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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám další číslo našeho obec-
ního zpravodaje. Po roce se opět připra-
vujeme na vánoční svátky a nový rok. 
Všichni jsme před rokem doufali a přáli 
si, že další rok a doba, která je před námi, 
bude alespoň už trochu normálnější, 
klidnější a jistější. Koronavirová krize, 
kterou prožívá celý svět, však svírá lid-
stvo a udržuje nás v nejistotách a zmat-
cích. Nejistoty přetrvávají všude, kam se 
podíváme. Jsou vidět takřka ve všech od-
větvích ekonomiky, hospodářství, zdra-
votnictví, turismu i kultury. Troufnu si 
však říci, že napjaté vztahy jsou i ve spo-
lečnosti, často i v mezilidských vztazích, 
kde tato koronavirová krize názorově 
společnost rozděluje.     
Dovolte mi, abych i přes toto všechno 
Vás všechny povzbudil v nadcházejícím 
vánočním čase. Nalaďme se na atmosfé-
ru nejkrásnějších křesťanských svátků 
v roce a nenechme se vykolejit z našich 
představ, radostí a tradic. 
Je jisté, že i přes všechny tyto obtíže 
byl celý rok pro všechny z nás naplněn 
spoustou práce, povinnostmi a úkoly. 
Jinak tomu totiž nebylo ani na obci. 
Zdárně jsme ukončili výstavbu obec-
ních bytů v Housku a dokončili jsme 
další etapu realizace nových chodníků 
kolem státní silnice mezi oběma částmi 
obce. Touto realizací stavby došlo k za-
jištění bezpečnosti silničního provozu, 
především pak chodců. Letos se poda-
řilo také zahájit výstavbu nové moderní 
požární zbrojnice v Housku nad ryb-
níkem, která bude sloužit pro zásaho-
vou jednotku obce Vysočany. Zásahová 
jednotka je tvořena jak z dobrovolných 
hasičů z Houska, tak z Molenburka. 

Nová zbrojnice zajistí zázemí pro vyba-
vení a techniku, kterou hasiči disponují, 
a vytvoří se důstojné prostředí pro tuto 
celou jednotku. Jsem přesvědčen, že 
tímto novým zázemím se i zvýší akce-
schopnost zásahové jednotky pro pří-
padnou pomoc v nenadálých živelných 
a životních situacích, kterých není v po-
slední době málo. Na výstavbu zbrojni-
ce se podařilo po dlouhých letech získat 
finanční prostředky z Generálního ředi-
telství hasičského záchranného sboru 
České republiky ve výši 4,5 mil. korun. 
Další finanční dotaci ve výši 3 mil. ko-
run také poskytl i Jihomoravský kraj. 
Tento velký plánovaný projekt tak letos 
mohl být konečně zahájen a v příštím 
roce bude jistě zdárně dokončen. V le-
tošním roce se také zahájila první etapa 
rekonstrukce výletiště „Pod Lipami“. 
V tomto areálu byly kompletně zrekon-
struovány lavičky a na místě již nevy-
hovujících a nedůstojných záchodků, 
které byly kompletně zbourány, byly 
zbudovány nové moderní sociálky. 
V rámci celého roku bylo nutné zabez-
pečit také chod příspěvkových orga-
nizací, kam patří základní a mateřská 
škola. Bylo potřeba zajistit údržbu ve-
řejných prostranství v každém ročním 
období, kde jako každý rok musí obec 
vynaložit nemalé finanční prostředky. 
Finančně se také obec podílí na podpo-
ře místních spolků a organizací. Právě 
místní spolky, složky a organizace jsou 
přínosným jádrem společenského ži-
vota v obci. I přes velké budované in-
vestiční náklady, které obec za poslední 
roky vynaložila a musela mimo jiné za-
jistit provoz veřejných budov i admini-
strativní chod celé obce, hospodaří obec 
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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

zodpovědně s vyrovnaným rozpočtem. 
Jsem přesvědčen, že takto zodpovědně 
je rozpočet nastaven i pro následující 
rok, který nás čeká. Také se chci zmínit 
o novém kabelovém propojení vysoké-
ho napětí pro naši obec od Nivy, který 
má zajistit a zabezpečit bezproblémo-
vou dodávku elektrické energie do naší 
obce. Všichni si jistě vzpomeneme na 
časté výpadky elektrické energie vli-
vem rozmarů počasí, kdy především 
úsek vysokého napětí od Šošůvky byl 
v důsledku padajících stromů bez elek-
trického napětí a na opravu vedení se 
čekalo často desítky hodin. Vedení vy-
sokého napětí není sice ve správě obce, 
nicméně několik roků i obec vyjednáva-
la o těchto problémech se správcem sítě, 
který dlouhodobě řešil zemní kabelový 
propoj vysokého napětí na Nivu. Obec 
také několikrát jednala i s Lesy České 
republiky ohledně pokácení nebezpeč-
ných vzrostlých porostů kolem vedení 
vysokého napětí. Byl to všechno doslo-
va boj s větrnými mlýny. Dokonce jsem 
celou věc řešil i na politické úrovni. Vel-
mi nám tehdy byla nápomocna mimo ji-
ných i senátorka paní Ing. Jaromíra Vít-
ková, za což děkuji. Jednání se účastnili 
i někteří občané, ve kterých jsem cítil 

obrovskou podporu, za což také děkuji. 
Nyní na základě informací od správce 
sítě elektrické energie je kabelové ve-
dení plně funkční a v provozu. Tak si 
přejme, aby vše fungovalo.
Je zvykem za uplynulý rok také zhod-
notit kulturní a společenské dění v obci. 
S kulturními a společenskými akcemi už 
to bylo v obci horší. Všichni však víme, že 
to byl důsledek různých vládních opatře-
ní, které byly vyhlašovány v souvislosti 
s děním kolem koronavirové krize. Zde si 
zase přejme, aby se už konečně vše zlep-
šilo a mohl se obnovit běžný život bez 
omezení. 
Chtěl bych touto cestou také poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem po-
díleli a stále podílí na úklidu veřejných 
ploch kolem svých domů v jakémkoliv 
ročním období nebo se zapojují do dal-
ších veřejných aktivit.  
Vážení spoluobčané, na závěr si dovolím 
Vám všem popřát jménem svým i jmé-
nem zastupitelstva obce klidné a spoko-
jené prožití svátků vánočních a do roku 
2022 především hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a víru v lepší časy.

Bc. Josef Ovad, starosta obce
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Schůze Rady obce Vysočany
Rada obce Vysočany na svých zasedáních 
v roce 2021 mj. schválila:

• finanční dar ve výši 500 Kč pro Sjed-
nocenou organizaci nevidomých 
a slabozrakých ČR

• darovací smlouvu ve výši 3.000 Kč 
pro Svaz tělesně postižených v Čes-
ké republice z. s.

• zveřejnění záměru prodat nemo-
vitý majetek v katastrálním úze-
mí Housko, obec Vysočany, poze-
mek p. č. 316/1 – část oddělenou 
geometrickým plánem č. 197 – 
513/2020 jako díl „a + c“ o výměře 
6 m² a p. č. 316/1 – část oddělenou 
geometrickým plánem č. 197 – 

úřední HOdIny:
Obecní úřad: pondělí a středa 8:00–17:00, v ostatní dny dle dohody
Matrika: pondělí 18:00–19:00
Místostarostka: pondělí 17:30–19:00

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 16. veřejném zasedání dne 22. září 2021 výši 
poplatku za svoz komunálních odpadů 620 Kč za poplatníka. Poplatek je splatný 
jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2022, nebo ve dvou stejných splátkách, 
nejpozději do 31. března 2022 a 30. září 2022.
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 29. listopadu 
2021 schválila cenu vodného na rok 2022 ve výši 79,45 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.

teRMíny SVOZu OdPAdů V ROce 2022:

leden: 5., 19.
únor: 2., 16.
březen: 2., 16., 30.
duben: 13., 27.
květen: 11., 25.
červen: 8., 22.

červenec: 6., 20.
srpen: 3., 17., 31.
září: 14., 28.
říjen: 12., 26.
listopad: 9., 23.
prosinec: 7., 21.
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 513/2020 jako díl „f + g o výměře 
7 m²

• rozpočtová opatření č. 1/2021, 
5/2021, 6/2021, 8/2021, 9/2021, 
10/2021

• dohodu o provedení práce za pří-
pravu zápisu do kroniky obce za 
rok 2020

• formulář Žádost o dotaci z rozpočtu 
obce Vysočany pro rok 2021

• zadávací řízení na veřejnou zakáz-
ku s názvem „Areál výletiště Pod 
Lipami SO.04 WC“ a veřejnou za-
kázku s názvem „Areál výletiště 
Pod Lipami SO.05 LAVIČKY“

• zadávací řízení na veřejnou zakáz-
ku s názvem „Realizace chodníků 
ve Vysočanech SO 102 a SO 103“

• darovací smlouvy na darování fi-
nanční částky k úhradě nákladů 
na kastraci koček v celkové výši 
1 600 Kč

• smlouvu pro umístění Z-boxu 
a spolupráci při jeho provozování 
se společností Zásilkovna s.r.o.

