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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a opět po roce se
všichni připravujeme na nejkrásnější
vánoční svátky roku a také na nový rok.
Jistě si všichni klademe otázku, jaký ten
nadcházející rok asi bude. Když jsme si
před rokem přáli krásné a pokojné vánoční svátky a také hodně zdraví do roku
nového, nikdo z nás netušil, že tento rok
bude plný zvratů a obav. Ano, tento rok
byl opravdu plný zvratů, obav o zdraví,
a nebojím se říct, že u některých možná
to byl i rok obav o existenci. V důsledku
celosvětové pandemie nového virového
onemocnění a epidemických opatření,
která začala již na počátku jara, se mnoha
lidem změnil svět. Také v rámci chodu
obce jsme s napětím očekávali, co přinese pozastavená ekonomika státu a jak
se případné daňové výpadky projeví na
rozpočtu obce. I přes nejistotu, která ve
státě panovala, jsme v obci hned v jarních
měsících začali s realizací oprav dalších
úseků místních komunikací, včetně parkoviště v místní části Molenburk. Na tuto
akci jsme získali nemalé finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj,
a tak jsme tuto akci mohli zdárně dokončit. Nezapočali jsme však s realizací další
naplánované části budování chodníků.
Tato nemalá investiční akce byla přesunuta na příští rok. Věřme, že se zdárně
zrealizuje. Z čeho však mám velkou radost, je fakt, že bylo započato s dlouho
připravovanou výstavbou obecních bytů
v místní části Housko. Na místě bývalé tzv. schůzovní místnosti v současné
chvíli vznikají tři samostatné byty se
samostatnými vstupy. 1. NP bytového
domu bude obsahovat dva byty velikosti

1+kk obsahující předsíň, koupelnu s WC
a obytnou místnost s kuchyňským koutem, předsíň se schodištěm do podkroví
pro byt v podkroví, který bude obsahovat obytnou místnost s kuchyňským
koutem, dvě obytné místnosti, koupelnu
a WC. V podkroví bude tedy byt velikosti 3+kk. Celá akce by měla být dokončena
do poloviny příštího roku. U této stavby
musím také zmínit jednu skutečnost, že
zastupitelstvo obce se nakonec jednomyslně rozhodlo a schválilo financování
tohoto projektu z vlastních prostředků,
aby obec nebyla závislá na podmínkách
evropských dotací, jelikož by pak musela plnit nevýhodné podmínky a kritéria
stanovená v rozhodnutí o dotaci po dobu
dvaceti let. Tímto má obec ve skutečnosti možnost si řešit nájemní vztah podle
vlastního uvážení a rozhodnutí, a to je
podle mého názoru správné. Dále bych
se rád zmínil také o projektu nové hasičské zbrojnice, kde obec již po několik let
usiluje o získání dotace z Ministerstva
vnitra. Musím s potěšením sdělit, že letošní rok byl pro nás v této záležitosti
úspěšný a nyní již čekáme na rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Pokud v nejbližší
době obec obdrží toto rozhodnutí, tak
práce na realizaci nové hasičské zbrojnice by mohly být započaty během příštího
roku. Věřím, že i tento velký projekt nakonec zvládneme a zdárně dokončíme.
Vždyť nová moderní hasičská zbrojnice
bude pro naše hasiče velmi důležitá, jelikož technika a vybavení, kterým disponujeme, si zaslouží důstojnější prostředí
a zázemí. Jako v každém roce, tak i v tom
letošním bylo nutné se také postarat
o veřejná prostranství obce, mateřskou
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i základní školu a o přirozený chod celé
obce. Za toto všechno patří pochopitelně
velké poděkování všem zaměstnancům
obecního úřadu. Především pak bych
chtěl využít této příležitosti a veřejně poděkovat našemu dlouholetému, nyní již
bývalému, zaměstnanci panu Jaromíru
Sedlákovi, který od 1. prosince ukončil
pracovní poměr a odešel do zaslouženého důchodu. Byl velmi spolehlivý a práce
na obci byla jeho koníčkem. Ještě jednou
moc za jeho práci zde na obci děkuji.

Vážení spoluobčané, do roku 2021 budeme jistě všichni vstupovat s novými plány a cíli. Přejme si, aby se nám je podařilo
naplnit, a závěrem přeji Vám všem jménem svým i jménem zastupitelstva obce
klidné a spokojené prožití svátků vánočních a do roku 2021 především hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a víru v lepší
časy.
Bc. Josef Ovad,
starosta obce

Informace obecního úřadu
Kontaktní údaje:
Obec Vysočany, Vysočany č. p. 130, 679 13, p. Sloup, IČ 00281301
telefon: 516 435 350
e-mail: obecniurad@vysocany.com
ID datové schránky: dkaa2zc
Starosta Bc. Josef Ovad – mobil: 734 768 731
Místostarostka Ing. Bc. Lenka Ševčíková – mobil: 605 852 231
Úřední hodiny:
Obecní úřad: pondělí a středa 8:00–17:00, v ostatní dny dle dohody
Matrika: pondělí 18:00–19:00
Místostarostka: pondělí 17:00–19:00
Úřední hodiny jsou v současné době omezeny a upraveny dle vládních nařízení ČR.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 12. veřejném zasedání dne 25. listopadu 2020
ponechat stejnou výši poplatku za svoz komunálních odpadů jako v roce 2020, tedy
570 Kč za poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března
2021, nebo ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března 2021 a 30. září 2021.
Poplatek je možné zaplatit osobně na obecním úřadě nebo poslat na účet obce
3626631/0100, variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Valná hromada Svazku obcí Drahanská vrchovina na svém jednání dne 30. listopadu
2020 schválila cenu vodného na rok 2021 ve výši 66,02 Kč za 1 m3, včetně DPH.
Obec Vysočany oznamuje občanům, kteří mají trvalý pobyt v obci, že je stále možné
čerpat finanční příspěvky na kastrace koček a kocourů. Tyto finanční příspěvky obec
obdržela od sponzora a je přislíbeno, že budou poskytnuty i v dalším období další
finanční prostředky. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se můžete obrátit na
obecní úřad nebo na starostu obce.
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Schůze Rady obce Vysočany
Rada obce Vysočany na svých zasedáních
v roce 2020 mj. schválila:
• darovací smlouvy na darování finančních částek k úhradě nákladů
na kastraci koček v celkové výši
2660 Kč pro osoby s trvalým bydlištěm v naší obci
• finanční dar ve výši 500 Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých
a slabozrakých ČR
• darovací smlouvu ve výši 3 000 Kč
pro Svaz tělesně postižených v České republice, místní organizaci
Sloup-Šošůvka
• smlouvu o díle mezi obcí Vysočany
a firmou F.R.Z. agency s.r.o. na zhotovení publikace pro obec Vysočany
v nákladu 500 výtisků
• smlouvu na elektro práce mezi obcí
Vysočany a firmou ELEKTRA FOJT
• dohodu o provedení práce mezi
obcí Vysočany a Mgr. Pavlem Ševčíkem za přípravu zápisu do kroniky
obce za rok 2019
• formulář Žádost o dotaci z rozpočtu
obce Vysočany pro rok 2020
• zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor investora pro stavbu sociálního bydlení v obci Vysočany“
• zadávací řízení na zakázku s názvem „Investiční úvěr na dofinancování výstavby sociálního
bydlení a hasičské zbrojnice v obci
Vysočany“
• oplocení hřiště TJ Vysočany u místní komunikace obce Vysočany
• finanční dar ve výši 3 000 Kč pro
Český svaz včelařů, z.s., ZO Sloup
v Moravském krasu
• zadávací řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

