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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prosinec je velmi často spojován s nej-
krásnějšími svátky roku, oslavami, hod-
nocením a završením prožitého roku. 
Myslím, že jinak tomu nebude ani ten-
tokrát v tomto roce, který se nám rychle 
blíží ke konci. Ještě malou chvíli budeme 
psát letopočet 2019, než vstoupíme do 
roku nového a budeme si přát vše nejlep-
ší, hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů. 
Před tím, než se tak stane, dovolte mi vá-
žení spoluobčané, abych zhodnotil právě 
tento uplynulý rok, který byl jistě pro  
každého z nás naplněn prací, povinnost-
mi a také starostmi.
Na obci byl uplynulý rok především ča-
sem příprav na realizaci nových dalších 
projektů a cílů. Byl také rokem čerpání 
dotačních prostředků, které se obci po-
dařilo získat. Především se jednalo o čer-
pání nemalé získané dotace ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na re-
alizaci nového osvětleného chodníku 
od rybníku „Polačka“ podél státní silnice 
směrem do Houska, kde jeho součástí je 
i osvětlené místo pro přecházení. Pří-
prava tohoto projektu byla sice náročná 
a zdlouhavá, avšak věřím, že přinesla 
očekávaný úspěch. Dalším pokračo-
váním takového úseku pro pěší kolem 
státní silnice by se mělo dále navázat 
na již zbudovaný chodník na hrázi ryb-
níku na opačném konci a pokračovat ve 
směru do místní části Molenburk. Tím 
se kompletně propojí celá trasa pro pěší 
mezi oběma částmi obce a přispěje se tak 
k bezpečnosti chodců kolem státní silnice 
mezi Molenburkem a Houskem. Na tuto 
akci je také již vydáno stavební povole-
ní, a i zde usilujeme o získání finančních 
prostředků z jiných možných zdrojů. 

V každém případě se v příštím roce plá-
nuje zrealizovat alespoň jedna část chod-
níku podél státní silnice u bývalé pily, 
kde je pro chodce také velmi nebezpečno. 
Na počátku listopadu jsme v nepřehled-
né zatáčce pro tuto realizaci chodníku 
odstranili vzrostlý javor, kde jeho kořeny 
již narušovaly i komunikaci. Při této akci 
pomáhali i naši hasiči, za což jim patří 
velký dík. Věřím, že i tento úsek se po re-
alizaci stane bezpečný. Bezpečněji je jistě 
i na protější straně silnice tohoto místa, 
kde se podařilo letos hned v jarních mě-
sících také dokončit chodník v lokalitě 
„Nad Polačkou“ a následně zbudovat 
nový navazující chodník, který končí na 
křižovatce u „Nové ulice“. Na přelomu 
měsíce července a srpna jsme byli nuce-
ni opravit veřejnou dešťovou kanalizaci 
u prodejny Jednoty v Molenburku, která 
byla za roky provozu ve velmi špatném 
stavu. Nevyhovující nádrž byla nahraze-
na novými šachtami a kompletně novým 
PVC potrubím. V letošním roce jsme také 
usilovali o získání finančních prostředků 
z Ministerstva pro místní rozvoj na další 
opravy některých místních komunika-
cí. To se podařilo a nyní již máme roz-
hodnutí o poskytnutí dotace na částku 
1 667 282,- Kč. Bohužel toto rozhodnutí 
z ministerstva přišlo až 25. listopadu, 
takže letos již tuto akci nezrealizujeme, 
ale hned v jarních měsících se opravy 
zahájí. Smlouva s dodavatelem je již po-
depsaná, a tak nic už nebude bránit zahá-
jení prací. I na Jihomoravském kraji jsme 
byli úspěšní a získali jsme další finanční 
prostředky z Programu rozvoje venkova 
na pomoc při splácení úvěru na kanali-
zaci. Také pro naši jednotku sboru dob-
rovolných hasičů byla poskytnuta z kraje 
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štědrá dotace ve výši 133 000,- Kč na dal-
ší technické vybavení jednotky, které jistě 
přispěje ke zvýšení její akceschopnosti 
a tím i bezpečnosti v naší obci. Bohužel se 
prozatím nepodařilo získat finanční pod-
poru na výstavbu nové hasičské zbrojni-
ce, o kterou tak dlouho usilujeme. Nová 
modernější hasičská zbrojnice je pro naše 
hasiče velmi důležitá, jelikož technika 
a vybavení, kterým disponujeme, si za-
slouží důstojnější prostředí a zázemí. 
V současné době máme již na realizaci 
nové hasičské zbrojnice platné stavební 
povolení s nabytím právní moci, avšak 
finanční prostředky na realizaci chybí. 
Je zde již i úvaha, že bychom stavbu za-
počali z našich zdrojů a tuto výstavbu 
rozložili na delší časové období, případ-
ně dokončili s poskytnutým úvěrem. Me-
zitím bychom i tak stále usilovali o zís-
kání případné dotace na dokončení této 
investice, abychom alespoň významnou 
část financí získali z jiných zdrojů než  
z obecního rozpočtu. Toto bude ještě 
předmětem dalších jednání v zastupitel-
stvu. Další tíživý problém, který jsme byli 
letos nuceni řešit v naší obci byla prodej-
na Jednoty v Housku. Jednota, spotřeb-
ní družstvo Boskovice, která vlastní a 
provozuje prodejnu, se totiž obrátila na 
obec, aby tuto prodejnu finančně podpo-
řila, jelikož je již několik let ve ztrátě. Žá-
dost o podporu zněla na částku bez mála  
100 000,- Kč, a to za rok 2018. Za rok 2019 
dle vyjádření předsedy představenstva 
Jednoty by to byla částka podobná. Po-
kud by obraty z nákupů byly obdobné  
i v dalších letech, pak se nedá očekávat, 
že by se situace výrazně změnila. To by 
znamenalo, že obec by musela každoroč-
ně vynaložit nemalé finanční prostředky 
na chod této prodejny, která ve skuteč-
nosti není ve vlastnictví obce Vysočany. 

Dále v žádosti o finanční podporu stálo, 
že pokud by obec nebyla ochotna dofi-
nancovat a pokrýt prodělek za rok 2018 
a dále v budoucnu participovat na zajiš-
tění chodu této prodejny za předem do-
hodnutých podmínek, pak bude nucena 
Jednota, spotřební družstvo Boskovice 
prodejnu uzavřít. Tento požadavek se mi 
zdá poněkud absurdní. Obec jistě nemá 
zájem, aby prodejna v Housku zanikla, 
nicméně nelze dotovat někoho, kdo se 
ani nesnaží zlepšit a zatraktivnit pod-
mínky prodejny. V této souvislosti jsem 
na počátku října se souhlasem rady obce 
svolal mimořádné zasedání zastupitel-
stva k této problematice, kde byl účasten 
i předseda představenstva Jednoty Bos-
kovice pan Ing. Lžičař. Zastupitelstvo se 
jednomyslně shodlo subjekt nedotovat. 
V zájmu obce však je, pokusit se prodej-
nu v Housku zachovat, hlavně pak jako 
službu pro starší občany, kteří nemají jiné 
možnosti nákupů. Byl jsem tedy pověřen 
zastupitelstvem obce k jednání o mož-
ném odkupu prodejny. Pokud by se totiž 
podařilo prodejnu od Jednoty odkoupit, 
pokusí se obec prodejnu pronajmout ji-
nému možnému zájemci a tím prodejnu 
v Housku udržet. Jestli se tato věc poda-
ří, uvidíme. Byl bych osobně velmi rád, 
kdyby prodejna v Housku nezanikla 
a byla provozována někým jiným dál. 
V současné době je situace taková, že je 
již vyjednán s Jednotou Boskovice možný 
odkup budovy i s pozemkem a bude toto 
již věcí zastupitelstva, které o této záleži-
tosti rozhodne. Jsem osobně přesvědčen, 
že by se záměr mohl podařit a prodejnu 
v zájmu veřejnosti udržet. Další zále-
žitostí, kterou obec v současnosti řeší, 
je výstavba sociálních bytů v Housku 
z bývalé schůzovní místnosti, na které 
má obec přislíbenu dotaci z Evropských 
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Obecní úřad Vysočany

KONTAKTNÍ ÚDAJE

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

telefon: 516 435 350 

ID datové schránky: dkaa2zc
Starosta Bc. Josef Ovad 
– mobil: 734 768 731
Místostarostka Ing. Bc. Lenka Sedláková 
– mobil: 605 852 231

fondů z Integrovaného regionálního 
operačního programu IROP. Zde se ješ-
tě vyjednávají podmínky, za kterých lze 
dotaci čerpat. V plánu je také komplet-
ní rekonstrukce výletiště „Pod Lipami“, 
které je již dlouhodobě ve velmi špatném 
a nevyhovujícím stavu. Již je připravena 
dokumentace pro stavební povolení. Po-
kud půjde vše dobře a podle plánu, pak 
v příštím roce bychom zahájili opravy. 
Započali bychom opravou a kompletní 
rekonstrukcí sociálního zázemí.
Vážení spoluobčané, věřím, že inves-
tičními záměry, které již byly vykonány 
a s dalšími plánovanými, se daří obec 
posouvat dál a může se tak řadit mezi 
úspěšné obce v regionu.
 

