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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na prahu nového volebního 
období jménem Zastupitelstva obce Vy-
sočany, abych vás pozdravil a poděkoval 
za důvěru, kterou jste v letošních pod-
zimních volbách novému zastupitelstvu 
obce dali na další čtyři roky. Volební ob-
dobí 2018–2022, které je před námi, je pro 
všechny zvolené zastupitele jistě zava-
zující a jsme si toho plně vědomi. Věřím 
v nadále pokračující dobrou spolupráci, 
která byla v uplynulém období, a za což 
také minulému zastupitelstvu tímto dě-
kuji. Především pak děkuji těm, kteří již 
do tohoto zastupitelstva nekandidovali 
či se tam nedostali a nově zvoleným za-
stupitelům pak přeji hodně elánu a dob-
rých nápadů při této práci. Vždyť díky 
společným a rozumným cílům se jistě 
podařilo naši obec posunout zase o kou-
sek dál a rozvinout ji. I v dalších čtyřech 
letech, které jsou před námi, je mnoho 
úkolů a cílů, jako je kupříkladu realizace 
nových chodníků, především pak mezi 
Molenburkem a Houskem, řešení soci-
álních bytů, vyřešení realizace nové ha-
sičské zbrojnice, pokračování v opravách 
komunikací, chodníků a spousta dalších 
úkolů, které bude nutné zajistit, aby obec 
dobře fungovala a všichni se zde cítili 
dobře. Jsem přesvědčen, že i v období, 
které je před námi se podaří jako dopo-
sud získat potřebné množství finančních 
prostředků na tyto a další projekty a po-
daří se je zdárně zrealizovat. Rozpočty 
veřejných financí v naší obci v dalších 
čtyřech letech musíme správně nasta-
vit pro blaho všech obyvatel, kteří zde 
v obci žijí. Rád bych touto cestou požádal 
i vás, spoluobčany, o spolupráci při řeše-

ní případných problémů či úkolů, které 
jistě vyvstanou, tak jak je život přináší. 
Vždyť často také i bez vaší spolupráce 
a přičinění není možná úspěšná realizace 
některých připravovaných projektů nebo 
příkladně i slušného sousedského sou-
žití. Především bych pak chtěl vyzdvih-
nout a poděkovat občanům, kteří se sami 
zapojují do pomoci na obci, například 
úklidem obecních prostor kolem svých 
nemovitostí. Nyní, když nám již nastá-
vá zimní období, chtěl bych vás poprosit 
o pomoc při odklízení sněhu z chodníků 
u vašich nemovitostí, hlavně tam, kde se 
pracovníci obce nedostanou se svojí tech-
nikou. Dále bych vás chtěl požádat tam, 
kde to jde, parkovat osobní automobily 
na svých pozemcích a vjezdech, protože 
jsou ulice, kde není možno často projet 
v letním období, natož v období zimním 
s radlicí. Úklid vozovek a chodníků je 
potom daleko obtížnější a pomalejší. Jis-
tě se zde v naší obci chceme všichni cítit 
dobře, a proto buďme na sebe i vzájem-
ně ohleduplní a přátelští. Buďme tedy 
obcí přátelskou. Dejme si to všichni za cíl 
i v dalším novém roce a v letech dalších, 
určitě se to vyplatí.    
Vážení spoluobčané, do roku 2019 bu-
deme opět všichni vstupovat s novým 
odhodláním a s novými plány. Velmi 
rád vám proto přeji jménem celého nově 
zvoleného Zastupitelstva obce Vysočany, 
klidné a spokojené prožití svátků vánoč-
ních a do roku 2019 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti. 
S úctou a přáním všeho dobrého

Bc. Josef Ovad, starosta obce
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Volby 2018

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí České republiky. 
V naší obci byli zvoleni: 

Zastupitelstvo obce pro volební období 2018-2022
Mgr. Eva Ditrichová, Jiří Hejč, Radek 
Hejč, Mgr. Radek Horáček, Ivo Jelínek, 
Martin Jelínek, Pavel Kala, Bc. Václav Ko-
lomazníček, Mgr. Martin Koupý, Bc. Josef 

Ovad, Ing. Bc. Lenka Sedláková, Bc. Leoš 
Sehnal, Luděk Škaroupka, Marek Šmíd, 
Milan Vintr

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, konaného dne 2. listopadu 
2018, byli zvoleni do následujících funkcí:

Rada obce
Starosta – Bc. Josef Ovad
Místostarostka – Ing. Bc. Lenka Sedláková  
Členové rady – Martin Jelínek, Bc. Václav 
Kolomazníček, Marek Šmíd

Kontrolní výbor
Předseda – Martin Jelínek
Členové – Mgr. Radek Horáček, Mgr. 
Martin Koupý

Finanční výbor
Předseda – Marek Šmíd
Členové – Jiří Hejč, Bc. Leoš Sehnal

Rada obce Vysočany na svém jednání dne 12. listopadu 2018 zřídila: 

Kulturní a sociální komise
Předseda – Bc. Václav Kolomazníček

Obecní úřad Vysočany

Kontaktní údaje

Obec Vysočany, Vysočany č. p. 130, 679 
13 p. Sloup, IČ 00281301

telefon: 516 435 350, ID datové schrán-
ky: dkaa2zc

starosta – mobil: 734 768 731

místostarostka – mobil: 605 852 231

Úřední hodiny

Obecní úřad: pondělí a středa 8:00–17:00

Matrika: pondělí 18:00–19:00

Místostarostka: pondělí 17:00–19:00
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Termíny svozu odpadů v roce 2019

V letošním roce bude ve středu ve státní svátek 26. prosince 2018 proveden svoz 
odpadů jako obvykle. V roce 2019 bude poplatek za svoz odpadů ponechán  
v dosavadní výši, tj. 550 Kč na poplatníka.

Zasedání Zastupitelstva obce Vysočany

9.1. 6.2. 6.3. 3.4. 1.5. 12.6. 10.7. 7.8. 4.9. 2.10. 13.11. 11.12.

23.1. 20.2. 20.3. 17.4. 15.5. 26.6. 24.7. 21.8. 18.9. 16.10. 27.11. 25.12.

29.5. 30.10.

Zastupitelstvo obce Vysočany ve volebním období 2014-2018 na svém 17. a 18. zase-
dání mj. schválilo:

• hospodaření obce k 30. 4. 2018 a k 31. 7. 2018
• rozpočtová opatření č. 2/2018, č. 3/2018, č. 4/2018 a č. 5/2018
• Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na pozemku  

p. č. 824/65, v k. ú. Molenburk, obec Vysočany
• prodej pozemků p. č. 446/12, p. č. 446/13, p. č. 446/30 a p. č. st. 196/6, vše  

v k. ú. Molenburk, obec Vysočany za cenu 50 Kč/m2 
• nákup pozemků p. č. 847/5 a p. č. 847/20 za cenu 50 Kč/m2, dále p. č. 847/3  

a p. č. 847/4 za cenu 25 Kč/m2, vše v k. ú. Molenburk
• Smlouvu o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy – realizo-

vané stavby pod názvem „Vysočany, Molenburk – kabelová smyčka, Mynařík“, 
na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 712/3 v k. ú. Molenburk, obec Vysočany

• nákup pozemku p. č. 327 - část v k. ú. Housko, obec Vysočany, oddělený geome-
trickým plánem č. 174–198/2017 jako díl „d“ o výměře 4 m2 za cenu 50 Kč/m2  
a p. č. 13/2 – část v k. ú. Housko, obec Vysočany oddělený geometrickým plá-
nem č. 174–198/2017 jako díl „c“ o výměře 5 m2 za cenu 50 Kč/m2

• nákup pozemku p. č. 357/1 v k. ú. Molenburk, obec Vysočany za cenu 50 Kč/m2 

• nákup pozemku p. č. 356 v k. ú. Molenburk, obec Vysočany za cenu 50 Kč/m2 
• prodej pozemku p. č. 306/1 - část v k. ú. Housko, obec Vysočany, oddělený geo-

metrickým plánem č. 174–198/2017 jako díl „f“ o výměře 23 m2 za cenu 50 Kč/
m2 a p. č. 316/1 – část v k. ú. Housko, obec Vysočany oddělený geometrickým 
plánem č. 174–198/2017 jako díl „b“ o výměře 25 m2 za cenu 50 Kč/ 
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• prodej pozemku p. č. 316/1 – část v k. ú. Housko, obec Vysočany oddělený geome-
trickým plánem č. 174–198/2017 jako díl „a“ o výměře 183 m2 za cenu 50 Kč/m2 

Zastupitelstvo obce Vysočany ve volebním období 2018-2020 na svém 2. zasedání mj. 
schválilo:

• Jednací řád Zastupitelstva obce Vysočany
• hospodaření obce k 31. 10. 2018
• zástupce obce do Svazku obcí Drahanská vrchovina ve složení: Bc. Josef Ovad, 

Ing. Bc. Lenka Sedláková a Marek Šmíd
• zástupce obce do Svazku obcí Drahansko a okolí Bc. Josefa Ovada
• zástupce obce do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras Bc. Josefa Ovada
• odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva – místostarostce Ing. Bc. Lence Sed-

lákové ve výši 7.000 Kč/měs. od 1. 12. 2018.
• odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva – členu rady a předsedovi Finanč-

ního výboru Zastupitelstva obce Vysočany Marku Šmídovi od 1. 12. 2018 ve výši 
2.380 Kč/měs.

• odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva – členu rady a předsedovi Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva obce Vysočany Martinu Jelínkovi od 1. 12. 2018 ve 
výši 2.380 Kč/měs.

• odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva – členu rady a předsedovi Kulturní  
a sociální komise Bc. Václavu Kolomazníčkovi od 1. 12. 2018 ve výši 2.800 Kč/měs.

