby a analýza možných 
dotačních zdrojů financování.

11. Instalace odpadkových košů. Cílem 
je podpořit čistotu v obci instalací 
většího počtu odpadkových košů. 
Opatření je zaměřeno i na sběr psích 
exkrementů instalací košů se sáčky.

12. Zvýšení atraktivity prostředí v okolí 
rybníka Polačka Ve spolupráci s ma-
jitelem rybníka Polačka obec podpoří 
a zrealizuje úpravu prostředí v okolí 
rybníka instalací laviček a zprůchod-
něním vycházkové trasy kolem bře-
hu ze strany od Molenburku.

13. Zvýšení počtu laviček v obci. V obci 
bude instalováno min. 10 ks nových 
laviček.
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Chodník není parkoviště
Byl jsem požádán panem starostou 

naší obce, abych napsal článek do Zpra-
vodaje obce Vysočany o problematice 
neoprávněného parkování vozidel na 
chodnících. Když jsem se zamýšlel, jak 
článek pojmout, rozhodl jsem se apelo-
vat více na zdravý rozum řidičů a ze-
jména solidárnost a vstřícnost mezi 
lidmi než na pouhé poukázání, které 
právní předpisy jsou tímto jednáním 
porušeny, i když malé vsuvce se nevy-
hnu.

Každý občan se jistě setkal se situa-
cí, kdy mu při chůzi po chodníku cestu 
přehradilo zaparkované vozidlo. Po-
kud je na chodníku dostatek prostoru, 
tak chodec může bez problémů vozidlo 
obejít. Ovšem v případě, že zde dosta-
tek prostoru není, nezbývá chodci jiná 
možnost, než vstoupit do vozovky.

 Řidič, který vozidlo na chodní-
ku zaparkoval, si ani nemusí uvědomit, 
že svým jednáním nejen znepříjemňuje 
chodcům pohodlnou chůzi, ale zejmé-
na že je vystavuje vysokému riziku při 

vstupu z chodníku do vozovky. Rizi-
ko spočívá hlavně v možnosti střetu 
chodce s projíždějícím vozidlem, které 
se značně zvyšuje u specifických typů 
osob. Představme si staršího člověka, 
který s věkem ztrácí sluch, zrak a jeho 
schopnost rozpoznat rychlost jedou-
cího vozidla je snížena, jak vchází do 
prostoru vozovky, rozhlíží se, sestupu-
je z chodníku a snaží se co nejrychleji 
zaparkované vozidlo obejít. A co teprve 
maminka s kočárkem, která musí pře-
konat bariéru sněhu, aby se mohla vy-
hnout vozidlu, které řidič zaparkoval 
na chodníku před domem, aby nemusel 
otevírat bránu na pozemek domu, nebo 
nemusel udělat pár kroků z parkoviště. 
Obdobný problém se týká i handica-
povaných spoluobčanů, kteří ke své-
mu pohybu využívají různé zdravotní 
pomůcky. Ovšem nejvíce ohroženou 
skupinou jsou děti, které v zápalu hry 
či rozhovoru bezmyšlenkovitě vstoupí 
do vozovky, kde současně projíždí vo-
zidlo, a neštěstí je na světě.

14. Vybudování kavárny v obci. Obec 
bude iniciovat vybudování kavárny 
v obci aktivizací podnikatelů a veřej-
nosti, dále případnou dotační podpo-
rou pro začínající aktivitu.

15. Úprava výletiště Pod Lipami. Sou-
částí bude dořešení majetkových 
vztahů pozemků na výletišti, rekon-
strukce hygienického zázemí a ob-
nova parketu.

Děkujeme všem, kdo se do procesu 
auditu zapojili, ať už osobní účastí na 
pracovních setkáních nebo vyplněním 
písemného a elektronického dotazníku. 
Nyní má vedení obce před sebou tři roky 
práce na realizaci. Nakolik se podaří tyto 
cíle splnit, bude v některých případech 
záležet na dotacích a spolupráci s podni-
katelskými subjekty, s vámi občany a ne-
ziskovými organizacemi.

Bořivoj Sekanina
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je vymezen v ČSN 736110, kde je uve-
deno, že se jedná o část přidruženého 
dopravního prostoru určeného zejmé-
na pro chodce, přičemž je oddělen od 
hlavního dopravního prostoru vertikál-
ně nebo horizontálně. Není rozhodují-
cí, jaký povrch chodník má, jestli je zde 
položena dlažba, živice či jiný, třeba 
i nezpevněný materiál, rozhodující je 
zápis v katastru nemovitostí.

Chtěl bych tedy apelovat na všechny 
řidiče, kteří v naší obci žijí, nebo tudy 
jen projíždí, aby se nad svým jednáním 
zamysleli a byli alespoň trochu ohledu-
plní a svá vozidla parkovali na místech 
k tomu určených nebo na svých pozem-
cích a ne na chodnících, které jsou ur-
čeny hlavně pro chodce. Ne nadarmo 
se říká, že neštěstí nechodí po horách, 
ale po lidech a kvůli pár krokům navíc 
může dojít k ohrožení zdraví a života 
i vašich blízkých či známých.

Mgr. Bc. Radek Horáček

 Všichni držitelé řidičského 
oprávnění pro řízení motorového vo-
zidla byli seznámeni mimo jiné i se 
skutečností, že jízda a parkování na 
chodnících je zakázána. To se týká ne-
jen samotných automobilů, ale i moto-
cyklů a přívěsů. Porušení těchto zákazů 
pak může vést nejen k uložení sankce 
za spáchaný přestupek, ale ze strany 
oprávněných orgánů může být při-
kročeno k zabránění odjezdu vozidla 
technickými prostředky, tzv. „botič-
kou“ nebo odtahem. Samozřejmě jsou 
stanoveny i výjimky, kdy je možné po 
chodníku jet, či zde parkovat. Jedná se 
zejména o příčné přejíždění chodníků 
na místa ležící mimo komunikaci, jako 
např. garáže, zahrady, dvory a další. 
Parkování, a to jak částečné, tak i úpl-
né pak může být povoleno dopravními 
značkami. Parkovat se nesmí ani na ná-
jezdech přes chodník, neboť tento ná-
jezd je součástí chodníku, ne vozovky 
a ani objektu, ke kterému směřuje.