Dovolte mi, vážení spoluobčané, také 
využít této příležitosti a poděkovat za-
stupitelstvu obce za jejich práci po celý 
rok. Děkuji také všem našim spolkům 
a organizacím, které působí v naší obci  
a pomáhají tak vytvářet prostředí plné ži-
vota a spolu soužití.
Do roku 2020 budeme vstupovat s nový-
mi plány a cíli. Přejme si, aby se nám je 
podařilo splnit.
Na závěr přeji vám všem jménem svým 
i jménem zastupitelstva obce klidné 
a spokojené prožití svátků vánočních 
a do roku 2020 především hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Bc. Josef Ovad, starosta obce

ÚŘEDNÍ HODINY

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

Matrika: pondělí 18:00–19:00

Místostarostka: pondělí 17:30–19:00
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Publikace slovem i obrazem o naší obci 
Vysočany

Zapůjčení fotografií.
Vážení spoluobčané, máme zájem zejmé-
na o staré fotografie obce a okolí i o vaše 
vzpomínky 

• ze školních let – společné ročníkové 
fotografie až do dnešní doby, z ma-
teřské školy, společné fotografie 
učitelských sborů, školní akce, vý-
ročí, staré fotografie školní budovy, 
budovy mateřské školy, fotografie 
zednických prací na škole i školce, 
rekonstrukce školní kuchyně, 

• vy dříve narození nám můžete za-
půjčit vysvědčení, legitimace a jiné 
zajímavé písemnosti z doby po, ale i 
předválečné,

• fotografie ze školních akcí – dětské 
dny, dětské karnevaly, vystoupení 
dětí při různých příležitostech, po-
lonézy, plesy, výlety, lampionové 
průvody, Mikulášská nadílka, po-
chodová cvičení, táboření, pionýr-
ské akce…, 

• fotografie kulturních a sportovních 
akcí ze současnosti ale i z doby mi-
nulé – masopusty, veselice, plesy, 
MDŽ, divadelní spolek, hudební 
kapely, hody, vítání občánků, poutě, 
velikonoční hrkání, Svaz žen, ná-
cvik spartakiády, mažoretky, 

• fotografie např. zlaté svatby, nebo 
opravdu velké svatby, 

• nekonala se tu někdy venkov-
ská zabíjačka? Existují fotografie?  

• fotografie z brigád, „akcí Z“, sou-
časných rekonstrukcí našeho místa 

• fotografie z činnosti spolků – Orel, 
Sokol, hasiči, myslivci, fotbalisti, 
i těch, které již v obci ukončily čin-
nost, 

• fotografie kostela a s kostelem sou-
visející – svaté přijímání, biřmování, 
křtiny, fotografie duchovní správy 
na místní faře, fotografie křížů a pa-
mátníků, opravy sakrálních staveb, 

• fotografie související s JZD a Stát-
ním statkem, žně, dožínky, práce na 
poli i v živočišné výrobě, fotogra-
fie pracovních kolektivů případné 
události – slavnosti, oslavy, výročí.

Fotografie, které nám s vaším souhlasem 
zapůjčíte, poctivě vrátíme. Fotografii ne-
poškodíme, pouze na zadní straně oby-
čejnou tužkou poznačíme majitele a na 
společném soupise bude uveden počet 
zapůjčených kusů. Věříme, že se poda-
ří shromáždit velké množství fotografií, 
abychom mohli vybrat nejlepší, nejvhod-
nější a nejzajímavější pro vznik nové kni-
hy. Fotografie nebo jiný materiál je možné 
k zapůjčení předat na OÚ ve Vysočanech.
Děkujeme předem všem za zapůjčení 
a již nyní se můžete těšit na jistě zajíma-
vou knihu o naší vesnici.

Mgr. Václav Kolomazníček, 
předseda kulturní a sociální komise
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Kastrace koček
Obec Vysočany získala finanční dar, kte-
rý lze využít ke kastraci kocourů a koček. 
Bližší informace získáte na Obecním úřa-
dě ve Vysočanech, nebo na níže uvede-
né adrese, přímo u MVDr. Jiřího Bárty 
v Blansku. Podmínkou pro vyplacení fi-
nančního daru na kastraci je trvalý pobyt 
žadatele na území obce Vysočany. Dále 
žádost musí uplatňovat osoba, která je 
vlastníkem zvířete a současně je uvedena 
na platebním výměru za provedený zá-
krok od veterinárního lékaře.

Co Vám kastrace kočky přinese?
Pokud myši lovila, bude je lovit i nadále 
a nebude ztrácet čas mrouskáním. Po-
kud nelovila, asi je lovit nebude. Pokud 
značkovala (i kočky značkují), pravděpo-
dobně značkovat přestane. A především 
nebudete mít starosti – co zase s koťaty? 

Že je to komplikované?
Není. Objednáte si termín. Kočce nedáte 
večer najíst. Zavřete ji do nějaké místnos-
ti, klece či jinde. Ráno dáte kočku do pře-
pravky pro kočky, nebo do papírové 

krabice, nebo do tašky se zipem (ať má 
možnost přísunu vzduchu) a odvezete či 
odnesete ji k veterináři. Počkáte hodinu 
a vyzvednete si ji.

Jaké budou starosti, a bude kočka trpět?
Nebude trpět. Jedině, že vynechá jed-
no jídlo, ale to není utrpení. Při zákroku 
bude uspaná, po zákroku se bude celý 
den probouzet. Celý den po operaci ne-
umí regulovat teplotu, proto je důležité ji 
nechat v teple, aby neprochladla, ale taky 
se nesmí přehřát. Druhý den již bude čilá 
jako rybička.

Kastrace zdarma bude probíhat pouze 
do vyčerpání finančního limitu!

Objednejte se na adrese sídla ordinace:

MVDr. Jiří Bárta
Svitavská 7/500
678 01 Blansko
516 410 131
ordinace@vet-blansko.cz

Kulturní a sociální komise
Vážení spoluobčané,
stejně tak jako v uplynulých letech jsme 
v průběhu tohoto roku navštěvovali naše 
spoluobčany, kteří se dožili významných 
životních jubileí. S malým dárkem a bla-
hopřáním jsme navštívili celkem 35 jubi-
lantů – 19 žen a 17 mužů. Z toho 8 x 70 
roků, 12 x 75 roků, 4 x 80 roků, 5 x 85 roků 
a 90 let a více oslavilo 6 občanů. Nejstarší 
občan naší vesnice oslavil krásných 98 let 

a stále hýří optimismem a chutí do živo-
ta. Během roku jsme přišli s nápadem, že 
si oslavenci mohou vybrat písničku na 
přání a pokud to bude možné, píseň za-
zní v obecním rozhlase spolu s gratulací. 
Ještě jednou oslavencům přejeme hodně 
štěstí, životního elánu a hlavně zdraví, 
protože to je to nejdůležitější.
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Kulturní dům byl v naší obci téměř kaž- 
dý víkend zaplněn. Ať už se v něm ko-
naly narozeniny, koncerty, zábavy, plesy, 
schůze spolků, divadlo, bazary, výstavy, 
sportovní turnaje nebo dětská vystoupe-

ní. Nyní, v zimním období, je přísálí KD 
využíváno i v průběhu týdne pro dětské 
sportovní kroužky a pro trénink stolního 
tenisu.

Vítání občánků proběhlo v tomto roce 
v červnu. Do svazku obce bylo přivítá-
no celkem 6 dětí (3 děvčátka a 3 chlapci). 
V listopadu proběhla akce, ke které jsme 
se zavázali v rámci auditu familyfrien-

dlycommunity. Za narozené děti v naší 
obci v letech 2017 až 2019 byly vysaze-
ny 3 ovocné stromy, které zasadili rodiče 
těchto dětí.