„Realizace chodníku ve Vysočanech
SO 103“
zveřejnění záměru obce pronajmout
objekt občanské vybavenosti (bývalá
prodejna Jednoty v Housku) za účelem poskytování služeb prodeje potravin, a případně smíšeného zboží
nejvýhodnější nabídku na zakázku „Technický dozor investora pro
stavbu sociálního bydlení v obci
Vysočany“, kterou předložil Ing. Tomáš Surý
projekt na novostavbu rodinného
domu na parcele č. 824/51, v k. ú.
Molenburk, a souhlasila s jeho realizací
hospodářský výsledek Mateřské
školy Vysočany za rok 2019 ve výši
7 617 Kč a schválila převedení částky do rezervního fondu
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Vysočany za
rok 2019
dohodu o provedení práce mezi
obcí Vysočany a panem Emanuelem
Králem na zhotovení informační tabule
smlouvy o zřízení věcného břemene číslo PV-014330053529/001,
číslo PV-014330052635/001, číslo
PV-014330054417/001 mezi obcí Vysočany a společností E.ON Distribuce
hospodářský výsledek Základní
školy Vysočany za rok 2019 ve výši
minus 171 886,23 Kč a povolila pokrytí ztráty ze zlepšeného výsledku
hospodaření za rok 2020
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Vysočany za
rok 2019
nejvýhodnější nabídku na zakázku
„Výstavba sociálního bydlení v obci
5

Zpravodaj obce Vysočany

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
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Vysočany“, kterou předložila firma
PVS – STRUKTURE s.r.o.
smlouvu o dílo na provedení díla
„Výstavba sociálního bydlení v obci
Vysočany“ s firmou PVS – STRUKTURE s.r.o
rozpočtová opatření č. 1/2020,
2/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020,
7/2020, 8/2020
smlouvy o poskytnutí investičního
příspěvku č. 1/20, 5/20, 6/20, 7/20
mezi Svazkem obcí Drahanská vrchovina a obcí Vysočany
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Investiční úvěr na
dofinancování výstavby sociálního
bydlení a hasičské zbrojnice v obci
Vysočany“
smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku a zápůjčce č. 7/2020
mezi obcí Vysočany a Svazkem Drahansko a okolí
zveřejnění záměru prodat nemovitý
majetek v katastrálním území Molenburk, obec Vysočany, pozemek
p.č. 839/1 – část, oddělenou geometrickým plánem č. 399-124/2020
jako p. č. 839/44 o výměře 27 m²
a p. č. 839/45 o výměře 14 m²
vyřazení majetku Základní školy Vysočany v celkové hodnotě
49 134,43 Kč
smlouvu o spolupráci k projektu
společných nákupů energií na rok
2021 mezi obcí Vysočany a obcí Blatnička
zařazení svého správního území do
územní působnosti MAS Moravský
kras v období 2021–2027
přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 49 000 Kč
z dotačního programu „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni
obcí“ pro rok 2020

• zveřejnění záměru obce Vysočany
prodat nemovitý majetek, pozemek
p. č. 384/6, v katastrálním území
Molenburk, obec Vysočany
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 27. 7. 2020 na výstavbu sociálního bydlení v obci Vysočany
• odpisový seznam knih místní
knihovny Vysočany
• dohodu o provedení práce pro kronikáře Mgr. Pavla Ševčíka za vyhotovení zápisu do kroniky obce za
rok 2019
• darovací smlouvu na darování finanční částky ve výši 2 000 Kč
k úhradě nákladů spojených s nástupem žáka do prvního ročníku
základní školy ve Vysočanech
• zveřejnění záměru obce Vysočany pronajmout nemovitý majetek,
pozemky v k. ú. Housko, p. č. 2/2,
4/2, 4/3, 5/2, 46/28, 46/30, 308/2
a 311, pozemky v k. ú. Molenburk,
p. č. 68/32, 95/107, 717, 722/2,
724/1, 724/2, 536/65, 536/67,
536/68 a 712/4
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 35 000 Kč
z dotačního programu „Podpora
památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020“
na realizaci projektu „Oprava památného kříže a pomníku padlým
z 1. světové války v obci Vysočany“
• příkazní smlouvy číslo 20038 VZ
„Vysočany – Požární zbrojnice,
komplexní řešení nouzového stavu
zázemí JPO“ – Stavební práce na zajištění výběrového řízení
• zadávací dokumentaci na akci „Vysočany – Požární zbrojnice, komplexní řešení nouzového stavu zázemí JPO“ – Stavební práce
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• příkazní smlouvy číslo 20039 VZ
„Vysočany – Požární zbrojnice,
komplexní řešení nouzového stavu
zázemí JPO“ – Technický dozor investora při realizaci stavby na zajištění výběrového řízení
• zadávací dokumentaci na akci „Vysočany – Požární zbrojnice, komplexní řešení nouzového stavu
zázemí JPO“ – Technický dozor investora při realizaci stavby
• dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě
č. 3061
• na funkci zástupce za zřizovatele do
školské rady ZŠ Vysočany paní Ing.
Bc. Lenku Ševčíkovou
• finanční dar ve výši 390 Kč pro Nadaci Partnerství

• výjimku z počtu žáků a stanovila
pro školní rok 2020–2021 celkový
počet žáků pro Základní školu Vysočany na 30 žáků
• dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci obcí při využití sběrného dvora
odpadů ze dne 9. 12. 2015, mezi obcemi Vysočany a Vavřinec
• provést odvod finančních prostředků ve výši 45 350 Kč z investičního
fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Vysočany do rozpočtu
obce
• zápis do kroniky obce Vysočany za
rok 2019
• plán inventur za rok 2020
• peněžitý dar ve výši 3 000 Kč pro
Sbor dobrovolných hasičů Housko

Zasedání Zastupitelstva obce Vysočany
Zastupitelstvo obce Vysočany na svém
10., 11. a 12. zasedání mj. schválilo:
• inventarizační zprávu za rok 2019
• účetní závěrku obce Vysočany za
rok 2019
• hospodaření obce k 30. 4. 2020
• dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru
č. 10085_12_LCD
• smlouvu o úvěru s Komerční bankou
• rozpočtové opatření č. 3/2020
• nákup pozemku p. č. 384/6, v k. ú.
Molenburk, obec Vysočany, o výměře 625 m² za cenu 466 Kč/m²
• prodej pozemku 839/1 – část, v k. ú.
Molenburk, obec Vysočany, oddělenou geometrickým plánem č. 399124/2020 jako p. č. 839/44 o výměře 27 m² za cenu 50 Kč/m² a jako
p.č. 839/45 o výměře 14 m² za cenu
50 Kč/m²