Otázkou také je, co vlastně lze za 
chodník považovat. Pojem chodník 

StŘÍPKy Z oBECNÍ KroNiKy – díl 11.
Drazí milovníci vysočanské historie,
jak si možná někteří pamatujete, 

o minulých Vánocích jsem sliboval, že 
brzy bude možné počíst si v prostorách 
knihovny o poválečných událostech 
v naší obci. S radostí Vám oznamuji, že 
ta chvíle se již přiblížila téměř na dosah 
ruky. A nepůjde přitom pouze o události 
z druhé poloviny minulého století. 

Naše obec byla oslovena firmou, kte-
rá nabízí profesionální digitalizaci vše-

možných historických dokumentů, mezi 
nimi také kronik. Jak už dávno víte, exis-
tují pro nás celkem tři kroniky, nabídka 
nás proto zaujala. Vždyť historickou 
paměť je nutno uchovávat a naší povin-
ností je všemožnými způsoby zajistit, 
aby doklady o dobách dávno minulých 
nemohly podlehnout zubu času. Začali 
jsme tedy jednat. Nejdříve jsme nechali 
za drobnou úplatu pořídit ve vysokém 
rozlišení snímky Pamětní knihy obce 
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Houska, které jsou už od začátku pro-
since v majetku obce. Jiná situace nastala 
v případě Kroniky obce Molenburk, kte-
rá je nyní majetkem Moravského zem-
ského archivu v Brně a podléhá tudíž 
zákonu č. 499/2004 Sb. o archivnictví 
a spisové službě. Jako pro tzv. archiválii 
pro ni platí přísné podmínky zacházení 
a vedoucí Státního okresního archivu 
Blansko nám proto ochotně nabídla, že 
digitalizaci pro nás zařídí v Brně, a to 
dokonce zdarma. Zájem o takovou služ-
bu je v současné době velký a pořadník 
náležitě dlouhý, ovšem náš čas už po-
malu nadešel, takže začátkem roku 2018 
se budeme moci pochlubit též kvalitní 
digitální verzí nejstarší z našich kronik. 
Digitalizovat knihu poslední, obsahují-
cí zápisy z let po 2. světové válce až do 
dneška, jeví se dnes zbytečné. Jednak 
není ještě uzavřena, jednak do ní lze 
v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb. 
osobně nahlédnout, protože je v majet-
ku obce.

Bylo by samozřejmě nesmyslné, kdyby 
pořízené kopie zmíněných kronik zůsta-
ly ležet jen tak v šuplíku, zamčené někde 
na obecním úřadě, mimo dosah těch, 
kteří se o dějiny Molenburku a Hous-
ka zajímají. Jistě by se nabízelo zveřej-
nit plné texty zmíněných knih např. na 
obecním webu. Věc však není tak jedno-
duchá, jak by se na první pohled moh-
lo zdát. Výše jsem odkazoval na dva 
zákony, jejichž literu je nutno dodržo-
vat, totiž zákon o archiváliích a zákon 
o kronikách. K nim přistupuje též zákon 
o ochraně osobních údajů a od května 
příštího roku též tzv. GDPR, legislativní 
nařízení, které ochranu osobních údajů 
ještě zpřísní. V případě jakéhokoli kon-
fliktu s výše uvedenými právními texty 
by mohla hrozit tomu, kdo se vůči nim 

proviní, přinejmenším vysoká finanční 
pokuta, a proto je nezbytné postupovat 
nanejvýš obezřetně. Úhelným kamenem 
pro náš další postup bude prozatím § 4 
Zákona o kronikách, v němž se mj. píše 
následující:

 „Do kroniky může každý nahlédnout 
ve vymezené době na obecním úřadě; 
pokud je nahlížení umožněno do kroni-
ky ručně psané nebo do kroniky v podo-
bě tištěné vázané papírové knihy s číslo-
vanými listy, děje se tak pod dohledem 
kronikáře.“

Jelikož my máme tu výhodu, že kro-
nikářem obce je zároveň pracovník 
knihovny, bude onou „vymezenou do-
bou“ výpůjční doba knihovny, během 
níž bude kronika přechodně uložena 
v prostorách knihovny, čímž bude za-
jištěn též zákonem zmiňovaný „dozor 
kronikáře“. Díky tomu budete moci na-
hlédnout jak do obou digitalizovaných 
kronik (prostřednictvím počítače, který 
je ale bohužel momentálně v opravě), 
tak do kroniky aktuální. Jejich obsah za-
tím elektronicky zveřejnit nemůžeme, 
i když bychom tak učinili rádi, neboť 
by mohlo dojít k jeho protizákonné-
mu šíření. V plánu máme také pořízení 
tzv. „faksimile“, tj. věrné kopie prvního 
svazku Kroniky obce Molenburk, která 
bude uložena ve fondu knihovny, a ob-
čané si ji budou moct prolistovat, aniž 
by kvůli tomu museli do blanenského 
archivu.

O průběžném vývoji procesu zpřístup-
ňování obecních kronik veřejnosti Vás 
budu postupně informovat prostřednic-
tvím webových stránek obce, místního 
rozhlasu a dalšími dostupnými cestami.

Pavel Ševčík, kronikář
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informace farního úřadu
Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech o Vánocích se bu-
dou konat v následujících termínech:

24. 12. 2017        9.30 hod. 4. neděle adventní
 21.30 hod. Štědrý den, vigilie narození Páně

25. 12. 2017   9.30 hod. Slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek
 14.30 hod. Te Deum a Svátostné požehnání

26. 12. 2017   9.30 hod. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27. 12. 2017 17.00 hod. Svátek Sv. Jana, apoštola a evangelisty

31. 12. 2017   9.30 hod. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 17.00 hod. Svatého Silvestra I., na poděkování a prosba o Boží pomoc

    1. 1. 2018   9.30 hod. Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený 
  svátek

Bořivoj Sekanina

Svaz tělesně postižených 
v České republice – Sloup, Šošůvka, 

vysočany, z. s.
„Štěstí je jediné, co můžeme dávat, aniž by-

chom je měli.“ 
(F. Halm)

Rok 2017 pomalu končí. Zavzpomíná-
me, co nám přinesl nového a pěkného. 
V únoru se konala členská schůze ve 
Sloupě, v Hotelu Stará škola (na bow-
lingu). Této členské schůze se zúčastnilo 
75 členů ze 140 zapsaných. Jako host za 
námi zavítal pan Šindelka, starosta obce 
Šošůvka.

Členové byli seznámeni se změnami 
v organizaci a s plánovanými akcemi 
v roce 2017. Podle NOZ (nový občanský 
zákoník) spadá organizace pod Minister-

stvo spravedlnosti a je zapsána ve spol-
kovém rejstříku. Máme pětičlenný výbor 
a tříčlennou revizní komisi. 