Sázení ovocných stromů u rybníku Polačka (foto: R. Lessy 2019)

Letošní rok 2019 jsme vánoční obecní 
strom již rozsvítili! Jako vždy nechyběla 
příjemná atmosféra u doušku dobrého 
punče, setkání s přáteli a kulturní pro-
gram našich nejmenších. Vánoce jsou 
za dveřmi a konec roku se blíží ke konci. 
Při této příležitosti bych si Vám všem, vá-
žení spoluobčané, dovolil popřát za celou 
Kulturní a sociální komisi krásné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, 
rodinné pohody a životního optimismu 
v nadcházejícím roce 2020.

Mgr. Václav Kolomazníček, 
předseda kulturní a sociální komise

Rozsvícení vánočního stromu ve Vysočanech 
(foto: V. Kolomazníček 2019)
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Obecní knihovna
Milí čtenáři,
i v tomto prosincovém zpravodaji bychom 
se s Vámi rádi podělili o pár statistických 
dat z provozu naší knihovny. Po předpo-
sledním výpůjčním dni (kterým byl před-
večer svátku sv. Mikuláše) se můžeme 
pochlubit krásnými 243 návštěvami aktiv-
ních čtenářů. Letos jich zaplatilo dvaceti-
korunový čtenářský poplatek 56, přičemž 
22 z nich patří mezi školou (nebo školkou) 
povinné. V průběhu roku nám rukama 
prošlo 711 vypůjčených knih. Nejčastěji 
to byly tradičně detektivní příběhy Vlas-
timila Vondrušky, jehož sérii Letopisy krá-
lovské komory máme v knihovně celou 
včetně nedávno vydaného Mstitele z Jen-
štejna, ale upoutali i další autoři, třeba 
Laura Walden, Terry Pratchett nebo Ale-
na Mornštajnová. V knihovních regálech 
přibylo (troufáme si říct, že úctyhodných) 
199 titulů, přičemž za peníze z obecního 
rozpočtu jsme jich pořídili 70 a zbytek se 
k nám dostal jako dary. Přestože v sou-
časné době u nás najdete 4.941 řádně za-
evidovaných svazků, je samozřejmě stále 
dost takových, které u nás k dostání ne-
jsou (a to i přesto, že využíváme výměnný 
fond z Ráječka). Avšak není důvod si stýs-
kat. Letos jsme poprvé zkusmo zavedli 
možnost zprostředkovat výpůjčku titulů 

z brněnských knihoven (Knihovny Jiřího 
Mahena a Moravské zemské knihovny). 
Šlo zatím sice pouze o tři knihy, ale věří-
me, že jelikož pilotní běh meziknihovní 
výpůjční služby proběhl hladce, v příštím 
roce může být takových knih více.
A co dalšího pro Vás připravujeme v roce 
2020? Určitě to bude nějaká burza vyřaze-
ných knih, kterých teď máme na skladě 
opět požehnaně, rádi bychom opět trochu 
zvelebili interiér knihovny (třeba nějakou 
drobnou výstavou) a pro širokou veřej-
nost uspořádali opět besedu – přednášku 
na filatelistické téma přislíbil pan Franti-
šek Pořízka, spoluautor rozsáhlé Historie 
130 poštovních úřadů ČR. Přesné termíny 
sice ještě neznáme, ale slibujeme, že Vám 
je s dostatečným předstihem oznámíme 
všemi dostupnými prostředky.
Do té doby Vám všem přejeme krásně 
prožité svátky a těšíme se s Vámi opět 
na viděnou v novém roce!

Vaši knihovníci

Výpůjční doba v 1. pololetí 2020:
16. ledna, 30. ledna, 13. února, 27. úno-
ra, 12. března, 26. března, 9. dubna, 23. 
dubna, 7. května, 21. května, 4. června, 
18. června

Nahlížení pod pokličku
V loňském školním roce jsme zahájili pro-
jekt „Čím budu“.  Maminky přišly k nám 
do školky a seznámily děti se svým po-
voláním. Poznali jsme práci učitele hud-
by (odvážlivci zatroubili na trubku), dět-
ské sestry v nemocnici (poslechli jsme si 
tlukot vlastního srdce), učitelky chemie 

(kouzelnou vodičkou jsme měnili barvy), 
kadeřnice (děti měly nové účesy), cukrář-
ky (upekli jsme a snědli roládu), švadleny 
(děti si odnesly voňavý sáček) a v projek-
tu Malá technická univerzita děti z kos-
tek stavěly domy, mosty, věže... Všechny 
výše uvedené činnosti se odehrály přímo 
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v naší školce. Při seznámení s profesí cho-
vatel hospodářských zvířat jsme se vydali 
na exkurzi přímo na místní farmu.
Akce byly úspěšné, a proto jsme se roz-
hodli pokračovat – vždyť máme ještě ro-
diče se zajímavým povoláním a ochotou 
přijít a představit je dětem. Od září jsme 
poznali práci vedoucí pošty (děti posla-
ly domů pozdrav ze školky), fotografky 
(vznikly podzimní romantické fotografie) 
a opět jsme vyjeli na exkurzi, tentokrát až 
do Šošůvky.
Dostali jsme pozvání na návštěvu kera-
mické dílny s možností vyrobit si hrneček 
nebo misku. Téměř všechny děti se odváž-
ně posadily za hrnčířský kruh a s pomocí 
Laurinčiny maminky a její spolupracov-
nice si vykroužily mističky i dva hrnečky. 
Obě keramičky byly skvělé, milé k dětem, 
vytvářely klidnou a pohodovou náladu, 
byly neskutečně trpělivé. Zatímco někte-

ré děti „kroužily“ z hlíny, jiné „kroužily“ 
po dílně mezi výrobky, pozorovaly hravá 
koťátka a malování keramiky.  Maminka 
nám později přivezla hlínu a děti si vyro-
bily ve školce vánoční dekoraci.
Takové nahlížení „pod pokličku“ různých 
povolání nás baví, děkujeme maminkám 
a těšíme se na další spolupráci (zapojit se 
mohou i tatínci, babičky, dědečci…).

Zdeňka Lukášková

Základní škola
Pod pojmem zahrada naleznete v encyklo-
pedii Diderot velkou spoustu přívlastků 
– účelová, okrasná, obytná, francouzská, 
italská nebo zimní. Samozřejmě také dlou-
hý odstavec, jak zahrady vznikaly, a proč 
nebo k čemu slouží. 
Naše školní zahrada je přírodní. To zname-
ná, že všechny výše uvedené přívlastky se 
pro ni hodí. Cílem bylo maximálně se při-
blížit přírodě. I způsobem péče o zahradu. 
Chtěli jsme, aby byla nejen pro pěstování 
ovoce, zeleniny, bylinek, květin či stromů 
a keřů různých druhů, ale abychom mohli 
pozorovat i život živočichů. Těšíme se, že tu 
bude plno broučků, ptáků, včel nebo se nám 
i nastěhuje ježek. Nemůžeme se dočkat jara. 
Po mnoha letech plánů, vymýšlení, sna-
žení, přemlouvání, shánění už konečně 

máme naši přírodní zahradu. Cesta neby-
la lehká. I náš popis toho, co všechno bylo 
nutno zajistit, by byl hodně dlouhý, jako 
v encyklopedii. Stěžovat si nechci. Důležité 
je, že se vše podařilo.
K čemu je tedy určena naše zahrada, která 
je rozdělena do čtyř zón podle přírodních 
živlů – země, vzduch, voda, oheň? Zóny 
se navzájem prolínají a doplňují. Poskytují 
řadu možností k činnosti dětí, což bylo na-
ším prvořadým cílem. Výukový altán je ur-
čen k odpočinku a také poskytuje přístře-
ší pro výuku venku. Odpočívat můžeme 
i na lavičkách u ohniště po dobře odvede-
né práci na vyvýšených záhonech. K výu-
ce slouží pexeso nebo dendrofon = panel 
s obrázky stromů a ukázkou jejich dřeva. 
Děti rády telefonují naším zahradním te-
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lefonem, pozorují život v broukovišti, jež-
kovníku, kolem ptačí budky. Často se cho-
dí nakukovat, jestli je náš hmyzí domeček 
už obydlený. Zatím tak nevypadá, ale naše 
vertikální zahrada u bočního vchodu se jis-
tě brzy rozroste do nebývalé krásy a bude-
me mít další místo k odpočinku, které jistě 
poslouží i čtenářům obecní knihovny.
Děkovala jsem už mnohým – obci za fi-
nanční pomoc, paní architektce nebo fir-
mám, které odvedly dobrou práci. Dnes 
chci zejména vyzdvihnout pomoc rodičů 
při přípravných pracích. Společně odpra-
covali tatínkové, někteří žáci a přátelé ško-
ly 50 hodin. Komu tedy patří díky, kdo si 
našel čas a pomohl? Jiří a Marek Odehna-
lovi, Marek a Šimon Šmídovi, Bořivoj a Vít 
Sekaninovi, Ivo Jelínek, Jan Ševčík, Rosti-

slav Šmída, Miroslav Hlaváček, Michal Při-
byl, Petr a Ondřej Jančíkovi, Milan Ševčík, 
Milan Vintr, Jakub Kakáč a Ivo Kuběna.
V knize Tajná zahrada autorky Frances 
Hodgson Burnettové se každé dítě dozví, 
že zahrada může být místem zázraků, 
dobrodružství a kouzel. Každá zahrada je 
vlastně kouzelná a ta naše školní přírodní 
není výjimkou. Je to svět sám o sobě, svět 
se svou specifickou vůní, faunou i flórou. 
Tento malý přírodní svět je pro žáky nena-
hraditelný. Kde jinde se mohou seznámit 
s přírodními zákony, starat se o rostliny 
člověku prospěšné.
Hodně splněných přání a úsměvů v roce 
2020 za všechny školáky přeje  