• obecně závaznou vyhlášku č. 1/
/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/
/2020, kterou se mění a doplňuje
vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
• zrušení předkupního práva a zpětné koupě na pozemek p. č. 386/5,
v k. ú. Molenburk, obec Vysočany
• odměnu neuvolněné člence kulturní a sociální komise rady obce
Mgr. Evě Ditrichové od 1. 7. 2020 ve
výši 500 Kč/měs.
• hospodaření obce k 30. 6. 2020
• strategický plán rozvoje obce Vysočany na roky 2021–2026
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• koncepci rozvoje sportu obce Vysočany
• prodej pozemku p. č. 384/6 o výměře 625 m², v k. ú. Molenburk, obec
Vysočany, za cenu 510 Kč/m²
• poskytnutí investiční dotace ve výši
50 000 Kč Tělovýchovné jednotě Vysočany
• poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 100 000 Kč Tělovýchovné jednotě Vysočany
• dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze
dne 16. 10. 2009 příspěvkové organizace obce Vysočany s názvem Základní škola Vysočany, okres Blansko
• hospodaření obce k 31. 10. 2020
• rozpočet obce pro rok 2021 v paragrafovém znění
• pro ZŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 1 000 000 Kč na rok
2021 jako závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovila částku 177 000 Kč na výdaje za plyn,
elektrickou energii, vodu a stočné;
nedočerpané prostředky z částky 177 000 Kč nesmí být využity
k úhradě jiných výdajů
• pro MŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 300 000 Kč na rok
2021 jako závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovila částku 65 000 Kč na výdaje za plyn,
elektrickou energii, vodu a stočné;
nedočerpané prostředky z částky
65 000 Kč nesmí být využity k úhradě jiných výdajů
• střednědobý výhled rozpočtu obce
na roky 2022 a 2023
• pro rok 2021 stejnou výši poplatku
za svoz komunálních odpadů jako
v roce 2020 v částce 570 Kč na poplatníka
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• nákup částí pozemků p. č. 32/1 a p. č.
32/4 v k. ú. Housko, obec Vysočany,
oddělených geometrickým plánem
č. 190-641/2019 jako p. č. 32/7 o výměře 25 m² za cenu 75 Kč/m²
• nákup části pozemku p. č. 32/6
v k. ú. Housko, obec Vysočany,
oddělené geometrickým plánem
č. 190-641/2019 jako p. č. 32/8 o výměře 15 m² za cenu 75 Kč/m²
• nákup části pozemku p. č. 46/35
v k. ú. Housko, obec Vysočany,
oddělené geometrickým plánem
č. 190-641/2019 jako p. č. 46/51
o výměře 18 m² za cenu 75 Kč/m²
• nákup částí pozemku p. č. 46/34
v k. ú. Housko, obec Vysočany, oddělených geometrickým plánem
č. 190-641/2019 jako p. č. 46/49
o výměře 61 m² za cenu 75 Kč/m²
a jako p.č. 46/50 o výměře 2 m² za
cenu 75 Kč/m²
• nákup částí pozemku p. č. 35
v k. ú. Housko, obec Vysočany, oddělených geometrickým plánem
č. 190-641/2019 jako p. č. 35/2
o výměře 58 m² za cenu 75 Kč/m²
a jako p. č. 35/3 o výměře 2 m² za
cenu 75 Kč m²
• nákup části pozemku p. č. 36 v k. ú.
Housko, obec Vysočany, oddělené geometrickým plánem č. 190–
641/2019 jako p. č. 36/2 o výměře
34 m² za cenu 75 Kč/m²
• nákup části pozemku p. č. 46/33
v k. ú. Housko, obec Vysočany,
oddělené geometrickým plánem
č. 190-641/2019 jako p. č. 46/48
o výměře 61 m² za cenu 75 Kč/m²
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Rozpočet obce Vysočany na rok 2021
Příjmy
Paragraf Položka Název
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1334
1335
1340
1341
1343
1361
1381
1511
2449
4111
4111
4112
4116
4122
1019
2141
3111
3314
3341
3392
3399
3631

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatky za odnětí pozemků lesa
Poplatky za provoz, shromažď. a odstraň. komunál. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp.
územní úrovně
Neinvestiční přij. transfery z všeob. pokl. správy
UZ 98024
Neinvestiční přij. transfery z všeob. pokl. správy
UZ 98193
Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr.
dot. vztahu
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost
Vnitřní obchod
Mateřské školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Veřejné osvětlení

Rok 2021
2 500 000
40 000
250 000
1 600 000
0
5 400 000
20 000
5 000
10 000
420 000
19 000
25 000
13 000
64 000
415 000
5 000
0

225 700
0
0
3 500
69 000
45 400
700
5 000
63 000
3 000
10 000
9
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3632
3639
3722
3723
3725
6171
6310
6330
6409

8115
8123
8124

Pohřebnictví
14 000
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
57 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
10 000
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.
17 700
a komunál.)
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
90 000
Činnost místní správy
15 800
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 000
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
0
úrovně
Ostatní činnosti jinde neuvedené
17 000
Příjmy celkem:
11 434 800
Financování
Změna stavu krátkodob. prostředků na bankov3 009 600
ních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
9 000 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-1 832 100
ných prostředků
Příjmy celkem:
21 612 300

Výdaje
Paragraf Název
1014
2212
2219
2292
2310
2321
3111
3117
3314
3319
3326
3341
3392
3399
3419
3421
10

Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl. veter. péče
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Předškolní zařízení – mateřská škola
První stupeň základních škol
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže

Rok 2021
5 000
515 000
2 512 000
39 000
48 000
318 100
300 000
1 024 000
82 500
16 500
86 500
30 500
1 492 100
41 000
150 000
47 000
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3429
3543
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3725
3745
4359
5213
5512
6112
6115
6171
6310
6320
6330
6399
6402

Ostatní zájmová činnost a rekreace
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Krizová opatření
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem:

21 000
4 000
235 000
20 000
150 000
67 900
70 000
525 000
170 000
227 000
25 000
50 000
6 130 500
1 206 500
0
5 977 200
5 000
21 000
0
0
0
21 612 300

Kulturní a sociální komise
Vážení spoluobčané,
letošní rok byl, kvůli vládním opatřením
v souvislosti s covidem-19, velmi netradiční. I přes to všechno, co tato doba nese,
jsme navštívili naše občany, kteří oslavili
významné životní jubileum, a to za dodržení všech hygienických podmínek.
Malým dárkem a blahopřáním bylo obdarováno celkem 39 jubilantů – 25 žen
a 14 mužů. Z toho 14x 70 roků, 11x 75
roků, 7x 80 roků, 1x 85 roků a 90 let a více
oslavilo 6 občanů. Nejstarší občan naší
vesnice oslavil krásných 99 let a stále

hýří optimismem a chutí do života. Ještě
jednou oslavencům přejeme hodně štěstí,
životního elánu, a hlavně zdraví, protože
to je to nejdůležitější.
Vítání občánků mělo proběhnout v letošním roce začátkem října, ale bohužel
muselo být zrušeno. Dárky pro naše nové
spoluobčánky byly předány dodatečně.
Do svazku obce bylo přivítáno celkem
7 dětí (4 děvčátka a 3 chlapci).
Prostory kulturního domu byly využity především z počátku letošního roku.
Zvládly se uspořádat plesy, oslavy naro11
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zenin, některé sportovní turnaje a dětský
bazárek. Kulturních akcí bylo letos připraveno daleko více. Bohužel se nemohly uskutečnit, a tak nezbývá než doufat,
že alespoň příští roky budou lepší a kulturní akce (koncerty, divadla, plesy, zábavy, oslavy a nesčetná sportovní klání) se
budou moci znovu uskutečnit.
V letošním roce 2020 byl obecní vánoční
strom rozsvícen v tichosti. Jako každoročně si děti z mateřské školy připravily k této příležitosti svůj program, který
jsme tentokrát ale mohli vyslechnout jen
v obecním rozhlase.
Vánoce jsou za dveřmi a konec roku se
blíží ke konci. Proto bych si Vám všem,
vážení spoluobčané, dovolil popřát za
celou kulturní a sociální komisi krásné
prožití vánočních svátků a hlavně hodně

zdraví, štěstí, rodinné pohody a životního optimismu v nadcházejícím roce 2021.
Mgr. Václav Kolomazníček,
předseda kulturní a sociální komise

Rozsvícení vánočního stromu ve Vysočanech.
Po svém vysazení poprvé využitý jako obecní
vánoční strom (foto: V. Kolomazníček 2020).

Pro-rodinný audit v naší obci

I v druhé polovině roku 2020 jsme se
snažili plnit Dohodu o cílech, která byla
sepsána v rámci tzv. auditu familyfriendlycommunity. Z důvodu šíření viru
COVID-19 a kvůli protiepidemickým
vládním nařízením a opatřením musely
být veškeré plánované kulturní, sportovní a „potkávací“ akce zrušeny. Některé plánované stavby a rekonstrukce
musely být odloženy. Co se ale podařilo:
Opatření č. 5: Byl zakoupen a instalován
12

venkovní pingpongový stůl v areálu malého hřiště pod základní školou.
Opatření č. 10: Byla zahájena výstavba
sociálních (obecních bytů) v místní obecní části Housko.
Opatření č. 11: Byly zakoupeny a instalovány další venkovní odpadkové koše.
Opatření č. 13: Byly zakoupeny a instalovány další venkovní lavičky.
Opatření č. 15: V listopadu bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci stávajících
stavebních objektů v areálu Pod Lipami.
Vedení obce se bude i nadále snažit plnit Dohodu o cílech, ale současná situace
nám bohužel není příliš nakloněna.
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Mateřská škola Vysočany
Se Sokolem do života
V roce 2019 jsme dostali nabídku zúčastnit
se celoročního projektu
České obce sokolské
„Se Sokolem do života aneb Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se
zvířátky“. Z důvodu uzavření MŠ v jarních měsících se
nám nepodařilo splnit větší část úkolů.
I přesto děti na závěr dostaly diplomy,
pamětní medaile a svůj deník se samolepkami. Projekt se všem líbil, a tak jsme
se přihlásili i v letošním školním roce.
Motivací pro děti jsou zvířátka (kobylka,
opička, ježek, veverka a beruška), která
je provází jednotlivými činnostmi. V jejich rámci se děti snaží zvládnout různé
úkoly. Přínosem je to, že dané činnosti
plní v kolektivu vrstevníků, a tak se celá
skupina může vzájemně ovlivňovat. Na
cestě do světa zvířátka provází sokolík

