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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jen pár měsíců uplynulo od konce roku 
2019, kdy byl vydán prosincový vánoč-
ní zpravodaj obce. Tehdy jsme si všich-
ni přáli jako každý rok, hodně úspěchů, 
štěstí a hodně zdraví do roku nového. To 
z nás však nikdo tehdy netušil, jak se vše 
brzy změní a jak se nám život zkompliku-
je s příchodem celosvětové pandemie no-
vého virového onemocnění, které dosta-
lo označení COVID-19. Všichni s celým 
světem jsme si najednou uvědomili, jak je 
zdraví nejdůležitější. V tu chvíli dokonce 
šly i politické a ekonomické věci stranou, 
jen abychom se s touto pandemií vypořá-
dali. Přijímala se a stále se přijímají různá 
opatření. Finanční prostředky jsou pře-
devším používány na boj s touto nemocí, 
a to i přes to, že jsou připraveny různé 
nemalé investiční plány a cíle. Všichni 
dělají vše proto, jen abychom se mohli 
vrátit zase do normálu.    
Vážení spoluobčané, i na obci máme pro 
rok 2020 spoustu cílů, které jsme si vy-
tyčili a naplánovali. V závěru loňského 
roku zastupitelstvo obce schválilo roz-
počet na rok 2020, který je velmi důležitý 
pro chod a rozvoj celé naší obce. V tomto 
rozpočtu jsou zahrnuty pochopitelně po-
ložky, které zajišťují přirozený chod obce, 
ale také nemalé investiční záměry pro 
další rozvoj naší obce. Nyní musíme pře-
devším ale věřit a vše dělat pro to, aby-
chom boj s tímto virem vyhráli. Je již jisté, 
že přijatá opatření, která byla vládou v 
našem státě, a i vládami v jiných zemích 

realizována, velmi silně pocítí ekonomi-
ky světa, a to i včetně ekonomiky naše-
ho státu a potažmo i obecního rozpočtu. 
V příjmové části rozpočtu lze očekávat 
zcela jistě daňové výpadky. S ohledem 
na vývoj situace prozatím nevíme, jak se 
tedy podaří rozpočet v příjmové části na-
plnit a zda nebude třeba rozpočet upravit 
i ve výdajové části a tím i omezit některé 
plány a výdaje. Vše bude nyní záležet na 
tom, jak dlouho bude trvat, než se ekono-
mika znovu nastartuje a přejde do svého 
normálu.
Tento článek, který se vám nyní dostá-
vá ve zpravodaji ke čtení, je s ohledem 
na jakousi časovou přípravu zpravoda-
je psán v době vydaných mimořádných 
vládních opatření, kdy nikdo z nás netu-
ší, jak dlouho tento stav potrvá. Proto se 
neodvažuji ani nyní psát, jak moc bude 
naše obec z těchto opatření zasažena, 
a co z plánovaných úkolů zrealizujeme 
či nikoliv. Proto jen tyto obecné informa-
ce. V každém případě vás všechny chci 
povzbudit v těchto nelehkých časech a je 
třeba doufat v to, že vše zvládneme a po-
daří se zrealizovat maximum naplánova-
ných úkolů.
Vážení spoluobčané, dovolte mi i v této 
mimořádně nelehké nestandardní době, 
popřát vám a všem vašim blízkým krás-
né a požehnané Velikonoce, radost z při-
cházejícího jara a víru v lepší časy.

Bc. Josef Ovad, 
starosta obce
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Informace o svozu komunálního odpadu 
v obci Vysočany v roce 2020

Termíny svozu:

Duben:      15., 29.
Květen:     13., 27.
Červen:     10., 24.
 

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Vysočany č.1/2019, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů je pro rok 2020 poplatek za svoz komunálních odpadů 
570,- Kč na poplatníka.

Říjen:         14., 28.
Listopad:   11., 25.
Prosinec:     9., 23.

Červenec:   8., 22. 
Srpen:         5., 19.
Září:            2., 16., 30.

Schůze Rady obce Vysočany
Rada obce Vysočany na svých zasedáních 
v roce 2019 mj. schválila:

• finanční dar pro SONS Blansko ve 
výši 500 Kč 

• smlouvu o díle mezi obcí Vysočany 
a firmou Elektra Fojt

• programy 4. – 9. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Vysočany

• dohodu o provedení práce na vy-
pracování zápisu do kroniky obce 
Vysočany s panem Mgr. Pavlem 
Ševčíkem

• uvolnění částky 88.230 Kč pro ZŠ 
Vysočany na projekt „ Přírodní za-
hrady“

• finanční dar Svazu tělesně postiže-
ných Sloup – Šošůvka a Vysočany 
ve výši 3.000 Kč 

• finanční dar Českému svazu včela-
řů, ZO Sloup v Moravském krasu ve 
výši 3.000 Kč

• dohodu o provedení práce na pod-
lahářské práce

• hospodářský výsledek ZŠ Vysočany 
za rok 2018 ve výši 43.835,56 Kč 

• hospodářský výsledek MŠ Vysoča-
ny za rok 2018 ve výši 15.106 Kč

• účetní závěrky ZŠ a MŠ Vysočany za 
rok 2018

• rozpočtová opatření č. 1/2019, 
2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 
6/2019, 7/2019, 9/2019, 10/2019

• zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu II. kategorie na stavební práce 
na akci „Realizace chodníku ve Vy-
sočanech SO 104“

• nejvýhodnější nabídku firmy 
KVARCISTAV s.r.o. na akci „Reali-
zace chodníku ve Vysočanech „SO 
104“
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• darovací smlouvy mezi obcí Vyso-
čany a firmou TOP LANTIS SPOL 
s.r.o. 

• zveřejnění záměru prodat nemovité 
majetky:

  – pozemek v katastrálním úze-
mí Housko: p. č. 316/1 – část, který 
je oddělen geometrickým plánem 
č. 181 – 63/2019 jako díl „a“ o vý-
měře 95 m2, 

  – pozemky v katastrálním území 
Molenburk: p. č. 729/1 – část, který 
je oddělen geometrickým plánem 
č. 378 – 50/2019 jako díl „b“ o vý-
měře 54 m2 a p. č. 712/3 – část, který 
je oddělen geometrickým plánem č. 
378 – 50/2019 jako díl „c“ o výměře 
32 m2 a jako díl „e“ o výměře 1 m2,

  – pozemky v katastrálním území 
Housko: p. č. 31/3, o výměře 61 m2 
a p. č. 31/9 o výměře 28 m2,  

  – pozemek v katastrálním území 
Molenburk: p. č. 840/1 – část, který 
je oddělen geometrickým plánem 
č. 377 – 49/2019 jako p. č. 840/7 
o výměře 199 m2,

  – pozemek v katastrálním území 
Molenburk: p. č. 824/52 – část, kte-
rý je oddělen geometrickým plánem 
č.  386 – 279/2019 jako díl „c“ o vý-
měře 381 m2, 

  – pozemek v katastrálním území 
Molenburk: p. č. 824/52 – část, který 
je oddělen geometrickým plánem č. 
386 – 279/2019 jako díl „c“ o výmě-
ře 381 m2.