Co všechno se konalo v roce 2017? 
V březnu se uskutečnil pobyt v lázních 
Bechyně v hotelu Olga, kterého se zú-
častnilo 48 zájemců, mezi nimiž byli čle-
nové i z jiných organizací. Účastníci po-
bytu měli různé procedury, byla možnost 
fakultativních zájezdů a jiných aktivit. 
V červnu jsme tradičně pořádali 2 pobyty 
v Luhačovicích, v hotelu Vltava. V čer-
venci absolvovali naši členové pobyt 
v oblíbených Janských Lázních v pensio-
nu Horský Dvůr. Co bylo nového, je vy-
cházka korunami stromů, a tradičně výlet 
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Stolní tenis vysočany

vláčkem po Krkonoších (zájem je i na rok 
2018). Tento pobyt patří spolu s pobyty 
v Luhačovicích mezi naše stálice. V září 
byl opět pro velký zájem pobyt v Luha-
čovicích v hotelu Vltava (je zde možnost 
návštěvy koncertů a divadla, pitná kúra, 
procedury a další). V říjnu se konal zá-
jezd na podzimní Flóru do Olomouce. 

Na rok 2018 máme nasmlouvané tyto 
pobyty: březen – Bechyně, květen – Huk-
valdy (hotel Hukvaldy, kde je k dispozici 
wellness), červen – Luhačovice, červenec 
– Janské Lázně, září – Luhačovice.

Životní výročí v letošním roce oslavilo 
28 našich členů. Nejstarší člen má 93 roků. 
Tradici nebudeme rušit a zase v roce 2018 
popřejeme našim členům k jejich výročí.

Děkujeme OÚ Šošůvka, 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 recept pro všech-
ny k nadcházejícím vánočním svátkům 
a do roku 2018:

„Vezmi 6 liber trpělivosti, 4 libry sho-
vívavosti, 1 libru taktu, přidej hrst dob-
ré nálady a dobře upeč svým nejbližším, 
přátelům i známým co nejčastěji.“

(CZP, Paprsek, ročník VIII, č.1– 4 / 2004, 
MK ČR E 10389, str. 16)

Šťastné a veselé svátky vánoční do roku 
2018 a hodně úspěchu a zdraví všem přeje 

Marie Filoušová, předsedkyně MO STP

Novou sezonu 2017/18 jsme zahájili se 
třemi družstvy. Roman Randula zřejmě 
již ze zdravotních důvodů nebude pokra-
čovat. Na soupisce nefigurují ani Lenka 
Čermáková a Pája Ševčík, kteří přerušili 
činnost. Důsledkem těchto změn došlo 
po 12 letech k zúžení na tři družstva.

Průběžné výsledky a složení všech 
družstev můžete sledovat na obecních 
stránkách. Momentálně po polovině ode-
hraných zápasů je áčko na osmém místě 
RP I, béčko na osmém místě RP II a céčko 
na devátém místě RP IV.

Na okresních přeborech v Blansku zví-
tězil ve dvouhře Adam Zukal a okresním 
přeborníkem se poprvé stal hráč z Vyso-
čan. Velký úspěch podtrhl vítězstvím ve 
čtyřhře Michal Bezděk, který ve dvojici 
s Jakubem Pačinkem (Zbraslavec) porazil 

dvojici bratrů Adama s Alešem Zukalovi. 
V kategorii nejmladších žáků zvítězil Fi-
lip Zukal.

Závěrem bych chtěl pozvat všechny 
příznivce stolního tenisu na turnaje, které 
tradičně pořádáme.
ve čtvrtek 28. 12. 2017 od 13.30 hodin   
– vánoční turnaj. 

Je určen pro registrované hráče Vyso-
čan a širokou veřejnost amatérů, žáků 
i žen či dívek. Nebojte se proto přijít si 
zahrát a trošku protáhnout tělo mezi vá-
nočními svátky.
v sobotu 6. 1. 2018 od 9.00 hodin – okres-
ní novoroční turnaj mužů 28. ročník
v neděli 7. 1. 2018 od 9.00 hodin – okres-
ní bodovací turnaj mládeže 
v sobotu 10. 3. 2018 od 9.00 hodin – veli-
konoční turnaj 42. ročník
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Sběr použitého kuchyňského oleje
Základní škola Vysočany se zapojila 

do sběru použitého kuchyňského oleje 
s firmou Fritex s.r.o. Kontejner je umístěn 
v provozních prostorách školy. Rodiče 
dětí i ostatní občané mohou použitý ku-

chyňský olej nosit do školy a předávat 
zaměstnancům, popř. jej nechat u školy 
v místě tomu určeném, u vchodových 
dveří. Olej musí být do kontejneru uklá-
dán v uzavřené plastové láhvi.
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včelaři
Letošní rok pro nás včelaře nebyl ide-

ální. Na jaře vše krásně kvetlo, ale přišlo 
velké sucho a včelám se nepodařilo nic 
donést do úlů, protože rostliny neměly 
žádný nektar. Záchranou snůšky bylo 
nakonec kvetení topolu a javoru. Tento 
med byl jak na vůni, tak na sladkost vel-
mi dobrý. Tradiční Medobraní v Hous-
ku bylo úspěšné. Proběhla přednáška  

Ing. Ivana Doležala, který seznámil pří-
tomné o účincích včelích produktů na 
zdraví lidí. Konala se také ochutnávka 
medů. Byly vystaveny dva prosklené úly 
se včelami. Těšíme se na další rok a přeje-
me všem přátelům přírody veselé vánoč-
ní svátky s dobrým čajem, slazeným me-
dem a pevné zdraví v novém roce 2018.

      
J. Král

Skauti vysočany
1. oddíl Naděje

Činnost našeho oddílu je stále v pohybu, během roku pod-
nikáme různé skautské akce, společně se scházíme na dru-
žinových i oddílových schůzkách, máme spoustu zážitků 
a vzpomínek. Náš oddíl se nyní skládá: starší hoši – Medvědi 
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Baribalové, mladší hoši – Rysi, dívčí dru-
žina – Berušky, družina roverů – Svišti 
a nově vzniklá družina nejmenších Ben-
jamínků. Vyvrcholením skautského roku 
byl v červenci již náš druhý samostatný 
tábor, který se konal v Němčicích na tá-
bořišti Randulka.