• odměnu neuvolněným členům zastupitelstva – členům Finančního výboru Za-
stupitelstva obce Vysočany Jiřímu Hejčovi ve výši 450 Kč/měs. a Bc. Leoši Se-
hnalovi ve výši 450 Kč/měs. od 1. 12. 2018. 

• odměnu neuvolněným členům zastupitelstva – členům Kontrolního výboru 
Zastupitelstva obce Vysočany Mgr. Martinu Koupému ve výši 450 Kč/měs.  
a Mgr. Radku Horáčkovi ve výši 450 Kč/měs. od 1. 12. 2018.

• odměnu ostatním neuvolněným členům zastupitelstva bez dalších funkcí od 
1. 12. 2018 ve výši 400 Kč/měs.

Schůze Rady obce Vysočany
Rada obce Vysočany na svých zasedáních od 5. 3 2018 do 28. 11. 2018 mj. schválila:

• zveřejnění záměru obce pronajmout část nebytových prostor: restaurace + záze-
mí restaurace v kulturním domě ve Vysočanech, č. p. 130 za účelem poskytování 
restauračních služeb a vaření od 1. července 2018

• hospodářský výsledek ZŠ Vysočany za rok 2017 ve výši 43.625,95 Kč 
• hospodářský výsledek MŠ Vysočany za rok 2017 ve výši 15.537,21 Kč
• účetní závěrky příspěvkových organizací – MŠ Vysočany a ZŠ Vysočany za rok 2017
• Výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na nákup a do-

dávku traktoru včetně příslušenství pro komunální účely



7

Zpravodaj obce Vysočany

• výběr nejvhodnější nabídky pro akci Nákup a dodávka traktoru včetně příslu-
šenství pro komunální účely firmu WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.r.o

• smlouvy na zpracování studie proveditelnosti výstavby chodníků a pro stavbu 
sociálních bytů s firmou EUROPROJEKT

• smlouvy na zpracování žádosti o dotaci z IROP na výstavbu chodníků a na vý-
stavbu sociálních bytů s firmou EUROPROJEKT

• zapojení obce Vysočany do soutěže Vesnice roku 2018
• nabídku na instalaci workoutového prvku v Housku od firmy Bonita Group 

Service s.r.o
• výběr nabídky firmy KVARCIT STAV s.r.o. pro akci s názvem Rekonstrukce 

chodníku za kostelem ve Vysočanech
• rozpočtová opatření č. 2/2018, č. 3/2018, č. 4/2018, č. 6/2018 a č. 7/2018
• záměr opravy, rekonstrukce zastřešení RD Vysočany – Molenburk č. p. 24
• výběr nájemce části nebytových prostor č. p. 130 za účelem poskytování restau-

račních služeb a vaření od 1. 7. 2018
• smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 

12314370 mezi obcí Vysočany a E.on Česká republika, s.r.o.
• Smlouvu o nájmu nebytových prostor
• Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 6/2018 a č. 16/2018 mezi obcí 

Vysočany a Svazkem obcí Drahansko a okolí
• Smlouvy o poskytnutí investičních příspěvků č. 1/18, č. 2/18, č. 3/18, č. 7/18  

č. 11/18, č. 16/18 mezi obcí Vysočany a Svazkem obcí Drahanská vrchovina
• výběr projektanta pro realizaci příprav projektové dokumentace na přestavbu 

schůzovní místnosti v Housku na sociální byty
• příspěvek do 1 tis. Kč na pořádaný Výlet do neznáma pro rodiny ke Svátku matek
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 000,- Kč z dotačního 

programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018 – DT3 
na akci „Obec Vysočany – ČOV a stoková síť, úroky z úvěru“ a Smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

• Dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Vysočany a PORR a. s
• Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
• zveřejnění záměru obce zřídit věcné břemeno (služebnosti stezky a cesty) na 

nemovitý majetek dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. v katastrálním území 
Molenburk, obec Vysočany na pozemku p. č. 824/65

• zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek p. č. 446/12, p. č. 446/13,  
p. č. 446/30 a p. č. st. 190/6, dle § 39 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích. 

• Smlouvu o spolupráci mezi obcí Blatnička a obcí Vysočany, která se týká společ-
ného nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2019

• Smlouvu o dílo č. 02/2018
• příspěvek na pořádání Vysočanského triatlonu do výše 4.000 Kč
• Smlouvu o spolupráci při realizaci akce „100 lip – 100 oslav“, mezi Jihomorav-

ským krajem a obcí Vysočany
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• podepsání DPP (finanční manažer projektu) v rámci projektu Žijeme společně 
z výzvy č. 02_16-022 pro „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vyka-
zování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ financovaného z OP VVV 

• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vysočany mezi obcí Vysočany  
a Junák skaut, z.s., středisko Světla Blansko

• zveřejnění záměru dle §39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, prodat nemovitý 
majetek, pozemky v katastrálním území Housko, obec Vysočany: pozemek p.č. 
306/1 - část, který je oddělen geometrickým plánem č. 174–198/2017 jako díl 
„f“ o výměře 23 m2 a pozemek p. č. 316/1 - část, který je oddělen geometrickým 
plánem č. 174–198/2017 jako díl „b“ o výměře 25 m2 a díl „a“ o výměře 183 m2.

• Dohodu o spolupráci mezi obcí Vysočany a obcí Vilémovice na projektu „Komu-
nitní centrum Vilémovice“

• licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA a obcí Vy-
sočany

• 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  

• Darovací smlouvu mezi obcí Vysočany a SDH Housko
• DPP s kronikářem na činnost provedení zápisu do obecní kroniky za rok 2017
• Smlouvy o investičním příspěvku a zápůjčce č. 14/2018 mezi obcí Vysočany 

a svazkem obcí Drahansko a okolí
• dotaci pro TJ Vysočany ve výši 20.000 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu obce Vysočany mezi obcí Vysočany a TJ Vysočany
• zápis do kroniky obce Vysočany za rok 2017
• Smlouvu o výkonu komplexních služeb v oblasti BOZP a PO
• Darovací smlouvu JMK 055176/18/ORR mezi obcí Vysočany a Jihomoravským 

krajem 
• Darovací smlouvu k auditu family friendly community mezi obcí Vysočany a Ji-

homoravským krajem
• dle ustanovení zák. č. 561/2004 Sb., §23., odst. 4, výjimku z počtu žáků a stano-

vila pro školní rok 2018–2019 pro ZŠ Vysočany celkový počet 31 žáků
• finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, Místní skupi-

ně ČČK Vysočany ve výši 4.000 Kč
• Jednací řád Rady obce Vysočany
• zřízení Kulturní a sociální komise obce Vysočany a Bc. Václava Kolomazníčka 

jako předsedu kulturní a sociální komise
• užívání závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění, v době zastupování starosty obce místostarostku obce Ing. Bc. Lenku Sed-
lákovou

• přijetí dotace z Jihomoravského kraje ve výši 500.000 Kč a Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK055605/18/OKH mezi obcí Vy-
sočany a Jihomoravským krajem
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Kulturní a sociální komise
Vážení spoluobčané, máme za sebou vol-
by do obecního zastupitelstva, kterými 
byla ukončena práce Kulturní a sociální 
komise obce Vysočany ve složení Ing. 
Bc. Lenka Sedláková, Renáta Podaná, 
Hedvika Pořízková, Ilona Jurková, Milan 
Včelař a Jakub Přibyl. Chtěla bych využít 
této příležitosti a ze srdce jim poděkovat 
za jakékoliv přispění, spolupráci a podá-
ní pomocné ruky v rámci této komise. 
Během roku jsme navštěvovali naše spo-
luobčany, kteří se dožili významných 
životních jubileí. Oslavili jsme 7x 70. na-
rozeniny, 2x 75. narozeniny, 6x 80. naro-

zeniny, 5x 85. narozeniny a 7x narozeni-
ny převyšující číslo 90. Neváhali jsme za 
těmi, kteří v naší obci momentálně neby-
dlí, zajet a potěšit je návštěvou. Ještě jed-
nou oslavencům přejeme hlavně zdraví, 
to je to nejdůležitější.
Vítání občánků proběhlo v tomto roce 
pouze jednou, a to v červnu. Do svazku 
obce bylo přivítáno celkem 7 dětí – 6 děv-
čátek a 1 chlapeček.
Kulturní dům byl v naší obci téměř každý 
víkend zaplněn. Ať už se v něm konaly 
narozeniny, svatby, plesy, schůze spolků, 
divadlo, volby, bazary, výstavy, školení či 

• plán inventur na rok 2018
• vyřazení majetku z MŠ ve výši 2.435 Kč
• zamýšlenou stavbu vodovodní přípojky Vysočany – Molenburk č. p. 199 po 

uplynutí záruční doby nově opravené komunikace



Zpravodaj obce Vysočany

10

Pro-rodinný audit v naší obci
Jak jsme Vás již informovali na webo-
vých stránkách, obec Vysočany obdrže-
la certifikát za splnění první fáze auditu 
familyfriendlycommunity. Během roku 
se nám povedlo zrealizovat další část 

schválených opatření, která vzešla z ná-
mětů občanů, spolků a zastupitelů. U te-
nisového kurtu v Housku byl instalován 
workoutový prvek jako další krok budo-
vání rekreační a sportovní plochy v této 

dětská vystoupení. 23. září si naše obec 
připomněla významné 100. výročí zalo-
žení Československé republiky. Před kul-
turním domem byla vysazena památeční 
lípa  za účasti senátorky Jaromíry Vítko-
vé, veřejného ochránce práv Anny Šab-
atové a náměstka hejtmana Jihomorav-
ského kraje Marka Šlapala. V kulturním 
domě jste pak mohli shlédnout výstavu, 
která byla plná exponátů, fotografií a tex-
tů popisujících události, které se za těch-
to 100 let udály nejen v souvislosti s naší 
obcí. Velký dík patří panu Vladimíru 
Čípkovi ze Sloupu za zprostředkování 
této výstavy a za zapůjčení mnoha sou-

kromých exponátů. V podvečer pak byl 
promítán komentovaný film o vzniku 
Československa. 
Chtěla bych popřát nové Kulturní a soci-
ální komisi obce Vysočany mnoho zdaru, 
chuti do společné práce a spoustu pří-
jemných zážitků s oslavenci. Vám, vážení 
spoluobčané, bych chtěla popřát krásné 
vánoční svátky, šťastný rok 2019, pevné 
zdraví, rodinnou pohodu a mnoho život-
ního optimismu.