• peněžitý dar ve výši 1.000 Kč pro 
Sdružení Hasičů Čech Moravy 
a Slezska, okrsek Sloup,

• licenční smlouvu o veřejném provo-
zování s Ochranným svazem autor-
ským, 

• smlouvu o příspěvku na spolufinan-
cování sítě sociálních služeb mezi 
městem Blansko a obcí Vysočany, 

• ZŠ Vysočany činnost financovanou 
z jiných zdrojů na realizaci projektu 
„Jdeme stále spolu“, 

• MŠ Vysočany činnost financovanou 
z jiných zdrojů z Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj, vzdělávání, 

• Smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene 
č. 1030051540/001 mezi obcí Vyso-
čany a společností E.ON Distribuce, 
a.s., pro realizaci stavby s názvem 
„Vysočany – úprava DS, Pernička“ 
na pozemku ve vlastnictví obce, par. 
č. 824/53, v k. ú. Molenburk, obec 
Vysočany, 

• poskytnutí finančního daru ve výši 
5.000 Kč pro Oblastní spolek České-
ho červeného kříže Blansko, Místní 
skupina ČČK,  

• smlouvy o poskytnutí investičních 
příspěvků č. 1/19, 2/19, 3/19, 6/19, 
13/19, 15/19, 16/19, 17/19, 18/19, 
19/19 mezi Svazkem obcí Drahan-
ská vrchovina a obcí Vysočany,

• zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Vysočany – rekon-
strukce dešťové kanalizace“,

• darovací smlouvy na darování fi-
nančních částek k úhradě nákladů 
na kastraci koček, 

• příkazní smlouvu mezi obcí Vyso-
čany a firmou Štěpánková-tender 
s.r.o. na akci „Novostavba chodníků 
ve Vysočanech-SO 101“,

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 100.000 Kč z  do-
tačního programu „Podpora rozvoje 
venkova Jihomoravského kraje pro 
rok 2019“ na akci „Obec Vysočany  
– ČOV a stoková síť, úroky z úvěru“, 
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• DPP s kronikářem Mgr. Pavlem Šev-
číkem na činnost provedení zápisu 
do obecní kroniky za rok 2018, 

• dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení 
pověřence pro ochranu osobních 
údajů (nařízení GDPR),

• nejvýhodnější nabídku ve výběro-
vém řízení ve veřejné zakázce „No-
vostavba chodníku ve Vysočanech – 
SO 101“: firmu KVARCIT STAV s.r.o.,

• Smlouvu o dílo na provedení díla 
„Novostavba chodníku ve Vysoča-
nech – SO 101“ s firmou KVARCIT 
STAV s.r.o.,

• smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Vysočany mezi obcí Vy-
sočany a Junák skaut,

• příkazní smlouvu na výběrové říze-
ní „Sociální bydlení Vysočany, p. č. 
108/1 Housko“ mezi Obcí Vysočany 
a firmou Štěpánková – tender s.r.o. 

• směrnici číslo 14 upravující provoz 
kamerového systému obce Vysoča-
ny,

• dodatek č 1. ke smlouvě o spolu-
práci obcí při využití sběrného dvo-
ra odpadů mezi obcemi Vysočany 
a Vavřinec, 

• nejvýhodnější nabídku ve výběro-
vém řízení veřejné zakázky „Vy-
sočany – oprava MK 2018“ firmu:  
M-silnice a.s.,

• výjimku z počtu žáků pro ZŠ Vyso-
čany na 36 žáků,

• zadávací podmínky a zahájení vý-
běrového řízení na dodavatele stav-
by na akci „Sociální bydlení Vysoča-
ny“,

• plán inventur za rok 2019,
• vyřazení majetku Základní ško-

ly Vysočany v celkové hodnotě 
64.265,81 Kč,

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 133.000 Kč 
v rámci dotačního programu „Pod-
pora jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihomoravského kraje na 
období 2017–2020“ na pořízení věc-
ných prostředků požární ochrany, 

• smlouvu na zajištění pouťových 
atrakcí mezi obcí Vysočany a spo-
lečností Antonín Doležal na období 
2020–2024,

• peněžitý dar ve výši 5.000 Kč pro 
Sbor dobrovolných hasičů Housko, 

• firmu KVARCIT STAV, s.r.o. jako 
nejvýhodnější nabídku na akci „Vy-
sočany – rekonstrukce dešťové ka-
nalizace“, 

• Smlouvu o spolupráci k projektu 
společných nákupů energií na rok 
2020 mezi obcí Vysočany a obcí Blat-
nička,

• zadání zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Novostavba chod-
níku ve Vysočanech – SO 101“,

• finanční částku 4 000 Kč na občer-
stvení pro závodníky a pořadatele 
závodu „Vysočanský triatlon“,

• projekt rodinného domu na parce-
lách č. 824/63 a 824/64, k. ú. Molen-
burk, 

• zadávací dokumentaci na akci „Vy-
sočany oprava MK 2018“,

• zamýšlenou stavbu vodovodní pří-
pojky Vysočany – Molenburk č. p. 
172 po uplynutí záruční doby nově 
opravené komunikace,

• darovací smlouvy na darování fi-
nanční částky ve výši 2.000 Kč 
k úhradě nákladů spojených s ná-
stupem žáka do prvního ročníku 
Základní školy ve Vysočanech, 

• zápis do kroniky obce Vysočany za 
rok 2018,
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• vyřazení majetku Mateřské ško-
ly Vysočany v celkové hodnotě 
24.895,80 Kč, 

• vyřazení majetku Obce Vysočany 
v  celkové hodnotě 60.027,80 Kč, 

• zadání veřejné zakázky na akci „Vy-
sočany – kanalizační přípojka pro 
hasičskou zbrojnici“,

• zadání veřejné zakázky na akci 
„Změna č. 1 Územního plánu Vyso-
čany“,

• smlouvu o příspěvku na spolufi-
nancování sítě sociálních služeb 
mezi obcí Vysočany a městem Blan-
skem,

• směrnici č. 8 spisový a skartační řád 
Obecního úřadu Vysočany,

• odměnu ředitelce Mateřské školy,
• rozpočty MŠ Vysočany a ZŠ Vysoča-

ny na rok 2020,
• střednědobé výhledy MŠ Vysočany 

a ZŠ Vysočany na roky 2021 a 2022.

