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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil
v tomto jarním období a čase velikonočním.
Příroda se postupně probouzí ze zimního spánku, přišlo jaro a všichni se
intenzivně věnujeme svým zahrádkám
a okolí svých domů. Po koronavirové
pandemii, která nás zasáhla v uplynulých dvou letech a která nás všechny
značně potrápila, se již zdálo, že se situace trochu zlepší a bude zase dobře,
především pak, že se začne zlepšovat
běžný život i ekonomika státu. Zdá se,
že společenský a běžný život se navrací
k normálu, avšak s ekonomickým růstem to nevidíme dobře. Válka na Ukrajině, která vypukla 24. února, vyvolává
jisté obavy. Důsledky vidíme již dnes,
především pak v růstu cen energií,
pohonných hmot, ale i potravin. Jistě
z nás nikdo nevěřil, že by v 21. století
mohlo vzniknout něco tak hrozivého,
a to dokonce nedaleko od nás. Všichni musíme věřit, že tento konflikt brzy
skončí, nicméně důsledky jistě všichni
pocítíme. Jisté je i to, že tato válka se
promítne ve zmíněném ekonomickém
hospodářství státu, obcí, ale i v rodinných rozpočtech. Naše obec již v závěru minulého roku schválila rozpočet na
rok 2022, avšak jak se jej podaří naplnit,
teprve uvidíme. S raketově rostoucími
cenami stavebních materiálů a energií,
se kterými jsme nepočítali, se budeme
muset vyrovnat. Letos nás čeká dostavba velkého projektu hasičské zbrojnice
v Housku, kde výstavba pokračuje zatím podle plánu. Na začátku roku se
také podařilo již vysoutěžit firmu, která
bude pokračovat v realizaci další etapy

rekonstrukce „Výletiště pod Lipami“.
Tentokrát budeme v tomto areálu kompletně opravovat stánek občerstvení,
tzv. bufet. V loňském roce se totiž podařilo kompletně zrekonstruovat sociální zázemí a lavičky a toto je další část,
kterou jsme měli v plánu. Doufejme, že
brzy budeme moci areál plně využívat
bez jakéhokoliv omezení. V letošním
roce počítáme také s opravou některých dalších částí místních komunikací
a chodníků. Naší povinností je zabezpečit chod celé obce, školy a školky.
A stále je potřeba se intenzivně starat
také o veřejná prostranství obce. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli a stále podílí na úklidu veřejných ploch kolem svých domů v jakémkoliv ročním období nebo se zapojují do
dalších veřejných aktivit.
Jelikož na podzim se uskuteční volby do
zastupitelstva obce a občané rozhodnou
o novém složení zastupitelstva, pak je
tento můj příspěvek ve vydávaném zpravodaji zřejmě posledním v tomto volebním období. Vzhledem k tomu, že jsem
se rozhodl pokračovat v práci zastupitele
obce a usilovat i o funkci starosty v dalším volebním období, chtěl bych požádat
o Vaši podporu.
Závěrem bych všechny chtěl povzbudit
v těchto nelehkých časech. Je třeba doufat v to, že vše zvládneme a podaří se
zrealizovat maximum naplánovaných
úkolů.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát
Vám a Všem vašim blízkým krásné a požehnané Velikonoce, radost z přicházejícího jara a víru v lepší časy.
Bc. Josef Ovad, starosta obce
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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
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

Rozpočet obce Vysočany na rok 2022
PŘÍJMY
Paragraf Položka
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Název

Rok 2022

1111

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

2 500 000

1112

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

1113

Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmu právnických osob za obec

1211

Daň z přidané hodnoty

1333

Poplatky za uložení odpadů

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu

1335

Poplatky za odnětí pozemků lesa

1340

Poplatky za provoz, shromažď. a odstraň.
komunalního odpadu

1341

Poplatek ze psů

21 000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

25 000

1361

Správní poplatky

13 000

1381

Daň z hazardních her

78 500

90 000
310 000
2 500 000
0
6 200 000
10 000
5 000
10 000
480 000
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1511

Daň z nemovitostí

415 000

2449

Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozp.
územní úrovně

4111

Neinvestiční přij. transfery z všeob. pokl. správy
UZ 98037

0

4111

Neinvestiční přij. transfery z všeob. pokl. správy
UZ 98071

0

4112

Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr.
dot. vztahu

4116

Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR

0

4116

Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR UZ
33063

0

4216

Ostatní invest. přijaté transfery ze SR UZ 14502

2 800 000

4222

Investiční příj. transfery od krajů UZ 00551

2 626 300

5 000

231 700

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost

2141

Vnitřní obchod

88 000

3111

Mateřské školy

33 600

3314

Činnosti knihovnické

3341

Rozhlas a televize

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

3612

Bytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

10 000

3632

Pohřebnictví

14 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

57 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

12 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
nebezp. a komunál.)