Za kulturní a sociální komisi, 
Ing. Bc. Lenka Sedláková
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části obce (opatření č. 3). Také výletiš-
tě Pod Lipami postupně dostane nový 
kabát. Byla zde vybudována vodovodní 
přípojka a podařilo se vykoupit pozemky, 
které doposud nebyly ve vlastnictví obce 
(opatření č. 15). Co se týká výstavby soci-

álních bytů, které jsou plánovány místo 
schůzovní místnosti v Housku, je požádá-
no o dotaci na tuhle stavbu (opatření č. 10).

Obecní knihovna
Milí čtenáři,
dovolte nám, abychom Vás krátce infor-
movali o tom, jak se nám letos v knihov-
ně dařilo. Předně krátká statistika. Máme 
58 aktivních čtenářů, z toho 10 je jich 
nově zaregistrovaných. Celkem přečetli 
krásných 855 knih. Za zmínku stojí, že 
celou jednu třetinu tvořila literatura pro 
děti a mládež. Před jarní burzou, která 
se konala v půlce března, jsme odepsa-
li 383 knih, abychom uvolnili místo pro 
138 nových, neokoukaných titulů (něko-
lik dalších jich bude zavedeno ještě po 
zveřejnění tohoto článku). Ti z Vás, kteří 
knihovnu pravidelně navštěvují, si moh-
li povšimnout několika málo drobných 
vylepšení interiéru, která celý prostor 
zútulnila. Pod informační nástěnku nám 
šikovný pan truhlář Jurka vyrobil skříň-
ku na uskladnění dokumentů, obalového 
materiálu a obecní kroniky, k regálům 
s dětskou literaturou jsme přibili metr se 
zavěšenými knížkami o krtečkovi a hned 

vedle vstupních dveří jsme pověsili ze-
lenou dekorační síť. Tu v současné době 
zdobí obrázky žáků mateřské školy, kteří 
u nás byli 24. května na podvečerní ná-
vštěvě. Seznámili se při ní s tím, jak to 
v knihovně chodí, a poslechli si bajku 
o zajíci a želvě, ke které pak vytvořili 
krásné ilustrace. V měsíci říjnu jsme se 
zapojili do soutěže Skautská pošta, kte-
rou pořádá Česká televize a jejíž pravi-
dla jsou k vidění na webových stránkách 
kanálu ČT:D. Stali jsme se tak jedinou 
styčnou knihovnou v okolí, takže pokud 
se Vaše ratolesti této napínavé a pouč-
né soutěže účastní, nezapomeňte využít 
20. prosince poslední příležitost k návště-
vě. Všem těm, se kterými se před vánoč-
ními svátky už neuvidíme, přejeme jejich 
radostné prožití a těšíme se na hojná set- 
kání v roce 2019!

Pavel a Tereza Ševčíkovi

Výpůjční doba v 1. pololetí 2019:
3. ledna, 17. ledna, 31. ledna, 14. února, 28. února, 14. března, 28. března, 11. dubna, 
25. dubna, 9. května, 23. května, 6. června, 20. června.
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Sbor dobrovolných hasičů Housko
Rok 2018 se pomalu blíží ke svému konci 
a my se tímto můžeme ohlédnout za tím, 
co všechno se v něm událo. Ve veliko-
nočním zpravodaji jsme Vás informovali 
o proběhlém HASIČSKÉM BÁLE a MA-
SOPUSTNÍM PRŮVODU. A co že náš 
sbor "vytvářel" po Velikonocích? O námi 
pořádané akce nebyla nouze. 2. června 
se u tenisového kurtu v Housku konal 
DEN S HASIČI. Tohle tradiční sportovní 
odpoledne pro děti zpříjemňovalo krás-
né počasí a dospělí se bavili do pozdních 
nočních hodin. 21. července jsme spolu 
s místními včelaři uspořádali MAKRE-
LOVÝ VEČER S MEDOBRANÍM. Ne-
chyběly soutěže na čas v pití limonády 
pro děti, o kterou je vždy velký zájem, 
a soutěž v pití piva pro dospělé. 4. srp-
na se konalo žehnání kapličky s hasičkou 
v Housku, která byla koncem roku 2017 
zrekonstruována. P. Fučík sloužil mši 
svatou a my jsme se postarali o něco na 
zub. Velký dík patří těm houskovským 
hasičům, kteří se před touhle událostí 
s vervou pustili do položení nové dlaž-

by před kapličkou a hasičským skladem, 
a těm, kteří pomohli s nátěrem a opravou 
oltáře. Odpracovali mnoho brigádnic-
kých hodin. 1. září na nás čekal POHÁD-
KOVÝ LES. Už od rána vydatně pršelo 
a my jsme se rozhodovali, jestli akci ne-
zrušíme. Nakonec jsme vydrželi a ve 14 
hodin déšť jako na povel ustal. Všechny 
děti mohly lesem projít bez hrozby destě. 
Účast byla hojná. Déšť se opět vrátil ko-
lem 8. hodiny večerní, ale to už jsme se 
všichni schovávali pod obecním stanem. 
I náš prodejní stánek dostal novou „fa-
sádu" a střechu. Náš sbor také pomáhal. 
Dvakrát jsme provedli sběr vyřazených 
elektrospotřebičů v celé obci a jednou 
sběr železného šrotu v Housku. Pomohli 
jsme také zajistit občerstvení na FARNÍM 
ODPOLEDNI, kdy jsme zisk věnovali 
právě farnosti. Také jsme pomohli zajistit 
občerstvení při VYSOČASNKÉ SMYČCE. 
Koncem listopadu jsme stavěli a zdobili 
vánoční strom v Housku. Snažili jsme se 
také zpříjemnit svatební den sestře Anetě 
Š. v červnu a bratru Pavlovi K v srpnu. 
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Zpráva o činnosti SDH Vysočany
Rok 2018 jsme opět zahajovali masopust-
ním průvodem, který byl sice skromněj-
ší, ale ostatková zábava večer s velmi 
slušnou návštěvou se vydařila. Přispěla 
k tomu také kapela MODEX a bohatá 
tombola díky štědrým dárcům. Na Dět-
ský ostatkový bál jsme tentokrát přispě-
li částkou 800 Kč. V příštím roce budou 
ostatky 2. března, tak se snad zase zadaří. 
Společně s mateřskou školou jsme opět 
pořádali pálení čarodějnic. Trošku nás 
napínaly přeháňky, ale nakonec se akce 
vydařila a malé i velké čarodějnice ne-
musely odletět. Zásluhu na tom měl také 
Milan Včelař. Pochutnali jsme si také na 
stejcích a děti opékaly párky. Část výděl-
ku jsme věnovali mateřské škole. Věříme, 
že 30. dubna se opět potkáme na čaroděj-
nickém sletu.
Život nám nepřináší jenom radostné oka-
mžiky, ale také ty smutné. Hned 3. květ-
na nás zastihla smutná zpráva, že zemřel 
Robert Škvařil, od roku 2002 velitel naše-

ho sboru – čest jeho památce. V zásahové 
jednotce pracuje 9 našich členů, kteří se 
aktivně podílí na její činnosti. Zúčastňují 
se školení a samozřejmě výjezdů k zása-
hům. Vzorně se starají o techniku, kte-
rá je v současné době opět garážovaná 
v objektu fary, protože ve zbrojnici musí 
být zatím v pohotovosti vozidlo TATRA 
cisterna. Na okrskové soutěži ve Vavřinci 
skončili muži na sedmém místě. Z hyd-
rantu jsme plnili jednu studnu. Z jídelny 
ve škole jsme vyklidili stoly a uložili je na 
půdu. Během roku se staráme o zbrojni-
ci. Tradičně jsme pomohli s postavením 
a nazdobením vánočního stromu. Zbroj-
nice byla opět využita jako perfektní zá-
zemí pro 21. Vysočanský triatlon. Nav- 
štívila nás také komise při hodnocení 
vesnice roku. Proběhla také ukázka po-
žární techniky pro děti z naší a šošůvské 
mateřské školy. Zúčastnili jsme se také 
slavnostního sázení lípy ke 100. výro-
čí vzniku ČSR, dále žehnání opravené 

Co se týká požárního sportu, nevyne-
chali jsme okrskovou soutěž ve Vavřinci 
a již podruhé jsme byli pořadateli bran-
ného závodu pro děti okrsku Sloup, do 
kterého patříme. Zúčastnili jsme se také 
oslav založení okolních sborů, a to sbo-
ru v Otinovsi, v Ostrově u Macochy a ve 
Vavřinci. Členové našeho sboru, kteří 
jsou zároveň členy zásahové jednotky 
obce Vysočany, měli celý rok plné ruce 
práce. Vyjížděli během roku mnohokrát, 
ať už k požáru rodinného domu v Hous-
ku, k požáru travního porostu, k likvida-
ci škod napáchanou silným větrem nebo 

k likvidaci nebezpečného hmyzu. Velmi 
si práce naší zásahové jednotky vážíme. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
členům SDH Housko, jehož počet členů 
se ustálil na čísle 60, za jejich celoroční 
práci, obětavost a pomoc vždy tam, kde 
je potřeba. Děkuji Vám!!!
Všem našim spoluobčanům přeje-
me krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšné vkročení do roku 2019.