Zasedání Zastupitelstva obce Vysočany
Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 
5.–9. veřejném zasedání mj. schválilo:

• hospodaření obce k 31. 10. 2019,
• prodej pozemku p. č. 316/1 – část 

v k. ú. Housko oddělený geometric-
kým plánem č. 181–63/2019 jako díl 
„a“ o výměře 95 m2 za cenu 50 Kč/
m2, 

• prodej pozemku p. č. 729/1 – část 
v k. ú. Molenburk oddělený geome-
trickým plánem č. 378–50/2019 jako 
díl „b“ o výměře 54 m2 za cenu 50 
Kč/m2 a p. č. 712/3 – část v k. ú. Mo-
lenburk oddělený geometrickým 
plánem č. 378–50/2019 jako díl „c“ 
o výměře 32 m2 za cenu 50 Kč/m2 

a jako díl „e“ o výměře 1 m2 za cenu 
50 Kč/m2, 

• nákup pozemku p. č. 12/3 – část  
v k. ú. Housko oddělený geome-
trickým plánem č. 181 – 63/2019 
jako díl „c“ o výměře 4 m2 za cenu 
50 Kč/m2 a p. č. 316/20 – část  
v k. ú. Housko oddělený geometric-
kým plánem č. 181 – 63/2019 jako 
díl „e“ o výměře 1 m2 za cenu 50 
Kč/m2, 

• nákup pozemku p. č. 352 – část  
v k. ú. Molenburk oddělený geo-
metrickým plánem č. 378 – 50/2019 
jako díl „a“ o výměře 37 m2 za cenu 
50 Kč/m2 a p. č. st. 53 – část v k. ú. 
Molenburk oddělený geometric-
kým plánem č. 378 – 50/2019 jako 
díl „d+f“ o  výměře 18 m2 za cenu 
50 Kč/m2, 

• účetní závěrku obce Vysočany za 
rok 2018,

• prodej pozemků p. č. 31/3 o výměře 
61 m2 a p. č. 31/9 o výměře 28 m2 vše 
v k. ú. Housko,

• stanovy DSO Spolek pro rozvoj ven-
kova Moravský kras,

• pořízení změny Územního plánu 
Vysočany týkající se uvedení do 
souladu Územního plánu Vysočany 
se Zásadami územního rozvoje Jiho-
moravského kraje, 

• pořízení změny Územního plánu 
Vysočany týkající se změny využití 
pozemku p. č. 391 v k. ú. Molen-
burk,
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• pořízení změny Územního plánu 
Vysočany týkající se změny využití 
pozemků p. č. 362, 729/5 a 363/2, 
v k. ú. Molenburk,

• pořízení změny Územního plánu 
Vysočany týkající se změny využití 
pozemků p. č. 3/2, 4/1, 4/5, 11/2 
a 10 v k. ú. Housko, 

• pořízení změny Územního plánu 
Vysočany týkající se změny využití 
pozemků p. č. 404/1 a 404/2 v k. ú. 
Molenburk, 

• prodej pozemku p. č. 840/1 – část 
v k. ú. Molenburk oddělený geo-
metrickým plánem č. 377 – 49/2019 
jako p. č. 840/7 o výměře 199 m2 za 
cenu 50 Kč/m2,

• rozpočtové opatření č. 11/2019,
• rozpočet obce pro rok 2020 v para-

grafovém znění,
• pro ZŠ Vysočany neinvestiční pří-

spěvek ve výši 950.000 Kč na rok 
2020 jako závazný ukazatel a v rám-
ci tohoto ukazatele částku 177.000 
Kč na výdaje za plyn, elektrickou 
energii, vodu a stočné,

• pro MŠ Vysočany neinvestiční pří-
spěvek ve výši 300.000 Kč na rok 
2020 jako závazný ukazatel a v rám-
ci tohoto ukazatele částku 65.000 Kč 
na výdaje za plyn, elektrickou ener-
gii, vodu a stočné,

• střednědobý výhled rozpočtu obce 
na roky 2021 a 2022,

• pro rok 2020 výši poplatku za svoz 
komunálních odpadů v částce 570 
Kč na poplatníka,

• obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2019, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 
odpadů,

• obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2019, o místním poplatku ze 
psů,

• prodej pozemku p. č. 824/52 – část 
v k. ú. Molenburk oddělený geome-
trickým plánem č. 386 – 279/2019 
jako díl „c“ o výměře 381 m2 za cenu 
400 Kč/m2, 

• nákup pozemku p. č. 824/51 – část 
v k. ú. Molenburk oddělený geo-
metrickým plánem č. 386–279/2019 
jako díl „b“ o výměře 23 m2 za cenu 
50 Kč/m2,

• nákup pozemku p. č. st. 13, v k. ú. 
Housko o výměře 87 m2, jehož sou-
částí je stavba občanské vybavenosti 
č. p. 26 (prodejna Jednota), dále po-
zemek p. č. 1/4 – ostatní plocha, ze-
leň, o výměře 66 m2, vše za celkovou 
cenu 681.610 Kč, 

• zprávu o uplatňování Územního 
plánu Vysočany s pokyny pro zpra-
cování návrhů změn za období říjen 
2016 až říjen 2019,

• podání žádosti o dotaci v rámci do-
tačního titulu 117d8210B – Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury 
z podprogramu 117D8210 Podpora 
obnovy a rozvoje venkova z Mini-
sterstva pro místní rozvoj na akci 
„Multifunkční hřiště s běžeckou 
dráhou, opěrnými stěnami a oplo-
cením“.
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Rozpočet obce Vysočany na rok 2020 
Příjmy

Paragraf Položka Název
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 804 900
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 70 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou 250 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 300 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 0
1211 Daň z přidané hodnoty 5 400 000
1333 Poplatky za uložení odpadů 20 000
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu
5 000

1335 Poplatky za odnětí pozemků lesa 10 000
1340 Poplatky za provoz, shromažď. a odstraň komunal. 

odpadu
420 000

1341 Poplatek ze psů 15 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25 000
1361 Správní poplatky 13 000
1381 Daň z hazardních her 64 000
1511 Daň z nemovitostí 415 000
2449 Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp. 