17 700

3725

Využívání a zneškodňování komun. odpadů

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně

6409

Ostatní činnosti jinde neuvedené
Příjmy celkem:

3 500

700
5 000
65 000
3 000
229 300

110 000
34 000
1 000
0
23 000
19 027 300
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Paragraf Položka

Financování

Rok 2022

8115

Změna stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

-2 383 000

8901

Operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů

0

Příjmy celkem:

1 509 000
6 400 000,00

24 553 300

VÝDAJE
Paragraf
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Název

Rok 2022

1014

Ozdravován hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl. veter.
péče

2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2292

Dopravní obslužnost

78 400

2310

Pitná voda

70 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

268 900

3111

Předškolní zařízení – mateřská škola

330 000

3117

První stupeň základních škol

3314

Činnosti knihovnické

84 000

3319

Ostatní záležitosti kultury

16 500

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí

86 500

3341

Rozhlas a televize

30 500

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421

Využití volného času dětí a mládeže

47 000

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

21 000

3543

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

3631

Veřejné osvětlení

260 000

3632

Pohřebnictví

160 000

3635

Územní plánování

150 000

5 000
1 376 900
713 000

1 016 000

1 792 100
41 000
150 000

4 000
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3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

97 800

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

70 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

575 000

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

300 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

257 000

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

27 500

5213

Krizová opatření

50 000

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

6112

Zastupitelstva obcí

12 978 800
1 206 500

6114

Volby do parlamentu ČR, UZ 98071

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330

Převody vlasních fondů v rozpočtech územní úrovně

0

6399

Ostatní finanční operace

0

6402

Finanční vypořádání munulých let
Výdaje celkem:

0
2 231 100
5 000
30 000

23 800
24 553 300

Zpráva velitele jsdh Vysočany
Vážení spoluobčané obce Vysočany,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti prostřednictvím tohoto občasníku seznámil
s činností jednotky obou Sborů dobrovolných hasičů Vysočany za roky 2020, 21.
Z výčtu výjezdů za roky 2020, 2021 jednotka povolána celkem 22 ×, z toho 18 ×
technická pomoc, 1 × zásah v obci Hrušky po tornádu, 1 × požár, 3 × ZOČ – tzv.
Založená ostatní činnost, evidovaná krajským operačním střediskem, 2 × čerpání
vody sklep a požární nádrž separace.
V roce 2021 jsme byli úspěšní v žádosti
o dotaci od GŘ HZS ČR pro JSDH Vysočany – „Stavba požární zbrojnice“ v částce 4.500.000 Kč další 3.000.000 Kč jsme
obdrželi od JMK, což činí 7,5 milionu ko-

run, zbylou část dofinancuje obec Vysočany. Tímto všem třem subjektům velice
děkuji za podporu, zvláště pak p. starostovi obce. S hrdostí tedy můžu oznámit,
že se v roce 2022 podařilo i přes nevůli
některých spoluobčanů dostát důstojnému zázemí pro celou jednotku Vysočany.
Výrazně se zkrátí výjezdový čas, bude
zde integrována výzbroj, výstroj i technika a všichni členové JSDH budou vyjíždět z jednoho místa. V současné době,
respektive po sloučení jednotek do jedné, podnikla jednotka bezmála 110 výjezdů k mimořádným událostem v obci
i mimo ni, čímž se řadíme k aktivní složce IZS ČR. Výjezdy jsou pro naši jednotku zatím velice složité, technika parkuje
7
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na třech různých místech v obci a polovina členů si musí pro zásahové oděvy
zaběhnout domů, vystrojit se, zaktivovat
techniku, svolat se na určité místo a poté
vyrazit k mimořádné události. Tímto defektem jsme doposud, do otevření nové
zbrojnice, jedinou obcí v Jihomoravském
kraji, troufnu si říct i v České republice,
kde se vyjíždí k událostem za takto ztížených podmínek. To vše se jistě změní
otevřením nové zbrojnice. Co nám velice
chybí, jsou ti nejmladší – děti, nástupci
do řad hasičů. Jak jsme se už několikrát

shodli, ihned započneme náborem dětí
v nové zbrojnici, což pro děti bude určitě
velmi lákavé. Velice děkuji oběma sborům SDH, obci a zastupitelstvu obce za
podporu, strojníkům a členům jednotky
za příkladnou práci pro zabezpečení akceschopnosti jak jednotky, tak zásahových vozidel a zajištění bezpečí v obci.
Přeji všem klidnější dobu a krásné prožití
velikonočních svátků.
Jelínek Martin,
Velitel JSDH Vysočany

Mateřská škola Vysočany
Akce pro děti
Od září 2019 jsme byli zapojeni do projektu MŠMT a v rámci Výzvy Šablony
II jsme čerpali dotaci EU. Finance byly
poskytnuty na vzdělávání a osobnostní
rozvoj pedagogů, na plat školní asistentky, ale zejména na akce pro děti. Velice
se vydařily projektové dny v MŠ i mimo
školu. Přímo ve škole jsme měli mobilní
planetárium – zhlédli jsme pohádku Se
zvířátky o vesmíru. Hry s legem děti milují. S organizací Malá technická univerzita si děti zahrály na inženýry – vytvořily plány a technické výkresy, podle nichž
postavily dům z lega, doplnily odpady,
zapojily elektřinu, vodu… Pracovaly
s nadšením a dozvěděly se spoustu zajímavostí. V jiném projektovém dni jsme
si společně s lektorkou povídali o zdraví
a zdravém životním stylu. Pomocí loutek děti určovaly, co je dobře a co zdraví
škodí. Děti poznávaly zdravé potraviny,
zacvičily si, protáhly si tělo. Zdařilá byla
návštěva keramické dílny v Šošůvce, kde
si děti mimo jiné vyzkoušely práci na
hrnčířském kruhu.
8