Krátký příběh k zamyšlení:
Podívejme se na život, třeba venku 

v přírodě, jak se hemží mravenci, jak se 
zvířata připravují na zimu a ptáci odlétají 
do teplých krajin, jak se mění lesy, pole, 
louky, počasí, jak se pohybují vlny po 
moři, berme si přiklad z přírody… vše je 
v pohybu, vše se vyvíjí, hned tak a zase 
jinak. Pohyb změna a vývoj jsou podsta-
tou života. 

Být živý znamená „být stále na cestě“, 
stále přijímat změny, které se přirozeně dějí. 
Nebuduj si proto život jako palác jistot z ro-
zumu, buduj ho srdcem jako věčnou cestu 
poznání. Každý palác se totiž nakonec sta-
ne vrakovištěm, naopak cesta ti bude stále 
přinášet čerstvost a svěžest mládí.

Betlémské světlo 2017
Betlémské světlo, připomíná význam 

Vánoc jako svátků přátelství, klidu, míru, 
jejich duchovní stránku, která v posled-
ních letech ustupuje před tou materiální. 

Betlémské světlo absolvuje cestu z Bet-
léma do Vídně letecky, ve Vídni se pře-
dává skautům z jednotlivých evropských 
zemí. V sobotu 16. prosince proběhne 
rozvoz do všech koutů České republiky. 
Během náročné cesty vlaky o betlémský 
plamínek pečují skautští dobrovolníci.

Betlémské světlo bude umístěno 
v kostele svatého Cyrila a Metoděje ve 
vysočanech v sobotu 16. prosince 2017. 
od tohoto dne až do konce roku si je 
můžete přenést (např. pomocí lucernič-
ky nebo svíčky) do svých domovů.

Motto letošního ročníku Betlémského 
světla zní „Pokoj ve mně – pokoj s tebou“ 

Za skautský 1. oddíl Naděje Vysočany 
Vám přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a v novém roce 2018 mnoho štěstí, 
zdraví a spokojenosti.

Petr Ovad – Puštík
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informace tJ vysočany za rok 2017
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 ří-
zenými sportovními svazy.

Sportovní výsledky oddílů jsou dostup-
né na webových stránkách naší obce.

V roce 2017 se pokračovalo v rekon-
strukci areálu TJ Vysočany, byla čerpána 
finanční dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje 200 000 Kč a obce Vysočany 
130 000 Kč na výstavbu nové budovy pro 
technické zázemí.

Údržba travnaté plochy je nesmírně ná-
ročná a také finančně nákladná záležitost. 
Stále se však v našem klubu snažíme tráv-
níku věnovat dle svých možností maximál-
ní péči. V roce 2017 to byla 2x vertikutace 
– provzdušnění trávníku hrací plochy, pra-
videlné hnojení hřiště dle období, sečení 
trávy, ošetření postřikem.

Vysočanský triatlon se konal v sobotu 
15. 7. 2017. Na start se nakonec postavilo: 
lidový triatlon – 54 triatlonistů, Vysočan-
ský triatlon, hlavní závod – 114 triatlonistů 
– celkem 168 účastníků.Tentokrát na hlav-
ní závod pršelo a kvůli dešti se posouvalo 
i vyhlašování výsledků. 

TJ Vysočany připravila v rámci naší obce 
i společenské aktivity. Pořádali jsme spor-
tovní ples, Vysočanskou pouť, dvě taneční 
zábavy a předsilvestrovský fotbálek pod 
umělým osvětlením. Zajistili jsme prodej 
občerstvení na rozsvícení vánočního stro-
mu v obci.

oddíl kopané v roce 2017
Do jarní části fotbalového roku 2017 jsme 

šli z prvního místa a naším cílem bylo to-
hle umístění udržet až do posledního kola 

a vyhrát poprvé v historii pro Vysočany 
okresní fotbalový titul. V sobotu 20. května 
hrajeme vítězné derby v Šošůvce 6:0 a v ne-
děli 21. května 2017 druhý Sloup jen remi-
zuje v Letovicích 2:2. Do konce soutěže 
zbývají 4 kola a náskok Vysočan je v čele ta-
bulky 13bodový je rozhodnuto. Vysočany 
mají historický titul okresního přeborníka.

V sobotu 17. 6. 2017 se hraje poslední 
kolo okresního přeboru fotbalové sezó-
ny 2016/2017 Vysočany-Boskovice B a po 
závěrečném hvizdu mohou propuknout 
žlutozelené oslavy. Vysočany slaví okresní 
titul. V 18.30 je slavnostní ceremoniál při 
kterém naše mužstvo dostává pohár za 
vítězství od Okresního fotbalového svazu 
a za obec Vysočany předává pohár a me-
daile hráčům a funkcionářům starosta obce.

28. 6. 2017 se koná v Brně v hotelu Avanti 
fotbalový aktiv Jihomoravského krajského 
fotbalového svazu, kde je poprvé v historii 
i zástupce Vysočanské kopané.

Jako nováček v kraji musíme přizpůso-
bit náš areál soutěžnímu řádu JMKFS a 4. 
srpna 2017 zde zástupce JMKFS schvaluje 
náš areál pro krajské mistrovské zápasy. 
První kolo hrajeme 13. 8. 2017 prohrává-
me s favoritem soutěže týmem Pačlavic 
0:6. Historicky první branku Vysočan 
v mistrovských krajských soutěží vsítil  
20. 8. 2017 v Čebíně v 58 minutě Petr Pa-
náček mladší v utkání prohráváme 2:1. 
Na první bod si musíme počkat až do  
27. 8. 2017 kdy v Křenovicích remizujeme 
1:1, bylo toposlední utkání v podzimní 
části Petra Panáčka, který 1. září odletěl do 
Kanady, kde odehraje hokejovou sezónu 
v týmech KingsvilleKings a NorhShoreK-
nights. První 3 body za vítězství si do ta-
bulky připisujeme 3. září, kdy v domácím 
prostředí porážíme Medlánky 5:1. Říká se 
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špatný začátek, ale dobrý konec, a to doslo-
va platí pro naše mužstvo, podzimní část 
soutěže se nám vydařila a mužstvo je po 
polovině soutěže na 8. místě se ziskem 17 
bodů. 

Naši nejmenší se umístili na krásném  
9. místě s 33 body z 19. týmů.

Je to velmi pěkné zakončení podzim-
ní části a doufáme, že to i nadále vydrží 

i v jarní části. Mužstvům děkujeme za re-
prezentaci Tělovýchovné jednoty Vysočany 
a naší obce Vysočany. 

Dále bychom chtěli poděkovat za obě 
mužstva všem fanouškům, kteří nás celý 
rok podporovali, jak na domácích, tak i na 
venkovních zápasech. Také všem rodičům 
dětí za spolupráci a velkou podporu dětí. 
Opravdu velké díky všem. Děkujeme.