Pepík. Po zvládnutí úkolu k dané činnosti si dítě vylepí samolepku do svého
deníku. Obsahem jsou činnosti, které se
skládají jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak
ze základů cvičení na nářadí a s náčiním.
Součástí projektu jsou i činnosti rozumové a netradiční, vztahující se k jednotlivým měsícům. Děti tak společně prožívají radost nejenom z pohybu. Cílem je
zapojení co nejvíce dětí do pohybových
a rozumových aktivit a brát pohyb jako
samozřejmou součást života. Plnění jednotlivých úkolů dětem přináší radost
a potěšení z pohybu, pomáhá jim naučit
se překonávat překážky, rozvíjí jejich samostatnost při zdokonalování pohybových dovedností. A na závěr část hymny
projektu: „…cvičení je velká zábava, ten
kdo chce, sportuje, je to paráda!“
Zdeňka Lukášková
13
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Základní škola Vysočany
Příběhy laviček z hlaviček
našich žáčků
V naší vesnici byly nainstalovány nové
lavičky. V rámci distanční výuky žáci naší
školy dostali zajímavý úkol do předmětu
člověk a jeho svět: vyhledat a zaznamenat do mapky obce co největší počet laviček. A někteří hledali opravdu pečlivě.
Našli jich šestnáct.
V hodině českého jazyka si rozvíjeli psaním příběhu o lavičce nejen slovní zásobu, ale i fantazii. Tady jsou některé ukázky z děl našich žáčků.
Kráska
Jsem lavička a jmenuji se Kráska. Jsem
úplně nová, protože jsem se narodila nedávno. Bydlím ve Vysočanech u rybníka
Polačka. Poslouchám, jak zpívají ptáci.
Je to moje rádio. Jsem moc ráda, když
si na mě sedne turista. Dívá se do mapy
a já mu dávám nápady do hlavy, kam by
se mohl podívat. Ale úplně nejčastěji si
na mě sedají starší lidé, hlavně babičky
s vnoučaty. A babička říká svoje příběhy,
když byla miminko, když byla holčička,
14

když byla slečna a když byla maminka a teď je babička. Je to moc zajímavé
a poučné. Nejvíc se mi líbilo vyprávění
o úkolníčku, kterému říkali blbníček. Tak
doufám, že si na mě taky někdy sednete.
Moc se těším.
Lavička na kraji vesnice
Naše dřevěná lavička si myslí, že jsem
těžký, když si na ni sednu. Je ráda, když
se zvednu. Na podzim, když prší, je
smutná, že je mokrá. V zimě zase nadává,
že je zasněžená a zmrzlá. Na jaře jí je akorát, cítí se dobře. Ale jak přijde léto, tak
si myslí, že se snad uvaří horkem. Nemá
ráda, když do ní někdo kope a skáče po
ní. Lavička je šťastná, když si na ni sedneme, poslouchá naše povídání.
Lavička Křižovatková
Jmenuji se Lavička Křižovatková. Nejraději mám Sofinku a Klárku, protože si na
mě nejraději sedávají. Vyprávějí si o tom,
co prožily o prázdninách a co si přejí od
Ježíška. Teď si na mě moc nesedávají,
protože mám na sobě sníh, takže by jim
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byla zima. Já bych chtěla, aby bylo léto,
aby si Sofinka a Klárka na mě sedaly. Ale
na zimě mám zase ráda stavění sněhuláků. Jednou vedle mě postavily sněhuláka
a já jsem byla ráda, že mám nového kamaráda. Holky mu daly jméno Olaf. Pak
už byly Vánoce a Ježíšek naděloval dárky. Po Vánocích přišly holky a vyprávěly
mně, co hezkého dostaly.
O paní Lavičce
Já jsem paní Lavička a jsem ráda, když se
na mě někdo posadí. Jmenuji se Lavička,
protože tak vypadám. Mám kamarádky
Ivanku a Denisku. Chodí kolem mě sbírat kaštany a povídají si, co dobrého si
koupí nebo co zažily o víkendu. V zimě
u mě stavějí sněhuláky. Teď se kousek
ode mě rozsvítil vánoční stromeček. Pozor, teď dobře poslouchejte! My lavičky
nemáme rády, když po nás někdo skáče,
kope a hází kolem nás odpadky. Pak jsme
špinavé a nikdo si na nás nechce sednout.
To jsme potom moc smutné a opuštěné.
Lavička naproti autoopravně
Když je léto, Vojta s Ondrou si na mě sedávají. Moc se jim na mně líbí. Když prší,
tak si u mě hrávají. Vůbec mi nevadí, že
na mě stříkají. Jezdí kolem mě na kole,
v autě a na koloběžce. Když je podzim,

těším se na zimu. Když přijde jaro, Vojta
s Ondrou chodí s maminkou na procházky. Když jdou kolem mě a bolí je nohy,
vždy si na mně odpočinou. Když je zase
léto, Vojta s Ondrou chodí chytat ještěrky
a pavouky, také se chodí dívat do autoopravny na auta. Někdy tam chodí s tatínkem něco vyřizovat.
Lavička
Jsem jedna obyčejná Lavička. Mám ráda,
když si na mě lidé sednou a můžu poslouchat, co si povídají. Je to moc zajímavé.
Ale když je zima a jsou Vánoce, tak si na
mě nikdo nesedá. Musím čekat, až bude
jaro nebo léto. To si pak děti hrají na hřišti nebo dělají hrady z písku. A já to mám
místo televize a mobilu. A když je maminka zavolá na oběd nebo ať jdou domů, tak
tady musím být sama. Když prší nebo je
bouřka, tak si na mě nikdo nesedne a jsem
mokrá. Sedají si na mě nejenom malé děti,
ale i dospělí. Lavička je na sezení, není na
stoupání, takže když najdete lavičku, tak
si na ni sedněte a nestoupejte na ni.
Užijte si Vánoce, v novém roce 2021
hodně pohody, radosti a zdraví přejí za
všechny malé i větší, kteří patří do ZŠ Vysočany, autoři příběhů – žáci 3. a 5. ročníku s paní učitelkou Evou Ševčíkovou.

Základní škola Ostrov u Macochy
Při výuce na dálku se lze přiblížit klasické výuce
V době uzavírky škol probíhala výuka každý den podle rozvrhu, a to tak, že se vyučující připojili se svými žáky k živému
videu nebo audiokonferenci a probírali
látku, tak jako by byli ve škole. Stejně tak
úkoly a samostatné práce žáků zadával

i opravoval učitel. Pro rodiče tedy vzdálený způsob výuky neznamenal žádnou
zátěž navíc, kromě nutnosti zajistit připojení k internetu.
Rovněž technické problémy, např. nastavení hesla, aktivaci potřebného softwaru,
zapůjčení techniky apod., řešil školní koordinátor pro výpočetní techniku.
15
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Díky každodennímu živému kontaktu
mohly děti bezprostředně reagovat, ptát
se, diskutovat, formovat svůj názor a formulovat pro něj relevantní argumenty.
Učily se kromě práce s technikou také
zásadám dobré komunikace, zlepšovaly
svoje vyjadřovací schopnosti, zažívaly
interakci a sociální kontakt se spolužáky
i vyučujícím a osvojovaly si nové vědomosti a kompetence.
Důležitým aspektem bylo i to, že si žáci
uchovali pracovní návyky a dobře zvládli návrat do školy.
Je třeba si uvědomit, že žáky potkal více
než tříměsíční výpadek na jaře a poté
ještě dvouměsíční výpadek nyní na podzim. To je dohromady polovina školního roku. Pro úspěšné zvládnutí 1. třídy,
přechod na 2. st. nebo přijímací zkoušky
se jedná o značný deficit. Přitom např.
v přijímacích zkouškách jsou naši žáci
velmi úspěšní (v minulém školním roce
se dostali všichni na maturitní i nematuritní obory, na které si podali přihlášku,
obdobně tomu bylo i v minulých letech).
Zvolili jsme tento nejefektivnější, ale
také nejnáročnější systém proto, aby
děti v rámci aktuálních podmínek
zvládly maximum z látky a byly dobře
připraveny.
Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.,
ředitel školy