Mgr. Jana Sehnalová

Zpráva o činnosti SDH Vysočany
Smutný byl počátek letošního roku. Ve 
věku 77 let zemřel 12. února náš nejstarší 
člen František Šmíd, který byl ve sboru od 
roku 1968 – čest jeho památce.
Naší velkou akcí tradičně bývá masopust. 
2. března vyšlo v průvodu 18 lidí, tento-
krát bez harmoniky, ale s kytarou a dobře 
zvládli obejít stále se rozrůstající obec. Ve-
čer potom byla ostatková zábava s rekord-
ní návštěvou 170 převážně mladých lidí. 
Proběhla smetáková, lóbavá i pochová-
vání basy. Opět nám hrál MODEX. Velmi 
slušná byla tombola, tak všem, kteří do ní 
přispěli i všem, kteří přispěli do pokladny, 
moc děkujeme. Náročné to bylo ráno, pro-
tože jsme museli připravit sál na dětské 
vostatkové bál, který jsme také podpořili 
malou pozorností. Ale zvládli jsme to! Pří-
ští rok jsou ostatky 22. 2. 2020.
Další akcí bylo pálení čarodějnic, které 
pořádáme společně s obcí a mateřskou 

školou. Byl postaven táborák. Rej malých 
i velkých čarodějnic a čarodějů doprová-
zel hudební produkcí Milan Včelař. Děti si 
opékaly párky, dospělým chutnaly stejky 
a myslím, že se všichni dobře bavili.
Devět našich členů je v zásahové jednotce 
Vysočany a aktivně se zapojují do její čin-
nosti. Výjezdy, školení, vzorně se starají 
o techniku, kterou si také sami opraví. Ford 
je zase na faře, protože v naší garáži je TAT-
RA. Zbrojnice také posloužila jako perfektní 
zázemí při pořádání Vysočanského triatlo-
nu. Byla také využita při čipování a očko-
vání psů. Dvakrát do roka čistíme střechu 
a také uvnitř se provádí drobné úpravy.
Pod hlavičkou SDH naši členové využívají 
přísálí kulturního domu ke hraní florbalu.
Na okrskové soutěži ve Vavřinci obsadili 
naši muži druhé místo. Zúčastnili jsme se 
oslav 125 let sboru v Petrovicích, žehnání 
hasičského auta v Šošůvce. Byli jsme také 
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nápomocni při konání branného závodu 
ve Žďáře. Zúčastnili jsme se pohřbu Pavla 
Dvořáka z Houska.
Pomohli jsme obci, při náledí jsme sypa-
li místní komunikace. Přispěli jsme také 
na farní odpoledne.
Kůrovec decimuje naše lesy, přesto jsme 
opět postavili před kulturním domem 
vánoční strom, na který jsme instalovali 
nové osvětlení. Výzdoba vypadá opravdu 
moc hezky.
 

Zima se už přihlásila, všude se topí, tak 
buďme opatrní, aby nedošlo k nějakému 
maléru a hasiči nemuseli zasahovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
členům, kteří se zapojují do našich akcí,  
občanům za jejich přízeň a za podporu 
obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce.
Všem občanům Vysočan přejí hasiči klid-
né a radostné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v no-
vém roce 2020.

Za SDH Vysočany, 
starosta sboru Ladislav Mynařík

Sbor dobrovolných hasičů Housko
Už se všichni těšíme na Ježíška, copak 
nám letos nadělí? Věřím, že bude štědrý. 
Za spoustu dobře odvedené práce si to jis-
tě členové našeho sboru zaslouží. Máme 
za sebou další hasičsky strávený rok, ve 
kterém jsme se vám snažili svými kultur-
ními akcemi zpříjemňovat žití v naší obci.
 
 

Ve velikonočním zpravodaji jsme vás 
informovali o proběhlém HASIČSKÉM 
BÁLE a OSTATKÁCH. A cože následo-
valo pak? 1. června jsme pro děti uspo-
řádali tradiční DEN S HASIČI plný sou-
těží pro naše nejmladší spoluobčánky. 
Počasí se opět vydařilo. Letos nás přijeli  
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ke kurtu navštívit pánové z moto rodiny  
Celtic Warriors, takže tentokrát si i do-
spělí přišli na své. Ochotní pánové rádi 
povozili jak děti, tak maminky a tatínky 
na svých strojích. 27. července se konal 
MAKRELOVÝ VEČER spolu s MEDO-
BRANÍM místních včelařů. Po makre-
lách se jen zaprášilo a žízniví návštěvníci 
se mohli zúčastnit soutěže v pití piva pro 
dospělé a v pití limonády pro děti na čas. 
Na konci prázdnin jste se mohli podívat 
do pohádky. POHÁDKOVÝ LES, který 
místy kvůli kůrovci už bohužel není le-
sem, se hemžil pohádkovými postavami 
a stvořeními, které si pro děti nachysta-
li plno soutěží. Přišla si zasoutěžit celá 
stovka dětí. U ohně se pak s pivem v ruce 
(děti už byly samozřejmě doma v poste-
lích) sedělo do ranních hodin. Všechny 
naše tradiční akce pro vás opět chystá-
me i v příštím roce. 6. 6. DEN S HASIČI, 
25. 7. MAKRELOVÝ VEČER a 29. 8. PO-
HÁDKOVÝ LES.
V květnu jsme se s jedním ženským a jed-
ním mužským družstvem zúčastnili okr-
skové soutěže v požárním sportu, která 
se i letos konala ve Vavřinci. Našim spor-
tovcům byly zakoupeny nové sportovní 
helmy. Ženské družstvo trošku prořídlo. 
Důvod je ale velmi příjemný. Náš sbor 
se rozrostl o nové mále hasiče Petříka 
a Klárku. Maminkám k přírůstkům gra-
tulujeme.
Behem roku jsme také prováděli sběr 
železného šrotu a sběry elektrospotřebi-
čů. Tímto žádáme občany, aby vyřazené 
spotřebiče vozili na uvedená sběrná mís-
ta pouze ve dnech konání těchto sběrů. 
Není možné tyto věci skladovat během 
roku, nemáme na to bohužel prostory 
a pak nám tato „skládka“ vytváří nehez-

ké prostředí u schůzovní místnosti. Dě-
kujeme za pochopení.
Někteří členové dostali skvělý nápad 
vyrobit pískoviště u kurtu, aby naše děti 
měly více možností, jak si vyhrát. Písko-
viště je opravdu krásné. Tímto jeho vý-
robcům patří velký dík. Děkujeme také 
obci za naplnění pískoviště pískem.
Příští rok je rokem volebním, kdy se na 
všech úrovních Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska volí funkcionáři. Naše 
výroční valná hromada se bude konat 10. 
ledna, kdy proběhnou volby. Věřím, že se 
opět najdou členové našeho sboru, kteří 
budou chtít pracovat ve výboru a funk-
cích našeho sboru. Je to práce obětující 
mnoho volného času. Odměnou jsou 
nejen zářící oči našich dětí plné radosti 
a spokojené tváře bavících se účastníků 
na našich akcích. 
Chtěli bychom také poděkovat obci za fi-
nanční příspěvek na chod našeho spolku 
a také za vynaložení nemalých finanč-
ních prostředků na opravu hasičské Tatry 
pro naši zásahovou jednotku. Děkujeme 
také všem spoluobčanům za dary ať už 
formou dobrovolného vstupného nebo 
dárků pro děti, které slouží jako odměny.
Největší dík patří aktivním členům na-
šeho sboru, bez kterých by všechny naše 
kulturní i brigádnické akce nemohly být. 
Jsem na vás, moji dobráci, hrdá a děku-
ji vám za vaši ochotu a chuť pracovat 
a za to, že máte srdce na správném místě. 
Jste výborní!
Přejeme vám krásné prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do dalšího roku 
bez nebezpečného ohně.