územní úrovně
5 000

4111 Neinvestiční přij.transfery z všeob.pokl. správy 0
4112 Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr. 

dot. vztahu
235 300

4116 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR 0
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0

1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3 500
2141 Vnitřní obchod 69 000
3111 Mateřské školy 45 400
3117 První stupeň základních škol 0
3314 Činnosti knihovnické 700
3341 Rozhlas a televize 5 000
3392 Zájmová činnost v kultuře 73 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 3 000
3631 Veřejné osvětlení 10 000
3632 Pohřebnictví 13 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 57 000
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3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. 

a komunál.)
17 700

3725 Využívání  a zneškodňování komun. odpadů 86 000
6171 Činnost místní správy 15 800
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 

úrovně
0

6409 Ostatní činnosti jinde neuvedené 17 000
Příjmy celkem: 12 480 300
Financování

8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bankov-
ních účtech

3 000 000

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-

ných prostředků
-1 832 100

Příjmy celkem: 13 648 200

Výdaje
Paragraf Název
1014 Ozdravován hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl. veter. péče 5 000
2212 Silnice 3 160 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 012 000
2292 Dopravní obslužnost 39 500
2310 Pitná voda 37 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 317 100
3111 Předškolní zařízení – mateřská škola 300 000
3117 První stupeň základních škol 974 000
3314 Činnosti knihovnické 81 500
3319 Ostatní záležitosti kultury 14 500
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 61 500
3341 Rozhlas a televize 30 000
3392 Zájmová činnost v kultuře 963 100
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 42 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 77 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18 000
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 4 000
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3631 Veřejné osvětlení 235 000
3632 Pohřebnictví 12 000
3635 Územní plánování 200 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 37 900
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 473 500
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 194 800
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 25 000
5212 Ochrana obyvatelstva 0
5213 Krizová opatření 50 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 646 500
6112 Zastupitelstva obcí 1 206 500
6115 Volby do Evropského parlamentu 0
6171 Činnost místní správy 3 027 700
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 21 000
6330 Převody vlasních fondů v rozpočtech územní úrovně 0
6399 Ostatní finanční operace 0
6402 Finanční vypořádání munulých let 27 100

Výdaje celkem: 13 648 200

Pro-rodinný audit v naší obci

V loňském roce jsme se snažili plnit Do-
hodu o cílech, která byla sepsána v rám-
ci tzv. auditu familyfriendlycommunity. 
V rámci patnácti opatření bylo provede-
no následující. 
Opatření č. 1: pod vedením Kulturní 
a sociální komise proběhlo společné vy-
sazení stromů rodiči nově narozených 
dětí přivítaných do svazku obce. 
Opatření č. 3: členové SDH Housko vy-
budovali u tenisového kurtu v Housku 
velké dětské pískoviště, do kterého obec  
 
 

Vysočany zajistila písek. Také zde přibyly 
nové houpačky jako další hrací prvek. 
Opatření č. 4: Zastupitelstvo obce Vyso-
čany schválilo podání žádosti o dotaci  
na akci „Multifunkční hřiště s běžeckou 
dráhou, opěrnými stěnami a oplocením“, 
které je plánováno vybudovat v místě 
„malého hřiště“ pod základní školou. 
Opatření č. 7: byl uspořádán koncert 
skupiny Veselá trojka Pavla Kršky v kul-
turním domě. K příjemnému posezení 
a poslechu nechybělo ani dobré občerst-
vení s obsluhou. 
Opatření č. 10: byla získána dotace na vý-
stavbu sociálních (obecních bytů), které 
by měly vyrůst místo schůzovní místnos- 
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Sbor dobrovolných hasičů Housko
Zimní období už je za námi, koronavi-
rus s námi a Velikonoce před námi. Náš 
sbor ale věří, že se alespoň nějaké plá-
nované akce v letošním roce uskuteční. 
Včas vás budeme informovat, jestli nám 
virová epidemie dovolí uspořádat na-
příklad už DEN S HASIČI, který je plá-
nován na 6. června. Letošní rok je pro 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
rokem volebním, a to na všech úrovních. 
10. ledna se v přísálí kulturního domu ve 
Vysočanech konala naše VÝROČNÍ VAL-
NÁ HROMADA. Volby proběhly svižně 
a jednohlasně bylo našimi členy (v sou-
časné době je nás 54 členů) odsouhlase-

no, že vedení našeho sboru zůstane beze 
změn. Starostkou sboru zůstává Lenka 
Sedláková, velitelem sboru Ivo Jelínek 
a ostatní členové výboru sboru zůstávají 
Renata Jelínková, Martin Jelínek, Vlas-
tislav Jelínek, Libor Veselý a Karel Zou-
har. Ve staronovém složení jsme mohli 
tedy začít s přípravami 7. HASIČSKÉHO 
BÁLU. Uskutečnil se 25. ledna, kdy nás 
hudebně doprovodila tentokrát skupina 
VELVET. Účast nebyla taková, jak jsme 
byli zvyklí z minulých let, ale myslíme 
si, že kdo se přišel podívat, náramně se 
bavil. Pánové z našeho sboru si připravili 
krátké předtančení na píseň od skupiny 

ti v místní části Housko a jejichž realizace 
by měla být provedena v letošním roce. 
Opatření č. 15: areál pod Lipami se také 
konečně dočká nového vzhledu. Projekt  
na rekonstrukci stávajících stavebních 
objektů a tanečního parketu je hotový. 
V letošním roce je plánována oprava so-
ciálního zařízení.
 
 

S ohledem na stávající situaci ohledně 
virové epidemie se s největší pravděpo-
dobností některé plánované akce opozdí. 
Věříme však, že se ale povede alespoň 
část těchto plánů a obec Vysočany pro to 
bude dělat maximum, aby se nám i nadá-
le v naší obci žilo příjemně.
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FLERET. Nechyběly také již vypilované 
herecké výkony. Hlavní scénka nás za-
vedla do mladých školních let. Opět byla 
bohatá tombola a spousta z vás odcháze-
la až po čtvrté hodině ranní. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří 
jakkoliv přispěli do naší tomboly, všem, 
kteří se zapojili do fungování na plese, 
abyste měli co pít a jíst, a všem členům 
našeho sboru za to, že si ze sebe umí udě-
lat legraci a že se dokáží vcítit do svých 
rolí při scénkách. Byli jste opět fantastičtí! 
Začátkem února se konala velká hasičská 
svatba. Jenže jednou gratulujeme novo-
manželům Škrlovým k uzavření sňatku. 
22. února nás čekal již tradiční MASO-
PUSTNÍ PRŮVOD. Ani letos nechyběla 
spousta masek. Doktor se sestřičkou po-
ctivě vyšetřovali, královská rodina vybí-
rala daně, bezdomovec s mlsným brali, 
co jim pod ruce přišlo, střelba vojáků 
a harmonika s trubkou a vozembouchem 