Za SDH Housko Ing. Bc. Lenka Sedláková, 
starostka sboru
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zbrojnice a kaple v Housku, 130. výročí 
hasičů v Ostrově u Macochy a 125. výročí 
založení sboru ve Vavřinci.
Na podporu rodin příslušníků Hasič-
ského záchranného sboru Olomouckého 
kraje, kteří byli účastníky dopravní ne-
hody, jsme se zapojili do veřejné sbírky 
a poslali jsme na transparentní účty cel-
kově 2.000,- Kč.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem čle-
nům, kteří se podíleli na našich akcích 
a brigádách. Za podporu také patří po-
děkování obecnímu úřadu a našim spo-

luobčanům.
Ještě zatím nevíme, čím nás letošní zima 
překvapí. Snažme se být opatrní při tope-
ní, ať nás nepřekvapí nenadálé okamžiky 
a nepřidáváme práci hasičům.
Jsme v období přicházejících vánočních 
svátků a konce roku. Proto mi dovolte 
Vám všem popřát klidné a radostné pro-
žití vánočních svátků a hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v novém roce 2019.

 
Za SDH Vysočany, starosta sboru 

Ladislav Mynařík

Pořád se něco děje
Je to pravda? Už budou Vánoce? Některé 
děti o nich mluví už v září, při nástupu 
do školky. A paní učitelky říkají: „Do Vá-
noc času dost! Ještě musí dozrát ovoce na 
stromech, zežloutnout a opadat listí, mu-
síme uspat ježky, broučky, housenku… 
přijede Martin na bílém koni, společně 
se základní školou rozsvítíme vánoč-
ní strom v obci a POTOM teprve přijde 
Mikuláš a Ježíšek…“ A ono už je to tady-
…a co všechno se událo od začátku škol-
ního roku? Život v mateřské škole se už 
v ZÁŘÍ rozjel na plné obrátky. Noví malí 
školáčci si zvykali na odloučení od ma-
minky a někdy si poplakali i ti větší. Ješ-
těže nám počasí přálo a mohli jsme si hrát 
na hřišti, kde se smutky, aspoň na chvíli, 
rozplynuly. Starší děti pilně nacvičovaly 
na vystoupení k 100. výročí republiky 
a sázení lípy. Také jsme sbírali jablíčka na 
zahradě a koncem měsíce se šli podívat, 
jak se z nich lisuje sladký mošt. V měsíci 
ŘÍJNU se děti seznámily s králem Karlem 
IV., historií hlavního města Prahy a Kar-
lova mostu. Bylo to samozřejmě formou 

pohádky a hry na stavitele mostů. Další 
dopoledne jsme strávili v zážitkovém sta-
nu a stali se průzkumníky vesmíru a pla-
net. Na toto dobrodružství jsme pozvali 
i děti z MŠ v Šošůvce a na oplátku jsme 
zase jeli k nim na pohádkové představení 
„Dračí létání“. V tomto měsíci jsme zahá-
jili „Skupinky“ pro předškoláky. Probíhají 
1x týdně od 15.30 v MŠ za účasti jednoho 
z rodičů (celkem 10 lekcí), děti se hravou 
formou připravují na školní práci. Hned 
první den v LISTOPADU jsme shrabali 
listí na zahradě, posbírali poslední beruš-
ky (papírové), jednu housenku (z pod-
zimních zlatých listů) a s lampionky nebo 
lucerničkami je šli uložit do lesa k zimní-
mu spánku. Tam na nás čekal náš kama-
rád dědeček Mecháček, který nám pomo-
hl a připravil oheň na opékání buřtů. 12. 
11. jsme se vydali na cestu za stříbrnou 
podkovičkou. Předtím jsme se posilnili 
výbornými svatomartinskými rohlíčky 
a zapili je teplým jablečným moštem.  
Štěstí nám přálo, potkali jsme Martina 
na koni a doprovodili ho kousek na cestě 
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světem. A protože pohádek nikdy není 
dost, shlédli jsme v listopadu hned dvě 
divadelní představení. V Blansku spo-
lečně se ZŠ Loupežníka Rumcajse a ve 
školce Maxipsa Fíka (opět s MŠ ze Šošův-
ky). Také jsme s dětmi napekli medové 
perníčky a maminky nám je pomohly 
nazdobit. Naši školku navštívil tatínek 
p. Brdár, učitel hudby, a představil dě-
tem dva hudební nástroje: flétnu a trub-
ku. Už v říjnu jsme se začali připravovat 
na PROSINEC, na rozsvícení vánočního 
stromu v obci. Malí kominíčci přinesli 
všem trochu štěstí a dobré nálady. Letos 
nás opět navštívil Mikuláš (spolupráce se 
ZŠ). Ještě nás čeká předvánoční besídka 
spojená s tvořením, vycházkou a nočním 
spaním pro odvážné děti. Věříme, že i le-
tos najdeme něco pod stromečkem.  Před 
prázdninami naši předškoláci pojedou 
se ZŠ do Brna do centra Lipka. Všechny 
akce se začínají připravovat už v jarních 
měsících, dolaďují se koncem prázdnin 

a v průběhu školního roku se upravují, 
někdy ruší a přidávají jiné. Za každou se 
skrývá práce (telefonování, domlouvání, 
konzultace, shánění, ježdění, vymýšle-
ní, pečení, tvoření, focení a zveřejňování 
fotografií...) a to nejen učitelek a ostat-
ních zaměstnankyň mateřské školy, ale 
i dalších lidí. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ 
NÁM POMÁHAJÍ. Výše popsané akce 
nám oživují běžné dny ve školce. A co 
děláme běžný den? Hrajeme si, zpíváme, 
tancujeme, běháme, skáčeme, stříháme, 
lepíme, trháme, modelujeme, kreslíme, 
stavíme, boříme, postrkujeme se a usmi-
řujeme, povídáme si o pravidlech, o ži-
votě, o přírodě, „zahříváme“ mozky, při-
pravujeme se na vstup do základní školy, 
jíme, čistíme si zuby, spíme, chodíme na 
vycházky… zkrátka – pořád se něco děje.
PS. Děti mají nevyčerpatelnou energii :-)

Zdeňka Lukášková
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Základní škola Vysočany
Mají málo pohybu! Měly by se víc hý-
bat! Tyhle a podobné věty slýcháme na 
adresu našich potomků ze všech stran. 
Víme, že děti potřebují běhat po venku, 
na hřišti, lézt po prolézačkách, stromech, 
jezdit na kole. Tyhle činnosti proto dělá-
me ve školní družině hodně často a dě-
láme je rádi. Spoustu času trávíme také 
v tělocvičně, kde hrajeme různé míčové 
hry a často jezdíme plavat do krytého ba-
zénu do Sloupu. Když nám přeje v zimě 
počasí, sáňkujeme, bobujeme i bruslíme. 
Nechybí ani vycházky do lesa, které děti 
opravdu milují. Jsme toho názoru, že čím 
víc pohybu, tím lépe. U nás ve škole se 
každým rokem zapojujeme do nejed-
né sportovní aktivity. Chceme, aby děti 
měly pohybu dostatek, měly ho rády 
a něco jim také přinášel. V letošním roce 
jsme se opět zapojili do projektu „Česko 
sportuje“. Probíhá v hodinách tělesné 
výchovy a jsou zapojeni všichni žáci. Zá-
bavnou formou si zlepšují svou sportov-
ní zdatnost. Nepotřebujeme žádné speci-
ální pomůcky a vybavení, stačí žíněnka, 
lavička, švihadlo či míč. Žáci získávají 
za vynikající výsledky Odznak všestran-
nosti. Všichni pak Olympijský diplom 
s analýzou pohybových předpokladů 
a doporučení vhodných sportů. Může-
me vyhrát Olympijské tréninky na škole 
se známými sportovci. Na podzim 2014 
nás navštívil krasobruslař Tomáš Verner. 
Pravidelně dostaneme poukazy na spor-
tovní vybavení pro školu. V loňském 
roce jsme v Brně přebrali výhru 4. 000 Kč 
za 2. místo ve sportovním projektu Hejt-
manův pohár. Tohoto projektu se opět 
zúčastnili všichni žáci školy a cílem bylo 
proběhnout určenou opičí dráhu a změřit 
čas všech zúčastněných. Také jsme plnili 

spoustu doplňkových úkolů – vymýšleli 
básničky, písně, kreslili vlajku nebo natá-
čeli reportáže ze školy. V tomto školním 
roce jsme se zapojili do projektu „Spor-
tuj ve škole“. Ten navazuje na pokusné 
ověřování programu s názvem Hodina 
pohybu navíc, které probíhalo předchá-
zející dva roky pod hlavičkou Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy 
a naše škola do něho byla zapojena. Od  
1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace škol-
ních sportovních klubů. Lekce Sportuj ve 
škole, probíhá jednu hodinu týdně, vede 
ho vychovatelka školní družiny a zapo-
jit se může úplně každé dítě. Díky hrám 
a zábavným sportovním cvičením rozvíjí 
školáci a školačky své všestranné pohy-
bové dovednosti. Nezáleží na talentu ani 
výkonnosti – nejdůležitější je chtít se ba-
vit pohybem se spolužáky a kamarády. 
Zkoušíme různé pohybové aktivity od 
opičích drah a sportovních her až po zá-
klady oblíbených sportů jakými jsou fot-
bal, basketbal, volejbal či házená. Každá 
škola zapojená do tohoto projektu navíc 
získá sportovní vybavení, které používá 
i v hodinách tělesné výchovy. Celkově se 
tak díky projektu zlepšují podmínky pro 
školní sport. A tak učíme děti mít radost 
z pohybu ve škole. Chtěli bychom, aby 
to šlo i doma. Když necháme děti sedět 
dvě hodiny před počítačem, a pak je sko-
ro násilím vyháníme ven, nemůžeme se 
divit, že se jim nechce. Je lidskou přiro-
zeností, že máme tendenci vybírat si věci 
lehce dostupné a odtahovat se od těch, 
které vyžadují nějakou investici. Byť jen 
v podobě fyzického úsilí. V zdravém těle 
zdravý duch! Naučme se tedy brát pohyb 
jako přirozenou součást života.