Za SDH Housko 
Ing. Bc. Lenka Sedláková, starostka sboru
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Fotbal
Druhým rokem působí ve fotbalových 
soutěžích klub FK Vysočany-Šošůvka. 
Po velice úspěšné sezóně 2018/19, kdy 
jsme s „Áčkem“ s naprostým přehledem 
udrželi postavení v horní polovině ta-
bulky krajské soutěže a B týmu se po-
dařilo zachránit okresní přebor, nelze 
hodnotit podzimní část ročníku 2019/20 
již s takovým nadšením. Obrovským 
problémem je hráčský materiál, kdy se 
stejně jako prakticky všude jinde po-
týkáme s nedostatkem fotbalistů a při 
reálném zhodnocení stavu nejen u nás, 
ale dá se říct na celém okrese a v pod-
statě v celé republice, nelze v nejbližší 
budoucnosti očekávat zásadní zlepšení. 

Hráči zkrátka nejsou. Mladší generaci 
fotbal netáhne, a tak se ve většině klu-
bů snaží prodloužit kariéru těm starším, 
případně přesvědčit ty, kteří fotbal ně-
kdy hrávali. Když se podrobněji podívá-
me na sportovní dění v našem klubu. V 
letní přestávce došlo k výměně trenéra, 
kdy Martina Klimeše nahradil Tomáš 
Šenk. Navíc náš kádr opustil Tomáš 
Sychra, který se vrátil do mateřských 
Cetkovic, a z důvodu zranění absento-
val celý podzim Jan Torda. Petr Paná-
ček podepsal novou smlouvu s týmem 
Carolině Thunderbirds a zůstal v USA 
v Severní Karolíně. Do týmu se naopak 
z Rájce vrátil Luděk Sehnal a ze Sloupu 

Informace TJ Vysočany za rok 2019
TJ Vysočany se v rámci svých možností 
snaží vytvářet dobré podmínky pro spor-
tovní a kulturní aktivity v obci. V sou-
časné době máme oddíl kopané a oddíl 
stolního tenisu, tyto oddíly jsou zapojeny 
do soutěží řízenými sportovními svazy.
Sportovní výsledky oddílů jsou dostup-
né na webových stránkách naší obce.
V roce 2019 byl zakoupen nový zahradní 
traktor SECO STARJET na sečení hřiště 
a nová sprejová lajnovačka IGO.
V listopadu byl oplocen areál TJ Vysočany.
Pravidelná údržba hřiště byla v roce 2019 
kromě stálých prací jako je sečení, hno-
jení, 2x vertikuce,postřik hřiště, rozšířena 
o  aerifikaci – provzdušnění a pískování.
Vysočanský triatlon se konal v sobotu 
20. 7. 2019. Na start se nakonec postavilo: 
lidový triatlon – 46 triatlonistů, Vysočan-
ský triatlon, hlavní závod – 100 triatlonis-
tů – celkem 146 účastníků. 
 

Tělovýchovná jednota Vysočany při-
pravila v rámci naší obce i společen-
ské aktivity. Pořádali jsme sportovní 
ples, Vysočanskou pouť, taneční zábavy 
a předsilvestrovský fotbálek pod umě-
lým osvětlením. Zajistili jsme prodej ob-
čerstvení obohacený o zabíjačkové spe-
ciality na rozsvícení vánočního stromu 
v obci.

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

Přejeme všem členům i nečlenům, hrá-
čům a fanouškům vysočanského sportu 
veselé Vánoce a hodně zdraví, štěstí, po-
hody a radosti v novém roce 2020.
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přestoupil Dixie Svoboda. Co se týká A 
týmu, tak samotný vstup do soutěže ne-
byl z naší strany vůbec dobrý a od po-
čátku jsme se usadili v pásmu sestupu, 
kdy jsme i nějakou dobu strávili na po-
slední příčce. Od úvodu podzimu pro-
vází náš kádr velká marodka a zranění 
všeho druhu. Ve spojení s nikterak oslni-
vou tréninkovou účastí, jež má pak vliv 
na nevýrazné výkony, je naše postavení 
v tabulce takové, jaké je. Ve 13 kolech 
jsme dosáhli pouhých tří výher, kdy se 
nám nedaří především v domácím pro-
středí. Nedokázali jsme taktéž udržet 
koncentraci na zápas po celých 90 mi-
nut. Vždyť hned 6x jsme ztratili zápas, 
kdy jsme v první půli vedli nebo ales-
poň drželi nerozhodný stav. V průběhu 
podzimu byla také ukončena spoluprá-
ce s trenérem Šenkem, kterého nahradil 
na post hlavního kouče se navrátivší 
Martin Klimeš. Mužstvo se zvedlo ales-
poň po psychické stránce a velká škoda 
je, že jsme nezvládli poslední podzimní 
zápas s Černou Horou. Takhle jsme s je-
denácti body v přímém pásmu sestupu, 
ale není to bezvýchodná situace. Máme 
vše ve vlastních rukou (neboli spíše no-
hou) a až jarní část ukáže, zda-li tuto 
náročnou krajskou soutěž dokážeme 
pro náš region udržet i pro další ročník. 
Nejlepším střelcem družstva je prozatím 
Marek Krátký s devíti brankami. 
Béčko je zcela logicky spjato z A týmem. 
Série zranění si vybírá daň i u tohoto 
družstva, a když k tomu připočteme 
hodně laxní přístup hráčů, se kterými se 
počítalo, tak je skoro s podivem, že jsme 
podzimní část vůbec dokončili. Zde pat-
ří poděkování hráčům malé kopané K20, 
kteří tvoří základní kámen týmu, který 
v domácím prostředí ještě dokážeme 

doplnit fotbalisty působící vždy o den 
dříve v áčku, ale výjezd na hřiště soupe-
ře znamená velký problém co do počtu 
lidí. Během podzimu jsme uhráli pou-
ze 4 body, nastříleli jsme nejméně gólů 
a nejvíce jich obdrželi a je jasné, že pa-
tříme k hlavním aspirantům na sestup. 
Nejlepším střelcem je Jirka Maňoušek 
se třemi zásahy. Otázkou je, zda bude-
me schopni soutěž vůbec dokončit, což 
je plně odvislé na stabilizaci hráčského 
kádru v celém klubu během zimní pře-
stávky.
Zatímco v kategorii dospělých zažívá-
me problémy, tak spokojeni můžeme být 
v oblasti mládeže. Spojený tým Šošův-
ky a Vysočan (doplněný ještě o kluky 
z blízkého Sloupu) působí hned ve třech 
kategoriích. Mladší žáci (ročník 2007-08) 
mají hlavní základnu ve Vysočanech, 
kde také hrávají svoje mistrovská střet-
nutí. Pod vedením dvojice Petr Panáček 
a Petr Mikulášek se klukům v premiéro-
vém startu v této soutěži daří a ve dva-
náctičlenné tabulce nám patří 7. příčka 
za 5 výher a šest porážek. Na našich 
mladých fotbalistech je vidět vzestup 
kvality a samotné zápasy mají velice 
dobrou úroveň.
Dalším naším týmem je starší přípravka 
(ročník 2009-10). Přípravky hrají svoje 
soutěže systémem miniturnajů (vždy 
dva zápasy v jeden den) a i zde patří 
našim hráčům v podstatě střed tabul-
ky. V soutěži, kde působí 21 týmů, jsme 
prozatím na 13. místě se ziskem 22 bodů 
za 7 výher, jednu remízu a 12 porážek. 
Starší přípravka působí na hřišti v Šo-
šůvce pod vedením trenérů Petra Miku-
láška a Igora Potockého.
Posledním naším mládežnickým tý-
mem, který hraje oficiální soutěže, je 
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Stolní tenis Vysočany
Novou sezonu 2019/20 hrajeme opět se 
třemi družstvy.  
Průběžné výsledky a složení všech druž-
stev můžete sledovat na obecních strán-
kách. Áčko po postupu do krajské sou-
těže má před sebou velice těžký úkol 
vybojovat záchranu v tvrdé konkurenci. 
První výhru se jim podařilo vybojovat 
v pátém kole 10:6 v Tišnově. Poté ještě 
v osmém kole 10:8 ve Znojmě a jediná 
domácí výhra je kontumační 10:0 pro-
ti Drnovicím. Po polovině soutěže jsou 
kluci na desátém místě z dvanácti. To by 
znamenalo pravděpodobně baráž o udr-
žení v krajské soutěži. Béčko je stále ve 
hře o první šestku tabulky pro odvety 
RP II. Céčko se dostalo do slušné formy 
a první šestku by pro odvety RP IV již ne-
měli ztratit.
 Vysočanský odchovanec Adam Zu-
kal hraje divizi za KST Blansko B. Jeho 
úspěšnost vyhraných zápasů je přes 
50 %. Aleš Zukal hraje KP I za KST Blan-
sko C s úspěšností také kolem 50 %. Nej-
mladší z klanu Zukalů Filip se zlepšuje 

mílovými kroky. Momentálně je žebříč-
kově na prvním místě v jihomoravském 
kraji a desátý v České republice v katego-
rii nejmladších žáků.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny pří-
znivce stolního tenisu na turnaje, které 
tradičně pořádáme. 