Výlet do Moravského krasu (jízda lanovkou, vláčkem, prohlídka Domu přírody)
byl pro děti velkým zážitkem a rádi tam
s dětmi zase pojedeme. Navštívili jsme
ekocentrum Lipka v Brně, kde jsme s pejskem a kočičkou upekli sušenky a v Kořenci jsme si na golfovém hřišti zahráli
na malé golfisty. Tento sport byl pro děti
neznámý, ale všem se nám tam líbilo.
Před Vánocemi jsme měli projektový den
„Malý záchranář“. Na figuríně si děti vyzkoušely resuscitaci, lektorka dětem přiměřenou formou vysvětlila postup. Naučily se poznávat části těla a jejich funkce.
Téma zdánlivě pro starší děti však zaujalo i ty nejmenší.
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Veškeré akce byly financovány z projektu Šablony II. Věříme, že budeme moci
s dětmi plánovat i nadále akce v MŠ
a jezdit na výlety. V letošním roce nás
čeká muzikoterapie – hra na drumbeny,

výlet do Šmoulíkova a do ZOO Vyškov.
Věříme, že děti budou spokojené a budou
mít radost.
Blanka Hejčová, ředitelka MŠ

Základní škola Vysočany
Pohled zvenčí a zevnitř aneb Jak vidím
ZŠ Vysočany já
Když se řekne slovo „škola“, každému
se hned vybaví učení, sezení v lavici,
psaní domácích úkolů. Někdo má hezké
vzpomínky, někdo ne. V únoru letošního roku, v rámci rozšíření pedagogické
kvalifikace, absolvovala praxi v rozsahu 30 vyučovacích hodin na naší škole
ve Vysočanech paní Lucia Dragounová.
V rámci hodnocení praxe jsme také požádali my ji o její vyjádření k tomu, jak
vnímá naši školu:
Ve škole panuje velmi přátelská atmosféra.
Každý žák je kamarád s každým, nehledí se na
věk. Žáci neznají mobilní telefony, o přestávkách se hrají hry. Děti nemusí sedět 45 minut
v lavici a poslouchat. Paní učitelky střídají
aktivity zahrnující mimo jiné i činnostní učení. V hodině hrají hry, tancuje se, zpívá. Žáci
jsou ukáznění a umějí samostatně pracovat.
Škola úžasně zvládá individuální přístup ke

každému žákovi. Vzhledem k tomu, že je ve
třídě nižší počet žáků, každý během hodiny
dostane několikrát slovo a nikdo se necítí odstrčený. Škola je malá, má malý počet žáků,
ale je neuvěřitelně krásná a skvěle vybavená.
Ve škole jsou interaktivní tabule, žáci využívají ve vyučování tablety a hybridní učebnice. Ze školy si odnáším jenom samé pozitivní
zkušenosti a mým přáním je, aby takových
škol a učitelů bylo více, aby to každé dítě mohlo zažít.
Proč do naší školy chodí rádi sami žáci?
… těch důvodů je moc. Vyjmenuji jen několik. Nejlepší je, že tu mám hodně kamarádů. Je nás ve třídě málo a paní učitelky se mohou věnovat každému. To je
velká výhoda. Zkrátka se všichni známe.
Hrozně mě baví projekty. Normální vyučování je také zábavné. Hodně mě baví
práce ve skupinách, protože se můžeme
radit. Když neví jeden, ví druhý.
9
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… učíme se, ale vlastně hrajeme
hry, chodíme ven, pracujeme na
zahradě, na tabletech. Paní učitelky jsou milé a vždy rády pomohou. Máme u nás všechno
nové – zahradu, družinu, jídelnu.
Moc dobré svačiny a obědy. Moc
hodnou paní vychovatelku.
… jezdíme na výlety a tábory.
Krásný byl výlet do Prahy. Jezdili jsme plavat do Boskovic. Mně
se kromě zábavného vyučování
a hodných paní učitelek líbí i získávání „chechtáků“ = školní peníze,
za které si nakupujeme ve školním
obchodě, který je otevřen vždy poslední den v měsíci. Máme zábavné sešity, ze kterých se ráda učím.
… maminka s tatínkem mi vybrali tu nejlepší školu na světě.
Je nádherná. Školáci jsou milí,
učení super a paní učitelky hezké
a hodné. Myslí to s námi dobře.
Fakt nekoušou. :) Naučíme se
spoustu věcí. Jsem ráda, že chodím do této školy plné kamarádů
a dobrých lidí.
Názory zjišťovala a zaznamenala
Eva Ševčíková

