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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

už více jak rok bojuje celý svět s pandemií koronaviru. Všichni si
zvykáme na jiný životní styl a je to opravdu těžké. I v naší obci se
celkově styl života změnil. Společenský a sportovní život v obci zcela
usnul. Zábavné, sportovní a společenské akce se nekonají, lidé se
nescházejí, jen s nutností nákupů, návštěvy lékaře či nutných
úředních záležitostí. Ano, tak se opravdu změnil život i v naší obci
ovlivněn touto celosvětovou pandemií. Tradičně o Velikonocích
vydáváme vždy další číslo zpravodaje. Avšak s ohledem na malý
počet příspěvků, které jsme obdrželi, jsme se rozhodli v tuto ne příliš
příznivou dobu vydat alespoň krátké informace o dění na obci a
zveřejnit příspěvky těch, kteří je zaslali.

V letošním roce bychom na obci chtěli dokončit další plánovanou
část nových chodníků, které by měly vzniknout od bývalé pily
v Molenburku až po rybník Polačka, kde navážou na již zbudovaný
chodník na hrázi rybníka, potažmo na nový chodník vedoucí
k autobusové zastávce v Housku. Tím bude dokončena další etapa,
která zajistí bezpečnost chodců kolem celé státní silnice směrem do
Houska. Práce na této investici by měly začít v nejbližší době, jelikož
dodavatel těchto stavebních prací byl již výběrovým řízením vybrán.
Předpoklad zahájení dle smlouvy je začátek května. Další
plánovanou investiční akcí je započetí s realizací obnovy a oprav
areálu „Výletiště Pod Lipami“. V letošním roce kompletně nově
zbudujeme nové sociální zařízení v areálu tohoto výletiště. Tento
projekt zahájíme již velmi brzy po Velikonocích, jelikož už také
máme vybraného dodavatele stavby. A v tomto objektu kompletně
nově opravíme lavičky a stoly, které jsou již v dezolátním stavu.
V příštím roce pak dokončíme opravy pódia, tanečního parketu a
stánku s občerstvením. Snad nás koronavirová pandemie již brzy
opustí a budeme moci se v tomto areálu potkat na nějaké hezké
společenské akci. Dále bych chtěl zmínit, že již velmi brzy, a to
v horizontu jednoho měsíce, budou kompletně dokončeny nově
zbudované obecní byty v místní části Housko a zájemci se tak
budou moci ucházet o toto bydlení. Poslední věcí, kterou zde chci
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zmínit, je zahájení budování nové hasičské zbrojnice v Housku. K
získané dotaci 4,5 mil. korun z Ministerstva vnitra-generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky se totiž
podařilo získat ještě další 3 mil. korun z Jihomoravského kraje.
V současné době je však ještě třeba dle metodiky a pokynů
z ministerstva čekat na schválení celé projektové dokumentace,
která je dle informací úředníků již v závěrečném procesu
schvalování. Veškerá administrace se totiž také zdržela díky
koronavirové krizi a celý projekt se nám časově posunul. Následně
po schválení proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a celá
akce by se mohla začít realizovat. Věřím, že tuto akci rozjedeme ještě
letos. Tak to jen v krátkosti, co nás čeká z těch velkých projektů, co
jsou před námi v letošním roce. Samozřejmostí je pochopitelně pro
nás zajištění chodu celé obce, údržby veřejných budov a veřejného
prostranství. Chtěl bych touto cestou také poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podílí na úklidu veřejných ploch kolem svých
domů v jakémkoliv ročním období nebo se zapojují do dalších
veřejných aktivit.

Vážení spoluobčané, dovolte mi i v této nelehké a nejisté době,
popřát vám a všem vašim blízkým krásné a požehnané Velikonoce a
radost z přicházejícího jara.