Konečná tabulka okresní přebor mužů sezóna  2016/2017
1. vysočany 26 18 6 2 86:38 60
2. Olešnice 26 13 4 9 68:52 43
3. Ráječko B 26 13 3 10 80:62 42
4. Doubravice  26 12 4 10 47:52 40
5. Sloup 26 11 6 9 52:51 39
6. Olomučany 26 11 5 10 57:52 38
7. Bořitov 26 11 5 10 52:47 38
8. Adamov 26 12 2 12 56:60 38
9. Boskovice B 26 10 7 9 61:57 37
10. Letovice 26 9 6 11 52:51 33
11. Lipůvka 26 10 3 13 48:57 33
12. Šošůvka 26 9 5 12 69:79 32
13. Kunštát B 26 10 2 14 52:58 32
14. Kořenec 26 3 2 21 30:84 11

Výkonný výbor TJ Vysočany děkuje Vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem pod-
pořili naši činnost nebo jste se do ní přímo zapojili. Děkujeme všem sponzorům spor-
tovního plesu.

Přejeme všem členům i nečlenům , hráčům a fanouškům vysočanského sportu hod-
ně zdraví, štěstí, pohody a radosti v novém roce 2018.

Za Tělovýchovnou jednotu Vysočany Petr Panáček
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Místní skupina ČČK vysočany 
v roce 2017

V únoru jsme uspo-
řádali Maškarní ples 
a masek přišlo více než 
loni, což nás velmi po-
těšilo a povzbudilo.

Ples je postavený na 
maskách, proto jsme rádi, že stále se na-
jdou ochotní lidé, kteří se obléknou do 
kostýmu a jdou pobavit sebe a také ostat-
ní. I když v průběhu let počet masek kolí-
sá, vždy se sejdeme na parketu s maska-
mi a Maškarní ples dostojí svému názvu. 
Abychom masky podpořili, již několik 
let se do masek strojí i naši „pekelníci“ 
a také ostatní pořadatelé plesu. V březnu 
a v září jsme uspořádali „Dětský bazá-
rek“. Výběr zboží je pestrý, prodat nebo 
nakoupit přichází spoustu maminek, 
tatínků a babiček nejen z Vysočan, ale 
máme radost, že i z okolních vesnic. Jsme 
rádi, že je o tuto akci trvalý zájem. V po-
lovině října 2017 jsme Vysočanské vino-
braní organizovali již po páté. Smyslem 
pořádání vinobraní bylo setkání všech 
generací, proto jsme byli rádi, že se ho 
účastní jak děti se svými 
rodiči, tak také prarodiče. 
K tanci letos hrála cimbálo-
vá muzika Drahan, vystou-
pili tanečníci ze Soukromé 
základní umělecké školy 
v Blansku z tanečního sou-
boru Drahánek a Drahan. 
Jelikož byl zájem o tuto 
akci ze strany občanů letos 
malý, v příštím roce již ne-
plánujeme její uskutečně-
ní. Děkujeme všem, kteří 
nás přišli podpořit a užít 

si velmi pěknou atmosféru. Prostřednic-
tvím webu obce jsme nabídli účast na 
kurzu „Zdravotník zotavovacích akcí“, 
který pořádal Oblastní spolek ČČK Blan-
sko. Kurz absolventy opravňuje vykoná-
vat zdravotníky na zotavovacích akcích, 
jako jsou školy v přírodě, tábory apod. 
Na svatého Martina jsme pořádali zájezd 
do sklepa, do vinařství Pardál v Uherči-
cích. Akce byla cenově zvýhodněná pro 
dárce krve, atmosféra byla výborná a vě-
říme, že se všem líbila cimbálová muzika, 
pohoštění i víno. Nezapomínáme ani na 
naše členy, které navštěvujeme při příle-
žitosti jejich životního jubilea.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zapojujete do naší činnosti. 
V neposlední řadě patří poděkování za 
to, že se akcí, které organizujeme, také 
účastníte. Není to dnes již samozřejmost. 
Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.

Bořivoj Sekanina, 
předseda MS ČČK Vysočany
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teď ne! aneb na tohle teď není 
ta pravá chvíle!

Napsal: Jean-Claude Islert
Překlad: Jaromír Janeček

Frederik je úspěšný muž. Má pěknou ženu, dobré postavení, prosperující firmu. 
Jednoho dne srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do 
jeho života. Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu? 
Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné noci všechny pochybnosti potkají 
na jednom místě, v jednom bytě. Ne, na nic z toho teď očividně není ta pravá chvíle. 
Nebo snad ano?

Můžete se těšit na 
divadelní představení 
divadelních ochotníků 

z Krásenska, 
které se bude konat 

v sále kulturního domu 
ve vysočanech  

24. 2. 2018.
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lMK Morava vysočany
Letošní rok byl desátým rokem od za-

ložení místního letecko-modelářského 
klubu, ze kterého se před čtyřmi lety od-
dělila a rozšířila skupina RC REBELS. Již 
v rámci bilancování Velikonoční výstavy 
však bylo nutno konstatovat podstatný 
útlum aktivit obou klubů. Pozitivní je 
alespoň to, že členové RC REBELS zvlá-
dají udržovat místní letiště, i když již žád-
né vlastní ani společné akce nepořádají. 
Ostatně i původní hlavní událost roku 
– prázdninový Letecký mazec, byla letos 
pořádána již jen jako malé kamarádské se-
tkání s jednotlivými zástupci klubů z nej-
bližšího okolí a vůbec není zřejmé, zda 
bude původní tradice pokračovat. Hlav-
ním důvodem této situace je evidentně 
velká náročnost koníčku na finance i na 
čas, který je nutno věnovat především 
práci a rodinám. Podobný problém je 
však možné v posledních letech registro-
vat i u ostatních klubů stejného zaměře-
ní z okolí. Členská základna se viditelně 
nevyvíjí a například generační předávání 
zájmu je spíše výjimkou, protože životní 
rytmus se mění a u mládeže je stále obtíž-
nější žehnout jiskru zájmu o aktivity bez 
okamžitého a snadného efektu. Letec-
ká modelařina je zkrátka náročná na čas 
a na peněženku a lidé si uvědomují, že ve 