Základní škola Ostrov u Macochy
Draví ptáci – Děti se seznamovaly se životem dravců. Součástí programu byla
i ukázka lovu kořisti. Pozorovaly např.
orla, poštolku, sokola, sovy, kondora,
supa a další.
Usnadnění výuky a zpříjemnění prostředí – Pro lepší přípravu žáků byly
10

schody ve škole vybaveny popisem s nepravidelnými anglickými slovesy, aby se
je mohli snadněji učit.
Snažíme se dlouhodobě zlepšovat prostředí, ve kterém děti tráví velkou část
dne, a zároveň jim usnadňovat přípravu
a učení. V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat.
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Péče o zahradu v praxi – Každoročně členové zahrádkářů provádí za přítomnosti
žáků odborný řez ovocných stromků ve
školní přírodní zahradě.
Vybavení školní kuchyně se neustále
zlepšuje – Školní kuchyně prochází neustálou modernizací. Byla opravena podlaha, pořízeny nové stoly a židle, nový
výdejní stůl, vířič pro přípravu přírodních ovocných nápojů a také výzdoba
školní jídelny. Na přelomu roku rozšířil
vybavení kuchyně nový konvektomat,
který doplnil na maximum využívaný
stávající stroj. Konvektomat umožňuje
zdravější, šetrnější a zároveň chutnější
postupy přípravy pokrmů, což je náš cíl.
Zjednodušení evidence pro žáky a rodiče – Přihlašování stravy probíhá pomocí stravovacího systému. Každý
strávník má čip, kterým se může odhlásit ze stravy, např. v případě absence, volit si z výběru dvou jídel atd. Čip
slouží také k otevření vstupních dveří
do školy a v blízké době též k evidenci přítomnosti v třídní knize. Jeden čip
slouží tedy pro více účelů.

Lyžařský výcvik 2021/2022 – Žáci prvního stupně vyjeli na lyžařský kurz, který
probíhal na svahu v Hodoníně u Kunštátu. Pod vedením lyžařských instruktorů
se děti rozprostřely po svahu a užívaly si
krásné zimní dny.
Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň –
Žáci druhého stupně lyžovali na sjezdovkách v Karlově. Po celý týden se zdokonalovali v lyžování a sjížděli i ty nejtěžší
svahy.
Ubytováni byli na chatě, kde bylo zajištěno celodenní stravování. Vždy navečer
se sešli ve společenské místnosti a trávili
společné chvíle při různých hrách a aktivitách.
Přejeme příjemné prožití velikonočních
svátků.
Jménem zaměstnanců
Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.

Dlouhodobý environmentální projekt:
„Náš pestrý les“ – Ve spolupráci se Školním lesním podnikem Křtiny probíhá
environmentální projekt zaměřený na
přípravu, výsadbu, údržbu a pozorování
dřevin. Projektu se účastní žáci 3. a 7. ročníku.
Školní žákovský časopis – Žáci 6. ročníku připravili školní časopis, který distribuovali do všech tříd. První a druhé
číslo je k dispozici na stránkách školy
www.zsostrovum.cz. Třetí číslo je aktuálně v přípravě.
11
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Sbor dobrovolných hasičů Housko

Tak snad už je období bez pořádné obecní kultury za námi a my budeme konečně moci uspořádat všechny tradiční i netradiční akce našeho sboru. I letos jsme
bohužel museli oželet konání hasičského
bálu, snad už to bylo naposledy v tomto
století. Jelikož na venkovní prostory se
už žádná opatření nevztahovala, mohli jsme koncem února vyrazit do ulic na
masopustní průvod. Ráno v 9 hodin se
nahromadilo 25 členů i nečlenů našeho
sboru u houskovské čekárny. V doprovodu Františkovy harmoniky, Víťovy trubky a Liborova vozembouchu jsme obešli
všechny domácnosti v Housku, potěšili
občany hudbou, zpěvem a tanečkem.
Naše lékařská četa poctivě předepisovala recepty, medvěd všechny objímal a na
celý průběh dohlížela vyzobaná slunečnice. Pořádně jsme vymrzli, ale určitě to
stálo za to. Chtěli bychom tímto poděkovat našim houskovským spoluobčanům
za jejich pohostinnost a štědré příspěvky
do naší malé kasičky, která byla na konci
12

naší cesty přeplněná o mnoho více než
v minulých letech.
Jelikož už nemáme žádnou schůzovní
místnost, scházíme se v bývalé Jednotě
v Housku. Je tam sice chladněji než v naší
bývalé schůzovce, ale máme už alespoň
záchod. Pokud se letos podaří dostavět
novou hasičskou zbrojnici, ve které se
počítá i se zasedací místností, vznikne
tak nové zázemí nejen pro JSDH Vysočany, ale i pro různé volby a pro schůze našeho sboru, pokud nám bude umožněno
tento objekt takto využívat.
Bohužel nás letos zastihla i velmi smutná
zpráva. Do hasičského nebe odešel náš
nejstarší člen, bratr Josef Král. Čest jeho
památce!
A co pro Vás připravujeme?
• Sběr železného šrotu v místní části
Housko (koncem dubna)
• Sběr vyřazených malých i velkých
elektrospotřebičů v celé obci (koncem
dubna a koncem října)
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• Dětský den (4. června)
• Jelikož loni nemohly proběhnout
oslavy 110. výročí založení našeho
sboru, plánujeme oslavy 111. výročí
(18. června)
• Makrelový večer (23. července)
• Pohádkový les (27. srpna)

Dovolte nám popřát vám krásné Velikonoce, příjemné a teplé jaro a žádná ohnivá překvapení. Na shledanou na našich
akcích.
Ing. Bc. Lenka Ševčíková,
starostka SDH Housko