• hospodářský výsledek Základ-
ní školy Vysočany za rok 2020 ve 
výši 174.463,13 Kč a povolila pou-
žít částku 171.886,23 Kč na pokrytí 
zhoršeného hospodářského výsled-
ku z roku 2019 a částku 2.576,90 Kč 
převést do fondu rezervního

• účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace Základní škola Vysočany za 
rok 2020

• hospodářský výsledek Mateřské 
školy Vysočany za rok 2020 ve výši 
18.179 Kč a převedení této částky do 
rezervního fondu

• účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Vysočany za 
rok 2020

• nejvýhodnější nabídku na zakázku 
„Realizace chodníků ve Vysočanech 
SO 102 a SO 103“, kterou předložila 
firma GALVA TRANS, s.r.o.

• smlouvu o dílo na stavební práce 
„Realizace chodníků ve Vysočanech 
SO 102 a SO 103“ s firmou GALVA 
TRANS, s.r.o.

• nejvýhodnější nabídku na zakázku 
„Areál výletiště Pod Lipami SO.04 
WC“, kterou předložila firma JOŠI-
STAV s.r.o.

• smlouvu o dílo na stavební práce 
„Areál výletiště Pod Lipami SO.04 
WC“ s firmou JOŠISTAV s.r.o.

• dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze 
dne 27. 7. 2020 s firmou PSVS – 
STRUKTURE, s.r.o.

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 3.000.000 Kč 
na realizaci projektu „Stavba po-
žární zbrojnice pro JSDH Vysoča-
ny“ a Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje

• zveřejnění záměru prodat nemo-
vitý majetek v katastrálním území 
Housko, obec Vysočany, pozemek 
p. č. 193/2 – část oddělenou geome-
trickým plánem č. 194 – 10129/2020 
jako díl „a“ o výměře 41 m² a jako 
díl „b“ o výměře 57 m²

• finanční dar ve výši 3.000 Kč pro 
Český svaz včelařů, z. s., ZO Sloup 
v Moravském krasu

• darovací smlouvu mezi obcí Vyso-
čany a firmou TOP LANTIS SPOL 
s.r.o.

• osvědčení, že po rezignaci na člena 
Zastupitelstva obce Vysočany pana 
Jiřího Hejče se stal členem Zastupi-
telstva obce Vysočany pan Martin
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 Přibyl za volební stranu KDU-ČSL, 
a to dnem 01. 04. 2021

• dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze 
dne 27. 7. 2020 mezi firmou PSVS-
-STRUKTURE s.r.o.

• projekt „Novostavba RD Housko 
na p. č. 22, v k. ú. Housko, obec Vy-
sočany

• smlouvy o poskytnutí investič-
ních příspěvků č. 2/21, 5/21, 8/21, 
10/21, 12/21, 14/21 mezi svazkem 
obcí Drahanská vrchovina a obcí 
Vysočany

• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Areál výletiště Pod Lipami 
SO.04 WC“

• smlouvu o spolupráci k projektu 
společných nákupů energií na rok 
2022 s obcí Blatnička

• nejvýhodnější nabídku na zakázku 
Technický dozor investora při rea-
lizaci stavby „Vysočany – Výstavba 
požární zbrojnice“, kterou předloži-
la firma INGSTEP s.r.o.

• příkazní smlouvu s firmou ING-
STEP s.r.o.

• nejvýhodnější nabídku na zakázku 
stavebních prací na akci „Vysoča-
ny – Výstavba požární zbrojnice“, 
kterou předložila firma Letostav, 
spol. s.r.o.

• smlouvu o dílo na stavební prá-
ce „Vysočany – Výstavba požární 
zbrojnice“ s firmou Letostav, spol. 
s.r.o.

• Mateřské škole Vysočany činnost 
financovanou z jiných zdrojů na 
realizaci projektu v rámci výzvy 
02_20_080 Šablony III Operačního 
programu Výzkum, vývoj, vzdě-
lávání (OP VVV) „MŠ Vysočany 
80“

• finanční částku 2.000 Kč na občerstve-
ní pro závodníky a pořadatele 1. roč-
níku soutěže Vysočanský strongman

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 117.370 Kč 
z dotačního programu „Dotace 
obcím na zpracování územních 
plánů 2021“ na realizaci projektu 
„Změna č. 1 územního plánu Vy-
sočany“ a smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje

• vyřadit nepotřebný majetek Základ-
ní školy Vysočany

• licenční smlouvu o veřejném provo-
zování s Ochranným svazem autor-
ským pro práva k dílům hudebním, 
z. s.

• smlouvy o nájmech obecních bytů 
A, B a C v části obce Housko

• 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

• dodatek č. 1 ke smlouvě o spoluprá-
ci ze dne 7. 6. 2021 k projektu spo-
lečných nákupů energií na rok 2022 
s obcí Blatnička

• poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč 
pro Junák skaut, z. s.

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

• zápis do kroniky obce Vysočany za 
rok 2020

• dohodu o provedení práce za vy-
hotovení zápisu do kroniky obce za 
rok 2020

• smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene číslo PR – 
001030069167/007 – ENGB se spo-
lečností EG.D, a.s.
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Zasedání Zastupitelstva obce Vysočany
Zastupitelstvo obce Vysočany na svém 
13., 14., 15. a 16. zasedání mj. schválilo:

• inventarizační zprávu za rok 2020
• poskytnutí investiční dotace ve výši 

50.000 Kč Tělovýchovné jednotě Vy-
sočany

• poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 100.000 Kč Tělovýchovné jed-
notě Vysočany

• volbu člena Finančního výboru Za-
stupitelstva obce Vysočany Martina 
Přibyla

• odměnu neuvolněnému členu za-
stupitelstva – členu Finančního vý-
boru Zastupitelstva obce Vysočany 
Martinu Přibylovi ve výši 450 Kč/
měs. od 1. 6. 2021

• souhlas s celoročním hospodařením 
obce za rok 2020 bez výhrad

• účetní závěrku obce Vysočany za 
rok 2020

• hospodaření obce k 30. 4. 2021, 
k 31. 8. 2021

• Rozpočtová opatření č. 3/2021, 
4/2021, 7/2021

• prodej části pozemku p. č. 193/2 
v k. ú. Housko, obec Vysočany, 
oddělený geometrickým plánem 
č. 194 – 10129/2020 jako díl „a“ 
o výměře 41 m² za cenu 50 Kč/m²

• prodej části pozemku p. č. 193/2 
v k. ú. Housko, obec Vysočany, 
oddělený geometrickým plánem 
č. 194 – 10129/2020 jako díl „b“ 
o výměře 57 m² za cenu 75 Kč/m²

• bezúplatné nabytí částí pozemku 
p. č. 737 v k. ú. Moleburk, obec Vy-
sočany, oddělené geometrickým 
plánem č. 394-641/2019, označené 
jako pozemky p. č. 737/4 o výměře 
44 m² a p. č. 737/5 o výměře 1 m², 

dále bezúplatné nabytí částí pozem-
ku p. č. 300/2 v k. ú. Housko, obec 
Vysočany, oddělené geometrickým 
plánem č. 190-641/2019, označené 
jako pozemky p. č. 300/6 o výměře 
101 m² a p. č. 300/7 o výměře 118 m², 
dále bezúplatné nabytí části pozem-
ku p. č. st. 109/5 v k. ú. Housko, obec 
Vysočany, oddělené geometrickým 
plánem č. 190-641/2019, označené 
jako pozemek p. č. st. 109/8 o výmě-
ře 3 m² od Jihomoravského kraje

• závazek dofinancovat rozdíl mezi 
celkovou cenou předmětu plnění 
a poskytnutou dotací na akci „Vyso-
čany – výstavba požární zbrojnice“ 
do plné výše z vlastních zdrojů

• zrušení předkupního práva na po-
zemek p. č. 384/3, v k. ú. Molen-
burk, obec Vysočany