byly slyšet na kilometry daleko, medvěd 
si se všemi zatančil, cikánka věštila velký 
dobrý… Chtěli bychom tímto poděkovat 
našim houskovským spoluobčanům za 
jejich štědré příspěvky do naší malé ka-
sičky, která byla na konci naší cesty plná. 
Jakmile se uklidní situace kolem roušek 
a „čínské“ nemoci, chtěli bychom provést 
sběr železného šrotu v místní části Hous-
ko. Jelikož by se letos měla naše schůzov-
ní místnost proměnit ve tři sociální byty, 
nebudeme v letošním roce provádět sběr 
vyřazených elektrospotřebičů, které by-
chom neměli kde skladovat. Zatím. Jak-
mile vyřešíme sběrné místo, určitě se ke 
sběru zase vrátíme. Vážení spoluobčané, 
přejeme vám krásné Velikonoce, příjem-
né jarní dny a hlavně žádné nemoci. Snad 
se brzy uvidíme na našich akcích.

Ing. Bc. Lenka Sedláková, 
starostka SDH Housko 
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MŠ Vysočany využívá finance z projektů
Naše Mateřská škola spolupracuje 
s MAS Moravský kras, která sídlí ve 
Sloupě. Ve spolupráci s tímto spolkem 
jsme se zapojili do projektů – Dětský 
úsměv a screeningové vyšetření zraku. 
Akce byly podpořeny z projektu MAP II 
pro ORP Blansko operačního programu 
věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV).

Dětský úsměv
Dětský úsměv je unikátní projekt preven-
tivní péče o zuby dětí nejen v mateřských 
školách, ale i na prvním stupni základ-
ních škol a v dětských domovech. Důraz 
je kladen především na opakovaný prak-
tický nácvik účinného čištění chrupu. 
Máme naplánováno 6 lekcí. Lektorka, 
zubní dentistka, k nám dojíždí z Brna. 
Dětem srozumitelně a hravou formou vy-
světluje, jak předcházet vzniku zubního 
kazu, seznamuje je se správnou výživou. 
Nejdůležitější částí každé lekce je praktic-

ký nácvik správného čištění chrupu pod 
odborným vedením. Lektorka používá 
pro názornost a upoutání pozornosti dětí 
obrázky, výukové omalovánky, pracovní 
listy, modely zubů apod. Pracovní sešity 
ilustroval Miloš Nesvadba. Děti dostaly 
zubní kartáčky. Zábavná forma jednotli-
vých akcí je natolik zaujala, že se děti těší 
na další setkání s lektorkou a čištění zubů 
po obědě v mateřské škole je radostný 
denní rituál. Poplatek činí 300 Kč / dítě 
– za rodiče uhradí spolek MAS.

Screeningové vyšetření zraku
Již několik roků jezdí do naší MŠ Mgr. Je-
řábková, která provádí u dětí preventivní 
screeningové vyšetření zraku přístrojem 
PLUSOPTIX A09. Vyšetření je rychlé, 
nenáročné, šetrné a obě oči jsou vyšetřo-
vány současně. Screeningové vyšetření 
zraku umožňuje odhalit řadu očních vad, 
např. tupozrakost, šilhání, krátkozrakost, 
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dalekozrakost, astigmatismus. Protože se 
zrak neustále vyvíjí, je dobré vyšetření 
provádět 1x ročně. Každé dítě obdrží od-
bornou zprávu s vyhodnocením měření 
a při pozitivním nálezu doporučení pro 
rodiče. V minulých letech absolvovaly 
vyšetření jen děti, u kterých rodiče pro-
jevili zájem a zaplatili poplatek 200 Kč. 
V letošním roce bylo vyšetření zdarma 
pro všechny – hrazeno také z projektu. 
Chtěla bych tímto poděkovat Ing. Kuče-
rové, vedoucí projektu a Mgr. Martině 
Hájkové, koordinátorce projektu MAP II.
Od září 2019 jsme zapojeni do projektu 
MŠMT a v rámci Výzvy Šablony II čerpá-
me dotaci EU. Finance budou poskytnuty 
jak na vzdělávání a rozvoj pedagogů, tak 
i na akce pro děti, např. projektové dny 
v MŠ i mimo školu (Mobilní planetárium, 
Malá technická universita – z důvodu 
mimořádného opatření a karantény byly 
akce prozatím zrušeny a budou přesunu-
ty na pozdější termín).  Plánujeme i akce 
pro rodiče – přednášky s odborníky v ob-
lasti výchovy a vzdělání.

Blanka Hejčová, ředitelka MŠ
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Základní škola – Badatelský klub
Od října letošního školního roku začal na 
naší škole v rámci školní družiny fungo-
vat badatelský klub. Je to jedna z mnoha 
aktivit, které můžeme uskutečňovat pro 
žáky zcela zdarma. Na tyto aktivity jsme 
získali finanční prostředky z projektu v 
rámci výzvy OP VVV (Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) č. 02_18_063 
– Šablony II Podpora škol formou zjedno-
dušeného vykazování. Do klubu dochází 
žáci 1.–2. ročníku. Scházíme se každou 
středu a řešíme badatelské úkoly. Bádá-
ní je pro děti zábavou. Podporuje jejich 
přirozenou zvídavost a vede je k aktivitě. 
Základem našeho bádání je ,,přijít věci na 
kloub“. Důležité je nejen žáka zaujmout, 
ale také spustit v jeho hlavě myšlenkové 
pochody typu „jak to tedy je?“ nebo „to je 
zvláštní“. Pokud žáka téma vnitřně moti-
vuje, automaticky se zvýší jeho zájem o 
bádání i učení se něčemu novému. Rozví-
jí se schopnost práce s informacemi, kla-
dení otázek a praktické ověřování vlast-