Zpráva o činnosti sdh Vysočany

Naši činnost v roce 2021 ovlivnil koronavirus. Nekonaly se plesy, ostatky, čarodějnice
a také se nekonala okrsková soutěž v požárním sportu. Smutné bylo loučení s našimi členy a kamarády Mirkem Kouřilem
a Mirkem Konečným a také s naším bývalým dlouhodobým členem Jiřím Košákem.
Čest jejich památce! Několik obcí jižní Moravy bylo postiženo tornádem. Na pomoc
postižených obcí jsme zaslali 5 000 Kč.
Čtyři naši členové ze zásahové jednotky
pomohli jeden den při likvidaci následků
tornáda na místě. Konečně se nám podařilo vyčistit od bahna, rákosí a náletových
dřevin nádrž na horním konci obce. Se

svojí technikou nám velmi pomohl Tomáš
Bejček.
Na branném závodě v Kuničkách jsme
měli opět na starost stanoviště s požární ochranou. V období před vánočními
svátky jsme opět nazdobili vánoční strom
před kulturním domem. Valná hromada
se konala 27. 12. v pohostinství v KD.
Rok 2022 by snad díky uvolnění covidových opatření nějakou činnost dovolit
mohl. Začali jsme ostatky. Do průvodu
po obci vyšlo 18 lidí, večer se konala
ostatková zábava se starými zvyky. Skupina MODEX skončila, a tak hrál Laďa
Sedlák sám. Celkem slušná návštěva,
13
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bohatá tombola, a tak se zábava vydařila. Děkujeme všem, kdo nám přispěli do
tomboly věcnými dary a do pokladny
ostatníkům, za jejich štědrost. Děkujeme
také všem, kteří se na této akci podíleli. Příští rok jsou ostatky 18. 2., tak snad
to už bude bez nějakých omezení. Na
pomoc uprchlíkům z válkou postižené
Ukrajiny jsme na konto UNICEF poslali částku 5.000 Kč. Letos ještě plánujeme
pálení čarodějnic a oslavu 130 let trvání
sboru. Čekáme ještě, jak to bude vypadat
s výstavbou na výletišti.

Po dvou letech proběhne také soutěž
v požárním sportu 28. 5. ve Vavřinci. Můžete přijít fandit! Zima už pomalu končí
a předává své žezlo jaru. Začnou práce na
zahradách. Upozorňujeme, že vypalování trávy je nebezpečné a ze zákona stejně
zakázané. Vyvarujte se prosím takového
jednání, ať nemusí hasiči zasahovat.
Hasiči přejí všem spoluobčanům veselé
a radostné Velikonoce.
Za SDH Vysočany
starosta sboru Ladislav Mynařík

Hodnocení sezony stolního tenisu
Áčko v sezóně 2021/2022 potvrdilo, že
stolní tenis je ve Vysočanech na vzestupu. To dokazuje historicky nejlepší celkové umístění v tabulce. Konečné páté
místo v krajské soutěži 2 je vynikajícím
úspěchem. Základní sestavu tvořili Aleš
Kellner, Pavel Pernička, Michal Žáček
a Danek Janáč, které doplňovali hráči
z béčka a na střídavý start z Blanska Filip
Zukal a Michal Skoupý. Od rozlosování
soupeřů jsme doufali, že bychom mohli
hrát klidný střed tabulky a nestrachovat se tak o sestup. U papírově slabších
soupeřů jsme ani jednou nezaváhali,
kdy jsme doma i venku porazili nakonec sestupující Tišnov, Kuřim i Mokrou.
Postupně jsme si tak připisovali důležité
body do tabulky. Do toho se nám povedlo zaskočit i papírově silnější týmy, kdy
jsme venku porazili v tu dobu třetí tým
tabulky, Znojmo. První půlku sezony
jsme tak zakončili přesně uprostřed tabulky na šestém místě, ale s minimálním
náskokem na sestupující pozice. Věděli
jsme, že v druhé půlce musíme výsledky minimálně zopakovat, což se nám
14