• nákup pozemků parc. č. 7 – o výmě-
ře 989 m², parc. č. 21 – o výměře 1342 
m², parc. č. 36 – o výměře 2561 m², 
parc. č. 64/1 – o výměře 3211 m², 
parc. č. 68/6 – o výměře 1513 m², 
parc. č. 566/15 – o výměře 2771 m², 
parc. č. 566/20 – o výměře 1281 m², 
parc. č. 567/1 – o výměře 3845 m², 
parc. č. 568 – o výměře 3273 m², spo-
luvlastnického podílu o velikosti 
id. ½ na pozemku parc. č. 405/16 – 
o výměře 3589 m², spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti id. ½ na 
pozemku parc. č. 747/1 – o výměře 
317 m², spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. ½ na pozemku parc. 
č. 747/4 – o výměře 162 m², spolu-
vlastnického podílu o velikosti id. ½ 
na pozemku parc. č. 747/5 – o vý-
měře 179 m² a spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. ½ na pozemku 
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parc. č. 747/15 – o výměře 234 m², 
vše v k. ú. Molenburk, obec Vysoča-
ny, a to za cenu 25 Kč/m² 

• dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru 
s Komerční bankou

• Obecně závaznou vyhlášku č. 1 
/2021 o stanovení obecního systé-
mu odpadového hospodářství

• pro rok 2022 výši poplatku za svoz 
komunálních odpadů v částce 
620 Kč na poplatníka

• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 
o místním poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství

• prodej částí pozemku p. č. 316/1 
v k. ú. Housko, obec Vysočany, 

oddělený geometrickým plánem 
č. 197 – 513/2020 jako díl „a + c“ 
o výměře 6 m² za cenu 75 Kč/m² 
a jako díl „f + g“ o výměře 37 m² za 
cenu 75 Kč m²

• nákup části pozemku p. č. st. 22/2 
v k. ú. Housko, obec Vysočany, 
oddělený geometrickým plánem 
č. 197 – 513/2020 jako díl „d“ o vý-
měře 3 m² za cenu 75 Kč/m²

• odměnu neuvolněné člence komi-
se rady obce – Kulturní a sociální 
komise – Mgr. Evě Ditrichové od 
1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 
2.100 Kč/měs. a od 1. 1. 2022 ve výši 
900 Kč/měs.

Kulturní a sociální komise
Vážení spoluobčané,
stejně jako loňský rok se i letošní nesl ve 
znamení vládních omezení v souvislosti 
s nemocí covid-19. Kulturní akce (plesy, 
koncerty a divadla) v obci byly zrušeny. 
Prostory kulturního domu byly využí-
vány jen velmi zřídka, přede-
vším v létě. Uskutečnily se zde 
zejména rodinné oslavy, méně 
pak veřejné akce (např. dětský 
bazárek) a za dodržení nastave-
ných hygienických podmínek se 
do sálu kulturního domu vrátil 
stolní tenis.
I za těchto ztížených okolnos-
tí jsme v tomto roce navštívili 
naše občany, kteří slavili vý-
znamná životní jubilea. S ma-
lým dárkem a blahopřáním 
bylo obdarováno celkem 36 ju-
bilantů – 21 žen a 15 mužů. 
Z toho 14x 70 roků, 9x 75 roků, 
5x 80 roků, 3x 85 roků a 90 let  
 

a více oslavilo 5 občanů. Všem letošním 
jubilantům ještě jednou srdečně gratulu-
jeme a do dalších let přejeme vše nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Nej-
starší občan naší vesnice oslavil v květnu 
krásných 100 let.

Vlevo: Pan Adolf Zouhar, 100 roků; vpravo: Eva  
a Vašek gratulují jménem obce nejstaršímu  

pamětníkovi Vysočan (foto Jiří Kubík).
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Vítání občánků proběhlo v letošním roce za 
stejných podmínek jako v roce 2020. Dárky 
pro naše nové spoluobčánky byly předány 
dodatečně. Do svazku obce bylo přivítáno 
celkem 6 dětí (1 děvčátko a 5 chlapců).
Vánoce jsou za dveřmi a rok se nám blíží 
ke konci. Proto bych si Vám všem, váže-
ní spoluobčané, dovolil popřát za celou 
Kulturní a sociální komisi krásné prožití 
vánočních svátků a hlavně pevné zdraví, 
štěstí, rodinné pohody a životního opti-
mismu v nadcházejícím roce 2021.

Mgr. Václav Kolomazníček, 
předseda Kulturní a sociální komise

Mobilní Rozhlas ve Vysočanech 
Pokud zmeškáte hlášení, díky aplikaci 
Mobilní Rozhlas budete mít důležité in-
formace z naší obce vždy při ruce. Ať už se 
jedná o plánovanou odstávku vody, elek-
triky nebo další důležité novinky. S Mo-
bilním Rozhlasem Vás nic nepřekvapí.

Hlavní přínosy aplikace:
•  Varování v krizových situacích – va-

rování při nečekaných krizových udá-
lostech.

• Aktuální informace – v profilu obce 
najdete novinky, kontakty, pozvánky 
na kulturní a prodejní akce, tipy na 
výlety a mnoho dalších užitečných in-
formací.

Stáhněte si aplikaci Mobilní Rozhlas do 
svého mobilního telefonu.

InStALAce KROK PO KROKu:
1. Ikona Obchod Play
 

2. Do vyhledávače napíšete Mobilní 
Rozhlas a nainstalujete.

3. Po instalaci klikněte „otevřít“.
4. Po otevření zvolíte region (ČR) a za-

registrujete se pomocí svého telefon-
ního čísla.

5. Přijde Vám sms se čtyřmístným 
autorizačním kódem, který zadáte do 
připravené tabulky.

6. Do vyhledávače napíšete Vysočany 
(okres Blansko), poté dokončíte regis-
traci a uložíte.
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Od této chvíle Vám budou chodit do Vašeho mobilního telefonu všechny důležité 
informace z Vysočan, ať už jste u lékaře, v práci nebo třeba na nákupech.

Mgr. Václav Kolomazníček, předseda Kulturní a sociální komise

Prorodinný audit v naší obci

Po získání Základního certifikátu ze dne 
17. května 2018 za splnění první fáze au-
ditu získala naše obec dne 26. října 2021 
Plný certifikát auditu familyfriendlyco-
mmunity. Skončilo tak tříleté období, kdy 
jsme úspěšně realizovali patnáct schvále-
ných opatření. Plný certifikát dosvědču-
je, že obec rozvíjí generačně vyváženou 
rodinnou politiku. Tento Plný certifikát 
převzala od radní Jihomoravského kra-
je paní Jany Leitnerové v science cen-
tru VIDA! v Brně paní místostarostka 
Ing. Bc. Lenka Ševčíková, která je od roku 
2018 obcí Vysočany pověřena k realizaci 
tohoto projektu. 

Zde je přehled toho, co se v rámci projek-
tu podařilo zrealizovat:
OPAtření č. 1: Společné vysazení stro-
mu rodiči nově narozených dětí přivíta-
ných do svazku obce
– byly vysazeny ovocné stromy rodiči za 

děti narozené v roce 2017, 2018 a 2019 
v lokalitě u rybníka Polačka

OPAtření č. 2: Zabezpečení volných 
chodníků pro chodce
– byl uveřejněn článek v obecním zpra-

vodaji a na webových stránkách obce 
a pan starosta jednal osobně s některý-
mi vlastníky vozidel

OPAtření č. 3: Vybudování dětského 
hřiště v části obce Housko
– byly nakoupeny a nainstalovány hou-

pačky a workoutový prvek a za pomoci 
členů SDH Housko vyrobeno pískoviště
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OPAtření č. 5: Instalace venkovního 
ping-pongového stolu
– byl zakoupen a instalován venkovní 

ping-pongový stůl v areálu malého 
hřiště pod základní školou

OPAtření č. 6: Realizace přednášky pro 
seniory
– byly zrealizovány výstava a přednáš-

ka ke 100. výročí založení ČSR nejen 
pro seniory

OPAtření č. 7: Setkání seniorů – Den 
pro seniory
– byl uspořádán koncert hudební skupi-

ny Veselá Trojka
OPAtření č. 8: Rozvoj péče o osamělé 
seniory
– byly navštíveny domácnosti seniorů 

v naší obci a vyplněny dotazníky, které 
čeká následné vyhodnocení

OPAtření č. 9: Zdravotní cvičení
– v kulturním domě, později v tělocvič-

ně základní školy, byla cvičena jóga
OPAtření č. 10: Výstavba obecních 
bytů

– byla úspěšně zrealizována výstavba 
obecních bytů v místní části Housko. 
Všechny tři byty již mají své nájemníky. 