Dana Kouřilová
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Skaut Vysočany – 1. oddíl Naděje
Následující příběh je romantické podo-
benství o lidské touze překonávat překáž-
ky a odhalovat tajemství, co asi leží dale-
ko před námi, daleko za obzorem. Jedním 
ze základních cílů skautské výchovy také 
v našem oddíle ve Vysočanech není vy-
hrát nad ostatními, ale sám nad sebou. 
Toto se snažíme vštěpovat od nejmenších 
až po dospělé členy našeho oddílu.
Stoupání na horu 
E. T. Seton (překlad Miloš Zapletal) 
Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indi-
ánská vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká 
hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký 
čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se 
o to mohli pokusit. Jednoho dne jim náčelník 
řekl: „Nu tak, chlapci, dnes si můžete všichni 
pokusit na tu horu vylézt. Vyjděte hned po 
snídani a jděte každý tak daleko, jak dokážete. 
Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás 
mi přinese větvičku z toho místa, kam až do-
šel." Vydali se na cestu plni naděje a každý 
cítil, že jistě dorazí až na vrchol. Ale brzy se 
loudavě vrátil tlouštík a vztáhl k náčelníkovi 
ruku, v níž držel kaktusový list. Náčelník se 

usmál a řekl: „Milý hochu, ty ses vůbec nedostal 
k úpatí hory; ani jsi nepřešel poušť." Později se 
vrátil druhý chlapec. Přinesl šalvějovou snítku. 
„Došel jsi na úpatí hory," řekl náčelník, „ale 
vzhůru jsi nešplhal." Další hoch měl větvičku 
lindy. „Dobře," řekl náčelník, „ty ses dostal až 
k pramenům." Později přišel další chlapec s tr-
nitou větvičkou. Když ji náčelník uviděl, usmál 
se a řekl: „Ty jsi šplhal vzhůru; dostal ses až 
k prvnímu kamenitému splazu."
Odpoledne dorazil hoch s cedrovou snítkou 
a stařec řekl: „Podal jsi dobrý výkon, dostal 
ses až do poloviny hory." O hodinu později 
přišel hoch s borovou větvičkou. Tomu ná-
čelník řekl: „Výborně! Ty jsi vyšplhal až ke 
třetímu pásmu, měl jsi za sebou tři čtvrtiny 
výstupu." Slunce už stálo nízko, když se 
vrátil poslední. Byl to vytáhlý krásný chla-
pec vznešené povahy. Přicházel k náčelníkovi 
s prázdnýma rukama, ale oči mu zářily: „Můj 
otče," řekl, „dostal jsem se tam, kde nebyly 
žádné stromy – neviděl jsem žádné větvičky, 
ale spatřil jsem Zářící Moře."
Také starcova tvář se rozzářila, když slav-
nostním hlasem říkal: „Poznal jsem to! Když 
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jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty 
ses dostal až na vrchol. Nepotřebuješ žádnou 
větvičku. Je to napsáno v tvých očích, zvoní 
to v tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj ho-
chu, viděl jsi nádheru hory." Pamatujte na to, 
hledači lesní moudrosti! Odznaky (Orlí pera 
a Mistrovství), které nabízíme za vykonané 
činy, nejsou „ceny" - jsou to důkazy toho, co 
jste vykonali a kam jste až došli. Jsou to pouhé 

větvičky nasbírané po cestě, které vám mají 
ukázat, jak daleko jste se dostali při stoupání 
na horu.

Požehnané svátky vánoční všem lidem 
dobré vůle přejí skauti z Vysočan.

Martin Koupý, 
vůdce 1. oddílu Naděje Vysočany

Tělovýchovná jednota VYSOČANY
V roce 2018 jsme se z vlastních prostřed-
ků a se získaných dotací snažili co nejlé-
pe zajistit sportovní činnost naší Tělový-
chovné jednoty na úrovni organizované 
soutěže kopané a stolního tenisu. Udr-
žovali a opravovali náš areál. Opět jsme 
také nezaháleli v organizování akcí pro 
širokou veřejnost. Sportovní výsledky 
oddílů jsou dostupné na webových strán-
kách naší obce. V roce 2018 se pokračo-
valo v rekonstrukci areálu TJ Vysočany 
výměnou starých lavic za nové a nátěrem 
zábradlí. Údržba hřiště byla v roce 2018 
kromě stálých prací rozšířena o  aerifikaci 
– provzdušnění verti-drain. Ošetření plo-
chy zasahující do kořenového systému 
travního drnu s cílem rozrušit nadměrně 
zhutněnou zatěžovanou plochu, zrychlit 
vsakování vody, přísun vzduchu a svět-

la a vytvořit lepší podmínky pro celko-
vé zlepšení kvality hřiště. A pískování, 
cílem pískování je zlepšení povrchové 
části hřiště, urovnání drobných nerov-
ností a vyplnění vpichů po aerifikaci. 
Vysočanský triatlon se konal v sobotu 
21. 7. 2018. Na start se nakonec postavilo: 
lidový triatlon – 64 triatlonistů, Vysočan-
ský triatlon, hlavní závod – 113 triatlonis-
tů – celkem 177 účastníků. Po celý den 
krásně svítilo sluníčko. Tělovýchovná 
jednota Vysočany připravila v rámci naší 
obce i společenské aktivity. Pořádali jsme 
sportovní ples, Vysočanskou pouť, taneč-
ní zábavy a předsilvestrovský fotbálek 
pod umělým osvětlením. Zajistili jsme 
prodej občerstvení obohacený o zabíjač-
kové speciality na rozsvícení vánočního 
stromu v obci. 

Oddíl kopané v roce 2018
Jarní část mistrovských utkání v I. B třídě 
skupiny A už byla pod taktovkou nového 
trenéra Martina Klimeše. Pavel Helán ob-
držel nabídku Ráječka, kde byla možnost 
trénovat krajský přebor. S jednoznačným 
cílem, kterým je záchrana v krajských 
soutěžích, vstoupili fotbalisté do jarní 

části sezóny 2017/2018. Tým se celkově 
umístil na 11. místě se ziskem 33 bodů. 
Na Valné hromadě se dne 3. března ote-
vřela diskuse o možné fúzi se sousední 
Šošůvkou. Valná hromada hlasováním 
rozhodla, že výkonný výbor zahájí jed-
nání s vedením Šošůvky, a pokud bude 
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Šošůvka souhlasit, má mandát na společ-
nou fúzi, která byla Šošůvkou akceptová-
na. Ačkoliv jde o sousední vesnice, jistá 
rivalita zde v minulosti byla. A je pocho-
pitelné, že ne všichni byli a jsou ze spo-
jení oddílů nadšeni. Přece jen oba celky 
měly nějakou svoji historii, a tak si vedení 
klubů bylo vědomo i nesouhlasných hla-
sů. Prvořadý byl zájem samotných hráčů, 
protože bez těch, kteří se týden co týden 
prohánějí před zraky diváků po zeleném 
trávníku, by to nešlo. Drtivá většina hrá-
čů byla s nápadem spojení srozuměna 
a považovala ho za dobré řešení vzniklé 
situace. Následně začal „papírový kolo-
toč“ vyřizování formalit u krajského sou-
du i samotné generality FAČRu. Spojení 
fotbalových oddílů obou tělovýchovných 
jednot bylo posvěceno na jednání val-
ných hromad, a tak, když v posledním 
možném termínu 28. 6. 2018 schválil VV 
FAČR přijetí nového člena FK Vysočany/
Šošůvka, z. s., bylo jasné, že éra samo-
statného působení Vysočan i Šošůvky 
v kategorii mužů skončila. Rozhodně 
nebylo pro nikoho z výborů obou tělový-
chovných jednot toto rozhodnutí snadné, 
ale v danou chvíli nebyl nikdo, kdo by 
přišel s řešením ani ne tak lepším, jako 
spíše vůbec s nějakým rozumným, které 
by garantovalo zachování fotbalu v obou 
vesnicích. Většinu rozhodnutí v životě 
lidském stejně vyhodnotí až budoucnost. 
Bylo by pošetilé ve chvíli, kdy jsme vlast-
ně pořád na začátku spolupráce (která se 
zatím nejeví vůbec špatně), věštit z křiš-
ťálové koule. Začali jsme s dospělými, ale 
vizí je samozřejmě i spolupráce v rámci 
mládeže, abychom dokázali díru, která 
vznikla, zaplnit. Co se týká vedení klubu 
FK Vysočany/Šošůvka, z. s., tak ten tvo-
ří osmičlenný výbor, složený poměrným 
zastoupením čtyřmi členy z Vysočan 