povedlo, a pět kol před koncem sezony
jsme již měli jistotu udržení. Doma jsme
v odvetách porazili dokonce i silné Lažánky, které nakonec skončily na třetím
místě. V posledním zápase sezóny jsme
vítězstvím v Praci definitivně stvrdili konečné páté místo. Za sezónu jsme si nakonec připsali celkem deset výher, jednu
remízu a devět porážek. Často jsme se
museli kvůli pracovnímu vytížení vypořádat s absencí Michala Žáčka, ale například Filip Zukal i přes svůj mladý věk
pravidelně připisoval body a výrazně tak
pomohl týmu k celkovému úspěchu. Nedílnou a hodně důležitou součástí každého utkání jsou i čtyřhry, kde dvojice
Aleš s Dankem svojí zkušeností a sehraností pravidelně vyhrávali a nakonec
s úspěšností výher 75 % (15 výher a 5 poher) skončili v žebříčku čtyřher na třetím
místě. Pavlovi se ve čtyřhře bohužel často
střídali spoluhráči a nedokázal se za jednu sezonu od přestupu do Vysočan zatím
s nikým tak sehrát, aby pravidelně bodovali jako naše první čtyřhra. Příští sezona
2022/2023, začínající na podzim, bude
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velice náročná, protože k nám do soutěže sestupují silné týmy z vyšších soutěží.
Věříme však, že kvalitním tréninkem se
nám povede minimálně zopakovat stejný výsledek. Tímto Vás zveme na všechny zápasy a doufáme, že budete i nadále
chodit v hojném počtu fanoušků a vytvoříte nám stejně skvělou atmosféru jako
v letošní sezoně, za což moc děkujeme.
Béčko rozehrálo sezonu výborně a po
šestém kole měli kluci jedinou porážku
z prvního utkání s postupující Rájcí. Poté
ovšem přišly tři smolné porážky 8:10 za
sebou a náhle se muselo dvakrát vyhrát,
aby se kluci dostali do první šestky tabulky pro odvety. To se nakonec se štěstím
povedlo. Nejprve hladká výhra v Blansku a posléze výhra 10:8 s Brumovem
zajistila šesté místo po polovině tabulky.
V odvetách již bez nemocného Ondry
a dalšími zdravotními problémy hráčů
ze základu hodně pomohli hráči céčka,
kterým patří velké poděkování. Konečné
šesté místo tabulky RP II je spokojenost.
Céčko po postupu z RP IV chtělo hlavně RP III ve Vysočanech zachránit. Tento
cíl byl konečným pátým místem zdaleka
překonán a sezona se klukům nadmíru
vydařila. Hodně tomu přispěla dobrá tréninková docházka a zlepšení všech hráčů.

Roman Randula s Michalem Farkašem
odehráli téměř celou sezonu i za béčko.
V dobré formě se prezentoval i Pavel Ševčík. Celkově to stačilo na sedm výher, dvě
remízy a sedm porážek. Za páté místo
v RP III patří klukům velká gratulace.
Po několikaleté pauze se od podzimu opět
začalo pracovat s těmi nejmenšími. Jako
hlavní trenér se toho ujal Pavel Gyurgyik,
za což mu patří velké poděkování a velká
podpora. S tréninky mu pomáhá hlavně
Danek Janáč s Alešem Kellnerem. Děcka se
schází v počtu kolem desíti pravidelně každé úterý a pátek od 17:00 do 18:30 hodin.
Začátky bývají vždy nejtěžší, tak doufám,
že jim počáteční elán vydrží i nadále a od
nové sezony se budou moci někteří zapojit
do objíždění okresních turnajů mládeže.
Na závěr se také musím zmínit o velice
talentovaném Filipu Zukalovi. Nadále je
hráčem KST Blansko. Ve Vysočanech v letošní sezoně pomáhal na střídavý start áčku
v krajské soutěži. Na krajských turnajích
mladších žáků pravidelně končí na stupních
vítězů a zaslouženě mu patří celková druhá
příčka v krajském žebříčku mladších žáků.
Úspěchy sbírá i na celorepublikových turnajích a patří do širší reprezentace mladších
žáků. Přejeme mu nadále hodně úspěchů.
Ondřej Zouhar

Místní skupina ččk Vysočany
Jsme velmi rádi, že se po
dlouhé odmlce můžeme
opět podělit o informace, co
nového Místní skupina Českého červeného kříže připravuje pro letošní rok. V době pandemie
o naší činnosti nebylo moc slyšet, to ale
neznamená, že jsme zaháleli. Bedlivě
jsme sledovali situaci a diskutovali, jak

se v nelehkém období zapojit do pomoci.
V loňském roce jsme se finančním darem
podíleli na pomoci obcím zasažených
tornádem na jižní Moravě.
Letošní rok zahájila místní skupina ČČK
svoji činnost tradičním dětským bazárkem. Ten se uskuteční také na podzim,
jelikož se jedná o stálici v plánovaných
akcích. Dne 25. 3. 2022 se po dvouleté
15
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odmlce konala valná hromada, na které
byl mimo jiné zvolen staronový předseda
místní skupiny ČČK Mgr. Bořivoj Sekanina. V letošním roce bychom opět rádi
pro širokou veřejnost uspořádali koncert,
protože předešlá dvě vystoupení v podání Veselé trojky a Karel Gott revival
Morava měla velký úspěch. Zájezd do
divadla, to je další tradiční akce místní
skupiny ČČK, kterou ani letos nechceme
opomenout. Zda to tentokrát bude činohra, nebo muzikál, Brno, či Praha, zatím
není zcela jasné. Občany ale budeme včas
informovat. Podzim také přeje ochutnávce dobrého vína, a proto letos zavítáme
na akci Otevřené sklepy do vinařské obce
Strachotín. Letitou milou tradicí, ve které
budeme pokračovat i v průběhu letoš-

ního roku, jsou návštěvy jubilantů z řad
členů místní skupiny ČČK. Nechceme
opomenout ani hlavní podstatu Českého
červeného kříže, kterou je zdravotnická
a záchranná činnost. Z toho důvodu jsme
se rozhodli uspořádat pro občany přednášku se zdravotnickou tematikou.
Jak je zřejmé z předchozích řádků, nápadů, jak opět oživit kulturu v obci, máme
mnoho. Po dvouleté pauze jsme připraveni zpříjemnit Vám celý letošní rok.
Těšíme se na Vaši účast na všech našich
akcích. Závěrem Vám za Místní skupinu
Českého červeného kříže přeji krásné Velikonoce a jarní pohodu.
Barbora Kakáčová,
členka výboru Místní skupiny ČČK