OPAtření č. 11: Instalace odpadkových 
košů
– bylo zakoupeno a nainstalováno něko-

lik odpadkových košů se sáčky na psí 
exkrementy  

OPAtření č. 13: Zvýšení počtu laviček 
v obci
– bylo zakoupeno a nainstalováno něko-

lik venkovních laviček, kdy jednu již 
stačil odcizit neznámý pachatel  

OPAtření č. 15: Úprava výletiště Pod 
Lipami
– byly zrealizované přípojky inženýr-

ských sítí, byly vykoupeny pozemky 
v areálu, které nebyly ve vlastnictví 
obce, bylo postaveno nové sociální za-
řízení a opraveny venkovní lavičky. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se zapojili do tohoto projektu.
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Mateřská škola Vysočany
Malé lásky
Název jsem si vypůjčila z jednoho televiz-
ního pořadu. Malé lásky – to jsou naše děti. 
Máme ty naše andílky a čertíky v jednom 
nejradši na světě. Učíme je chodit, mluvit, 
jsme jim vzorem v chování, jednání, … Dů-
ležité pro budoucí život je mimo jiné vést 
děti k samostatnosti. První velkou zkouš-
kou je (kromě spaní u babičky – to je stá-
le v rodině) docházka do mateřské školy. 
Odpoutat se na téměř celý den od rodiny, 
maminky, je někdy opravdu těžké. Dříve či 
později to však – s pomocí rodiny a paní uči-
telky – zvládnou. Ranní příchod s křikem: 
„Běž pryč! Nech mě! Nechytej na mě!“, kte-
rý se ozývá z prostoru pod stolečkem, kam 
se dítě ukrylo, se během pár týdnů dokáže 
změnit na radostný přeskok z mámina ná-
ručí do náručí učitelky a silné objetí (které 
vyjadřuje pocit bezpečí a přijetí učitelky do 
okruhu blízkých) a volání: „Ahoj mami!“. 
Nezapomenutelné zážitky! Potom děti od-
chází do základní školy. Vždycky v červnu 
se s nimi slavnostně loučíme, většinou se sl-
zami v očích, vzpomínáme na vše, co jsme 
spolu prožili… Po prázdninách zase vítáme 
a konejšíme 
nové děti… 
Kolik takových 
červnových lou-
čení a zářijových 
začátků jsem ve 
školce zažila? 
No, od roku 1982 
(s přestávkami, 
kdy jsem se 
starala o svoje 
dvě malé lásky) 
asi dost… Moje 
první školkové 
malé lásky mají 
krásných 40+

a do školky už vodily i svoje děti. Potom 
nastávají vtipné situace, kdy tyto děti oslo-
vujeme jmény jejich rodičů. Takže při od-
chodu ze školky voláme: „Pro Honzíka!“ – 
a tatínek Honza jde pro Kubíka. Ale, jak 
slyším od rodičů a prarodičů, ostatním se 
to taky občas plete, jména dětí, vnoučat, … 
Ve vysočanské školce pracuji od ukončení 
střední školy. První roky, když se děti ob-
čas spletly, mě oslovily: „Mami- teda paní 
učitelko…“. Po létech se začalo střídat 
„mami“ s „babi“, poslední dobou převa-
žuje „babi“… Asi zaznamenaly moji po-
stupnou proměnu z maminky na babičku, 
tu vizuální. Evidentně dokáží rozlišit a po-
jmenovat osoby podle věku (vzhledu) – 
dítě, maminka, babička… Některé babič-
ky chodí do práce, některé už ne – a k těm 
se teď přidám i já. Měla jsem to štěstí, že 
i když moje děti vyrostly, byla jsem díky 
svému povolání stále obklopena malými 
láskami. Děkujeme za důvěru, se kterou 
nám do mateřské školy svěřujete své děti. 
Přeji všem spoustu radostí a málo starostí 
s dětmi, hodně zdraví a lásky v roce 2022. 

       Zdeňka Lukášková
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Základní škola Vysočany
Počítač = dobrý pomocník, ale zlý pán
Když se řekne Šablona (velké písme-
no š není chyba), řadě lidí ve školství 
vstávají hrůzou vlasy na hlavě, jiní 
mají spokojený úsměv na tváři, další 
jen pokrčí rameny. Naše školská Šab-
lona není, jak říká Wikipedie, předloha 
nebo vzor v pravém smyslu slova. Jed-
ná se o zkrácený a pracovní název pro 
projekty financované Evropskou unií, 
které jsou vykazovány zjednodušeným 
způsobem. Šablony jsou jedním z mož-
ných zdrojů, prostřednictvím kterých 
mohou školy získat finanční prostřed-
ky na svou činnost. Administrativa je 
nepříjemná, ale bonus finanční či vzdě-
lávací jednoznačný.
Naše škola už několik let získává fi-
nance na různé aktivity zrovna tímto 
způsobem. V letošním roce pokraču-
jeme v činnosti klubu zábavné logiky, 
ve čtenářském klubu, v badatelském 
a klubu anglické konverzace, projekto-
vých dnech s odborníky jak ve škole, tak 
mimo školu, setkáváních rodičů nebo ve 
vzdělávání pedagogů.
Speciální místo zaujala Šablona „Využi-
tí ICT ve vzdělávání ve školní družině“. 
Dětmi je velmi oblíbená. Díky těmto 
financím jsme mohli nakoupit tablety, 
notebooky nebo počítače, které jsme za-
čali využívat jak v družině, tak ve vy-
učování. Naším úkolem je získávání 
dovedností a zručnosti při práci s těmito 
přístroji. Pracujeme s výukovými progra-
my, se zajímavými aplikacemi, s informa-
cemi, internetem, textovým a grafickým 
editorem. Nejzajímavější a nejzábavnější 
je fotografování nebo natáčení krátkých 
videí. Čas zůstává i na hry, které rozvíjí 
zejména logické myšlení.

Když koronavirus na čas zavřel školy, 
počítače se staly součástí distanční vý-
uky. Načerpané zkušenosti se hodily. 
A najednou jsme měli pocit, že všichni 
mají rychlé připojení, každé dítě počítač, 
webkameru a sluchátka. Opak byl prav-
dou. Tak jednoduché to pro mnoho rodin 
nebylo. A co víc, úplně se zapomnělo na 
to, že děti se stávají součástí kyberprosto-
ru a jejich ohrožení se zvyšuje. Co s tím? 
Takže někteří si oddychli, když on-line 
vyučování skončilo, protože to pro ně 
bylo víc stresující než vyučování ve třídě. 
Otázka ochrany dětí však zůstává.
Ať je to výuka, nebo hry a zábava, kdy 
děti musíme od počítače zahánět, všich-
ni víme, že nadměrné sezení u počítače 
dětem škodí. Fyzicky i psychicky. Dů-
ležité jsou přestávky, ideálně proložené 
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Základní škola Ostrov u Macochy
Protože minulý školní rok byl pozname-
naný výukou na dálku, pustili jsme se 
hned do práce. Tak tedy zopakovat uči-
vo, procvičit, navázat na nečekaně přeru-
šená kamarádství a můžeme pokračovat 
v běžné každodenní školní práci.
Výuku angličtiny opět posílil rodilý 
mluvčí. Pokud to okolnosti umožní, část 
výuky probíhá v terénu. Žáci se účastní 
poznávacích exkurzí, škol v přírodě a učí 
se vlastním prožitkem. Zkušenosti získa-
né distanční výukou využíváme i nadále 
všude tam, kde pomáhají lépe zvládat 
proces učení.
Na dalších řádcích přinášíme malou 
ochutnávku alespoň některých aktivit, 
které jsme prožili. Další nás čekají. Cílem 
je umožnit dětem osvojit si nejen znalos-
ti, ale také dovednosti a vnímání souvis-
lostí. Kvalitní výuku podporuje neustálé 
vzdělávání pedagogů. Toto úsilí se proje-
vuje mimo jiné ve velmi úspěšných přijí-
macích testech a v soutěžích.

úspěšné přijímací zkoušky 
Při přijímacích zkouškách jsou naši žáci 
dlouhodobě velmi úspěšní. Přesto letos 
byly výsledky ještě lepší, obsazovali prv-
ní místa.

Výuka na dálku 
Probíhala on-line jak ve škole, tak 
(v přiměřené formě) i ve školce. Zahr-
novala pravidelné on-line hodiny ve-
dené vyučujícím, výuku dle rozvrhu 
(obdobně jako ve škole), zapojení všech 
žáků a všestrannou maximální podpo-
ru dětí.
Takto pojatý systém vzdělávání nevyža-
doval výuku a plnění úkolů večer ze stra-
ny rodičů.

Matematická olympiáda 
Každoročně probíhá školní kolo, na které 
navazuje kolo okresní. To přineslo skvělé 
3. místo mezi nejlepšími matematiky ce-
lého okresu.

Kyberšikana – preventivní akce Policie 
ČR
Žáci se seznámili s nástrahami on-line 
světa. Preventivní programy probíhají 
každoročně.