a Šošůvky Petr Panáček, Leoš Crhonek, 
Jiří Hejč, Viktor Šebela, Luboš Bezděk, 
Petr Mikulášek, Aleš Zouhar, Stanislav 
Šindela. Předsedou klubu je Petr Paná-
ček, místopředsedou Stanislav Šindelka. 
Tato dvojice tvoří statutární zástupce 
s rovnocennými pravomocemi. Klub má 
také vlastní právní subjektivitu, ale hráči 
i funkcionáři v něm působící samozřejmě 
nepozbyli svoje členství v mateřských 
tělovýchovných jednotách. Právě tělový-
chovné jednoty ve Vysočanech a Šošůvce 
jsou garantem financování klubu a čin-
nosti jeho členů. A to za podpory příjmů 
z vedlejší podnikatelské činnosti tělový-
chovných jednot, a pak také za přispění 
dotací pro tělovýchovné jednoty, ať už 
z obecních rozpočtů obou obcí (za což pa-
tří zastupitelstvům obce Vysočany i Šo-
šůvky velké poděkování), z Jihomorav-
ského kraje, případně státního rozpočtu. 
Pokud se zaměříme na sportovní strán-
ku, tak opět najdeme pozitiva i negativa. 
Kvalita v A týmu hrajícího 1. B třídu byla 
každopádně navýšena. Pod vedením tre-
néra Martina Klimeše si naši hráči v ta-
bulce stojí velmi dobře. Po podzimu jsme 
získali 22 bodů a držíme 5. příčku. Do-
konce si troufnu tvrdit, že nebýt série zra-
nění, která kádr postihla v průběhu pod-
zimu, mohli jsme na tom být i lépe. Ale 
nebuďme neskromní. Navíc si myslím, 
že herní projev týmu není vůbec špat-
ný, zkrátka je na co se dívat. Pak je zde B 
tým, jenž působí pod vedením hrajícího 
Zbyňka Musila v okresním přeboru. Tato 
soutěž je velmi kvalitní a již na počátku 
nám bylo jasné, že to nebude snadné. Sa-
mozřejmě nás limituje počet fotbalistů, 
ale to bylo zřejmé již před začátkem sou-
těží. Variantou mohlo být, že si ponechá-
me jen jeden tým, ale na druhou stranu 
bychom tím „odřízli“ od fotbalu hráče, 
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kteří by „kopat“ chtěli, ale v silné kon-
kurenci družstva hrající krajskou soutěž 
by těžko hledali uplatnění. A také zde byl 
zájem o příznivce kopané v obou obcích. 
Model, který jsme zvolili, tedy že se A i B 
tým v pořadatelství rovnoměrně střídají, 
čímž je zajištěn pravidelný přísun fot-
balových zápasů v Šošůvce i ve Vyso-
čanech, dbá hlavně na fanoušky. Tým je 
na 13. místě se ziskem 12 bodů, na čemž 
mají velkou zásluhu hráči ze základu 
A týmu, kteří zejména v domácím pro-
středí rezervu posilují. Po hektických mě-
sících, kdy proběhla veškerá administra-
ce a odehrála se i podzimní část soutěží, 
je teď v zimní pauze čas na nějaké úvodní 
vyhodnocení, odstranění chyb i nastave-
ní dalšího směřování. Bude tedy záležet 
na funkcionářích, hráčích a vlastně i pří-
znivcích, kam se budeme v budoucnu 

ubírat. Náš tým mladých fotbalistů se-
hrál v roce 2018 celkem 40 mistrovských 
zápasů s bilancí 19 výherm, 1 remíza   
a 20 proher s celkovým skóre 263:233. Za 
vedení klubu můžu říct, že jsme rádi za 
každého fotbalistu, který má zájem hrát, 
jelikož v dnešní době už fotbal bojuje ze-
jména na venkově o přežití. Výkonný vý-
bor TJ Vysočany děkuje Vám všem, kteří 
jste jakýmkoli způsobem podpořili naši 
činnost, nebo jste se do ní přímo zapojili. 
Děkujeme všem sponzorům sportovního 
plesu. Přejeme všem členům i nečlenům, 
hráčům a fanouškům vysočanského 
sportu hodně zdraví, štěstí, pohody a ra-
dosti v novém roce 2019.

Za Tělovýchovnou jednotu Vysočany 
Petr Panáček

Stolní tenis Vysočany
V rozehrané sezoně 2018/19 hrajeme 
se třemi družstvy. Průběžné výsledky 
a složení všech družstev můžete sledo-
vat na obecních stránkách. Momentálně 

po polovině odehraných zápasů je áčko 
na pěkném čtvrtém místě RP I, béčko na 
devátém místě RP II a céčko na devátém 
místě RP IV. Adam Zukal se propracoval 
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Ohlédnutí za rokem 2018
Už jen pár dní zbývá do konce roku 2018, 
a tak je správný čas ohlédnout se, co vše 
členové výboru místní skupiny ČČK 
stihli v tomto roce zorganizovat. Tradič-
ní první akcí roku pro nás bývá pořádání 
Maškarního plesu. Ani letos tomu neby-
lo jinak. 64. maškarní ples se uskutečnil 
začátkem února. Hudební skupina Ak-
cent a bohatá tombola přilákala spoustu 
hostů a masek, za což jsme vždy rádi. 
Jaro a podzim patří dětskému bazárku, 
který je oblíbenou stálicí jak mezi pro-
dávajícími, tak kupujícími. Těší nás, že si 
k nám našly cestu maminky i z okolních 
vesnic. V měsíci říjnu se po krátké pauze 
opět rozběhl kroužek Mladý zdravotník 
pod vedením Petry Nešetřilové (Lepko-
vé) a Adély Kolomazníčkové. Kroužek 
je určen pro děti 1. a 2. stupně základní 
školy a zájem o něj nás mile překvapil. 
V současné době se základům první po-
moci a zdravovědě učí 20 děvčat a kluků, 

kteří se schází 1x za 14 dní. Místní skupi-
na ČČK by ráda touto cestou poděkovala 
vedoucím, že se ve svém volném čase vě-
nují této záslužné činnosti. Získané vědo-
mosti se dětem určitě neztratí. Listopado-
vé sychravé počasí a svátek sv. Martina 
přímo vybízeli k návštěvě vinného skle-
pa. Autobusový zájezd do obce Petrov 
u Strážnice se povedl na výbornou a dob-
rým vínem a jídlem jsme zahnali podzim-
ní chmury. Účastníci zájezdu byli jistě 
spokojeni. Na jaře jsme si dali závazek, že 
v pořádání akcí neopomeneme ani naše 
nejmenší. Měli jsme pro ně naplánovaný 
zájezd do Brna na zábavný dětský muzi-
kál Madagaskar, který se měl uskutečnit 
na podzim. Bohužel ze strany pořadatele 
byl muzikál zrušen. Tahle neuskutečně-
ná akce nás mrzí, ale slibujeme, že v roce 
2019 už děti neošidíme. Kalendáře na rok 
2019 voní novotou a prozatím zejí prázd-
notou, proto si do nich nezapomeňte po-

již do základu KST Blansko A. V rozehra-
né sezoně má ve 3. lize stolního tenisu 
úspěšnost přes 33 %. Aleš Zukal se po 
zranění rozehrává v RP I za KST Blansko 
D zatím s úspěšností kolem 50 %. Filipovi 
Zukalovi se podařilo vyhrát dva krajské 
turnaje, momentálně je žebříčkově druhý 
v kraji a devatenáctý v republice v nej-
mladších žácích. Na okresních přeborech 
v Blansku zvítězil ve dvouhře Aleš Při-
kryl z Blanska. Ve finále porazil Luboše 
Bezděka ze Šošůvky. Adam Zukal vybo-
joval třetí místo. Osmé místo vybojoval 
Ondra Zouhar. Ve čtyřhře byli opět druzí 
bratři Zukalovi. Závěrem bych chtěl po-
zvat všechny příznivce stolního tenisu na 
turnaje, které tradičně pořádáme. 

V sobotu 29. 12. 2018 od 13:00 hodin  
–Vánoční turnaj. 
Je určen pro registrované hráče Vysočan 
plus pozvané hosty a širokou veřejnost 
amatérů, žáků i žen či dívek. Nebojte se 
proto přijít si zahrát a trošku protáhnout 
tělo mezi vánočními svátky. Vítáni jsou 
úplně všichni.
V sobotu 5. 1. 2019 od 9:00 hodin – Okres-
ní novoroční turnaj mužů 30. ročník.
V neděli 6. 1. 2019 od 9:00 hodin – Okres-
ní bodovací turnaj mládeže.
V sobotu 6. 4. 2019 od 9:00 hodin – Veli-
konoční turnaj 43. Ročník.

Ondřej Zouhar
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znamenat už dnes datum 16. 2. 2019, což 
je den, kdy se uskuteční další, v pořadí 
jubilejní 65. maškarní ples. K tanci a po-
slechu zahraje skupina NONUS. Těšíme 
se na hojnou účast masek a už nyní vás 
všechny srdečně zveme!

Závěrem vám za členy místní skupiny 
Českého červeného kříže přeji krásné 
a pohodové Vánoce a úspěšný nový rok!

Barbora Kakáčová, 
členka výboru místní skupiny ČČK

Informace Farního úřadu
Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech o Vánocích se bu-
dou konat v následujících termínech a časech:

23. 12. 2018 09:30 hod. 4. neděle adventní
24. 12. 2018 21:30 hod. Štědrý den, vigilie narození Páně
25. 12. 2018 09:30 hod. Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční), zasvě- 
    cený svátek
  14:30 hod. Vánoční besídka dětí, Svátostné požehnání
26. 12. 2018 09:30 hod. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
30. 12. 2018 09:30 hod. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, obnova  
    manželských slibů
31. 12. 2018 17:00 hod. Svatého Silvestra I., na poděkování a prosba o Boží  
    pomoc
1. 1. 2019 09:30 hod. Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie,   
    zasvěcený svátek
6. 1. 2019 09:30 hod.  Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla

V roce 2019 plánujeme uspořádat duchovní i veřejné akce, na které Vás srdečně zveme:

  5.  1.   Tříkrálová sbírka po obci
  5.  2.  Den vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce
10.  2.   Společné udílení svátosti nemocných v kostele
  6.  3.  Popeleční středa, den přísného půstu, začátek postní doby
14.  4.  Květná neděle
18.  4.   Zelený čtvrtek
19.  4.  Velký pátek, den přísného postu
20.  4.  Bílá sobota
21.  4.  Velikonoční neděle
26.  5.   5. farní odpoledne pro všechny
  9.  6.  Pěší zásvětná pouť do Sloupu
23.  6.  Zásvětná pouť farnosti do Křtin
  7.  7.  Pouť ve Vysočanech
28.  7.   Pouť farnosti do Pustiměře
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  6.  9.  Adorační den ve farnosti – v kostele
  6. 10.  Děkování za úrodu při mši svaté
20. 10.  Misijní neděle
24. 11.   Oslava dne posvěcení farního kostela (1873)
  1. 12.  1. neděle adventní
  2. 12.  Svatý Mikuláš v kostele
29. 12.  Svátek Svaté Rodiny, obnova manželských slibů