V sobotu 28. 12. 2019 od 13:00 hodin 
Vánoční turnaj 

Je určen pro registrované hráče Vysočan, 
pozvané hosty a širokou veřejnost ama-
térů, žáků i žen či dívek. Nebojte se proto 
přijít si zahrát a trošku protáhnout tělo 
mezi vánočními svátky. Vítáni jsou úplně 
všichni.

V sobotu 4. 1. 2020 od 9:00 hodin 
Novoroční turnaj mužů 31. ročník

V neděli 5. 1. 2020 od 9:00 hodin 
Okresní bodovací turnaj mládeže 

V sobotu 4. 4. 2020 od 9:00 hodin 
Velikonoční turnaj 44. ročník

mladší přípravka (ročník 2011 a mladší). 
Také mladší přípravka má hlavní zá-
kladnu na hřišti v Šošůvce, kde působí 
pod vedením trojice Stanislav Šindelka 
st., Hana Šurá a Jiří Odehnal. Soutěž 
mladších přípravek má 19 účastníků 
a těm našim patří prozatím 10. příčka za 
zisk 27 bodů za 9 výher a 9 porážek. 
Navíc jsme od podzimu ještě zavedli 
jednu přípravku (až předpřípravku) 
ve Vysočanech, kde začalo docházet 
na tréninky průměrně 8 až 10 dětí, které  
 
 
 

bychom postupně během jarní části rádi 
zapojili i zápasového rytmu. 
Celkově tedy působí při našem klubu 
(ať už aktivně v zápasech nebo prozatím 
tréninkově) cca 45 dětí, což si myslím, 
že je velice slušná porce mladých zájem-
ců o fotbal, potažmo o sport. Ano, stejně 
jako ve většině dalších oddílů nám chybí 
generace současných dorostenců, na což 
doplácíme a ještě nějakou dobu doplácet 
budeme. Ale při pohledu na zaplněné 
hřiště dětmi je zde naděje, že bude líp.



17

Zpravodaj obce Vysočany

Činnost Místní skupiny ČČK Vysočany 
v roce 2019

Stalo se již tradi-
cí, že ve vánoč-
ním zpravodaji 
informujeme, co 
všechno Místní 
skupina Českého 
červeného kříže 
podnikla v uply-

nulém roce, ne jinak tomu bude i tento-
krát. Po celý rok jsme se snažili být ak-
tivní a občanům místním i přespolním 
zpříjemnit jejich volný čas. Doufáme, 
že se nám to povedlo.
První akcí sezony pro nás bývá uspo-
řádání oblíbeného Maškarního plesu. 
Letos se jednalo o jubilejní 65. Maškarní 
ples, který se konal v polovině února. 
K tanci a poslechu zahrála hudební sku-
pina Nonus a o dobré jídlo a pití se po-
starala středověká krčma. K dobré nála-
dě přispěly vtipné masky a také bohatá 
tombola. Na jaře, konkrétně 12. května, 
jsme společně s obcí uspořádali koncert 
Veselé trojky Pavla Kršky. Sál kulturního 
domu byl zaplněn do posledního místa. 
Z nekončícího potlesku a jásotu bylo 
jasné, že to byla správná volba, což nás 
velmi potěšilo a utvrdilo v přesvědče-
ní, že právě takováto setkání u oblíbené 
hudby a kávy zde chyběla a občané o ně 
mají zájem. V říjnu jsme pro naše členy 
uspořádali zájezd do Prahy na muzikál 
Legenda jménem Holmes s Vojtěchem 
Dykem a Ivanou Chýlkovou v hlav-
ních rolích. Muzikál se skvělou hudbou 
se všem líbil a zájezd se i přes nemalé 
problémy s dopravou vydařil. Ani letos 
jsme neopomněli uspořádat oblíbené  
 
 

dětské bazárky, které se konaly v měsí-
cích březnu a říjnu. 
Během celého školního roku 2018/2019 
probíhal Kroužek mladého zdravotní-
ka. Děti se scházely pravidelně v tělo-
cvičně školy pod vedením zkušených 
vedoucích Petry a Adély. Dozvěděly se 
jak a co v lidském těle funguje a nauči-
li se první pomoci. Své získané znalosti 
a dovednosti si mladí zdravotníci ověři-
li začátkem května v Blansku. Šestnáct 
dětí se zúčastnilo okresního kola Soutě-
že hlídek mladých zdravotníků. Medai-
le domů sice nepřivezly, ale už teď se 
všichni těší, až se příští rok budou moci 
zase poprat o stupně vítězů.
Konec roku se blíží, ale my ještě nehod-
láme usnout zimním spánkem. Připravi-
li jsme pro vás na závěr roku ještě jedno 
příjemné setkání. Jedná se o galakoncert 
s KAREL GOTT revival Morava, který 
se uskuteční 21. 12. 2019 v sále kulturní-
ho domu. Doufáme, že prožijete klidné  
a pohodové předvánoční odpoledne 
plné známých hitů. A kdo rád protančí 
střevíce a nemůže se dočkat plesové se-
zony, může si již teď poznamenat datum 
8. 2. 2020, kdy vás všechny rádi uvidíme 
na 66. Maškarním plese. K tanci a posle-
chu zahraje hudební skupina TAMDEM. 
Už nyní vás srdečně zveme!

Závěrem bych vám chtěla za celou Míst-
ní skupinu ČČK popřát krásné Vánoce 
a šťastné vykročení do nového roku!

Barbora Kakáčová, 
členka výboru Místní skupiny ČČK Vysočany
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Skautský oddíl Naděje Vysočany
Betlémské světlo 2019

Letošní cesta skautů 
pro Betlémské světlo 
do Vídně se uskuteč-
nila v sobotu 14. 12. 
2019 a následující so-
botu – 21. 12. 2019 se 
rozváží skautskými 
kurýry vlaky po re-
publice. Právě v ten-

to den, v sobotu 21. 12. 2019, i naši skauti 
přivezou Betlémské světlo k nám do Vy-
sočan.  Bude umístěno, jako již tradičně, 
v kostele svatého Cyrila a Metoděje. Od 
tohoto dne až do konce roku si je může-
te přenést do svých domovů. Motto le-
tošního ročníku Betlémského světla zní 
„Mír potřebuje rozmanitost – společně 
pro tolerantní společnost“ a odkazuje 
na klíčovou myšlenku zakladatele skau-
tingu lorda Roberta Baden-Powella. Bet-
lémské světlo v tomto může pomoci jako 
jeden ze symbolů míru a porozumění 
mezi národy.

Krátký příběh k zamyšlení
Dva vlci

Jednoho večera rozmlouval starý Indián 
se svým vnukem a vyprávěl mu o bit- 
vě, která probíhá v nitru každého člově-
ka. Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém 
z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je 
zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, 
sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, 
falešnost, namyšlenost a ego. Ten druhý 
je hodný. Je to radost, pokoj, láska, naděje, 
vyrovnanost, skromnost, laskavost, em-
patie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra”. 
Vnuk o tom všem přemýšlel a po nějaké  
době se zeptal: „A který vlk vyhraje?” Sta-
rý Indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.”

 
 

Pozvánka od nás
Srdečně vás zveme na Boží hod vánoční 
25. prosince 2019 v 15 hodin do našeho 
kostela svatého Cyrila a Metoděje na vá-
noční besídku.