zlomku sekundy někdy dochází k mnoha-
tisícovým škodám. Celkově uvadající zá-
jem pak způsobuje, že výčet pořádaných 
akcí meziročně klesá a výraznější oživení 
zatím nelze předpokládat. Že se nejedná 
pouze o místní, ale doslova celorepubli-
kový problém, dokládá existence aktivi-
ty (Facebook: Skupina Akce1000) s cílem 
„vytvořit z naprostých nováčků RC modeláře 
a piloty. Je to zkrátka snaha dostat děti s leta-
dly na čerstvý vzduch pod modrou oblohu, aby 
odložily na chvilku chytré telefony, vstaly od 
počítačů“. Ostatně v duchu myšlenky této 
akce se členové našich klubů vždy snažili 
působit na okolí prostřednictvím výstav 
a účastí na nejrůznějších akcích, kde za-
jišťovali vedlejší – doprovodný program. 
Mezi tyto již tradiční akce patří létání pro 
děti speleoterapie v Ostrově u Macochy 
nebo účast na letní slavnosti v Drahanech. 
Vždy ochotně předvádíme možnosti naší 
techniky a stále platí, že jsme připraveni 
přispět zájemcům přímou pomocí i radou. 
Nejbližší akcí je Silvestrovské polétání  
30. 12. 2017 na letišti RC REBELS od  
13 hod., kam je možno přijít podívat se na 
modely schopné použití v zimě, poklábo-
sit, opéct buřt... 

Jste srdečně zváni!

Ing. Arch. Jiří Kouřil

Sbor dobrovolných hasičů housko

Zimní čas nám každý den pomalu 
krátí, hodiny protknuté slunečním svět-
lem a mráz se sněhem nás zahání domů. 
Domů do tepla. Do tepla rodinného krbu. 

Je za námi další kalendářní rok. Rok plný 
událostí a zážitků. A jaký byl ten hasič-
ský? Pojďme si jej společně shrnout…

V oblasti kulturní jsme pro vás během 
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roku připravili celkem čtyři akce. Začali 
jsme v lednu již 4. hasičským bálem, na 
který byly vstupenky velmi rychle vy-
prodány. Těší nás tak velký zájem. Ani 
v příštím roce vás o bál neochudíme. 
Konat se bude 27. ledna. V červnu jsme 
pod názvem Sportovní odpoledne a Ve-
čer s hasiči vytvořili u tenisového kurtu 
v Housku soutěžní odpoledne pro děti. 
Nikdo neodešel s prázdnou a já věřím, 
že se program líbil nejen dětem. V roce 
2018 se na obdobné odpoledne můžete 
těšit 2. června. Konec července byl pro 
nás ve znamení makrel a medu. Společně 
s vysočanskými včelaři jsme uspořáda-
li Makrelový večer a Medobraní, to vše 
spojené s jarmarkem výrobků místních 
i přespolních šikovných ručiček. Moh-
li jste vyslechnout zajímavé přednášky, 
něco se o včelaření dozvědět a ochutnat 
výborný med. No a co makrely? Po těch 
se jen zaprášilo. Ani příští rok tuto akci 

u tenisového kurtu nevynecháme, plá-
nována je na 21. července. Ještě před tím, 
než začal školní rok, pozvali jsme vás na 
Pohádkový les. Počasí bylo překrásné  
a les voněl čerstvě popadanými stromy. 
Trasa ovšem byla bezpečná, schválena 
místním panem hajným. 1. září 2018 mezi 
nás pohádkové postavy opět přijdou.

Z jara probíhala velká tréninková pří-
prava na soutěže v požárním sportu. 
Celkem třikrát jsme stáli na bedně. Na 
okrskové soutěži ve Vavřinci se jak druž-
stvo žen, tak družstvo mužů nad 35 let 
umístilo na krásném 3. místě a v soutěži 
O pohár starosty v Kulířově pak smíše-
né mužské družstvo obsadilo rovněž  
3. místo. V září jsme se zhostili nové vý-
zvy, kterou bylo pořadatelství branného 
závodu okrsku Sloup. Vše dopadlo nej-
lépe, jak jen mohlo, i zázemí u tenisové-
ho kurtu v Housku a k němu přilehlého 
lesa se účastníkům moc líbilo, proto jsme 
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byli pro pořadatelství vybráni i příští rok. 
Je ale velká škoda, že zatím nemáme své 
družstvo žáků či dorostence. Ale co není, 
může být…

Na jaře i na podzim jsme prováděli sběr 
vyřazených elektrospotřebičů a v části 
obce Housko jsme provedli sběr želez-
ného šrotu. O prázdninách jsme pomohli 
zajistit zázemí s občerstvením pro jubilej-
ní 10. ročník tenisového turnaje Housko 
CUP.Před houskovskou hospodou už 
také stojí velký vánoční strom, o jehož 
skácení, znovuvztyčení a naparádění 
jsme se také postarali.

Členové našeho sboru, kteří jsou záro-
veň i členy zásahové jednotky obce Vy-
sočany, se letos museli utkat se spoustou 
nelehkých úkolů. Pomáhali např. při ha-
šení obrovského požáru lesa u Macochy 
a postarali se o likvidaci popadaných 
stromů po letní i podzimní vichřici, které 

v mnoha případech způsobily majetkové 
škody.

Chtěli bychom poděkovat obci Vysoča-
ny za podporu naší činnosti, za poskyt-
nutí dotace z rozpočtu obce Vysočany, 
za zajištění opravy houskovské kapličky 
s přilehlým hasičským skladem. Děkuje-
me našim spoluobčanům za jejich štěd-
rost, podporu a věrnost našemu sboru 
a děkujeme také našim rodinám za sho-
vívavost, pomoc a porozumění. 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do roku 2018.

za SDH Housko Ing. Bc. Lenka Sedláková 

Chtěla bych, jako starostka SDH Housko, 
poděkovat všem členům našeho sboru za je-
jich práci, výdrž, odhodlání, odvahu a smysl 
pro legraci. Děkuji vám!!!
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Zpráva o činnosti SDh vysočany
Blíží se konec roku, a tak je čas na zhod-

nocení a seznámení s naší činností. Tra-
dičně jsme začínali ostatkama, o kterých 
jsme informovali již na jaře. Následovalo 
pálení čarodějnic, které pořádáme spo-
lečně s mateřskou školou a obcí. Pomohli 
jsme s čištěním a nátěrem lavic a stolů, 
ořezali nebezpečné větve v areálu. Byl 
postaven táborák, ale počasí nepřálo 
a tak byla akce odložena o týden, což se 
vyplatilo, protože účast malých i velkých 
čarodějnic a čarodějů byla velká. Školka 
opět připravila pěkný program. Hudbu 
zajistil Milan Včelař. Opékaly se párky, 
chutnaly také stejky.