Výuka zajímavě
Pro co nejlepší názornost ve výuce, 
např. prvouky nebo regionálního země-
pisu, slouží ve škole svého druhu jedi-
nečná sbírka vápenců Moravského krasu.

pohybem. Dospělí musí stanovit rozum-
ná pravidla a zajistit dohled nad tím, jaké 
stránky dítě na internetu navštěvuje, jaké 
hry hraje a co je „cool“.
Násilí v počítačových hrách zvyšuje 
agresivitu. Malí počítačoví maniaci mají 
sklon ke rvačkám a k šikanování. Množ-
ství času, které děti tráví pohledem na 
obrazovky, škodí jejich očím, zádům 
a pohybovému aparátu vůbec. Děti le-

niví, tloustnou a pokud sedí před mo-
nitorem pozdě večer, hůře usínají a mají 
méně kvalitní spánek. A to úplně pomí-
jím neznámé kamarády on-line.
Počítač má pomáhat, ne čas zabíjet.
Nesmíme zapomenout na možnost obje-
vovat a žasnout ve skutečném světě. Pro-
to v novém roce přejeme jen krásné.
 

Dana Kouřilová
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dějepis 7. A/B – Velkomoravská říše
Ve skupinkách hledali informace jednak 
z knižního, jednak z internetového zdro-
je. Následně je sepisovali a utvořili ucele-
ný výtah. Kombinovali ručně a počítačo-
vě zpracované výstupy.

Adaptační pobyt
Žáci 6. ročníku plnili úkoly a dostáva-
li malé nápovědy. Cílem bylo co nejvíce 
spolupracovat a řešit úkol. Akce se vyda-
řila a prohloubila stmelení třídy.

Bramborová školní laboratoř
V rámci učiva o užitkových plodinách se 
školní kuchyňka proměnila v laboratoř, 
kde žáci 3. třídy provedli pokus výroby 
škrobu z brambor.

Baťůžkový projekt
Opět se nám podařilo přichystat aktovky 
do Malawi v jihovýchodní Africe. Každá 
aktovka obsahuje vybavené pouzdro, se-
šity, pravítko, tričko, sukni nebo šortky, 
žabky, polévkovou lžíci, tenisový míček 
a hygienické pomůcky. Děkujeme všem 
za podporu a pomoc.

Příprava na Vánoce v plném proudu
Naši žáci pilně vyrábí dárečky pro své 
nejbližší a užívají si emoce, radosti a oče-
kávaní ve spoustě zážitkových školních 
adventních aktivit.
Přejeme žákům již ničím nepřerušované 
vzdělávání a zároveň příjemné proži-
tí vánočních svátků v rodinném kruhu 
a vše dobré v novém roce.

Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., ředitel školy
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Sbor dobrovolných hasičů Housko

Pořád je mezi námi a znepříjemňuje 
nám životy! Pořád ten nezbedný vir! Ani 
v letošním roce nám nedovolil fungovat 
naplno. Bohužel jsme museli zrušit plá-
novaný hasičský bál, ostatkový průvod 
i dětský den. Nebylo nám ani dovoleno 
porovnat síly v hasičském sportu na okr-
skovém závodě, který se rovněž neko-
nal. Celou první polovinu roku jsme se 
nemohli v podstatě ani scházet…
První věc, do které jsme se pustili, byl 
sběr vyřazených elektrospotřebičů a sběr 
železného šrotu. Po dohodě s obcí jsme 
vytvořili nové skladovací místo u čistič-
ky odpadních vod v Housku. Doufejme, 
že tento sběr budeme provozovat i nadá-
le. Tímto bychom Vás, občany naší obce, 
chtěli požádat, abyste vždy dodržovali 
naše pokyny ke sběru, nerozebírali již se-
sbírané spotřebiče a nepřiváželi další spo-
třebiče mimo termín sběru. Je těžké toto 

uhlídat a vždy se najde někdo, kdo poky-
ny poruší. Jenže svozová firma nám neob-
jednané počty spotřebičů opravdu neod-
veze, i když nemálo lidí napadne „vždyť 
ten jeden navíc se tam přeci vleze“. Ne, 
nevleze! A ty zbytky nám zbytečně zne-
čišťují obec a my pak nevíme, kam s nimi.  
Ač to bylo k nevíře, na konci července se 
nám podařil uskutečnit MAKRELOVÝ 
VEČER, kde opět nechyběla soutěž v pití 
piva na čas pro dospělé a v pití limoná-
dy na čas pro děti. Bylo znát, že lidé jsou 
rádi, že se konečně mohou konat kultur-
ní a společenské akce, protože účast byla 
ohromná. Na konci prázdnin jsme zorga-
nizovali tradiční POHÁDKOVÝ LES, kde 
si děti mohly zasoutěžit a odnést si spous-
tu odměn. Přišlo nečekaných 120 dětí. Po-
časí ale nebylo úplně přívětivé, takže po 
„uzavření“ lesa se většina účastníků roz-
prchla do vyhřátých domovů.  
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Na vysočanskou pouť jsme opět zapůjčili 
naši prodejní „střelnici“ do areálu Pod Li-
pami, provedli jsme čištění stávku u kap-
ličky v Housku a v září se konal okrskový 
branný závod v Kuničkách, kde jsme vy-
slali jako výpomoc zástupce našeho sboru. 
I letos se rozrostla naše zatím neoficiální 
základna. Narodili se čtyři malí „budou-
cí“ hasiči (holčička a 3 chlapečci). Tím-
to ještě jednou gratulujeme sestře Lucii 
Hořavové, bratrovi Martinu Drmolovi, 
bratrovi Pavlu Ševčíkovi, bratrovi Josefu 
Musilovi, sestře Veronice Škrlové a bra-
trovi Jakubovi Škrlovi. Hlavně ať jsou 
prcci zdraví! 
Na podzim jsme uspořádali další sběr 
vyřazených elektrospotřebičů a v místní 
části Housko postavili a ozdobili vánoční 
strom.
Moc nás mrzí, že jsme nestihli více kul-
turních akcí jak pro děti, tak dospělé. Bo-
hužel to prostě nejde. Nejvíc nás mrzí to, 

že jsme nemohli uspořádat oslavy naše-
ho letošního 110. výročí založení sboru. 
Snad to 111. budeme moci zrealizovat. 
Vypadá to, že letos nebudeme mít ani 
valnou hromadu. Hasičský bál a ostat-
ky v roce 2022 také nevypadají nadějně. 
Doufejme, že se vše zase „rozjede“ dět-
ským dnem.  
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás 
jakýmkoliv způsobem podporují. Moc si 
toho vážíme.
 A já děkuji aktivním členům našeho sbo-
ru za veškerou práci, kterou pro sbor dě-
lají. Bez vás, moji hasiči, by to nešlo! 
Dovolte mi, abych Vám jménem svým 
i jménem našeho sboru dobrovolných 
hasičů popřála krásné prožití vánočních 
svátků a úspěšný rok 2022. Opatrujte se 
a ahoj! na našich akcích.

Za SDH Housko Ing. Bc. Lenka Ševčíková, 
starostka SDH Housko  

tělovýchovná jednota Vysočany
Rok 2021 se nesl opět z velké části v du-
chu covidu-19, který podle mého názoru 
je už za hranou svobodného myšlení. 
Naší snahou je v této nelehké době na-
bídnout našim občanům a hlavně dětem, 
které tímto stavem trpí ze všech nejvíce, 

dostatek sportovního vyžití. Snažíme 
se, aby na naší obci bylo v téhle nelehké 
době zachováno co nejvíce volnočasové-
ho dění, a jsme rádi, že jsme mohli ales-
poň částečně začít sportovat a uspořádat 
pár akcí pro zábavu nás všech.

Informace SdH Vysočany 
Plánované akce na rok 2022:
26. 2. 2022 – Ostatky a Ostatková zábava
30. 4. 2022 – Pálení čarodějnic
20. 8. 2022 – 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vysočany

Sbor dobrovolných hasičů Vysočany přeje 
klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2022.
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FK Vysočany – Šošůvka
A týM:  
Jarní start soutěží ročníku 2020/21 nej-
prve odložil a posléze zcela zrušil koro-
navirus. Stejně jako o rok dříve se tedy 
neurčovalo pořadí, nikdo nesestupoval, 
nikdo nepostupoval. Příprava na další 
sezónu tak mohla začít již nezvykle brzy, 
a to od června 2021. Sehráli jsme některá 

přípravná utkání, kde šlo spíše o to, na-
brat zpátky herní jistotu než o výsledky. 
Bohužel hned v tom úvodním se vážně 
zranil Libor Škvarenina, který nám poté 
v průběhu podzimu citelně chyběl. Náš 
kádr naopak posílili Libor Němec, kte-
rý přestoupil z Olomučan, Matěj Kadlec 
z Vavřince a Tadeáš Kosek z Prostějova. 