Výuka v terénu – výukové pexeso
Po konci jarní karantény dokončili prvňáci společně s deváťáky vzdělávací panel seznamující s obyvateli okolí rybníka.
Návrh a realizaci provedli již zmínění
žáci, finacování proběhlo z EU projektu.
Mgr. Jitka Muchová,
koordinátorka projektu
Hodiny Aj a Nj na ZŠ Ostrov zpestří
přítomnost rodilých mluvčích
Do jazykových hodin přibyli noví učitelé – rodilí mluvčí angličtiny a němčiny,
které škola získala díky podpoře z projektu MAP II pro ORP Blansko (CZ.02.3.6
8/0.0/0.0/17_047/0010675).
Rodilí mluvčí vyučují v tandemu se stávajícími jazykáři a jednou až dvakrát měsíčně společně realizují hodiny konverzace.
Pro žáky jsou tyto hodiny přínosem –
jsou pro ně zajímavým zpestřením výuky, slyší jiný přízvuk a musí se spoléhat
na své znalosti, protože jim rodilý mluvčí nemůže pomoci překladem. Lépe tak
pochopí, že cizí jazyk není něco, z čeho
je třeba napsat písemku, ale prostředek
k dorozumění.
Přestože podporu výuky s rodilými
mluvčími získalo více škol v regionu, ZŠ
Ostrov je jediná, která si vyžádala posilu
pro výuku němčiny, a to díky přístupu
školy, pro kterou je všestranná podpora
jazykové výuky klíčová.
Ing. Klára Kučerová,
koordinátorka projektů MAS
Pracovní činnosti
Výuka pracovních činností je zaměřena
prakticky. Žáci se učí nejen práci s různými materiály ve školních dílnách, nedávno kompletně modernizovaných, ale také
navrhují a poté realizují různá vylepšení,
např. pro svoje menší kamarády.
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V tomto roce žáci 6. roč. provedli úpravu
vstupu na horní část zahrady v lesní mateřské škole, doplňovali chybějící zeleň
před vchodem do školy nebo lepší přístup do školního arboreta.
-KH-

Webinář E-Bezpečí
Žáci 7. a 8. tříd měli jedinečnou možnost
zúčastnit se vzdělávacího webináře. Šlo
o vzdělávací akci projektu E-Bezpečí, která musela být v této nelehké době uskutečněna prostřednictvím internetu.
Webinář byl zaměřený na kyberšikanu, kybergrooming, sociální sítě, hesla
a mnoho dalšího.
Mgr. Nikola Sehnalová, uč. Př a Aj
Příjemné prožití Vánoc a vše dobré
v novém roce přeje ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy

Zpráva o činnosti sdh vysočany
Rok 2020 prožíváme zaskočeni pandemií
covid-19. Přesto se nám něco podařilo zajistit.
Na krásné datum 22. 2. 2020 jsme pořádali ostatky. Masopustní průvod, kterého se zúčastnilo 15 účastníků, byl opět
bez harmoniky, protože Jožan “Kuťa“,
který 26. 8. oslavil 60. narozeniny, je nezvěstný.
Ostatková zábava proběhla opět se starými zvyky a pochováváním basy. Byla bohatá tombola, k tanci hrál opět MODEX.
Účast nebyla tak velká jako loni, ale i tak
děkujeme za návštěvu a štědré příspěvky
do tomboly a ostatníkům do pokladny.
Naše sdružení přispělo následně na dětský karneval.
Nikdo neví, jaká bude plesová sezóna,
ale příští ostatky jsou 13. 2. 2021, tak se
snad zadaří.
Do čarodějnic bohužel už zasáhla karanténa, a tak doufáme, že se v pátek
30. dubna 2021 na výletišti opět sejdeme
při reji čarodějů a čarodějnic.

Jako náhradu za čarodějnice jsme 22. srpna uskutečnili odpoledne na výletišti, takový pokus získat děti pro hasičinu. Byla
postavena překážková dráha pro děti, stříkání do terčů. K poslechu hrál DJ DANDY,
opékaly se párky, také ochutnávaly stejky
a bylo i točené pivo. Účast mohla být větší,
ale asi to ovlivnil konec prázdnin.
Mrzela nás účast z Houska – dva chalupáři a pes. Škoda. Děkujeme členské radě
Jednoty Vysočany za poskytnutí cukrovinek pro děti.
Byli bychom rádi, kdyby se k nám přidalo co nejvíce dětských zájemců o naši
činnost, aby byla zajištěna budoucnost
našeho sboru.
Kvůli covidu-19 neproběhla ani okrsková soutěž v požárním sportu.
Devět našich členů je v zásahové jednotce obce.
Topná sezóna je v plném proudu, tak
buďme všichni opatrní. Pohled na komín
chrlící jiskry a plamen není nic příjemného, tak ať hasiči nemusí zasahovat. I tak
17

Zpravodaj obce Vysočany

mají spousty výjezdů k odstranění spadených stromů, za což jim patří dík za
dobrou práci.
I v letošním roce jsme ozdobili obecní
vánoční strom, tentokrát ten, který byl
k tomuto účelu vysazen. Určitě se najdou
kritici, ale vypadá krásně.

Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se zapojují do naší činnosti, občanům
za jejich přízeň a za podporu obce.
Hasiči přejí všem občanům Vysočan
klidné a radostné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví bez covidu, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2021.
Za SDH Vysočany
starosta sboru Ladislav Mynařík

Sbor dobrovolných hasičů Housko
Kdo by to byl řekl, že jeden neviditelný vetřelec, který se nazývá virem, nám
může zamotat veškeré dění ve světě. Než
nás začala tato potvůrka napadat a znepříjemňovat nám život, stihl náš sbor
v první polovině roku uspořádat 7. HASIČSKÝ BÁL a MASOPUSTNÍ PRŮVOD.
Druhá polovina roku ale začala trošku nešťastně. Moc nás mrzelo, že se letos nemohl konat DEN S HASIČI a že jsme nemohli zabojovat o pěkné umístění na okrskové
soutěži v požárním sportu. Jakmile se začala vládní opatření trošku rozvolňovat,
18

provedli jsme úplně poslední sběr elektrospotřebičů a železného šrotu. Od roku
2021 opravdu nemáme kde skladovat
tyto vyřazené elektrospotřebiče a sběr budeme muset na dobu neurčitou přerušit.
Sběr železného šrotu v části obce Housko
ale provádět budeme. Předpokládáme,
že bude svážen v dubnu 2021. Letos nám
naši spoluobčané věnovali celých 2 600 kg
železného šrotu a přibylo nám tím pár korunek do kasičky. Za to děkujeme.
O prázdninách se nám podařil uskutečnit MAKRELOVÝ VEČER, kde opět
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nechyběla soutěž v pití piva na čas pro
dospělé a v pití limonády na čas pro děti.
Naši akci dokonce navštívila jedna celebrita a zazpívala nám píseň z muzikálu.
Naštěstí ani naši nejmenší nebyli ochuzeni o akci, která bývá věnována hlavně
jim. Na konci prázdnin do lesa u rybníka
opět po roce zavítaly pohádkové postavy a proběhl POHÁDKOVÝ LES, kde si
děti mohly vysoutěžit spoustu odměn.
I v příštím roce bychom rádi uspořádali naše dnes již tradiční akce. Věříme, že
malý Covídek odletí na jinou planetu,
dá nám už konečně pokoj a my budeme
moci kulturně obohacovat naši obec.
Do našeho sboru přišlo letos také trochu
radosti. Narodili se dva malí „budoucí“
hasiči (holčička a chlapeček). Tímto ještě
jednou gratulujeme sestře Petře Ševčíkové, sestře Tereze Koskové a bratru Mirkovi Kuběnovi.
Také jsme pomáhali na okrskovém branném závodě v Petrovicích a kamarádům
z TJ Vysočany jsme zapůjčili naši prodejní „střelnici“ na Vysočanskou pouť. Vím,
že lidé jsou různí, názory se liší, některé křivdy se nedají zapomenout, ale my