Počasí se také umoudřilo, a tak byli na-
konec všichni spokojeni. 

Hlavní akcí pro nás byly oslavy 125. vý-
ročí založení sboru. V pátek 18. srpna se 
konala slavnostní schůze, na které bylo 
přítomno vedení okresního sdružení hasi-
čů a zástupci všech sborů z okrsku Sloup. 
Velmi nás potěšila účast p. Františka Neča-
se, dlouholetého bývalého starosty OSH.

Pozváni byli také současný a bývalí sta-
rostové obce a zástupci TJ a ČČK.

Byly předány věrnostní medaile. V so-
botu bylo možno ve zbrojnici prohléd-
nout techniku a historické fotografie, do-
kumenty a získané poháry ze soutěží.

Odpoledne pokračovaly oslavy v areá-
lu Pod Lipama. Po slavnostním zahájení 
a projevech starosty obce a senátorky pí 
Vítkové byl za doprovodu hudby polo-
žen věnec k pomníku padlých.

Počasí si s námi pohrávalo, a tak bylo 
dobře, že byl postaven stan.

Přítomnosti skákacího hradu využily 
děti, pro které byly připraveny také sou-
těže. Svoji techniku představily také sou-
sední sbory.

Poděkování patří firmě Servis MM, za 
přepravu historické stříkačky z Vavřince, 
se kterou Vavřinečtí společně s našimi že-
nami provedli ukázku historického zásahu.

Naši starou chotěbořku se nepodařilo 
zprovoznit.

K tanci a poslechu hrála Holóbkova 
mozeka z Protivanova a večer potom DJ 
DANDY. Škoda, že nebyla větší účast, pro-
tože počasí se nakonec umoudřilo. Více 
mě mrzí slabá účast z řad členů sboru.



27

Zpravodaj obce Vysočany

Poděkování patří obci, která zaplatila 
kapelu.

Zúčastnili jsme se také oslav 130 let 
založení sboru v Rozstání, žehnání nové-
ho auta ve Sloupu, oslav 200 let založe-
ní školy, na kterou jsme přispěli částkou  
1 000 Kč.

Částkou 1 000 Kč jsme také přispěli na 
varhany, 700 Kč na dětský vostatkový bál 
a 2 500 Kč jsme věnovali mateřské škole 
z výtěžku z čarodějnic.

Naše zbrojnice opět posloužila jako zá-
zemí pro Vysočanský triatlon. Pomohli 
jsme také s pořádáním okrskového bran-
ného závodu v Housku.

9 našich členů je v zásahové jednotce 
obce a aktivně se účastní výjezdů jednot-
ky a všech školení a cvičení.

Na okrskové soutěži naši muži do  
35 let obsadili 7. místo a starší 5. místo. 2x 
jsme čerpali studnu.

Opět jsme pomohli s postavením a na-
zdobením vánočního stromu.

Topná sezóna už je v plném proudu, 
a tak znovu připomínáme: Buďme opa-
trní, ať nemusíme využít naši zásahovou 
jednotku!

Děkujeme všem členům a občanům za 
pomoc, podporu a aktivní účast na na-
šich akcích.

Dovolte mi, abych Vám jménem sboru  
popřál radostné vánoce a v roce 2018 štěs-
tí, zdraví a splnění všech Vašich přání.

Za SDH Vysočany 
starosta sboru Ladislav Mynařík

Celoroční školní projekt: 
„Chovám se tak, jak chci, aby se ke mně 

chovali ostatní“
Celoroční školní projekt „Chovám se tak, 

jak chci, aby se ke mně chovali ostatní.“

Na naší škole, ZŠ Vysočany, byl Škol-
ní vzdělávací program nazván Společně 
krok za krokem životem. A tak společně 
žijeme náš školní život. Povinnou součás-
tí programu jsou tzv. průřezová témata. 
Rozšiřují poznávání a umožňují získat 
žákovi komplexní pohled na dané téma, 
formují postoje a hodnotový systém, 
jsou součástí žákovy životní zkušenosti. 
V etapě základního vzdělávání jsou defi-
novaná tato průřezová témata Osobnost-
ní a sociální výchova, Výchova demo-
kratického občana, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, 
Multikulturní výchova, Environmentální 
výchova a Mediální výchova. 

Průřezové téma Osobnostní a sociální 
výchova je zařazováno v naší škole bě-
hem školního roku do učiva všech před-
mětů a všech činností. Jedná se například 
o rozvoj kreativity, schopností poznává-
ní, sebepoznávání, poznávání lidí, roz-
voj komunikace, spolupráce či empatie. 
S každým novým školním rokem si vy-
bíráme jedno z ostatních průřezových té-
mat, které nás formou projektového vy-
učování celým rokem provází a vztahují 
se k němu jednotlivé činnosti. Témata se 
pravidelně opakují tak, aby se s ním kaž-
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dý žák v průběhu docházky na 1. stupni 
seznámil. 

V letošním školním roce jsme zvolili 
průřezové téma Výchova demokratické-
ho občana. Všichni vyučující se snaží vést 
žáky ke schopnosti převzít zodpovědnost 
za své chování a jednání a cítíme potřebu 
dát tomuto tématu důraz. Projekt jsme 
nazvali „Chovám se tak, jak chci, aby se 
ke mně chovali ostatní.“. Žáci se sezná-
mili se svými právy a povinnostmi. Jed-
notlivá práva a povinnosti mají vyvěšena 
v prostorách chodeb školy, v třídnických 
hodinách tato práva a povinnosti rozebí-
rají a vysvětlují, učí se je chápat a zavádět 
do svého života.

V čem tedy celý projekt spočívá? Za-
řazujeme projektové dny, kdy se věnu-
jeme tématům, která nás zrovna bolí. Za 
všechny jmenuji třeba: Posměváčky tady 
nechceme. Týden splněných přání. Při-
pravujeme také témata věnující se životu 
kolem nás. V rodině nebo obci. Moc se 
společně těšíme třeba na projekt: Jak fun-

guje obec. Zkusíme si zvolit svého staros-
tu, své zastupitelstvo a navrhnout,  co lze 
udělat, abychom se společně měli lépe.

Žáci jsou pozitivně motivováni a učí se, 
že správné chování je základem k úspě-
chu. Získávají za své příkladné chování, 
píli, vzornou práci, aktivitu nebo pomoc 
druhým karty, které si schraňují a mají 
hmatatelný důkaz toho, že se umí cho-
vat slušně, jsou zodpovědní, umí pomoci 
a respektovat jeden druhého.