Rok od roku i vlivem okolností, které se 
dějí všude kolem nás, je čím dál složitější 
najít mladé, ale i dospělé, kteří by chtě-
li naši obec nějakým způsobem podpořit 
a s chutí se zapojit pro její další rozvoj. Kaž- 
dopádně díky všem složkám, které ještě 
mají sílu a chuť v době zákazů a nařízení 
něco vymýšlet pro zábavu v naší obci. Jsem 
velice rád, že v téhle rozpolcené době drží 
složky při sobě a navzájem si pomáhají.
Mladých sportovců hojně ubývá, hlavně 
z důvodu nového sportovního zaměření, 
kterým je „koukání z okna“. Samozřejmě 
je potřeba to brát trochu s nadsázkou, ale 
při zamyšlení nejsem daleko od pravdy. 
Proto jsme nesmírně rádi, že se nám po 
fotbalové stránce v kooperaci se Šošův-
kou a Sloupem daří na poli mládeže, kde 
bychom v horizontu 5 let konečně mohli 
začít sklízet ovoce, a to v podobě přecho-
du do mužské kategorie.
Ve stolním tenise máme tři týmy dospělých, 
které si doposud vedou velmi dobře. Od 
podzimních měsíců jsme začali s tréninky 
těch nejmenších, kde nám jako hlavní trenér 
pomáhá Pavel Gyurgyik. O tom, jak se na-
šim družstvům daří, tak vše podstatné, se 
dozvíte na webových stránkách naší obce. 
Každopádně po stránce pracovní jsme 
také nezaháleli. Samozřejmostí je údržba 
a zvelebování sportovního areálu. V jar-

ních měsících jsme začali s velmi důleži-
tou akcí, a to s vybudováním betonové 
jámy pro kontejner na trávu, abychom 
si usnadnili manipulaci s posekanou trá-
vou, protože tato činnost si v celém roce 
vyžaduje nejvíce času. Dále jsme posta-
vili opěrnou zeď kolem nádrží na vodu 
a zastřešili čerpadlo s elektroinstalací pro 
závlahu hřiště. Díky všem, co se účastni-
ly jak fyzicky, tak psychicky. 
Co se týče akcí, tak v první polovině roku 
bylo opět vše uzavřeno a nezbývalo nám 
nic jiného, než zase sedět „ve sklepech“. 
Na jaře se začalo rozvolňovat, a proto 
jsme mohli uspořádat 1. ročník Vysočan-
ského strongmana. Této akce se jako hlav-
ní organizér chopil Roman Žáček a dou-
fejme, že tuto povedenou novinku u nás 
budeme rozvíjet i v dalších ročnících.
Hned za týden následovala Vysočanská 
pouť, která je organizačně jiný kalibr. 
I tato akce se nám velmi povedla a díky 
všem, co nám pomohli, byť jen nepatrně. 
V listopadu jsme uspořádali taneční zá-
bavu a okresní turnaj ve stolním tenise, 
4. prosince prodej zabijačkových specialit 
s Mikulášským překvapením. Pokud se 
ještě zadaří, tak máme v plánu poslední 
akci roku – předsilvestrovský fotbálek. 
Budeme věřit, že se to povede.
Díky všem, co nám pomáhají.
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Start do soutěže se nám vydařil, když 
jsme zdolali ve Vysočanech rezervu Bo-
skovic. Bohužel dál to tak růžové neby-
lo. I vinou série zranění jsme nezvládali 
zápasy, ve kterých jsme vyloženě neby-
li horším týmem, ale dopláceli jsme na 
střeleckou nemohoucnost, kdy zápas 
dokázal zlomit v náš neprospěch úvodní 
gól, a také jsme dokázali vyrobit někdy 
neskutečně laciné chyby. Další body si 
připíšeme až v 7. kole, když vyhrajeme 
okresní derby v Lipovci. Ovšem ani na 
tuto výhru se nám nedaří navázat a po-
kračujeme dál v nevyrovnaných výko-
nech. Vrcholem je poté drtivá domácí 
porážka s Vilémovicemi. Trochu se na-
dechneme po výhře ve Veverské Bítýšce, 
jenže prohra v Ráječku po bídném výko-
nu nás srazí prakticky až na samé dno. 
Situaci se snažíme vyřešit v prvé řadě 
asi nejběžnější volbou, která se používá 
ve fotbalovém světě, a tou byla změna 
trenéra, kdy byl z vedení týmu odvolán 
Martin Klimeš. Na poslední dva zápasy 
v podzimní části byl pověřen vedením 
družstva Petr Panáček s asistenty Stani-
slavem Šindelkou a Tomášem Sloukou. 
O hráčskou výpomoc byli požádáni fot-
balisté, kteří avizovali již konec své fot-
balové kariéry, a dá se říct, že svým způ-
sobem jsme poslední dvě kola zvládli. 
Po hladké výhře s Bohdalicemi nás však 
může mrzet herní kolaps v závěru zá-
pasu v Čebíně, kdy jsme přišli o takřka 
jisté vítězství.  
Současných 13 bodů po podzimní čás-
ti není mnoho, ale spodní část tabulky 
I. B třídy je nesmírně vyrovnaná a 8. až 
13. tým dělí jediný bod. Naše postave-
ní v tabulce hodně ovlivňuje to, že se 
nám příliš nedařilo v domácím prostře-
dí, kde jsme získali pouhých 6 bodů. 
V tomto ohledu jsme nejhorším týmem 

v soutěži. Na jaře budeme velkou větši-
nu konkurentů ze spodní části tabulky 
hostit právě doma, což znamená, že se 
v tomto ohledu musíme výrazně zlep-
šit. Každopádně bude v odvetách o co 
hrát. Rozhodně si myslím, že tým na 
udržení v soutěži máme. Ovšem jeho 
konečné složení pro jarní část, včetně 
trenérského vedení, je otázkou nejbliž-
ších týdnů. Na nastřílení 29 branek se 
největší měrou podíleli Marek Krátký 
s 10, Tadeáš Kosek s 8 a Tomáš Crhonek 
s 5 góly. 
 
B týM: 
Výkony a výsledky béčka se velice těžko 
hodnotí. Přihlásili jsme se opět do zá-
kladní soutěže na okrese, kterou je IV. tří-
da. Již před losováním odstoupila „ze 
čtverky” rezerva Velkých Opatovic, a tak 
zůstalo 7 týmů. Upřímně řečeno jsme 
přecenili zájem hráčů o fotbal (i když 
je třeba říct, že to bylo oboustranné i ze 
strany potencionálního kádru). První tři 
kola jsme nějakým způsobem ještě doká-
zali složit, když ve dvou případech vypo-
mohli hráči z kádru áčka. Ale to bylo vše, 
co jsme odehráli. Do Lažánek a Doubra-
vice jsme nejeli, jelikož bychom nemohli 
využít náhradníky z A týmu, takže by-
chom neposkládali ani jedenáctku fotba-
listů. Je sice pravdou, že Doubravice nám 
v první chvíli vyhověla s odkladem, ale 
poté trvala na náhradním termínu opět 
shodným se zápasem áčka, což při naší 
marodce nebylo z naší strany akceptova-
telné. No a béčko Letovic nepřijelo z dů-
vodu nedostatku fotbalistů pro změnu 
k nám... Takže to dopadlo na podzim 
tak, jak to dopadlo, a máme další důvod 
k zamyšlení, zdali s rezervou vůbec po-
kračovat. 
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Tabulky po podzimní části 2021/22:

1.B třída

1. Vilémovice 13 11 1 1 64:22 34

2. Lelekovice 13 9 2 2 32:21 29

3. Babice 13 8 1 4 37:21 25

4. Rájec-Jestřebí 13 8 0 5 32:23 24

5. Bohdalice 13 8 0 5 27:23 24

6. Podolí 13 7 0 6 34:30 21

7. Lipovec 13 6 0 7 31:40 18

8. Čebín 13 4 2 7 21:26 14

9. Medlánky 13 4 2 7 22:28 14

10. Veverská Bítýška 13 4 2 7 21:34 14

11. Vysočany/Šošůvka 13 4 1 8 29:34 13

12. Ráječko B 13 4 1 8 18:36 13

13. Kobeřice 13 4 1 8 16:35 13

14. Boskovice B 13 3 1 9 30:41 10

 IV. třída okresu Blansko

1. Kunštát C 6 4 1 1 32:12 13

2. Doubravice B 6 4 1 1 24:14 13

3. Vysočany/Šošůvka B 6 3 0 3 15:18 9

4. Skalice B 6 3 0 3 16:23 9

5. Lažánky 6 2 1 3 16:20 7

6. Jedovnice B 6 2 0 4 19:23 6

7. Letovice B 6 1 1 4 9:21 4

MLádež:
Co se týče mládežnické kopané, pokraču-
je poměrně úspěšná spolupráce Sloupu, 
Šošůvky a Vysočan, kterou nezastavila 
ani koronavirová epidemie. V součas-
nosti disponujeme čtyřmi mládežnický-
mi celky. 
Mladší dorost (roč. 2005 až 2007) pod ve-
dením Petra Mikuláška hraje svá domácí 
utkání na hřišti ve Vysočanech. Náš celek 

patří v soutěži s devíti účastníky k těm 
nejmladším, je často doplňován hráči 
žákovské kategorie, přesto je po herní 
stránce konkurenceschopný a v dalších 
letech by měl těžit z ustálenosti kádru. 