Skautský oddíl Naděje Vysočany
V neděli 24. dubna, na sv. Jiří, slaví skauti
a skautky každoročně svůj svátek. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti
zlu, je patronem skautů. Oddíly i jednotlivci po celé republice se chystají svátek
oslavit – speciální akcí nebo třeba tak,
že stráví svůj školní a pracovní den ve
skautském kroji či se šátkem na krku.
Legenda o sv. Jiří praví, jak se u pramene zásobujícího město Kyrény v Libyi usadil drak,
který přicházel k městským hradbám a svým
jedovatým dechem ohrožoval obyvatele města. Obyvatelé mu proto k jezeru nosili denně ovce, aby uspokojili jeho hlad a drak svou
blízkostí nezamořoval město. Jak ovce docházely, tak byla drakovi denně předkládána jen
jedna ovce – a jeden člověk určený losem.
Až los padl na jedinou královu dceru, který
marně žádal o její milost. Když byla vedena
k jezeru, jel Jiří kolem a pokusil se princeznu zachránit. Nasedl na koně a draka napadl.
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Ranou kopí jej vážně zranil a srazil k zemi.
Zkroceného draka přivedli do města a král
nabídl Jiřímu nesmírnou spoustu peněz, ten
je však nechal rozdat chudým. Jiří slíbil králi
a všem obyvatelům, že když se dají pokřtít,
draka definitivně zabije. Údajně na dvacet
tisíc lidí se zřeklo pohanství a bylo pokřtěno.
Buďme i my jako svatý Jiří.		
Vedoucí 1. oddílu Naděje Vysočany,
Petr Ovad – Puštík
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Včelaři Vysočany – byliny pro včely
Bez včel by pravděpodobně nikdo
z nás nebyl. Včely jsou cennými opylovači a bez nich by se cyklus přírody zastavil. V poslední době jste možná slyšeli o poklesu populace včel. Co tedy
můžete udělat pro včely? Co takhle
vytvořit bylinkovou zahradu vhodnou
pro včely?
Nejlepší rostliny pro včely
Pokud na zahradě pěstujete užitkové
rostliny, potřebujete pro bohatou úrodu
i pomocníky z přírody. Každá zahrada
potřebuje opylovače a včely patří k těm
vůbec nejlepším. Bez nich nezískáte ani
krásné okrasné rostliny, ani dost ovoce
a zeleniny. Proto je nutné znát pár strategií, jak tyto pracanty na vaši zahradu
nalákat, aby odvedli svou práci a vám
zajistili dostatek chutných plodů.
Je potřeba uvědomit si, že včely hledají
v podstatě dvě věci, když navštíví vaše
rostliny:
• Nektar – ten je plný cukrů a je
hlavním zdrojem energie včel.
• Pyl – poskytuje vyváženou stravu
bílkovin a tuků.

Vybírejte správné typy rostlin
Chcete-li pomoci včelám a jiným opylovačům, je dobré pěstovat na zahradě takové
rostliny, které kvetou postupně po celé
vegetační období. Tak mohou poskytnout
pyl a nektar po celou dobu aktivity hmyzu. Dokonce i malá plocha osázená dobrými květy bude pro místní včely přínosná
a pomůže jim mít dostatek stravy pro sebe
i na výrobu chutného medu.
Které rostliny využít?
Vhodný výběr rostlin je klíčový. Na jaře
vykvétá spousta květin, které jsou pro
včely velmi atraktivní. Jsou to například
dříny, krokusy, vrby či vřesovce.
Později jsou skvělé prakticky všechny
druhy ovocných stromů. Od poloviny
léta jsou vynikajícím zdrojem nektaru například různé druhy bylinek, jako je mateřídouška, šalvěj, levandule, meduňka,
měsíček nebo dobromysl. S koncem léta
zase začnou kvést vysoké rozchodníky.
Pokud vytvoříte bohatou mozaiku takových květin, máte jistotu, že si užitečný
hmyz cestu na vaši zahradu vždy najde.
Jana Ševčíková

Mnoho populárních květinových odrůd je vyšlechtěno tak, aby vyhovovalo
našim potřebám – tedy aby byly chráněny proti chorobám a škůdcům nebo
aby měly velké a barevné květy. To s sebou ale může zároveň přinášet to, že
právě tato hybridizace výrazně snižuje
produkci nektaru a pylu a někdy zanechává výslednou rostlinu zcela sterilní
a zbytečnou pro včely a další opylovače. Na takové rostliny poté nenalákáte
žádný hmyz a už vůbec ne pracovité
včelky.
17
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Informace římskokatolické farnosti
Vysočany
Bohoslužby a pobožnosti ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje
ve Vysočanech jsou ve Svatém týdnu a o Velikonocích plánovány
v následujících termínech a časech:
09:00 hod.

Květná neděle – mše svatá na památku vjezdu Pána
Ježíše do Jeruzaléma

18:00 hod.

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku ustanovení
večeře Páně

21:00–22:00

Adorace v Getsemanské zahradě

14:30 hod.

Velký pátek – pobožnost křížové cesty

18:00 hod.