Bc. Josef Ovad, starosta obce

Co se děje ve školce
Již rok se všichni potýkáme s všudypřítomnou pandemií. Zavírají se
provozovny, obchody, školy. Je nutné dodržovat opatření, abychom
byli zdraví a náš život se vrátil do normálu. Na jaře loňského roku
byla uzavřena asi 2,5 měsíce i naše MŠ. Rodičům jsme průběžně
zasílali náměty na činnosti s dětmi. Podařilo se nám po znovu
otevření uspořádat zahradní slavnost a pasovat předškoláky. Rodiče
se akce mohli zúčastnit. Od září 2020 byl provoz bez omezení, ale
bylo nutné dodržovat opatření vydaná vládou. Přesto, že jsme
s dětmi nemohli jezdit na výlety, do divadel, připravili jsme pro děti
spoustu akcí a aktivit. Děti jsou zapojeny do projektu Malé
technické university – podařilo se nám uskutečnit lekci Stavitel
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města, Malý architekt, Malý inženýr, Malý projektant. Děti tvoří
stavby z kostek lega a přitom se učí a získávají nové poznatky.
Projektový den s mobilním planetáriem byl pro děti velmi zajímavý.
Děti shlédly dvě pohádky-jejich prostřednictvím se seznámily se
souhvězdím, poznaly planety, zajímavosti o kosmu. Následovaly
výtvarné činnosti, skládání puzzle Vesmír… Se Sokolem do života
aneb cvičíme se zvířátky je název celostátního projektu, do kterého
jsme se také zapojili. Ten děti motivuje ke cvičení. Maskotem je
sokolík Pepík, který vše kontroluje. Předvánoční čas byl plný
zábavného tvoření a her, zpívání, tančení a povídání. Čertovské
dovádění bylo veselé, vánoční besídku jsme měli pouze s dětmi.
Rodiče však nebyli ochuzeni, protože dostávali prostřednictvím FB
skupiny krátká videa, fotky apod. Besídku rodiče shlédli na
youtube-MŠ Vysočany-Besídka 2020. Během zimy děti s rodiči
vytvářeli stavby ze sněhu – fotky zasílali do MŠ nebo sdíleli na FB.
Radost z tvoření měli nejen děti, ale i rodiče. Karneval v kulturním
domě být nemohl, tak jsme ho uspořádali ve školce. Všechny děti i
paní učitelky přišli v maskách, pobavili jsme se a zasmáli. Nechyběl
letos ani tradiční Červený den.
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Nyní je MŠ uzavřena, děti tráví dny v rodinách. Předškoláci se dle
zákona musí distančně vzdělávat. Paní učitelky připravují pro děti
úkoly a náměty na činnosti pravidelně každý týden. Plnění a
kontrola probíhá v mateřské škole, vypracované úkoly rodiče
předávají do schránky školky. Tyto práce budou zařazeny dětem do
portfolií. Rodiče zasílají fotografie, jak děti pracují doma nebo
v přírodě, mailem do MŠ nebo na FB skupinu maminek-tím se
vzájemně inspirují a motivují, jak děti zabavit. Doufáme, že se brzy
opět sejdeme s dětmi ve školce.

Blíží se jaro, těšíme se na Velikonoce. Snad se brzy objeví sluníčko a
všichni se budeme moci zase vídat. Chci Vám všem popřát hodně
zdraví, optimismu a brzký návrat do „normálního života“.

Blanka Hejčová, ředitelka MŠ

Základní škola Vysočany
Velikonoce, svátky, které obyčejně signalizující jaro, teplo, sluníčko,
ale také barvení vajíček a pletení pomlázek klepou na dveře. V době,
kdy píšu tento příspěvek, mám hlavu plnou otázek: Budou letos
lepší než loni? Budeme se potkávat? Půjdou hoši na mrskút?
Uslyšíme nějakou velikonoční říkanku? Odpovědět nezná nikdo
z nás. Zasáhla nás pandemie, se kterou bojuje celý svět. Ovlivnila
veškerý život v naší zemi. Denně vidíme v televizi, slyšíme v rádiu
nebo čteme na internetu čísla hovořící o nemocných, uzdravených či
očkovaných. Tato situace se dotkla všech. Dnes však chci zmínit to,
jak moc se dotkla našich dětí a celých rodin. Jak jinak, jde o různě
skloňovanou distanční výuku. Nedávno v Týdeníku Školství vyšel
zajímavý článek s názvem: Připomínejme rodičům jejich zákonné
povinnosti, který ukazuje pohled na situaci ze strany rodiče a pak
náhled ze strany školského ombudsmana Ladislava Hrzala. Některé
pasáže si dovolím ve zkrácené úpravě použít:

Matka dvou školáků napsala:
„Máme dvě děti na základní škole, které díky pandemii jsou dlouho
mimo školu a nejvýraznější následky jsou tyto:
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· Ztratily pracovní i sociální návyky, mají nyní velký problém
vyvíjet komunikační aktivitu, nejsou schopné samostatně
efektivně pracovat.

· Jsou zcela závislé na internetu a online světě.
· Ztratily kontakt s komunitou vrstevníků z volnočasových aktivit.
· Zhoršila se velmi výrazně jejich fyzická kondice.
· Došlo k velkému zhoršení vztahů mezi dětmi a námi rodiči, vztah

je konfliktní a z jejich strany velmi negativní, z naší strany se
zas projevuje ponorková nemoc.