Žáci se zapojili do projektu se zájmem, 
mají snahu se chovat tak, aby získali svou 
další kartu, a ví, že svým lepším chová-
ním ovlivní nejen vzdělávací proces po-
zitivním směrem, ale i běžný život, kde 
budou za svou snahu odměněni také, 
ale třeba už jen pocitem dobře vykonané 
práce. 

Věříme, že pozitivní motivací docílíme 
lepších výsledků ve výchovném i vzdělá-
vacím působení na žáky.

Mgr. Martina Šamalíková
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Kdo si hraje, nezlobí
V naší MŠ to žije. Kapacita je naplněna, 

několika žádostem o přijetí jsme nemohli 
vyhovět. Věkové složení máme 3 – 6 let. 
Vybavení naší MŠ je na velmi dobré úrov-
ni, máme spoustu kvalitních hraček, her 
a pomůcek pro rozvoj logického myšlení, 
pozornosti, řeči i pohybových dovednos-
tí. Zaměřujeme se na přípravu předškolá-
ků. Tito se učí pracovat samostatně, plnit 
úkoly, pomocí grafomotorických listů se 
připravují na psaní. V odpoledních hodi-
nách nabízíme rodičům s předškolními 
dětmi účastnit se tzv. Edukativně stimu-
lačních skupinek – příprava dětí k zápisu 
do ZŠ. Pro mladší děti připravujeme ak-
tivity a činnosti adekvátní věku a schop-
nostem. Mladší děti pozorují starší – ne-
násilnou formou se učí. 

Pro učitelky není práce jednoduchá – 
připravit a naplánovat činnosti tak, aby 
uspokojily všechny děti. Většina činností 
vychází ze hry. Hra je v předškolním ob-
dobí hlavní, nejpřirozenější činnost. Pro-
střednictvím ní poznává dítě samo sebe 
i svět kolem. Hraní tak přispívá k rozvoji 
dětského vnímání, poznávání a k osvoje-
ní si správných modelů chování. Hra tak 
úzce souvisí s procesem učení a je jedním 

ze základních prostředků výchovy. Má 
vliv i na utváření citových vztahů.

Některé hry se zaměřují na rozvoj po-
hybu, jiné intelektu. Zařazujeme nejrůz-
nější slovní hry, říkanky, hry na rozvoj 
jemné a hrubé motoriky. Někdy děti zase 
ve svých hrách často využívají kouzlené 
„jako“. Hrají si na rodinu, na lékaře, na 
pani učitelku. Připravují hostiny… Dítě 
si hraje a při tom se učí.

Mezi oblíbené hry v naší MŠ je hra 
s polykarpovou stavebnicí. Děti z ní staví 
lodě, letadla, auta, pódium na koncerty… 
Rádi si hrají s Legem, skládají puzzle, 
hrají si s autíčky s vláčky. Máme spous-
tu didaktických her které rozvíjí myšlení, 
pozornost, logické uvažování. Pohybové 
hry a taneční hry děti milují. Občas cvičí-
me na míčích nebo využíváme sportovní 
náčiní. Kreslíme, zpíváme – hrajeme si 
celý den. Dítě si hraje a při tom se učí.

Blíží se konec roku. Děti se těší na Je-
žíška, dospělí si dávají různá předsevze-
tí. Přeji všem pohodové vánoční svátky 
a rodinám s dětmi spoustu krásných, 
společně prožitých chvil plných her, 
úsměvů a radostí.

Blanka Hejčová, ředitelka MŠ
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smluvní partner:

ZDRAVOTNÍ DOPRAVA

800 660 222 / 516 412 616

Na prvním místě pacient.

U nás se nečeká u nás se hned jede.

SANITKY PETTOP 
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Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy 
č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO 

Komenského 19  ❙  678 01 Blansko  ❙  516 417 351  ❙  www.blansko.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2018

Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky 
koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět na pomoc lidem, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti 
se současným zachováním důstojnosti každého člověka.

Motto sbírky: „Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“.      

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2018:

●   bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice,
●   nákup postelí do azylových domů pro matky s dětmi a do Noclehárny pro muže,
●   podpora humanitární pomoci na okrese Blansko.

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 957 596 Kč.
Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

podpora hospicové péče,
podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže,
podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální začlenění
(bydlení, podpora a provázení),
podpora dobrovolnického centra,
pomoc lidem v sociální nouzi.

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

Koordinátorka sbírky: 
Marie Sedláková  ❙  mobil: 739 389 140  ❙  marie.sedlakova@blansko.charita.cz

TŘÍkrálová SbÍrka u nás
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Jak třídit PAPÍR z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože 
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. 
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

  Co se děje s papírem dále? 
Papír roztřídíme podle kategorií (např. vlnitá lepenka, kancelářský papír, noviny, časopisy). Pro snazší 
přepravu papír slisujeme a odvážíme k dalšímu zpracování a využití. Čím čistší je vytříděná surovina, tím 
větší šanci má na další využití. Papír lze recyklovat 6–7×. S každým dalším použitím se zkracují vlákna 
a snižuje se kvalita papíroviny. Nezapomínejte, že recyklací starého papíru šetříme životní prostředí.

TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

PATŘÍ SEM:
•	noviny, časopisy
•	školní sešity
•	brožury
•	reklamní letáky
•	katalogy
•	psací a balicí papír
•	čisté papírové obaly a sáčky
•	rozložené krabice a kartony
•	knihy

NEPATŘÍ SEM:
•	voskovaný papír
•	obaly od másla
•	zbytky tapet
•	znečištěný a mastný papír
•	nápojové kartony – obaly 

(krabice) od mléka a nápojů
•	papírové kapesníky
•	ubrousky
•	 jednorázové pleny

  Co je důležité? 
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými oba-
ly. Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů 
dávat opravdu jen to, co tam patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. 
Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

 www.suez-odpady.cz      info@sita.cz      800 102 000
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omalovánky pro děti
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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 plošné inzerce za 1 cm2 = 2 Kč (celostránková inzerce  
320 Kč). Cena řádkové inzerce 30 Kč za řádek. Texty inzerátů zasílejte v elektronické podobě, plošnou pre-
zentaci 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 15. 3. 2018. 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, 679 13 Sloup v Moravském krasu IČ: 00281301. Re-
dakční úpravy: Mgr. Bořivoj Sekanina, Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz. 
Registrace zpravodaje: MK CR E 20600. Periodický tisk územního samosprávného celku.