bychom byli rádi, kdyby žabomyší války
v naší obci byly minulostí.
Velké poděkování patří našim členům,
kteří jsou zároveň i členy zásahové jednotky obce Vysočany. Jejich práce je neocenitelná. Pánové, děkujeme! Chtěla
bych také poděkovat vedení obce, že se
jí konečně podařilo získat finanční prostředky na výstavbu nové hasičské zbrojnice, a za finanční příspěvek na chod našeho sboru. Děkujeme také vám, našim
spoluobčanům, za vaši podporu, za příspěvky pro náš sbor, ať už formou sponzorských darů, dobrovolného vstupného
nebo třeba i zakoupením piva u prodejního stánku. Největší dík patří opět členům
našeho sboru, kteří se aktivně podílejí
na fungování naší složky. Děkuji vám za
vše, co pro sbor děláte. Jste úžasní!
Dovolte mi, abych vám na závěr tohoto
příspěvku popřála krásné prožití vánočních svátků, přítomnost jen bezpečného
ohně a úspěšný vstup do roku 2021 bez
zdravotních potíží. Snad se brzy potkáme na našich akcích.
Za SDH Housko Ing. Bc. Lenka Ševčíková,
starostka SDH Housko
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Tělovýchovná jednota Vysočany
Rok 2020 přinesl do celé společnosti koronavirovou pandemii, která zasáhla
všechny oblasti lidských činností. Většina sportovních a kulturních akcí byla
zrušena.
V roce 2020 jsme se z vlastních prostředků a z dotace od obce Vysočany snažili
co nejlépe zajistit sportovní činnost naší
tělovýchovné jednoty na úrovni organizované soutěže kopané a stolního tenisu.
Udržovali a opravovali náš areál.
Sportovní výsledky oddílů byly dostupné na webových stránkách naší obce.
Letošní rok jsme zahájili 18. ledna tradičním sportovním plesem, děkujeme sponzorům bohaté tomboly a těm, kteří nás
přišli podpořit osobní účastí.
V polovině března vláda ČR vyhlásila nouzový stav, uzavřela sportoviště
i náš sportbar. Vše bylo zrušeno, a to
i plánované červnové oslavy 100 let TJ
Vysočany, které měla naše organizace
22. února.
Na oslavu stých narozenin si členové
výkonného výboru tělovýchovné jednoty připravili bohatý program, kdo si pamatuje oslavy 90 let v roce 2010, tak ví,
že se jednalo o velmi zdařilou akci, a ta
100letá měla zajištěnou účast více osobností a pestřejší program.
Vysočanská pouť byla do poslední chvíle
velkou neznámou. Vláda rozhodla o rozvolnění a my jsme pouť pořádali. Jsme za
to rádi, protože to byla akce, která se velmi vydařila.
26. července proběhla v sále kulturního
domu řádná valná hromada TJ Vysočany,
na které oznámil rezignaci na post předsedy TJ Vysočany Petr Panáček, novým
předsedou byl zvolen Leoš Crhonek.
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V roce 2020 byly zakoupeny nové bezpečné branky 5 x 2 m pro mládež a vertikutátor pro údržbu hřiště.
V polovině října 2020 nás zasáhla druhá
vlna covid-19, a vláda ČR opět vyhlásila
nouzový stav a druhý lockdown všechno
opět zrušil. Částečné rozvolnění opatření
bylo od 3. 12. 2020.
V sobotu 5. 12. 2020 v areálu TJ proběhl
prodej zabíjačkových specialit s mikulášským překvapením.
O poslední akci roku, kterou je tradiční
předsilvestrovský fotbálek, se rozhodne
na konci prosince. Každopádně o tom
budete včas informováni.
Fotbalový klub
Vysočany-Šošůvka
Naše „áčko“ vstupovalo do roku 2020
s jasným cílem, kterým byla záchrana
v soutěži. Po proběhlé zimní přípravě,
vyplněné i krátkým týmovým soustředěním, byli příznivci zvědavi, jak se
nám povede v jarní části. Bohužel hráči,
funkcionáři i fanoušci míní a koronavirus
mění. Jarní část soutěží byla ještě před
zahájením odložena a posléze zcela zrušena. V podstatě celý ročník byl v rámci
regionálních amatérských soutěží anulován, aby začal na podzim jakoby znovu.
Zrušení soutěží se samozřejmě týkalo i B
týmu, který byl v té době na sestupové
příčce v okresním přeboru. Právě „béčko“ bylo předmětem diskuse v našem
klubu. Hodně známá věta Jana Nerudy
zní „Kam s ním?“. My jsme to mohli jen
lehce pozměnit: „Co s ním?“. Jelikož na
dosavadní systém, kdy jsme bez hráčů
A týmu jen horko těžko skládali „béčko“, dopláceli skoro všichni. Možností
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bylo tedy více: od pokračování v nejvyšší okresní soutěži až po celkové zrušení.
Nakonec jsme zvolili takovou střední
cestu. Družstvo bude pokračovat, ale ve
IV. třídě okresu Blansko, která přece jen
nenese tak vysoké výkonnostní nároky,
a navíc je zde možnost „hokejového střídání“. Průběh podzimní části ukázal, že
šlo o vcelku rozumné řešení. Družstvo
je složeno především z hráčů malé kopané ze Šošůvky a kluků, kteří působili
v minulosti při velké nebo malé kopané
ve Vysočanech. Když se k tomu připojí
bývalí zkušení fotbalisté, kteří odehráli
bezpočet zápasů v různých soutěžích,
někdy využijeme i náhradníky z A týmu,
vznikne zajímavý mix, který ukazuje, že
ho fotbal baví, a navíc dovede přitáhnout
i početnou diváckou kulisu. V devítičlenné tabulce nám po odehrání 7 zápasů patří slušné 4. místo.
„A tým“ zahájil přípravu na novou sezónu vzhledem ke vzniklé situaci nezvykle
brzy, což v červnu zcela jistě je. Navíc náš
kádr posílil po roce opět Tomáš Sychra
z Cetkovic, dále z Ostrova Mirek Gross
a dva kluci končící v dorostu, Martin Šebela z Vysočan a Michal Hebký z Ráječka. Těsně před začátkem soutěží nám pak
ubyl i jeden protivník, kdy Černá Hora
odstoupila z důvodu nedostatku hráčů. Před pár lety nevídaná věc, bohužel
v dnešní době realita amatérského fotbalu. Po odehrání několika přátelských
střetnutí jsme začali další ročník I. B. více
než dobře. Po úvodních dvou výhrách
jsme dokonce útočili na absolutní čelo
tabulky. Bohužel i vlivem zranění došlo
následně k útlumu, což přineslo čtyři porážky v řadě a sešup do spodních pater.
Ovšem dohrávaný závěr podzimní části nám vyšel na výbornou. Tým doplnil