ním bádáním. Jako vedoucí klubu pro 
žáky připravuji a nabízím takové aktivity 
a činnosti, které jim umožňují naučit se 
něco nového. Aktivity pro žáky jsou pří-
nosné, motivující a pestré. Hlavním cílem 
je vytvořit žákům takový program, ve 
kterém se sami stanou zvídavými bada-
teli a své nabyté zkušenosti, dovednosti 
a vědomosti uplatní v praktickém živo-
tě. Žáci se dozvídají a prakticky si zkouší 
něco nevšedního a zajímavého. Vysvět-
lujeme si zákonitosti v přírodě a jevy 
probíhájící v běžném životě.Při bádání je 
velmi podstatné, aby se děti zajímaly, na 
čem pracují a proč to dělají. První schůz-
ky začaly venku. Podzimní krajina lákala 
k výletům, a tak jsme chodili ven a po-
znávali přírodu všemi smysly. Určovali 
jsme věk stromů podle letorostů, pozná-
vali stromy podle listů nebo plodů. Po-
zorovali jsme různý hmyz, půdu, rostliny 
a v zimě stopy zvířat. Začali jsme lisovat 
rostliny a tvořit herbář, sbírali přírodní 
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Hodnocení sezony stolního tenisu
Sezonu 2019/20 jsme odehráli opět se tře-
mi mužstvy. Bohužel důsledkem nastalé 
situace ohledně pandemie koronaviru ve 
světě a v ČR se nedohrála celá. V okres-
ních soutěžích bylo odloženo zatím na ne-
určito poslední 16. kolo a v kraji poslední 
dvojkolo. Musíme doufat, že se situace 
brzy uklidní, ovšem zdraví je samozřej-
mě na prvním místě a opatření vlády ne-
zbytná. Kluci Zukalovi nadále hrají vyšší 
soutěže za KST Blansko. Adam hrál tuto 
sezonu za béčko v divizi s úspěšností vy-
hraných zápasů téměř 45 %. Aleš o sou-
těž níže v KS I za céčko také s úspěšností 
45 %. Nejmladší Filip hrál zatím na hos-
tování u nás za céčko v RP IV a dostával 
příležitosti i v RP II za naše béčko. V ka-
tegorii nejmladších žáků mu patří první 
příčka v Jihomoravském kraji a v celé 
republice je desátý, což svědčí o jeho vel-
kém talentu a příslibu do budoucna. „A“ 
mužstvo vyhrálo loni Regionální přebor 
I a po šesti letech postoupilo podruhé v 
historii vysočanského stolního tenisu do 

krajské soutěže. Základní sestavu tvořili 
Michal Žáček, Aleš Kellner, Danek Janáč 
a Radim Masařík. Na střídavý start se 
nám z KST Blansko podařilo získat Vojtu 
Přikryla a Martina Pokorného. Kluky ne-
čekalo vůbec nic lehkého a na historicky 
první výhru Vysočan v kraji se čekalo do 
pátého kola, kdy kluci vyhráli v Tišnově 
10:6. Jak se později ukázalo, velice důle-
žitá byla nečekaná výhra 10:8 ve Znojmě, 
kam jeli kluci v oslabené sestavě. Do po-
loviny soutěže přišly ještě výhry s Drno-
vicemi a ve Vyškově. V odvetách se klu-
ci tahali ve vyrovnané tabulce o deváté 
místo zaručující záchranu. Rozhodující 
výhra přišla v domácím prostředí, kde 
kluci doslova vydřeli výhru 10:8 s kon-
kurenčním Znojmem, když už prohráva-
li 8:6. Druhý den po euforii deklasovali 
Kuřim 10:1 a dvě kola před koncem si 
zajistili záchranu a posunuli se na osmé 
místo tabulky KS II. Patří jim velká gra-
tulace. První sezonu v KS II zvládli kluci 
nad moje očekávání. Abych se přiznal, 

materiál pro jednoduché pokusy v násle-
dujících schůzkách. Také jsme zjišťovali, 
který předmět plave či se potápí a bádali 
jsme proč. Co třeba oloupaný a neolou-
paný pomeranč? Divili byste se, jaké zá-
věry dovede prvňák vyvodit. Co takhle 
nafouknout balonek bez dechu? Jistěže to 
jde – použijeme ocet a sodu. Sice to nějak 
libě nevoní, ale dětem se to velmi líbilo 
a pokus chtěly neustále opakovat. Dalším 
ze zajímavých experimentů bylo postavit 
sopku z modelíny, která bude chrlit ba-
revnou lávu. Experimentů s potravinář-
ským barvivem jsme zkoušeli spoustu, 
například jsme obarvovali rýži nebo tvo-

řili domácí modelínu. Co potřebujete ke 
kreslení neviditelných obrázků? Jen cit-
ron nebo ocet a plamen svíčky. Co je těž-
ší voda nebo olej, proč se plamen hýbe, 
kouzlili jsme s pepřem a saponátem, vy-
tvářeli jsme statickou elektřinu, poháněli 
lodičku mýdlem, roztančili rozinky v mi-
nerálce a těšíme se na další pokusy. Děti 
bádání opravdu baví a pro mě jsou nej-
lepší odměnou rozzářené dětské oči. 

Dana Kouřilová, 
vychovatelka školní družiny ZŠ Vysočany
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v záchranu kraje ve Vysočanech jsem 
moc nevěřil. Nicméně talent mají. Když 
bude i potřebný kvalitní trénink a při-
slíbená posila pro příští sezonu, můžou 
kluci pomýšlet i na vyšší příčky tabulky 
KS II. Poslední dvě kola byla odložena na 
neurčito. Základní sestavu „B“ mužstva 
tvořili Ondra Zouhar, Míra Žáček, Pavel 
Gyurgyik a Michal Bezděk. Hodně pří-
ležitostí dostal talentovaný Filip Zukal. 
Kluci bojovali do posledního kola první 
poloviny soutěže o první šestku tabulky 
pro odvety. To se nakonec i po domácí 
výhře 10:8 s Brumovem v 11. kole nepo-
dařilo. O dva body nás totiž předstihlo 
Blansko, a tak nás mohla o to víc mrzet 
těsná porážka právě z Blanska. V odve-
tách jsme si záchranu v klidu pohlídali, 
a i když bylo poslední 16. kolo odloženo, 
obsadí béčko deváté místo RP II. Sou-
pisku céčka tvořili Miloš Zouhar, Danek 
Zouhar, Roman Žáček, Filip Zukal, Pavel 
Ševčík, Jožka Zukal, Roman Flek a To-
máš Vaněk.  Miloš ovšem díky operaci 
ramene celou sezonu vynechal. I bez něj 

ovšem kluci odehráli úspěšnou sezonu 
a podařilo se jim dostat do první šestky 
tabulky. Po 15. kole patří klukům čtvrtá 
příčka tabulky RP IV. Za celou sezonu 
odešli kluci jen třikrát poraženi. Velké 
poděkování patří všem fanouškům, kteří 
chodili během celé sezony povzbuzovat 
hráče všech našich mužstev a výraznou 
měrou přispěli k domácí kulise na utká-
ních. Domácí Vánoční turnaj v kategorii 
registrovaných poprvé vyhrál Aleš Zukal 
před Dankem Janáčem a Adamem Zu-
kalem. Amatéry ovládl Aleš Chlup. Na 
Novoročním turnaji vybojoval šesté mís-
to Aleš Kellner. Velkého úspěchu jsme 
dosáhli na okresním turnaji v Němčicích, 
kde své první prvenství vybojoval Mi-
chal Žáček. Úspěch podtrhl třetím mís-
tem Aleš Kellner, šestým místem Danek 
Janáč a devátým místem Míra Žáček. 44. 
ročník velikonočního turnaje, který se 
měl konat v sobotu 4. dubna, byl pro le-
tošní rok bohužel zrušen.