Za skautský 1. oddíl Naděje Vysočany 
vám přejeme pokojné prožití vánočních 
svátků a novém roce 2020 mnoho radost-
ných okamžiků, zdraví a lásky.

Petr Ovad
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Římskokatolická farnost Vysočany
Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila 
a Metoděje ve Vysočanech o Vánocích, 

na Silvestra a Nový rok se budou konat 
v následujících termínech a časech:

22. 12. 2019 09:30 hod. 4. neděle adventní
24. 12. 2019 21:30 hod. Štědrý den, vigilie narození Páně

25. 12. 2019
09:30 hod. Slavnost Narození Páně (Boží hod vá-

noční), zasvěcený svátek
14:30 hod. Vánoční besídka dětí, svátostné požehnání

26. 12. 2019 09:30 hod. Svátek svatého Štěpána, prvomučedníka

29. 12. 2019
09:30 hod. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Jose-

fa, obnova manželských slibů
15:00 hod. Vánoční koncert Ludíkovské scholy

31. 12. 2019 17:00 hod. Svatého Silvestra I., na poděkování 
a prosba o Boží pomoc

01. 01. 2020 09:30 hod. Nový rok, slavnost Matky Boží Panny 
Marie, zasvěcený svátek 

05. 01. 2020 09:30 hod. 2. neděle po Narození Páně

06. 01. 2020 17:00 hod. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, 
křídy a kadidla

11. 01. sobota Tříkrálová sbírka
09. 02. neděle Společné udílení svátosti nemocných v kostele
06. 04. pondělí Velikonoční svatá zpověď
16. 05. sobota 24. farní pouť
31. 05. neděle Zásvětná pouť do Sloupu
20. 06. sobota Zásvětná pouť do Křtin
21. 06. neděle Farní odpoledne pro všechny
05. 07. neděle Patrocinium kostela sv. Cyrila a Metoděje – pouť
26. 07. neděle Pouť do Pustiměře
06. 09. neděle Adorační den farnosti
04. 10. neděle Děkování za úrodu, dožínky
17. 10. sobota Veřejná sbírka po obci na varhany
22. 11. neděle Výročí posvěcení našeho kostela (1873)
07. 12. pondělí Mikulášská nadílka na dětské mši svaté
25. 12. pátek Vánoční besídka v kostele
27. 12. neděle Při bohoslužbě za rodiny obnova manželských slibů
31. 12. čtvrtek Děkovná bohoslužba za přijatá dobrodiní v roce 2020

V roce 2020 plánujeme uspořádat duchovní i veřejné akce, na které Vás srdečně zveme:

Během mariánského měsíce května naše děti poprvé přistoupí ke svatému přijímání.
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Tříkrálová sbírka 
ve Vysočanech

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO 
Komenského 19, 678 01 Blansko
Tel.: 516 417 351
www.blansko.charita.cz

Kéž Děťátko z betlémských jeslí svou 
láskou zaplaví nejen Vás, ale všechny ty, 
které nosíte v srdci (nebo pod srdcem) 
a máte je rádi a kéž nás všechny naplní 
svým pokojem a radostí!!!

o. Zdeněk Fučík a jáhen Bořivoj Sekanina

Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, 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 2020:
• Podpora Mobilního hospice sv. Martina
• Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s far-

nostmi, městy a obcemi
• Podpora rodin s dětmi v nouzi
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
• Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 234 633 Kč.

Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:
• Auto pro Mobilní hospic svatého Martina
• Podpora matek s dětmi v nouzi
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
• Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dob-
rého skutku, protože přinášet radost druhým znamená obdarovávat také sebe. Děku-
jeme.

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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Svaz tělesně postižených v České 
republice – Sloup, Šošůvka, Vysočany, z.s.

Štěstí je jediné, co můžeme dávat, aniž 
bychom je měli. 

(F. Halm)

Rok 2019 pomalu končí. Zavzpomíná-
me, co nám přinesl nového a pěkného 
v naší místní organizaci. V únoru se 
konala členská schůze v Šošůvce v pří-
sálí kulturního domu. Tohoto setkání 
se zúčastnilo 78 členů ze 135 zapsa-
ných. Jako host za námi zavítal pan 
Šindelka, starosta obce. 
Co všechno se v organizaci konalo 
v roce 2019? 
Jako léta minulá v březnu se konal 
ozdravný pobyt v lázních Bechyně 
v hotelu Olga, kterého se zúčastnilo 
50 zájemců. Účastníci pobytu měli růz-
né procedury, byla možnost různých 
zájezdů a jiných aktivit. V květnu se 
konal ozdravný pobyt v Hukvaldech 
v hotelu Hukvaldy. Účastníci měli 
neomezený vstup do wellness centra. 
V červnu jsme tradičně pořádali 2 po-
byty v Luhačovicích v hotelu Vlta-
va. Také jsme jeli na zájezd na zámek 
do Bučovic (velký okruh s průvodcem) 
a do ZOO parku do Vyškova. V čer-
venci absolvovali naši členové pobyt 
v oblíbených Janských Lázních v pen-
sionu Horský Dvůr. Tento pobyt patří 
spolu s pobyty v Luhačovicích mezi 
naše stálice. 
V září byl opět pro velký zájem pobyt 
v Luhačovicích v hotelu Vltava (je zde 
možnost návštěvy koncertů a divadla, 
pitná kúra a další). V září byl zájezd 
do Frýdku-Místku, někdo se zúčastnil 

prohlídky zámku a někdo prohlídky 
náměstí. Dále následovala exkurze 
do výrobny medovníku Marlenka. 
Další plánovaný pobyt byl v Rýmařo-
vě v hotelu Slunce, kde byla možnost 
návštěvy aquacentra (bazén, vířivá 
koupel, sauna, parní kabina). 
Na rok 2020 máme nasmlouvané tyto 
pobyty: březen – Bechyně, květen 
Hukvaldy, červen a září – Luhačovice, 
červenec – Janské Lázně, nějaké zájez-
dy a lékařskou přednášku. 
Životní výročí v letošním roce oslavi-
lo 30 našich členů. Nejstarší člen má 
92 roků. Tradici nebudeme rušit a zase 
v roce 2020 popřejeme naším 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 2020. 

„Vezmi 6 liber trpělivosti, 4 libry shoví-
vavosti, 1 libru taktu, přidej hrst dobré 
nálady a dobře upeč svým nejbližším 
přátelům i známým co nejčastěji.“ 
(zdroj: CZP, Paprsek, ročník VIII,  
č. 1–4, MK ČR) 

Šťastné a veselé svátky vánoční a do roku 
2020 hodně úspěchu a zdraví všem přeje 
Marie Filoušová, předsedkyně MO STP. 
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Pobyty v roce 2020 MO STP Šošůvka – 
Sloup

Bechyně, lázeňský hotel Olga  
**** 1. kategorie, dvoulůžkové pokoje

Pobyt od 15. 3.–21. 3. 2020. 
Cena  7.000–7.100 Kč.
Cena zahrnuje: ubytování ve 2 lůžkovém 
pokoji, plná penze, (výběr ze3 jídel), balí-
ček procedur, vířivá  koupel + suchý zábal, 
masáž zad, plavání, vířivá koupel skupino-
vá, parafinový zábal na ruce. 1x poukaz na 
kávu. Televize a lednička na pokoji.
Doprava tam/zpět. Možnost poznávacích 
zájezdů, vycházky s průvodcem, taneční 
večery, přednášky.
 

Pobyt začíná obědem a končí v den od-
jezdu snídaní.