Zdeněk Fučík a Bořivoj Sekanina

A pro povzbuzení krátký příběh na závěr. 
Mluví o tajemství staré studny. Poblíž 
jednoho starého selského stavení byla 
stará studna. Její voda byla neobyčejně 
studená, čistá a lahodná k pití. A co bylo 
naprosto pozoruhodné: nikdy nevyschla. 
Ani při největším letním suchu, když se 
už všude muselo s touto cennou tekuti-
nou šetřit, nepřestala dávat věrně svou 
chladnou, čistou vodu. Pak přišla doba, 
kdy se vše modernizovalo. Dům přesta-
věli a zavedli moderní vodovod. Stará 
studna už nebyla zapotřebí. Nadobro ji 
uzavřeli, a tak to zůstala po dlouhá léta. 
Až jednou se chtěl kdosi ze zvědavosti 
podívat do temné studny a vlhké hlu-
biny té studny. Studnu odkryl a užasl. 
Byla úplně vyschlá. Chtěl přijít na to, jak 
k tomu mohlo dojít. Trvalo dlouho, než 
našel důvod: taková studna je napájena 

desítkami, možná stovkami pramínků, 
které pod zemí pečují o trvalou zásobu 
vody. Nepatrné otvory těchto mnoha 
praménků zůstávají čisté a otevřené, jest-
liže se voda stále odčerpává. Pokud se ta-
ková studna přestane používat, prameny 
vyschnou. Milí farníci, drazí Boží přáte-
lé, každým dnem svatoadventního času 
se blížíme ke chvíli, kdy se zjeví celému 
světu velké tajemství Daru. Kéž skrze 
tento Dar vnímáme i Toho, který nás ob-
darovává a jako obdarovaní Ho napodo-
bujme!! Zkusme být v tom nadcházejícím 
roce 2019 darem pro druhé.
P. S.: Srdečně a upřímně děkuji za každý 
váš finanční dar na nové varhany v na-
šem kostele!

o. Zdeněk

Betlémské světlo
Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou
spojuje mnohá srdce, si můžete odnést z vysočanského kostela.

Letošním mottem je:

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“  (Iz 9, 1)

Také letos Vám skauti a skautky přinesou

A pro povzbuzení krátký příběh na závěr. Mluví o tajemství staré studny.Poblíž jednoho 
starého selského stavení byla stará studna. Její voda byla neobyčejně studená, čistá a lahodná 
k pití. A co bylo naprosto pozoruhodné: nikdy nevyschla. Ani při největším letním suchu, když 
se už všude muselo s touto cennou tekutinou šetřit, nepřestala dávat věrně svou chladnou, 
čistou vodu. Pak přišla doba, kdy se vše modernizovalo. Dům přestavěli a zavedli moderní 
vodovod. Stará studna už nebyla zapotřebí. Nadobro ji uzavřeli, a tak to zůstala po dlouhá 
léta. Až jednou se chtěl kdosi ze zvědavosti podívat do temné studny a vlhké hlubiny té 
studny. Studnu odkryl a užasl. Byla úplně vyschlá. Chtěl přijít na to, jak k tomu mohlo dojít. 
Trvalo dlouho, než našel důvod: taková studna je napájena desítkami, možná stovkami 
pramínků, které pod zemí pečují o trvalou zásobu vody. Nepatrné otvory těchto mnoha 
praménků zůstávají čisté a otevřené, jestliže se voda stále odčerpává. Pokud se taková studna 
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svatoadventního času se blížíme ke chvíli, kdy se zjeví celému světu velké tajemství Daru. Kéž 
skrze tento Dar vnímáme i Toho, který nás obdarovává a jako obdarovaní Ho napodobujme!! 
Zkusme být v tom nadcházejícím roce 2019 darem pro druhé.     
P.S.: Srdečně a upřímně děkuji za každý váš finanční dar na nové varhany v našem kostele! 
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Také letos Vám skauti a skautky přinesou 

Betlémské světlo 

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou 
spojuje mnohá srdce, si můžete odnést z vysočanského kostela.                        
 
Letošním mottem je: 
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“      (Iz 9, 1) 
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Historie svazu tělesně postižených 
Sloup-Šošůvka

Vážení čtenáři,
ráda bych vás všechny informovala o his-
torii svazu STP. Svaz tělesně postižených 
Sloup – Šošůvka původně nesl jméno 
Svaz invalidů, byl založen již v roce 1970 
a sdružoval tyto obce: Šošůvku, Holštejn, 
Ostrov u Macochy, Vysočany, Lipovec, 
Petrovice, Žďár, Suchdol, Veselici a Vav-
řinec. Později se Lipovec osamostatnil, 
novou organizaci vytvořil Ostrov a Vyso-
čany, z obce Holštejn přešli někteří lidé 
buď do Lipovce, nebo do Ostrova. Ve 
Svazu tělesně postižených tak zůstal zby-
tek vesnic minimálně do roku 1985. Po-
dle pamětníků se kolem roku 1985 nebo 
1987 (na přesném letopočtu se pamětníci 
neshodli) organizace opět rozdělila. Vav-
řinec a přidružené vesnice (Petrovice, 
Žďár, Suchdol, Veselice) založily svoji 
organizaci. Z původní organizace zůstal 
jen Sloup a Šošůvka. V téže době se Svaz 
přejmenoval na Sdružení zdravotně po-
stižených a již o tři roky později se od-
dělily tyto pobočné organizace: Svaz po-
stižených civilizačními chorobami, Svaz 
sluchově postižených, Svaz nevidomých, 
Svaz tělesně postižených. Všechny or-
ganizace pracovaly dále pod hlavičkou 
místní smíšené organizace, která podlé-
hala okresnímu výboru. V roce 2003 pro-
běhla transformace svazů, každý svaz 
z výše jmenovaných dostal svoje IČO 
a nový název (Svaz tělesně postižených 
v ČR, místní organizace Sloup – Šošův-
ka, zkráceně MO STP). V této době se do 
organizace přihlašují zájemci z Vysočan. 
Opět proběhla změna v názvu, na MO 
STP občanské sdružení (o. s.) spadají-
cí pod ministerstvo vnitra. V roce 2014 

nastala opět změna, z o. s. na zapsaný 
spolek (z. s.) spadající pod ministerstvo 
spravedlnosti. Naše organizace má členy 
z Vysočan, Šošůvky, Sloupu, Brna, Lipův-
ky.
Za zmínku stojí připomenout si předsedy 
a hospodáře naší organizace od začátku 
fungování svazu, i když neznáme funkč-
ní období bývalých předsedů, nejsou 
nikde zaznamenána a ani nemáme kde 
pátrat, neboť archiv i kronika se vůbec 
nenašli. Předsedové: paní Fabiánková  
– Sloup, pan Meluzín – Vavřinec, pan 
Dvořáček – Petrovice, pan Procházka  
– Žďár, pan Paděra – Sloup, pan Sedlařík 
– Sloup, pan Klimeš – Sloup, pan Nečas 
– Sloup, paní Filoušová – Šošůvka (do-
dnes). Hospodáři: pan Mikulášek – Žďár, 
paní Lepková – Sloup, pan Grim – Sloup, 
paní Kašpárková – Šošůvka, paní Sed-
láková – Šošůvka, paní Bc. Tichá Msc.  
– Brno, (dodnes). V roce 1987 měla orga-
nizace 42 členů, v letošním roce máme 
150 členů. V minulosti (před rokem1989) 
byly jediným zdrojem příjmu peníze 
z členských příspěvků a některý rok 
i lesní brigády (vysázení určitého počtu 
lesních stromků). V posledních letech 
nám vychází vstříc obecní úřady Sloup, 
Šošůvka, Vysočany. Jejich zásluhou mů-
žeme organizovat různé akce, např. 
ozdravné pobyty, poznávací zájezdy, 
přednášky a návštěvy našich jubilantů 
místní organizace STP. V této činnosti 
budeme nadále pokračovat. Věřím, že se 
současný trend rozvoje organizace a její 
úspěšný chod bude se i nadále rozvíjet 
a aktivity organizace budou k dispozici 
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všem členům i nečlenům tak, jako dopo-
sud. Dále věřím, že neustále se měnící le-
gislativní opatření jsou již za námi a my 
budeme mít klid a více času na naši prá-
ci. Děkujeme obcím Vysočany, Šošůvka 
a městysi Sloup za jejich podporu v naší 
práci a také těm členům MO STP, kteří se 

angažují v práci pro svaz.
Jménem místní organizace přeji všem 
radostné a svátky vánoční a v roce 2019 
hodně úspěchu a pevné zdraví.
Všem přeji příjemné dny.   

Marie Filoušová, 
předsedkyně MO STP

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
A.Maurois

Pobyty v roce 2019 MO STP Šošůvka – Sloup

Bechyně, lázeňský hotel Olga****I. kategorie, dvoulůžkové pokoje
Pobyt: od 17. 3. – 23. 3. 2019; Cena: 6.400 Kč – 6.500 Kč                                                                     
V ceně je plná penze (výběr ze 3 jídel), doprava tam/zpět, balíček procedur (přísa-
dová koupel + suchý zábal, masáž zad, plavání, vířivá koupel, parafínový zábal). 
Možnost poznávacích zájezdů, vycházky s průvodcem, taneční večery.

Hukvaldy, hotel Hukvaldy**** I. kategorie, dvoulůžkové pokoje 
Pobyt: od 5. 5. – 10. 5. 2019, Cena: 4.800 Kč – 4.900 Kč                                                                     
Cena zahrnuje: dopravu tam/zpět, ubytování, neomezený vstup do wellness centra, 
kde je k dispozici bazén, vířivka, sauny (finská a intra), polopenze (snídaně formou 
bufetu, servírovaná večeře, výběr je ze 3 jídel), je možné si dokoupit oběd.