„mladý dravec“ Tomáš Crhonek, který
okamžitě zapadl do týmu, výrazně jsme
vylepšili defenzivní činnost a výsledkem
bylo nejen 9 bodů z posledních tří zápasů, ale hlavně výrazně lepší herní tvář
družstva, takže možná můžeme litovat,
že byla soutěž přerušena. Každopádně
současných 15 bodů a 4. místo v tabulce
(po odehraných 9 zápasech) je příslibem
do dalšího pokračování. Nejlepším střelcem týmu je Tomáš Sychra se šesti zásahy. Je ovšem jisté, že nám nikdo nic nedá
zadarmo a hráči si budou své místo na
slunci (nebo, chcete-li v krajské soutěži)
muset vybojovat a udržet svými výkony
nejen při zápasech, ale také při tréninku.
Co se týká mládežnické kopané, tak zde
je vidět každý rok posun, ale u dětí je to
vždy běh na delší trať. Před touto sezónou došlo k dohodě mezi tělovýchovnými jednotami ve Sloupu, Šošůvce
i Vysočanech a mládežnická družstva
zastupují děti z těchto tří vesnic hned
ve čtyřech kategoriích. Sice opět můžeme nostalgicky zavzpomínat na doby,
kdy bylo všude fotbalistů jako máku, ale
ono už neubylo jen toho máku, ale i dětí,
které chtějí sportovat. Systém působení
mládeže je nastaven tak, že děti mohou
doplňovat jednotlivé týmy, takže nezřídka někdo hraje i za dvě kategorie. Starší
žáci (ročníky 2006–07) hrají svoje domácí
zápasy převážně ve Vysočanech, mladší
žáci (2008–09) mají domácí působiště ve
Sloupu a obě přípravky (starší 2010–11
a mladší 2012–13) v Šošůvce. Tréninky
pro děti ze Šošůvky a Vysočan probíhají
pro starší kategorii v Šošůvce, pro ty nejmladší ve Vysočanech. V těchto mládežnických kategoriích nejde zase tak úplně
o výsledky. Hlavním motem je udržet
děti u sportu a postupně se snažit doplnit
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mužskou kategorii. Jistě jste si všimli, že
nám ve výčtu chybí dorost. A to je právě
ten klíčový mezičlánek, jenž určí, zda výchova mládeže po fotbalové stránce k něčemu vedla, nebo ne. Věříme, že systém,
který byl nastaven, nám dá v nejbližších
letech na tuto otázku kladnou odpověď.
Každopádně v této fázi děkujeme všem
rodičům za podporu a zároveň vybízíme

ty z řad příznivců fotbalu, kteří s výchovou mládeže chtějí pomoci, mají rozhodně dveře otevřené.
Všem občanům přejeme radostné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2021.
Za TJ Vysočany Petr Panáček

Místní skupina ČČK Vysočany v roce 2020
Opět se blíží konec
roku, letos roku velmi zvláštního, poznamenaného pandemií koronaviru,
četnými omezeními,
zákazy a nařízeními. I naši místní
skupinu ČČK tato skutečnost velmi poznamenala a téměř úplně zabrzdila naše
plány v kulturní oblasti. Začátek roku se
vyvíjel ještě příznivě a na začátku února jsme proto mohli uspořádat tradiční
Maškarní ples v čarodějném duchu. Ples
se velmi vydařil díky skvělé hudbě, bohaté tombole a hojné účasti návštěvníků. Jako by věděli, že s veškerou kulturou bude na nějakou dobu konec. A tak
se i stalo. Další naplánované akce vzaly
za své a my jsme netrpělivě vyhlíželi
podzim. V září jsme tak mohli uspořádat pro zájemce zájezd do vinařské obce
Kobylí, kde probíhala akce nazvaná Po
kobyliských uličkách za vínem a burčákem. Akce se vydařila. Počasí nám
přálo, takže poklidnému toulání mezi
sklípky se sklenkou dobrého vína a burčáku nic nebránilo. Kdo chtěl, poseděl
u cimbálovky nebo se vydal na krásnou
rozhlednu do vinohradů. Možností jak
22

strávit slunečný den bylo hodně a všichni zúčastnění si jej užili. Koncem měsíce
září jsme uspořádali Podzimní dětský
bazárek. Oproti jiným rokům byla účast
jak ze strany prodávajících, tak nakupujících slabší, což jsme přisuzovali zhoršující se situaci kolem koronaviru. Stejně jako loni jsme v předvánočním čase
chtěli uspořádat koncert, tentokrát hudební skupiny Abba revival. Současná
situace spolu s vyhlášeným nouzovým
stavem nám tuto akci bohužel nedovoluje uskutečnit.
Činnost ČČK Vysočany se ovšem nesoustřeďuje pouze na pořádání kulturních
akcí. V tomto roce byla příležitost přesvědčit o tom i naše spoluobčany. Při jarní
první vlně pandemie a po vyhlášení nouzového stavu jsme se aktivně zapojili do
pomoci. Dobrovolnice jak z řad veřejnosti, tak členky ČČK Vysočany ušily stovky roušek, které jsme v březnu ve dvou
termínech rozdali našim spoluobčanům.
Dále jsme nabídli pomoc v podobě nákupu nebo dovozu léků. Této pomoci
využila jedna občanka. Chcete-li přispět
k uzdravení pacientů s covidem-19 i vy
a sami jste se z tohoto onemocnění uzdravili, přidejte se k dárcům krevní plazmy!
Po prodělaném onemocnění covid-19
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jsou v krvi přítomny protilátky proti
koronaviru, který je původcem tohoto
onemocnění. Jejich podání nemocnému
mu může pomoci v boji s nemocí. Kdo se
může stát dárcem krevní plazmy a další podrobnější informace naleznete na
www.cervenykriz.eu nebo na facebooku.
Za vaši aktivní pomoc děkujeme!

Závěrem mi dovolte popřát vám za celou místní skupinu ČČK Vysočany klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2021 hlavně pevné zdraví a pozitivní mysl.
Barbora Kakáčová,
členka výboru místní skupiny ČČK
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Skautský oddíl Naděje Vysočany
„Junák – český skaut, z. s., je
dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami
stanovenými zakladatelem
skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého
skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život
připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě
a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému
lidskému společenství a přírodě.“
Junák – český skaut z. s, stanovy spolku
K Vánocům neodmyslitelně patří dárky,
pohoda, klid, ale i mnoho dalšího… Nejdůležitější dárky, které můžeme někomu
dát, jsou tři. Čas, pozornost a láska je jeden velký a nevyčíslitelný dárek, kterému se nemůže nic na světě rovnat.
Čas nikdy nevrátíme zpět a měli bychom
ho dobře rozdávat tam, kde je to potřeba.
Když nějaký člověk s vámi stráví čas, je

to pěkné gesto, protože tento čas využil
pro vás.
Pozornost lidé sice dávají na to, aby byli
s námi, přitom si ale hrají s mobilem nebo
se dívají na televizi. K času je třeba přidat
ještě plnou pozornost, aby investice měla
svůj smysl a kouzlo. Třetí článek do této
skládačky je láska.
Někdo sice může dát čas a pozornost na
to, aby byl v naší přítomnosti, ale využije
ho k negativním věcem. Snažme se všichni investovat tyto tři důležité věci a pomozme světu, aby se naladil na harmonii
vzájemné úcty, spolupráce a porozumění, je to důležité…
Přejeme vám za první oddíl Naděje krásné, požehnané a klidné vánoční svátky.
Prožijte tyto svátky se svými blízkými
a rodinou. A nezapomeňte na tři velmi
důležité věci, které nemusíte dávat jen
o Vánocích, ale i během celého roku.
Za vedení prvního oddílu Naděje
Petr Ovad-Puštík

Informace
Římskokatolické farnosti Vysočany
Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech o Vánocích se
budou konat v následujících termínech a časech:
20. 12. 2020

09:00 hod.

4. neděle adventní

24. 12. 2020

21:00 hod.

Štědrý den, vigilie narození Páně
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09:00 hod.

Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční), zasvěcený svátek

14:30 hod.

Te Deum a Svátostné požehnání

26. 12. 2020

09:00 hod.

Svátek svatého Štěpána, prvomučedníka, společné
udílení svátosti nemocných v kostele

27. 12. 2020

09:00 hod.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, obnova
manželských slibů

31. 12. 2020

17:00 hod.

Svatého Silvestra I., na poděkování a prosba o Boží
pomoc

01. 01. 2021

09:00 hod.

Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie, zasvěcený svátek

03. 01. 2021

09:00 hod.

Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla

10. 01. 2021

17:00 hod.

Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

25. 12. 2020

Pořad bohoslužeb a počet účastníků jsou závislé na aktuálních pandemických opatřeních. Sledujte weby www.cirkev.cz/koronavirus nebo www.koronavirus.mzcr.cz.
V roce 2021 plánujeme uspořádání duchovních i veřejných akcí, na které vás srdečně zveme (podrobnější seznam bude uveřejněn ve velikonočním čísle zpravodaje):

09. 01. 2021 sobota

Tříkrálová sbírka

04. 07. 2021 neděle

patrocinium kostela sv. Cyrila a Metoděje – pouť

06. 09. 2021 pondělí

Adorační den farnosti
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Tříkrálová koleda zazní,
i když možná on-line
Záměry na využití tříkrálové sbírky 2021:
• Podpora Mobilního hospice sv. Martina

Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do vaší obce vašim domovům. Tříkrálovou sbírku chystáme od 1. ledna do
24. ledna 2021 i v příštím roce. V této chvíli však nedokážeme říct v jaké podobě.
I Tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Proto se
připravujeme na koledu s rouškami i na
koledu virtuální prostřednictvím našich
webových stránek www.blansko.charita.
cz a facebooku charitablansko.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především
požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory
koronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně,
protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně
chystáme,“ říká koordinátorka Tříkrálové
sbírky Charity Blansko Marie Sedláková.
Už teď ale víme, že tříkrálová sbírka se
v žádné svojí variantě neobejde bez pomoci dobrovolníků a štědrosti dárců.
Cíl sbírky i motto totiž zůstávají stejné –
hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.
Proto sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální
informace, a buďte s námi.
Děkujeme, velmi si vaší podpory vážíme.
Ing. Pavel Kolmačka,
ředitel Charity Blansko
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• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
• Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci
s farnostmi, městy a obcemi
• Obnova vozového parku Charity
Blansko
• Podpora rodin s dětmi v nouzi

V minulém roce jste přispěli na pomoc
potřebným částkou 2 475 619 Kč.
Vámi darované peníze byly určeny na
tyto projekty:
• Podpora Mobilního hospice sv. Martina
• Charitní záchranná síť – pomoc nej-

potřebnějším v regionu ve spolupráci
s farnostmi, městy a obcemi
• Podpora rodin s dětmi v nouzi
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
• Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná
a přinese dárcům i koledníkům radost
z dobrého skutku, protože přinášet radost
druhým znamená obdarovávat také sebe.
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. Děkujeme.
Kontakty:
OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
516 417 351
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.
„Největší dar, který můžeš obdržet, je další
den života.“
(Seneca)

V srpnu jsme konečně vyrazili alespoň
na zájezd do Slavkova u Brna na zámek
a také na Mohylu míru u Slavkova.

Rok 2020 se pomalu blíží ke konci svého
panování, připomeňme si, co všechno se
v tomto roce událo v naší místní organizaci. V únoru se konala členská schůze
v hotelu Stará škola na bowlingu. Tohoto
setkání se zúčastnilo 76 členů ze 140 zapsaných. Naše členské setkání navštívil
pan Šindelka, starosta obce Šošůvky.
Členové byli seznámeni s hospodařením
organizace a všemi akcemi konanými organizací.

Pokud to situace s covidem-19 umožní
a nebudou nám bránit razantní omezení,
chtěli bychom v roce 2021 pořádat následující pobyty:
• květen – Bystré u Poličky, hotel Bystré
• červen a září – Luhačovice
• červenec – Janské Lázně, Horský
Dvůr
• srpen – Tři Studny, hotel u Loubů

Co všechno se v organizaci konalo v roce
2020?
Na březen byl plánován pobyt do Lázní Bechyně a na květen wellnes pobyt
do Hukvald. Jelikož nastala pandemie
covid-19, oba pobyty byly bez náhrad
zrušeny. V létě se situace uklidnila
a my jsme mohli v červnu konečně vyjet do oblíbených Luhačovic, byť pouze
na jeden pobyt v hotelu Vltava. Druhý
pobyt v tomtéž hotelu jsme uskutečnili v září. Nad červencovým pobytem
v Janských Lázních visel otazník, ale
vysoká poptávka po tomto pobytu zapříčinila jeho uskutečnění v pensionu
Horský Dvůr. Bez náhrad byly zrušeny
plánované přednášky z oblasti klasické a alternativní medicíny a zdravého životního stylu. Přednáška spojená
s ochrannou seniorů pořádaná ve spolupráci s Policií ČR byla odložena na
následující rok.

Mimo tyto akce chceme pořádat zájezdy
a přednášky, které, doufám, již budeme
moci realizovat.
Životní výročí v letošním roce oslavilo
42 našich členů. Tradici nebudeme rušit
a zase v roce 2021 určení členové výboru MO STP popřejí 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.
Šťastné a veselé svátky vánoční a do roku
2021 hodně zdraví a úspěchu všem přeje
Marie Filoušová, předsedkyně MO STP
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Pobyty v roce 2021 mo stp šošůvka – Sloup
Bystré: hotel Bystré, Náměstí na Podkově *** (barokní stavba)
Pobyt od 23. 5. do 28. 5. 2021, předpokládaná cena 4 800 Kč – 4 900 Kč
Cena zahrnuje: ubytování (pokoje se
sociálním zařízením, televize, ručník,
fén), na každém patře lednice, varná
konvice, mikrovlnka. Plná penze (snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 jídel,
oběd, výběr ze 2 jídel). Bazén s mořskou
vodou. Možnost rehabilitačního cvičení
v bazénu, prohlídka Bystrého s průvodcem. Doprava tam/zpět. Pobyt začíná večeří a končí v den odjezdu snídaní.
Luhačovice: hotel Vltava, 2lůžkové pokoje
Pobyt od 5. 6. do 12. 6. 2021, předpokládaná cena 5 400 Kč – 5 500 Kč
Cena zahrnuje: ubytování (dvoulůžkové
pokoje se soc. zař.), plná penze je servírovaná formou jednotného jídla. Taneční
večery každý den. Doprava tam/zpět.
Pobyt začíná obědem a končí v den odjezdu snídaní. Pitná kúra, možnost koupení procedur, vycházky po okolí.
Luhačovice: Hotel Vltava, 2lůžkové pokoje
Pobyt od 4. 9. do 11. 9. 2021, předpokládaná cena 5 400 Kč – 5 500 Kč
Nabídka stejná jako u červnového pobytu.

Janské Lázně: pension Horský Dvůr
Pobyt od 25. 7. do 1. 8. 2021, předpokládaná cena 4 900 Kč – 5 000 Kč
Cena zahrnuje: ubytování (pokoje se
soc, zař.), plná penze je servírovaná formou jednotného jídla, balíček procedur
(dle rozpisu vedoucí pensionu), doprava
tam/zpět, možnost vycházek po okolí,
výlet lanovkou nebo stezka korunami
stromů, možnosti jsou různé. Večírek
s přednáškou o Krkonoších. Možnost dokoupení procedur. Doprava tam/zpět.
Tři Studny: hotel u Loubů
Pobyt od 15. 8. do 21. 8. 2021, předpokládaná cena 5 100 Kč – 5 200 Kč
Cena zahrnuje: ubytování (pokoje se soc.
zař.), plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd, polévka + hlavní jídlo, večeře – hlavní jídlo). Bazén v hotelu k dispozici každý
den. Doprava tam/zpět. Možnost výletů
do okolí (Sněžné, Nové Město, Podlesí –
pohádková vesnička nebo Blatiny).
Kontakt:
Marie Filoušová, telefon: 516 435 535,
mobil: 723 787 629

Informace o svozu odpadů v roce 2021
Termíny svozu:
6. 1.
20. 1.
3. 2.
17. 2.
3. 3.
17. 3.
31. 3.
28

14. 4.
28. 4.
12. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
23. 6.

7. 7.
21. 7.
4. 8.
18. 8.
1. 9.
15. 9.
29. 9.

13. 10.
27. 10.
10. 11.
24. 11.
8. 12.
22. 12.
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Chvilka k odpočinku
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Obec Vysočany vám přeje příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 2021.
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 inzerci. 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 vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit. Vydává: Obec Vysočany, Vysočany č. p. 130, 679 13 p. Sloup v Moravském krasu, IČ: 00281301; redakční úpravy: Ing. Bc. Lenka
Ševčíková; sazba, zlom a tisk: Computer Media s.r.o.; registrace zpravodaje: MK CR E 20600. Periodický
tisk
32 územního samosprávného celku.