 

Hukvaldy, hotel Hukvaldy 
**** 1. kategorie, dvoulůžkové pokoje

Pobyt od 10. 5.–15. 5. 2020. 
Předpokládaná cena 5.200–5.300 Kč.
Cena zahrnuje: ubytování, neomezený 
vstup do wellnes centra, kde je k dispozici 
(bazén, vířivka, sauny  finská a intra), polo-
penze (snídaně formou bufetu, servírovaná 
večeře, výběr ze 3 jídel), je možnost si do-
koupit oběd.  Doprava tam/zpět. Pobyt za-
číná večeří a končí v den odjezdu snídaní.
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Přes včely k Medové maně
Zdravím všechny, kteří mají chuť číst 
dál, a tak se zase něco nového dozvě-
dět o někom, kdo dostane jednou za čas 
možnost se takto vypovídat.
Nejdříve se však musím vypořádat 
s úkoly a plány, které jsem si stanovil 
v minulé „zpovědi“ a čtenáři se na mě 
nedívali jako na některé z ministrů na-
šich vlád a hlavně „kecy nemají cenu“. 
Co se týká rozšíření počtu včelstev, tak 
to se mi postupně podařilo přes 13 až 
k dnešním před zimou 15 včelstvům, 
a to je tak na hraně mé schopnosti včel-
stva řádně obsloužit při absenci dalších 
pomocníků. Co se týká dalších plánů, 
tak v r. 2017 jsem pořídil s dotační pod-
porou nerezový medomet s motorovým 
pohonem a další nezbytné nerezové 
pomůcky pro práci s medem a v ná-
sledujícím roce 2018 jsem pořídil včel-
stvům 4 nová obydlí, a to také s dotační 
podporou, a tak díky dotacím musím 
hlavně včelařit další roky. A co se týká 
chovu matek, tak ten se s ohledem na 
snahu ozdravit včelstva v Molenburku 
o pravou Kraňku také daří. V roce 2017 

jsem svoje včelaření směřoval k postup-
nému rozšíření počtu včelstev z 8 na 13, 
a to pomocí oddělků. Nechci totiž, aby 
se včelstva rojila, a tak jim ubírám sílu 
právě pomocí vytváření oddělků v čase, 
kdy nemají, co dělat a koukají z pod-
metu ven a rozmýšlí kam asi tak poletí. 
A tak jsem udělal oddělky, několikrát 
jim vylámal naražené matečníky, abych 
v polovině června do nich dal nezavíč-
kované matečníky s larvami od pravé 
rakouské Singrovky (linie Kraňské vče-
ly se zaměřením na nebodavost, užit-
kovost a nerozbíhavost). Oddělky jsem 
nechal v klidu a věnoval se vytáčení 
medu pomocí nového zařízení. No pa-
ráda, na kterou se se zájmem chodil 
dívat i můj včelařský učitel (p. Adolf 
Zouhar). A o Molenburské pouti jsem 
označil rozkladené matky v oddělcích 
barvou a oddělky připravoval na zimu 
postupným a neustálým krmením cu-
kerným roztokem. Taky jsem dokončil 
medobraní a začal krmit a postupně lé-
čit proti Varroa destruktor, což je spolu 
s monokulturami řepky, chemizací ze-

Luhačovice: hotel Vltava, 
dvoulůžkové pokoje

Pobyt od 6. 6.–13. 6. 2020. 
Cena 5.300–5400 Kč. 
Pobyt od 5. 9.–12. 9. 2020.
Cena zahrnuje: ubytování, (pokoje dvou-
lůžkové se soc. zař.)plná penze která je ser-
vírovaná formou jednotného jídla. Taneční 
večery každý den. Doprava tam/zpět. Po-
byt začíná obědem a končí v den odjezdu 
snídaní. Možnost procedur, pitná kůra, vy-
cházky po okolí.

Janské Lázně, pension Horský Dvůr
Pobyt od 17. 7.–24. 7. 2020. 
Cena 4.800–4.900 Kč.
Cena zahrnuje: ubytování (pokoje ze 
soc. zař.), plná penze která je servírována 
formou jednotného jídla, balíček proce-
dur (masáž zad a šíje, rašelinový obklad 
na krční páteř, oxygenoterapie, celotělo-
vá vířivá koupel + colortherapie), návště-
va solné jeskyně. Večírek s přednáškou 
o Krkonoších. Možnost dokoupení pro-
cedur. Vycházky a výlety po okolí. Do-
prava tam/zpět.
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mědělství a nekvetoucími lukami další 
z nepřátel našich včelstev. A taky jsem 
našel nového pomocníka proti Zavíječi 
voskovému, který ničí na podzim vče-
lí dílo, a to roztok bakterií B401. A už 
je tady další rok 2018, ve kterém jsem 
pořídil nové úly. Na jaře jsem jako ka-
ždoročně podněcoval medocukrovým 
těstem (med, práškový cukr a mrtvé 
kvasnice – koupené ve Zdravé výživě). 
Na jaře jsem se nechal včelami vyškolit 
v podobě jednoho roje, který jsem mu-
sel 31. 5. 2018 sundávat ze stromu. Roj 
jsem dal do rojáčku a vyrojené včelstvo 
rozdělil do dalších třech jednonástav-
kových úlů. Za týden jsem s vedoucím 
včelína na Kývalce larvoval do umělých 
matečníků larvy od Singrovky a těšil 
se na matečníky do oddělků a dalších 
včelstev, kde jsem chtěl matky vyměnit. 
A byl jsem znovu včelami vyškolen, vy-
líhla se jedna matka o den dřív a všech 
60 matečníků zničila. Asi jsem slepý 
v pohledu na larvy a neodhadnu dobře 
jejich stáří, a to je příčina toho vyškole-
ní. Ale za dva týdny mě nezavíčkované 
matečníky z Kývalky zachránily a od-
dělky mohly být zužitkovány. Násled-
né medobraní mě ale uspokojilo co se 
kvality i množství týká, a tak jsem za-
pomněl na všechna letošní příkoří, kte-
rá mi moje včelstva způsobila. Nové od-
dělky jsem usadil do nových úlů a začal 
všechna včelstva krmit a léčit (zase tam 
musím chudinkám cpát nějakou che-
mii). A než přišla zima, tak jsem natíral 
okna ve včelíně a teprve pak měly včely 
ode mne pokoj a klid. Letošní rok 2019 

začal standartně krmením medocukro-
vým těstem a ani jsem nemusel na jaře 
léčit, protože jsem neměl v kontrolova-
ným laboratorně žádného roztoče Var-
roa destruktor. V květnu jsem zase dělal 
oddělky, tentokráte pro p. Silvu Krále 
a pro sebe. A včely jsem tak předběhl  
v jejich chuti na rojení. Společně jsme do 
jeho úlů dělali oddělky, vylamovali na-
ražené matečníky a osazovali oddělky 
nezavíčkovanými matečníky z Kývalky 
(linie Singer), podněcovali a nakonec 
po označení oddělky odvezli k Silvovi. 
A snad mu přežijí a bude moct dále vče-
lařit. Taky přišlo medobraní s trochou 
medové many z květů a hlavně medo-
vicové ze smrků, které následně díky 
kůrovci majitelé lesa vykáceli. A pak už 
bylo jen krmení a opět hrrr!!! na škůdce 
již dříve popsané. Nakonec zase nějaké 
přání do budoucna. Pokračovat ve vče-
laření pro radost svou a blízkých, odo-
lat dalšímu tlaku škůdců, viz výše, a k 
nim přibude (brouk Lesknáček úlový 
je v Itálii, Sršeň asijská už je v Němec-
ku). A taky musím poděkovat a nechci 
to brát zeširoka jak na předávání Osca-
rů, to bych do konce stránky neskončil. 
Tak děkuji všem, kteří mi byli a budou 
v dalších letech nápomocni a všem přeji 
pěkné svátky vánoční a do nového roku 
hodně zdraví. A nezapomeňte, že když 
vyhynou včely, budeme lézt po stro-
mech a opylovat květy štětci.

Všechny vás zdraví  
Augustin Markusík



25

Zpravodaj obce Vysočany

Sběr jedlých olejů
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Nápady, ne odpady
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Kalendář akcí na rok 2020
Datum Název akce Hlavní organizátor

4. 1. 2020 Okresní novoroční turnaj mužů – 31. ročník TJ Vysočany – stolní tenis

5. 1. 2020 Okresní bodovací turnaj mládeže TJ Vysočany – stolní tenis

18. 1. 2020 Sportovní ples TJ Vysočany

25. 1. 2020 Hasičský bál SDH Housko

8. 2. 2020 66. Maškarní ples ČČK Vysočany

22. 2. 2020 Masopustní průvody SDH Housko, SDH Vysočany

22. 2. 2020 Ostatková zábava SDH Vysočany

1. 3. 2020 Dětský karneval ZŠ Vysočany

14. 3. 2020 Divadelní představení – Krásenští di-
vadelní ochotníci obec Vysočany

duben 2020 Sběr elektro SDH Housko

4. 4. 2020 Velikonoční turnaj – 44. ročník TJ Vysočany – stolní tenis

30. 4. 2020 Pálení čarodějnic SDH Vysočany

6. 6. 2020 Den s hasiči SDH Housko

3.–6. 7. 2020 Vysočanská pouť TJ Vysočany

25. 7. 2020 Makrelový večer SDH Housko

29. 8. 2020 Pohádkový les SDH Housko

říjen 2020 Sběr elektro SDH Housko

30. 12. 2020 Předsilvestrovský fotbal TJ Vysočany
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14. března 2020 v 18:00 
v sále kulturního domu ve Vysočanech