Luhačovice, hotel Vltava, dvoulůžkové pokoje
1. pobyt: od 1. 6. – 8. 6. 2019, Cena: 5.100 Kč.
2. pobyt: od 8. 6. – 15. 6. 2019
3. pobyt: od 7. 9. – 14. 9. 2019
Cena zahrnuje: dopravu tam/zpět, ubytování (pokoje se soc. zařízením), plná penze, 
která je servírována formou jednotného jídla 

Janské Lázně, pension Horský Dvůr
Pobyt: od 18. 7. – 25. 7. 2019, Cena: asi 4.650 Kč.
Cena zahrnuje: doprava tam/zpět, ubytování (pokoje se soc. zařízením), plná penze, 
která je servírována formou jednotného jídla, rehabilitace (balíček léčebných proce-
dur), večírek s přednáškou o Krkonoších.

Výše uvedené ceny jsou platné pro rok 2019. Tyto pobyty jsou objednány od 2.1 2018.
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Tříkrálová sbírka 2019
Od 1. do 14. ledna budete nejen na ulicích obce, ale i u vašich dveří opět potkávat 
skupinky 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.

Záměry na využití Tříkrálové sbírky:
• Auto pro Mobilní hospic svatého Martina
• Podpora matek s dětmi v nouzi
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
• Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu 

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 29.400 Kč a na celém okre-
se se vybralo 2.106.080 Kč. Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

• 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

Věříme, že i sbírka v roce 2019 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
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Elektronický katalog sociálních služeb 
Jihomoravského kraje

V rámci projektu Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v Jihomorav-
ském kraji IV. byl vytvořen elektronický 
katalog sociálních služeb jako moderní 
on-line nástroj. Tato webová aplikace 
poskytuje informace o celé nabídce so-
ciálních služeb poskytovaných na úze-

mí Jihomoravského kraje a nabízí celou 
řadu způsobů vyhledání vhodné sociální 
služby pro občany, kteří se dostanou do 
nepříznivé sociální situace a potřebují 
pomoc od profesionálních poskytovatelů 
sociálních služeb.

Katalog naleznete na webu https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/

ZERO WASTE (život bez odpadu)
Odpady mají vliv na všechny složky 
životního prostředí. Za znečištěním 
ovzduší, vody a půdy stojí především 
nesprávné nakládání s odpady. To zdale-
ka naznamená jen to, že v lepším případě 
zapomeneme něco vytřídit. Velké riziko, 
které leckdy přímo souvisí i s naším zdra-
vím, spočívá zejména v našem přístupu 
k nebezpečným odpadům. S odpady 
jsou spojeny i skládky, které mění vzhled 
krajiny, přeprava odpadů, která kromě 
znečištění spotřebovává další zdroje, 
a spalování odpadů, které zase přispívá 
ke změně klimatu. Nejlepším řešením 

těchto problémů je snížení produkce, dů-
sledné třídění a recyklace odpadů.
Plastový odpad se stal pro naše životní 
prostředí hrozbou. V mnoha zemích se 
již vymýšlejí různé zákazy a omezení na 
používání jednorázových plastů, k tomu-
to se postupně hlásí i Česká republika. 
V dnešní době už nestačí odpad pouze 
třídit, ale nejlepší cestou je co nejvíce jej 
omezit. Možná jste se setkali s pojmem 
ZeroWaste (tzn. život bez odpadu). Moh-
li bychom to označit jako životní styl, kdy 
se snažíme odpad co nejvíce redukovat.

Autorka Bea Johnson ve své knize „Domácnost bez odpadu“ uvádí pět kroků, který-
mi by se měla řídit domácnost nebo firma, která chce výrazně snížit své odpady:

• Krok 1: Zamítnout – odmítněme odpad ještě před tím, než vznikne (letáky, sáčky 
v obchodech, brčka, jednorázové kelímky na vodu/kávu).

• Krok 2: Zredukovat – zbavme se toho, co nepotřebujete (věnujme do nějaké sbír-
ky, darujme sběrateli, nabídněme v různých skupinách, např. FB skupina Zero-
Waste kolotoč).

• Krok 3: Zužitkovat – snažme se využít obaly, které máme (sklenice na zavařování 
či skladování, papírové sáčky od mouky či cukru, ta také mohou využít pejskaři)
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Asi není reálné se odpadu úplně vyhnout, nicméně ho můžeme zkusit svými činy 
alespoň trochu omezit. Pár tipů, jak na to:

 1. Používejme na nákup látkové tašky.
 2. Místo mikrotenových sáčků na zeleninu a ovoce si nosme svoje vlastní sáčky  
 ze síťové látky či starých záclon (lze jednoduše vyrobit, případně zakoupit).

• Krok 4: Zrecyklovat – třiďme odpad do příslušných kontejnerů k dalšímu vyu-
žití, i když to není nejvhodnější variantou redukce odpadu)

• Krok 5: Zkompostovat – zbytky všeho, co nemůžeme zamítnout, zredukovat, 
zužitkovat ani recyklovat. Z biologického odpadu vznikne „černé zlato“, zemi-
na nabitá živinami.

 3. Povoskované ubrousky dobře poslouží na svačiny místo papírových ubrousků,  
 sáčků a fólií.
 4. Na pečivo můžeme používat lněný či bavlněný pytlík.
 5. Někteří nakupují i sýry či salámy do svých krabiček.
 6. Zkusme omezit nebo se úplně vyhnout baleným vodám.
 7. Do kabelky či brašny si pořiďme malou láhev na vodu.
 8. Můžeme zkusit nakoupit v „bezobalovém“ obchodě, které se začínají rozšiřovat.
 9. Nakupujme od lokálních farmářů a výrobců.
10. Zkusme se vyhnout kávovým kapslím.
11. Omezme kávu či obědy s sebou v jednorázových obalech.
12. Nevyhazujme jídlo. Kompostujme nebo např. pečivo sušme pro zvířata (třeba  
 od sousedů).
13. Ženy mohu objevit kouzlo menstruačních kalíšků místo vložek a tampónů.
14. Ti pokročilejší si mohou vyrábět vlastní čistící a kosmetické přípravky.

Projekt Ministerstva životního prostředí Dost bylo plastu na www.dostbyloplastu 
uvádí:

• Celosvětová produkce plastů se od 60. let 20. století zdvacetinásobila
• V roce 2015 dosáhla celosvětová produkce plastů 322 milionů tun
• Očekává se, že v roce 2035 dosáhne celosvětová produkce plastů 644 milionů tun
• Evropané denně spotřebují 725 milionů jednorázových kelímků na kávu
• Podle odhadů se za 1 rok spotřebuje v ČR až 20 tisíc tun plastového nádobí
• Všechny kelímky na kávu, které se za rok na světě vyrobí, by obkroužily  
 planetu 1360x

Třídit odpad a snižovat množství odpadů se vyplatí nám i naší zemi!

Bořivoj Sekanina
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Jako motivace k omezování odpadu může posloužit tento obrázkový graf (zdroj Čes-
ká televize)
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Kalendář akcí

Datum Název akce Hlavní organizátor

5. 1. 2019 Okresní novoroční turnaj mužů – 30. ročník TJ Vysočany – stolní tenis

6. 1. 2019 Okresní bodovací turnaj mládeže TJ Vysočany – stolní tenis

19. 1. 2019 Sportovní ples TJ Vysočany

únor 2019 Členská schůze Svaz tělesně postižených 
Sloup-Šošůvka

9. 2. 2019 Hasičský bál SDH Housko

16. 2. 2019 65. maškarní ples MS ČČK Vysočany

2. 3. 2019 Masopustní průvody SDH Housko, SDH Vysočany

2. 3. 2019 Ostatková zábava SDH Vysočany

30. 3. 2019 Divadelní představení – Krásenští divadel-
ní ochotníci obec Vysočany

duben 2019 Sběr elektro SDH Housko

6. 4. 2019 Velikonoční turnaj – 43. ročník TJ Vysočany – stolní tenis

30. 4. 2019 Pálení čarodějnic SDH Vysočany

26. 5. 2019 Farní odpoledne Farnost Vysočany

1. 6. 2019 Den s hasiči SDH Housko

4.–8. 7. 2019 Vysočanská pouť TJ Vysočany

7. 7. 2019 Cyrilometodějská pouť Farnost Vysočany

31. 8. 2019 Pohádkový les SDH Housko

říjen 2019 Sběr elektro SDH Housko

28. 12. 2019 Vánoční turnaj TJ Vysočany – stolní tenis

30. 12. 2019 Předsilvestrovský fotbálek TJ Vysočany
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3 1 2 9 5 7 6

5 9 1 7 8 2

4 7 2 6 3 5

9 7 2 4

2 8 1 9 3

3 9 8 2 5 7

4 5 6 3 1

1 7 3 5 8 9 4

8 3 4 2 7 5

1 5 2 8

2 9 6 3 7 1

7 3 8 1 4 2 5 6

1 2 8 4 6 3

5 8 3 7 9 1 4

7 4 3 1 9 2

7 4 6 2

3 1 5 2 7

9 4 6 8 3 1

Obtížnost střední

1/100

2/100

Sudoku
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Vánoční omalovánky
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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 inzer-
ci. 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 prezen-
taci 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, popř. doneste na 
OÚ Vysočany ve fyzické podobě. Za věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Obecní úřad si vyhrazu-
je právo příspěvky dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit. Vydává: Obec Vysoča-
ny, Vysočany č. p. 130, 679 13 p. Sloup v Moravském krasu, IČ: 00281301; Redakční úpravy: Ing. Bc. Lenka 
Sedláková; Sazba, zlom a tisk: Computer Media s.r.o.; Registrace zpravodaje: MK CR E 20600. Periodický 
tisk územního samosprávného celku. 

30. března 2019, KD Vysočany