umístění po podzimu 2021:  
1. Jedovnice     8     7     0     1     53:11     21   
8. Šošůvka/Vysočany – Sloup     
 8     2     0     2     13:33     6
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Žáci (roč. 2008 až 2010) mají své domácí 
hřiště ve Sloupu pod vedením Petra Žil-
ky  a v okresním přeboru se 14 týmy patří 
ve své kategorii k těm lepším. 
umístění po podzimu 2021:      
1. Boskovice B    13    12    0    1    148:27     36
4. Šošůvka/Vysočany – Sloup
 13    9    1    3    76:53    28

Starší přípravku (roč. 2011 až 2012) vede 
Stanislav Šindelka. Družstva přípravek 
hrají svoji soutěž turnajově, ta naše na 
domácím hřišti v Šošůvce. V současnos-
ti se drží ve středu tabulky, která čítá 20 
družstev. 
umístění po podzimu 2021:     
1. Blansko B    19    18    0    1    244:71    54   
11. Šošůvka/Vysočany – Sloup
 19    7      3    9    122:163    24

A konečně mladší přípravka (roč. 2013 
a mladší) mají své zázemí ve Sloupu pod 
vedením hlavního trenéra Marka Perni-
ci. A ačkoliv jsme do této sezóny nasadili 
spoustu nových hráčů, tak si výsledkově 
mezi 16 družstvy vedou více než dobře. 
umístění po podzimu 2021:    
1. Jedovnice/Kotvrdovice
 15    14    1    0    223:67    43 
5. Šošůvka/Vysočany – Sloup
 15     9     2    4    109:89    29

Sice jsem v předchozím textu zmiňoval 
výsledky, ale ty v těchto kategoriích ne-
jsou až tak úplně důležité (i když je prav-
dou, že děcka si to počítají…). Důležité je, 
aby si cestu na hřiště nejenom našli, ale 
aby zde dokázali vydržet až do dospělé 
kategorie. Jelikož situace v mužském fot-
bale je alarmující a asi každý z těchto tří 
vesnic, kdo se trochu zajímá o kopanou 
a přijde na zápas áčka, si dokáže spočí-
tat, kolik že vlastně domácích fotbalistů 
v jednotlivých týmech hraje. Nebude to 
dlouhé počítání.  
Samotné mládežnické celky mají mo-
mentálně svou tréninkovou základnu 
v Šošůvce a ve Sloupu, kdy v Šošůvce se 
o děti stará Petr Mikulášek, Igor Potocký, 
Stanislav Šindelka, Hana Šurá a Robin 
Mazáč. Ve Sloupu Petr Žilka, Dixie Svo-
boda a Marek Pernica. Každopádně při-
vítáme další zájemce o vedení tréninků – 
ať už ze Sloupu, z Šošůvky či Vysočan. 

Úplným závěrem Vám za fotbalový oddíl 
přeji příjemně strávené Vánoce, aby nad-
cházející rok 2021/22 byl nejen po spor-
tovní stránce výrazně lepší než tento rok 
odcházející. 

Za TJ Vysočany Leoš Crhonek 

Skautský oddíl naděje Vysočany
Po vydařeném letním táboře přišel pod-
zim, který s sebou přinesl několik skaut-
ských akcí. 17. října proběhla středisková 
drakiáda, kterou jsme pořádali společně 
se skauty z Rájce-Jestřebí u nás ve Vyso-
čanech. Příznivé počasí podpořilo velkou 
účast, k vidění bylo mnoho povedených 
draků a společně jsme si užili příjemné 

odpoledne. Hřebem letošního podzimu 
byla výprava s černohorskými skauty, 
která proběhla od 28.–30. října v Kuřimi. 
Celá výprava se nesla v duchu filmu Ju-
manji. V jejím průběhu jsme trávili čas 
na výletech, hráli mnoho her nebo dělali 
táborák. Článek společně s fotkami z vý-
pravy můžete najít na obecních stránkách.
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Již delší dobu byla v plánu menší rekon-
strukce skautské klubovny a úprava její-
ho okolí. Především starší hoši z našeho 
oddílu se této práce zhostili velmi zod-
povědně. Během několika týdnů se jim 
povedlo položit nový chodník před klu-
bovnou, pořídit nové vybavení, natřít ná-
bytek nebo zvelebit využívané místnosti. 
Na podzim se také k naší radosti rozběh-
la činnost dvou nových skautských dru-
žin. Kromě Baribalů, Vačic, Rysů a Geko-
nů máme tedy novou chlapeckou i dívčí 
družinu, díky kterým se náš oddíl zase 
rozrůstá. Scházíme se pravidelně v pro-
storách naší klubovny. 
A co nás čeká v nejbližších týdnech? 
18. prosince přivezeme, stejně jako každý 
rok, Betlémské světlo, které bude umístěno 
ve vysočanském kostele. Betlémské světlo 
je plamínek, který putuje napříč Evropou, 
je symbolem míru a přátelství. Světýlko si 
v místě narození Ježíše Krista, Betlémě, pře-
bírá každý rok hoch nebo dívka, kterým se 
říká „Dítě světla“. Cestu z Betléma do Ra-
kouska, kde tato novodobá tradice vznikla, 
 

absolvuje vánoční plamínek letecky ve 
speciálním bezpečnostním obalu, zde se 
pak během slavnostní bohoslužby předává 
skautům z jednotlivých evropských zemí.
Touto cestou bychom Vás tedy chtěli po-
zvat, abyste si přišli zapálit Betlémské 
světlo do svých lucerniček ve čtvrtek 
23. prosince od 14:00 hod. před skaut-
skou klubovnu. Těšit se můžete mimo 
jiné na drobné občerstvení a teplý nápoj 
na zahřátí. Pokud víte o někom, kdo by 
měl rád Betlémské světlo doma, ale ne-
může si pro něj ze zdravotních či jiných 
důvodů přijít, kontaktujte nás na e-mai-
lové adrese oddil.nadeje@skaut.cz nebo 
na tel. čísle 606 157 529 a my mu jej rádi 
přineseme až domů. Přijďte společně 
s námi načerpat alespoň trošku vánoční 
atmosféry a prožít příjemné odpoledne!
Pokud by Vás zajímaly aktuální informa-
ce o naší činnosti, můžete nás sledovat 
na facebookové stránce Skauti z 1. oddí-
lu Naděje nebo na webových stránkách  
vysocany.com/skauti.

Magdaléna Koupá
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Informace  
římskokatolické farnosti Vysočany

Bohoslužby ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech o Vánocích se 
budou konat v následujících termínech a časech:

Pořad bohoslužeb se bude řídit dle aktuálních protiepidemických opatření.

19. 12. 2021 09:00 hod. 4. neděle adventní

24. 12. 2021 21:00 hod. Štědrý den, vigilie Narození Páně

25. 12. 2021
09:00 hod. slavnost narození Páně (Boží hod vánoční),  

zasvěcený svátek

14:30 hod. Te Deum a svátostné požehnání

26. 12. 2021 09:00 hod. svátek Svaté rodiny ježíše, Marie a josefa, obnova
manželských slibů + udílení svátosti nemocných

31. 12. 2021 17:00 hod. Svatého Silvestra I., na poděkování  
a prosba o Boží pomoc

1. 1. 2022 09:00 hod. nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie,  
zasvěcený svátek

2. 1. 2022 09:00 hod. slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla

9. 1. 2022 09:00 hod. svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

Plán akcí na rok 2022

15. 01. 2022   sobota Tříkrálová sbírka

03. 07. 2022   neděle patrocinium kostela sv. Cyrila a Metoděje – pouť

06. 09. 2022   úterý adorační den farnosti
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tříkrálová sbírka 2022
Děkujeme za Váš příspěvek do Tříkrálo-
vé sbírky!
Vaše peníze pomůžou přímo na Blanensku.