· Zhoršila se celkově jejich gramotnost, a to výrazně. Absence
prezenční výuky způsobila, že prakticky přestaly číst a vyvíjet
náročnější intelektuální aktivitu. Přitom není síla, která by je
dokázala přesvědčit, že toto není cesta.

· Naše děti, ač velmi pracovité a svědomité, mají záchvaty deprese
a beznaděje. Cítí se izolované a uvězněné.

Školský ombudsman odpověděl, že nevěří, že to, co matka školáků
popisuje, je zaviněno pouze distanční výukou. Spíše se mu zdá, že
tohle je názorná ukázka způsobu rodinného života před pandemií.
Ráno děti odešly do školy, tam se také naobědvaly, odpoledne se
vrátily domů, ale jen na chvilku, protože volné odpoledne jim
vyplňovaly zájmové kroužky. Při večeři se sešla celá rodina, pak
domácí úkoly, televize a spát.  Veškerou výchovu a vzdělávání rodiče
přenechali jiným. Kdyby to tak nebylo, neměli by dnes problémy
s tím, co popisují. Povídali si s dětmi? Trávili s nimi alespoň část
volného času? Zajímali se o to, co se učí ve škole? Chodili s nimi do
kina, divadla, na výstavy, na prohlídky hradů a zámků, do přírody?
Co školský ombudsman poradil? Pokuste se najít se svými dětmi
společné téma k rozhovoru, pomozte jim se zvládáním distanční
výuky, zajímejte se o jejich problémy, zahrajte si společně třeba karty,
prohlížejte společně fotografie z jejich dětství, běžte se společně projít,
zaběhat si, zajezdit na kole, … toho, co můžete dělat společně, je
hodně. Nehledejte však vinu pouze v tom, že děti právě teď nemohou
chodit do školy a do zájmových kroužků. Výchova a vzdělání dětí
podle §858 občanského zákoníků „zahrnuje práva rodičů, která
spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho
tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte,



Informace obce Vysočany

7

v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a
vzdělání, vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné
svéprávnosti“.

Abych pravdu řekla, po přečtení úvodu článku, jsem se s pisatelkou
ztotožňovala. Sice ne úplně ve všem, ale v některých bodech jsem to
viděla velmi podobně. Jsme zvyklí děti poslat do školy, kde kromě
vědomostí dostanou i teplý oběd, jsme rádi, když si děti pohrají
v družině, kde se nabaží plastelín, barviček, lepidel a všeho toho, co
doma dělá takový nepořádek, uvítáme, když nám děti v nějakém
kroužku pohlídají jejich vedoucí nebo trenéři. O děti máme zkrátka
velkou část dne postaráno. Zapomněli jsme se o ně víc zajímat,
protože na otázku: „Co nového bylo ve škole?“, jsem se většinou
dozvěděla, že nic. Děti si zvládaly skoro vše samy. Teď díky online a
informacím z elektronické žákovské knížky vidím, že toho je opravdu
hodně, co děti zvládají samy. Co všechno se ve škole naučí.

A závěr? Stále částečně souhlasím s maminkou-pisatelkou a moc se
těším, až se děti zase vrátí do školních lavic, ke stolům ve školní
jídelně, ke kroužkům, sportům, … Ale musím dát za pravdu i panu
Hrzalovi. Jako rodiče musíme vymýšlet „povolené“ aktivity, víc si
povídat, víc se potkávat. To přináší i více konfliktů, které se musíme
naučit řešit.

Jsou to především naše děti, naše radosti a starosti, naše povinnost,
naše zodpovědnost.Tak nám držím palce!

Eva Šmídová

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy,
škola rodinného typu

Podpora žáků je prioritou a škola je na ni připravena
Škola má díky dobré spolupráci pedagogů a proaktivnímu přístupu
jasnou představu, jaké dovednosti má žák ovládat. Výsledkem je
ucelený systém, který zahrnuje žákovské iPady, programovatelné
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roboty, jazykovou učebnu, elektronické verze učebnic, zabezpečenou
robusní internetovou síť atd. Všechna tato zařízení spolu
komunikují a lze je průběžně modernizovat. Díky tomu bylo
možné zapůjčit techniku žákům ihned, již před dotací MŠMT.
Proto se mohli do distanční výuky zapojit všichni žáci hned od
prvního dne. (Smutným faktem je dle šetření České školní inspekce
několik tisíc žáků, kteří neměli takové možnosti a výuky se prakticky
neúčastní).

Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., ředitel školy

I online výuka může dělat radost ostatním (Mgr. Monika Burdová, 5.A)
Každý týden vyrábíme s páťáky zábavnou formou něco nového.
Zařazujeme také rozcvičky, kdy se snažíme rozhýbat naše ztuhlá
těla a zvednout se od počítače.

Distanční výuka v první třídě (Mgr. Anna Musilová, 1.A)
Od března jsou dveře školy zavřené i pro ty nejmenší. Zcela jistě jste
si položili otázku, jak se ti nejmenší, kteří jsou na začátku,
seznamují s novým učivem? V naší škole jednoduše! Díky
interaktivním učebnicím můžou pozorovat a zkoušet, jak se píší
jednotlivá písmena a slova.

Projektový den ve 2.A. (Mgr. Ivana Kunderová, 2.A)
Pod rukama našich malých „zdravotníků“ vznikaly studie zásad
zdravého způsobu života, které jsme doplnili turistickými výpravami
do přírody i sportováním na sněhu v mrazivém počasí.

Vysvědčení s divadlem (Mgr. Jitka Muchová, 2.B)
Letošní předávání vysvědčení si děti zpestřili divadelními scénkami.
Vybrali si hříčky se zvířátky, nachystali rekvizity, s rodiči připravili
masky. Pro rodiče natočili video.

Přijímací zkoušky se blíží (Mgr. Alena Zukalová)
Polovina dubna se blíží a s ní přijímací zkoušky. Deváťáci se proto
pilně připravují nejen v hodinách, ale i v kroužku. Pracujeme
pravidelně, a to také formou distanční výuky.
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Hodiny ČJ (Mgr. Alena Zukalová)
I když to v současné době není jednoduché, žáci se snaží ze všech sil
pracovat v mluvnici, slohu i literatuře. Využíváme při práci nejen
klasické metody, učebnici nebo pracovní sešit, ale i několik aplikací,
které nám pomáhají v procvičování.

Angličtina venku (Mgr. Nikola Sehnalová, uč. Aj)
Žáci 4. třídy se učí anglicky i venku. Vytvořili např. venkovní slovník
pro kolemjdoucí. Žáky distanční výuka určitě nezaskočila!

Pohyb na čerstvém vzduchu (Mgr. Patrik Ševčík, zást. ředitele)
Nešvarem současné doby je dlouhé trávení času s mobilem nebo na
počítačích. Školy k tomuto nešvaru přistupují buď velmi
benevolentně nebo naopak úplným zákazem. Naše škola zvolila
nejnáročnější cestu, a to smysluplné využívání této techniky a
zároveň nabídku možnosti trávit čas o přestávkách venku, na
čerstvém vzduchu. Je to velmi náročný přístup, který klade velké

nároky na pedagogický sbor (neustále se vzdělávat, zapojovat do
pohybových aktivit a zabezpečit vetší množství dohledů o venkovní
prostory. Naším cílem je učit se a cítit se přitom dobře, a tomuto
cíli aktivní trávení přestávek odpovídá.

Příjemné prožití Velikonoc a blížících se jarních dnů přeje
jménem ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy

Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., ředitel školy

                                                                              Praktická výuka
                                                                            - výsadba motýlích keřů.