Ondřej Zouhar

Místní skupina ČČK Vysočany 
plánované akce na rok 2020

Máme tu opět 
první nesmělé 
jarní dny, a to je 
pravý čas sezná-
mit vás, co za 
akce v letošním 
roce pro vás při-
pravila místní 

skupina ČČK Vysočany. A že jich ne-
bude málo! Tak jako každý rok jsme 
přispěli naší troškou do mlýna, tedy 
do plesové sezony, tradičním maškar-

ním plesem, který se konal  8. 2. 2020. 
Možná k tomu přispěly neobvykle teplé 
únorové dny, ale na ples se slétlo velké 
množství čarodějnic pod vedením hlav-
ního čaroděje v domnění, že se jedná již 
o dubnové pálení čarodějnic. Čarodějni-
ce se přihlásily o slovo svým stylovým 
tancem a k radosti přítomných otevřely 
jedovou chýši plnou lektvarů, elixírů a 
pochutin. Za pomoci velkého množství 
sponzorů obstaraly bohatou tombolu, 
z které se radovalo početné osazenstvo 
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sálu. K tanci a dobré náladě tentokrát 
zahrála skupina TAMDEM. K naší velké 
radosti se letos dostavilo opravdu hod-
ně návštěvníků i krásných masek. Byli 
jsme nadšeni a děkujeme za tak hojnou 
účast! Doufáme, že se všem přítomným 
ples líbil a že se s námi příští rok opět 
přijdete pobavit. Ještě jednou bychom 
chtěli poděkovat všem sponzorům!
V únoru se dále konala valná hromada 
členů Místní skupiny ČČK Vysočany 
za přítomnosti zástupce ČČK Blansko. 
První březnový den se uskutečnil dět-
ský karneval, na jehož pořádání jsme se 
také letos podíleli. K výborné náladě a 
rozzářeným očím přispěl animátor Jiří 
Hadaš. Ten si pro děti připravil řadu 
soutěží, her a dárečků. Nechybělo ani 
jeho kouzelnické a divadelní vystoupe-
ní. Na měsíc březen byl také plánován 
Jarní dětský bazárek, který jsme vzhle-
dem k vyhlášení nouzového stavu, mu-
seli zrušit. Další připravovanou akcí je 
zájezd do divadla, o podrobnostech bu-
dete včas informováni. Neradi bychom 
také opomenuli kroužek mladého zdra-
votníka a květnovou soutěž Hlídek mla-

dých zdravotníků konanou v Blansku. 
Jak chod kroužku, tak účast na soutěži 
bude záviset na zájmu dětí. Podzimní 
„sezonu“ zahájíme 19. 9. 2020, kdy je 
naplánován zájezd na Otevřené skle-
py Kobylí, na který vás srdečně zveme. 
Dále bude následovat Podzimní dětský 
bazárek a také přednáška na zdravot-
ní téma. Rádi bychom letos po dlouhé 
době uspořádali jako poděkování také 
akci pro dárce krve. Ta by se měla konat 
také v podzimních měsících. Loni jsme 
si zpříjemnili předvánoční čas úžasným 
koncertem na počest Karla Gotta. Ode-
zva byla víc než kladná, a tak jsme se 
rozhodli v předvánočních koncertech 
pokračovat. Letos k nám zavítá ABBA 
revival. Doufáme, že osvědčené hity vás 
zvednou ze židlí. Jak je zřejmé z před-
chozích řádků, akcí pro vás připravu-
jeme hodně. Přípravy nás baví, protože 
víme, že tím či oním uděláme někomu 
radost, vytrhneme ho ze stereotypu 
nebo uděláme dobrý skutek. Odměnou 
nám je vaše účast a pochvala.

Barbora Kakáčová, 
členka výboru Místní skupiny ČČK 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Jako každý rok, tak i na začátku letoš-
ního roku se konala jedna z největších 
dobrovolnických akcí v České republice 
– Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku pořádá 
Charita ČR jako pomoc lidem, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci. Cel-
ková částka vybraná na území Oblastní 
charity Blansko dosáhla 2.475.619 Kč, 
z toho v naší obci se vybralo 31.750 Kč. 
Prostředky letošní sbírky budou využité 
na podporu mobilního hospice sv. Mar-
tina, charitní záchrannou síť, podporu 

rodin s dětmi v nouzi, pomoc seniorům 
a zdravotně postiženým a na rozvoj půj-
čovny kompenzačních pomůcek. Chci 
touto cestou poděkovat obecnímu úřadu 
za umožnění sbírky a také pověřeným 
dobrovolníkům, kteří pomohli tuto akci 
v obci zorganizovat. Upřímně děkuji dár-
cům za Vaši štědrost a koledníkům za 
ochotu koledovat.

Ing. Pavel Kolmačka, 
ředitel Oblastní charity Blansko
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Seniorská obálka  
pomůže v ohrožení života

V jarním zpravodaji před rokem jsme Vás 
informovali o seniorské obálce, formulá-
ři, který může pomoci v situacích, kdy se 
dostanete do ohrožení zdraví nebo živo-
ta. Na této kartě jsou uvedené informace 
o konkrétní osobě, nemocech, užívaných 
lécích, kontakty na blízké osoby a prak-
tického lékaře. V okamžiku zásahu zdra-
votnické záchranné služby je tato karta 
použita pro účinnou léčbu a záchranu 
člověka. Karta má mezinárodní označe-
ní I.C.E, což znamená „použít v přípa-
dě nouze“ (z anglických slov In Case of 
Emergency). Kartu je dobré umístit na 
viditelném místě ve Vašem bytě nebo 
domě. Buďto na dveřích lednice, nebo 
na vnitřní straně vchodových dveří. 
Integrované složky záchranného systé-
mu Jihomoravského kraje (zdravotnická 
záchranná služba, hasiči a policie) jsou 

o umístění karty informovány a budou ji 
hledat vždy na těchto místech! Pro koho 
je seniorská obálka určena? Pro samostat-
ně žijící osoby, seniory a seniorky, a také 
pro všechny ostatní zájemce. S jejím vypl-
něním mohou pomoci rodinní příslušníci 
nebo sousedé. Kde můžete u nás v obci 
tento formulář získat? Buďto si ji můžete 
vyzvednout na obecním úřadu, v místní 
knihovně nebo napište e-mail na cck@
vysocany.com a obálku Vám přinese-
me domů. Stáhnout si ji také můžete na 
webových stránkách obce v sekci ČČK 
Vysočany. Seniorská obálka vznikla v Ji-
homoravském kraji, v rámci projektu 
MPSV Politika stárnutí na krajích a již se 
rozšířila do všech krajů ČR.