• Mobilnímu hospici sv. Martina
• Seniorům a zdravotně postiženým li-

dem v regionu
• Rodinám s dětmi v nouzi 
• Charitní záchranné síti – pomoc nej-

potřebnějším v regionu ve spolupráci 
s farnostmi, městy a obcemi

• Pořídit auta pro zdravotní a sociální 
služby Charity Blansko

Šiřte s námi radost z tříkrálové koledy 
mezi svoje přátele, rodinu.

účet tříkrálové sbírky: 
66008822/0800, 
VS: 77706000 (pro sbírku v Charitě 
Blansko)

Děkujeme za Vaši důvěru a podporu! 

OBLAStní cHARItA BLAnSKO 
www.blansko.charita.cz
koordinátorka sbírky: 
Marie Sedláková, 
mobil: 739 389 140
marie.sedlakova@blansko.charita.cz
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Milostivé léto
„Milostivé léto“ může pomoci až deseti-
tisícům dlužníků z dluhových pastí.
Je to velká možnost pro mnoho lidí, kteří 
nejsou schopni splácet své závazky (dlu-
hy). Lidé, kterým se podařilo spadnout 
do exekucí kvůli dluhům u státních insti-
tucí, mají jedinečnou šanci se z toho vy-
manit v průběhu od 28. října do 28. ledna 
2022 a znovu začít normální život. Pokud 
v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu 
dluhu, tedy původní dluh, a 908 korun 
exekutorovi za zastavení exekuce. Úroky, 
penále a další příslušenství stát odpouští, 
exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, 
co mají dluh u veřejnoprávních institucí, 
třeba u zdravotních pojišťoven, nemoc-
nic, u dopravního podniku nebo za ná-
jem u obce. „Milostivé léto“ by tak reálně 
mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. 
S ohledem na více než čtyři miliony exe-
kucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je 
toto reálná příležitost, jak se s částí nahro-
maděných exekucí vypořádat. A současně 
ctít princip, že dluh se musí uhradit.
Šance na odpuštění úroků u dluhů vůči 
státu, tedy „Milostivé léto“, bude pouze 
do 28. 1. 
2022. Toto 
tříměsíční 
období 
může být 
výhodné 
pro obě 
strany. 
Dlužníci 
mají reál-
ný zájem 
splatit 
dluhy 
a exekuce 
se zbavit 

a problémem je často právě příslušenství 
(někdy činí až několikanásobek původní-
ho dluhu). Města a obce a další věřitelé 
mají navíc možnost splacení původního 
dluhu a získání zpět své dlužné částky. 
Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku 
jak pro věřitele, tak pro zodpovědné 
dlužníky.
Vás, vážený čtenáři, prosím o sdělení 
uvedených možností těm ve Vašem okolí, 
kterých by se tato situace týkala. Každý 
se může dostavit do pomáhající institu-
ce, jako jsou: charity, občanské poradny, 
Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc Vám 
poskytne např. helplinka Člověka v tís-
ni 770 600 800, přesný postup najdete 
i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-
-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepů-
jde se jí zpětně domáhat. A první aktivita 
musí být na straně dlužníka! „Milostivé 
léto“ se nebude v blízké budoucnosti 
opakovat. Díky za Vaši pomoc s osvětou. 
Je to opravdu důležité. 

Ing. Jaromíra Vítková,
senátorka PČR



Zpravodaj obce Vysočany

28



29

Zpravodaj obce Vysočany

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

„Veselá mysl a srdce pokojné  
jsou nejlepší léky pro zdraví.“

V. M. Kramerius.
Rok 2021 se pomalu chýlí ke konci. 
Ohlédneme se, co nám přinesl a v čem 
byl jiný než předešlá léta. Členská schůze 
se na jaře z pochopitelných důvodů ne-
konala, konala se na podzim.
V první polovině roku se situace uklidni-
la, takže jsme mohli uskutečnit plánova-
ný pobyt v Bystrém u Poličky. Zúčastnila 
se jen malá skupinka. Vedoucí skupinky 
byl pan Chaloupka, který se o své svěřen-
ce vzorně staral.
V červnu a v září se jako obvykle usku-
tečnil oblíbený pobyt v Luhačovicích 
v hotelu Vltava. Pro některé účastníky 
jsou Luhačovice jejich oázou.
V červenci následoval další oblíbený po-
byt v Janských Lázních v penzionu Hor-
ský Dvůr.
Využili jsme možnosti jak výletu lanov-
kou na Černou horu nebo vláčkem na 
Pomezní Boudy, tak i stezku korunami 
stromů nebo různé vycházky po okolí. 
Účastníci pobytu využili také nabízené 
procedury. Na závěr pobytu se uskuteč-
nila naučná přednáška o Krkonoších. 
V srpnu následoval nový pobyt na Vy-
sočině v penzionu Tři Studny. Cestou 
tam jsme navštívili pohádkové městečko 
„Podlesí“, prohlédli jsme si pohádkové 
domečky a pokračovali v cestě. 
V penzionu jsme měli k dispozici krytý 
bazén. Vedoucí pobytu byla paní Šev-
číková. Starala se svědomitě o své svě-
řence. Koncem září jsme jeli na výlet do 
Olešnice, do výrobny modrotisku a do 
muzea motorových vozidel.

V odpoledních hodinách jsme navštívili 
hrad Pernštejn. Prohlídka s průvodkyní 
byla zajímavá a poučná.
Na rok 2022 máme nasmlouvané (pokud 
bude příznivá celospolečenská situace) 
tyto pobyty:

Rýmařov, hotel u Slunce 
29. 5. – 4. 6. 2022, 
předpokládaná cena 6.100 Kč – 6.200 Kč
cena zahrnuje: ubytování (pokoje se soc.
zař.), televize, 6x plná penze, neomezený 
vstup do aquacentra (plavecký bazén, 
finská sauna, horká pára, whirpool vana, 
perličková lázeň, odpočívárna). Doprava 
tam/zpět. Pobyt je 7 dní / 6 nocí.

Luhačovice, hotel Vltava 
18. 6. – 25. 6. 2022, 
předpokládaná cena 5.800 Kč – 5.900 Kč
cena zahrnuje: ubytování, televize 
(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, mož-
nost koupení procedur, vycházky po 
okolí. Pobyt je 8 dní / 7 nocí.

janské Lázně, Horský dvůr 
22. 7. – 29. 7. 2022, 
předpokládaná cena 5.900 Kč – 6.100 Kč
cena zahrnuje: ubytování (pokoje se soc.
zař.), televize, plná penze je servírovaná 
formou jednotného jídla, balíček pro-
cedur (dle rozpisu vedoucí penzionu), 
doprava tam/zpět, možnost vycházek 
po okolí, výlet vláčkem (po domluvě), 
lanovkou nebo stezka korunami stromů, 
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možnosti jsou různé. Večírek s přednáš-
kou o Krkonoších. Možnost dokoupení 
procedur. Doprava tam/zpět. Pobyt je 
8 dní / 7 nocí.

Luhačovice, hotel Vltava 
10. 9. – 17. 9. 2022.
Nabídka je stejná jako v červnu.

Karlova Studánka, Slezský dům 
17. 10. – 23. 10. 2022, 
předpokládaná cena 7.400 Kč – 7.500 Kč.
cena zahrnuje: ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
polopenze formou bufetu, procedury: 
1x solná jeskyně, 2x bazénový komplex 
(90 min), 1x uhličitá koupel, 1x masáž 
klasická 30 min), 1x zábal z minerálního 

bahna (celá záda). Neomezený vstup do 
hotelového fitness. Doprava tam/zpět. 
Pobyt je 7 dní / 6 nocí.

chorvatsko – Pakoštane 
29. 7. – 7. 8. 2022

Životní výročí v roce 2021 oslavilo 31 na-
šich členů. Tradici nebudeme rušit.
Děkujeme OÚ Šošůvka, OÚ Vysočany, 
městysi Sloup za jejich podporu a také 
těm členům výboru MO STP, kteří se an-
gažují v práci pro svaz.

Šťastné a veselé svátky vánoční a do roku 
2021 hodně zdraví a úspěchu všem přeje
Marie Filoušová, předsedkyně MO STP

Karlova Studánka
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Zpravodaj obce Vysočany nabízí na svých stránkách řádkovou i plošnou inzerci. 
Pro občany je vyhrazena řádková inzerce běžného charakteru ZDARMA. Podnika-
telům 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 mis-
tostarosta@vysocany.com, popř. doneste na OÚ Vysočany ve fyzické podobě. Za věc-
nou správnost příspěvku odpovídá autor. Obecní úřad si vyhrazuje právo příspěvky 
dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit. Vydává: Obec Vyso-
čany, 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.; Regis-
trace zpravodaje: MK CR E 20600. Periodický tisk územního samosprávného celku. 

Obec Vysočany Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků  
a mnoho úspěchů v roce 2022.
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