                                                                                Slouží poté k pozorování
                                                                               motýlů v přírodě
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Skautský oddíl Naděje Vysočany
Již více než rok se potýkáme s nepříjemnou situací, kterou
způsobuje celosvětová pandemie. Bohužel nám tedy není umožněno
scházet se osobně jako dříve. Pravděpodobně ani letošní jaro nebude
takové, jaké bychom si přáli. Díky tomuto článku však alespoň
trošku nahlédneme do historie posledních let, kdy bylo právě jaro
obdobím mnoha zajímavých akcí a setkání a zároveň poodhalíme
budoucí plány, v jejichž uskutečnění stále věříme. Kolem 22. dubna
jsme tradičně oslavovali Den Země. Jedná se o celosvětovou akci,
jejímž cílem je především ochrana životního prostředí. Dnes se tento
den slaví ve více než 193 zemích světa. Pro náš oddíl se Den Země
vždy pojí s úklidem odpadků v okolí obce a snažíme se tak
o zvelebení přírody, která nás obklopuje. Důležité jsou i Velikonoce.
Nejsou typické pouze vajíčky a pomlázkou, ale také s hrkáním, které
má v historii neodmyslitelné místo. Nejstarší členové našeho oddílu
se v roce 2019 právě na hrkání v naší obci podíleli a na Velký pátek
tak obnovili starou tradici. K hrkání se vážou různé pověry. Lidé se
dříve domnívali, že když na počátku jara udělají velký rámus na
polích, budou mít na celý rok pokoj od hlodavců. V křesťanském
světě je naopak hrkání spojeno s utrpením Ježíše Krista, který byl
zrazen a poté ukřižován. Kostelní zvony proto přestávají bít a ozývá
se pouze smutný zvuk dřevěných hrkaček. Závěrem se ale vrátíme
zpět do přítomnosti a zde se nabízí otázka: Co chystáme do
budoucna? Momentálně zvelebujeme skautskou klubovnu, proto se
můžeme společně těšit nejen na nové vybavení, ale také na nové
prostory, které zpříjemní naši činnost. Zároveň také připravujeme
letní stanový tábor, který by měl proběhnout v termínu 17. – 30.
července 2021. Vůbec poprvé se podíváme na nové tábořiště
u Javoříčka, které se nachází nedaleko hradu Bouzov. Stejně jako
v předchozích letech plánujeme vyrazit s černohorskými skauty
z 15. oddílu Kasiopeja. Téma celotáborové hry se ponese v duchu
amerického divokého západu. Ocitneme se v rozlehlých prériích,
kde se prohání bizoni, skrývají indiáni ale hlavně na místech, kde
budeme moci zažít nová dobrodružství. A na co se mohou účastníci
těšit? To možná napoví následující úryvek…
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,,Loď plná
odhodlaných

Evropanů po dlouhé
plavbě zakotvila

v přístavu. Všichni
věděli, že je

v následujících
dnech čekají jen
vyprahlé cesty a

mnohá nebezpečí.
Vidina úspěchu byla
zatím v nedohlednu.
Všechny však hnala
touha po svobodě a
velkém bohatství…‘‘

Hodnocení sezony stolního tenisu
Sezona 2020/21 byla důsledkem koronaviru velice krátká. Áčko
stihlo sezonu v KS II rozehrát čtyřmi povedenými domácími zápasy.
V nich kluci slavili čtyřikrát vítězství a vyhřívali se na krásném
druhém místě tabulky KS II. Výborně do mužstva zapadl Pavel
Pernička a bez jediné porážky se skvěle prezentoval Aleš Zukal,
který má u nás vyřízený střídavý start. Poté byla sezona ovšem
přerušena a čekalo se na zlepšení situace. To bohužel nenastalo a
ke dni 28.2.2021 byla sezona nadobro ukončena. V soutěžích nikdo
nepostupuje ani nikdo nesestupuje. V následující sezóně budou mít
všechna družstva nárok podat přihlášky do stejných soutěží.
Okresní soutěže, ve kterých jsme měli přihlášené naše další dvě
družstva se ani nestihli rozjet. A dne 25.1.2021 byla definitivně
zrušena celá sezona. Již na konci minulé sezony se nekonal tradiční
Velikonoční turnaj.  A není žádným překvapením, že v té letošní se
nekonal turnaj vůbec žádný. Nezbývá nám tedy než jen věřit a
doufat, že se situace konečně zlepší a v září rozehrajeme sezonu tak,
 jak jsme bývali zvyklí. Všichni už se moc těšíme.
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Informace římskokatolické
farnosti Vysočany

Jsou před námi Velikonoce, které jsou největším křesťanským
svátkem v roce, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vzhledem
k aktuální pandemické situaci je umožněno účastnit se v našem
kostele bohoslužeb pouze dvaceti farníkům. Proto mají přednost ty
rodiny, které mají sloužený úmysl. Pořad bohoslužeb v našem

 farním kostele sv. Cyrila a Metoděje je na webu obce
www.vysocany.com/farnost/ohlasky. Sledovat mše svaté můžete
také prostřednictvím on-line přenosů, jejichž seznam je uveřejněný
na www.mseonline.cz, dále v České televizi nebo na TV Noe.

Aktuální kontakty na naši farnost jsou: e-mail vysocany@dieceze.cz,
farář Jiří Hének 603 827 721, jáhen Bořivoj Sekanina 737 230 853.

Přeji vám pevné zdraví, naději a optimismus, k tomu vytrvalost
v dobrém a Boží požehnání.

Bořivoj Sekanina, stálý jáhen

             SDH Housko
             a

              SDH Vysočany
              Vám také přejí

              Veselé Velikonoce

Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Moravském krasu
tel: 516 435 350; mail: obecniurad@vysocany,com; www.vysocany.com
Zpracovala: Ing. Bc. Lenka Ševčíková, místostarostka obce Vysočany