Bořivoj Sekanina, 
předseda MS ČČK Vysočany
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Římskokatolická farnost Vysočany
Bohoslužby a pobožnosti ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech jsou 
ve Svatém týdnu a o Velikonocích plánovány v následujících termínech a časech:

5. 4. 2020 9:30 hod. Květná neděle – mše svatá na památku 
vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma

9. 4. 2020
17:00 hod. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku 

ustanovení Večeře Páně

20:00–21:00 Adorace v Getsemanské zahradě

10. 4. 2020
14:30 hod. Velký pátek – pobožnost Křížové cesty

17:00 hod. Obřady na památku Umučení Páně

11. 4. 2020

9:00–17:00 hod. Bílá sobota – adorace u Božího hrobu

20:00 hod. mše svatá – Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně – Velikonoční vigilie

12. 4. 2020
9:30 hod. Neděle velikonoční – Slavnost Zmrt-

výchvstání Páně

14:30 hod. Te Deum a Svátostné požehnání

13. 4. 2020 7:00 hod. Pondělí v oktávu velikonočním

19. 4. 2020 9:30 hod. 2. neděle velikonoční – neděle Božího 
milosrdenství

Změna vyhrazena dle aktuálního stavu 
v souvislosti s pandemií koronaviru CO-
VID-19.
Velikonoce jsou největším svátkem křes-
ťanů a vrcholem liturgického roku. Bě-
hem Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, 
Bílé soboty a neděle vzkříšení si věřící 
připomínají umučení a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. 
Velký pátek je dnem, kdy si věřící připo-
mínají Kristovu oběť na kříži. Současně 
se jedná o den pokání a přísného postu 
(křesťané nejedí maso a mohou se do sy-
tosti najíst pouze jedenkrát za den). Na 
Velký pátek se neslaví mše, nýbrž boho-

služba na památku Umučení Páně. Podle 
evangelií zemřel Ježíš na kříži odpoledne 
ve tři hodiny. Od Velkého pátku je dopo-
ručené modlit se Korunku k Božímu mi-
losrdenství.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně je největ-
ším svátkem a vrcholem křesťanského 
roku. Během celého roku si pak tuto vý-
znamnou událost vzkříšení připomíná-
me každou neděli. Při této bohoslužbě se 
žehnají velikonoční pokrmy. 
Přeji všem občanům naší obce radostné 
a požehnané Velikonoce!

Bořivoj Sekanina, stálý jáhen
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Mobilní aplikace pomáhá záchranářům 
lokalizovat místo nehody

Zdravotnická záchranná služba v České 
republice má již čtyři roky pomocníka 
při hledání polohy pacientů, volajících 
na linku 155. Je jím aplikace Záchranka 
pro „chytré“ mobilní telefony. V život 
ohrožující situaci stačí přidržet nouzo-
vé tlačítko na displeji. Tímto jednodu-
chým pohybem se spustí vytáčení linky 
155 a současně se z mobilního telefonu 
odešle zpráva, která obsahuje informace 
o aktuální poloze či doplňující informace, 
týkající se zdravotního stavu postižené-
ho. Je-li v okamžiku volání mobilní tele-
fon schopen zjistit přesnou polohu, ode-
sílá ji formou datového spojení či pomocí 
SMS přímo do informačního systému 
krajské záchranné služby. Záchranářům 
pozemní i letecké záchranné služby tak 
aplikace usnadní často zdlouhavé hledá-
ní přesného místa zásahu, ať už se jedná 
o dopravní nehodu či třeba pád cyklisty 
v lese. Aplikace nabízí také interaktivní 
návod pro poskytnutí první pomoci a se-

znam míst s automatizovaným externím 
defibrilátorem (AED). Mobilní aplikace 
je dostupná zdarma pro telefony s ope-
račními systémy Apple iOS a Google An-
droid. Na jaře roku 2019 byla do systému 
Záchranka zavedena nová funkcionalita 
s názvem “Systém varovných hlášení“.
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Křížovka o ceny
1. Jméno jednoho z věrozvěstů, jemuž je zasvěcen kostel ve Vysočanech, je…
2. Znak obce Vysočany je převážně v barvě…
3. Počet zastupitelů Zastupitelstva obce Vysočany je…
4. Příjmení starosty obce Vysočany je…
5. Jméno obce vzdálené severozápadně od Vysočan cca 5,5km je…
6. Místní část obce Vysočany, kterou obtéká potok Bělička, se nazývá… skála
7. Sportovní událost v naší obci, která se skládá ze tří disciplín, se nazývá…
8. Letní pouťové zábavy se v naší obci konají v areálu Pod…
9. Doplňte název: Skaut Vysočany 1. oddíl…
10. Koncem dubna MŠ Vysočany, obec Vysočany a SDH Vysočany pořádají pálení…
11. SDH Housko pořádá své akce u tenisového…
12. Pravidelná nezávodní cyklistická akce v naší obci se nazývá Vysočanská…

Tajenku tvoří šedě zabarvená políčka shora dolů.

Chcete vyhrát pěknou cenu? Stačí tajenku napsat na list papíru, připsat své jméno, pří-
jmení a adresu bydliště, tento papír vložit do obálky, obálku zalepit a do konce května 
2020 vhodit do schránky obecního úřadu Vysočany. Na obálku napište ZPRAVODAJ VY-
SOČANY – KŘÍŽOVKA. 
O případné výhře budete během června informováni.
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Zpravodaj obce Vysočany nabízí na svých stránkách řádkovou i plošnou inzerci. Pro občany je vyhrazena 
řádková inzerce běžného charakteru ZDARMA. Podnikatelům rovněž nabízíme řádkovou i plošnou in-
zerci. Její cena je určena dle objemu inzerátu. Cena plošné inzerce za 1 cm2 = 2 Kč (celostránková inzerce 
320 Kč). Cena řádkové inzerce 30 Kč za řádek. Texty inzerátů zasílejte v elektronické podobě, plošnou 
prezentaci na základě předchozí domluvy.

Zpravodaj vyšel nákladem 300 ks. Občanům Vysočan je ZDARMA distribuován do poštovních schránek. 
Svoje příspěvky a náměty zasílejte na e-mailovou adresu mistostarosta@vysocany.com, 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. 
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