Obřady na památku umučení Páně

09:00–16:00

Bílá sobota – adorace u božího hrobu

19:00 hod.

Mše svatá – Slavnost zmrtvýchvstání Páně –
velikonoční vigilie

09:00 hod.

Neděle velikonoční – slavnost zmrtvýchvstání Páně,
žehnání velikonočních pokrmů

14:30 hod.

Te Deum a svátostné požehnání

18. 04. 2022

09:00 hod.

Pondělí v oktávu velikonočním

24. 04. 2022

09:00 hod.

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

10. 04. 2022

14. 04. 2022

15. 04. 2022

16. 04. 2022

17. 04. 2022

Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů a vrcholem liturgického roku. Během Zeleného čtvrtku, Velkého pátku,
Bílé soboty a Neděle vzkříšení si věřící
připomínají umučení a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista.
Velký pátek je dnem, kdy si věřící připomínají Kristovu oběť na kříži. Současně
se jedná o den pokání a přísného postu
(křesťané nejedí maso a mohou se do sytosti najíst pouze jedenkrát za den). Na
Velký pátek se neslaví mše, nýbrž bohoslužba na památku umučení Páně. Podle
evangelií zemřel Ježíš na kříži odpoledne
ve tři hodiny. Od Velkého pátku je dopo18

ručené modlit se Korunku k Božímu milosrdenství.
Bílá sobota je aliturgický den, nikde se
neslaví mše svatá, církev se modlí u božího hrobu. Kostel bude otevřen od 9 do
16 hodin k soukromé adoraci.
Neděle zmrtvýchvstání Páně je největším svátkem a vrcholem křesťanského
roku. Během celého roku si pak tuto významnou událost vzkříšení připomínáme každou neděli. Při této bohoslužbě se
žehnají velikonoční pokrmy.
Přejeme všem občanům naší obce radostné a požehnané Velikonoce!

Zpravodaj obce Vysočany

Tříkrálová sbírka 2022
Děkujeme všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, letos se vybralo 35.593 Kč.
Výtěžek sbírky pro Oblastní charitu
Blansko je určen na lepší péči o umírající, nemocné, lidi s postižením, s duševním onemocněním, na pomoc maminkám s dětmi v tísni a dalším lidem
v těžkých životních situacích v okrese
Blansko.
Nezastihli jste koledníky? Do sbírky můžete jednoduše přispět do 30. dubna 2022
online.

ONLINE KASIČKA
Vhoďte svůj příspěvek do online kasičky
na webu Tříkrálové sbírky. PS: Až budete
dávat svůj příspěvek do online kasičky,
nezapomeňte ve druhém kroku zvolit
BLANSKO OCH, aby Váš dar pomohl lidem ve Vašem okolí.
BANKOVNÍ PŘEVOD
Přispějte na tříkrálový účet
66008822/0800, VS 777966000 (variabilní
symbol je důležitý, protože určuje, že dar
přijde Charitě Blansko), nebo Platbou
pomocí QR kódu.

Vývoj tříkrálové sbírky v obci
19
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Informace pro dárce krve – Nemocnice Boskovice
Z důvodu nového objednávacího programu je nutné se do portálu objednávek na
vyšetření znovu zaregistrovat. Po obdržení potvrzovacího e-mailu Vaší rezervace nehleďte prosím na čas objednání, ten
neplatí. Zůstává nadále systém pořadových čísel.
Kdy provádíme odběry?
Odběry krve se konají každé úterý, středu a pátek od 7:00 do 10:00 hodin po
předchozím objednání na www.nembce.
cz nebo na tel. čísle 516 491 552 nebo 516
491 616. Dosud neregistrovaní dárci se
mohou dostavit ke svému prvnímu odběru bez předcházejícího objednání. Odběry plazmy jsou každé úterý, středu od
7:00 do 10:30 hod. a v pátek od 7:00 do
11:00 hodin, jen objednaní dárci.
Kdo může darovat krev?
• věk dárce od 18 do 65 let, prvodárce
do 60 let;
• hmotnost dárce nad 50 kg;
• dobrý zdravotní stav (zjišťuje se při
vyšetření před odběrem).
Kdo naopak nemůže darovat krev?
Trvale vyloučeni např.:
• po infekční žloutence jiné než typu A;
• po TBC mimoplicní;
• HIV pozitivní;
• osoby se zhoubným nádorovým
onemocněním;
• osoby s cukrovkou;
• osoby s těžkou formou alergie;
• osoby s onemocněním srdce, kromě
lehkých chlopenních vad;
• epileptici;
• hemofilici a lidé s jinými krevními
chorobami;
20

• osoby s celkovým onemocněním
kůže, pokud není v klidové fázi
(lupenka apod.);
• skupiny s rizikovým chováním:
prostituce, závislí na alkoholu nebo
drogách, homosexuální muži.
Dočasně vyloučeni např.:
• osoby postižené infekční chorobou
(mononukleosa, borreliosa, toxoplasmosa apod.) – doba vyloučení je
odlišná podle typu choroby;
• po malých chirurgických výkonech
(sešití rány, odstranění znaménka):
1 týden po zhojení rány;
• po velkých chirurgických výkonech
v celkové narkóze: 6 měsíců;
• po akupunktuře: 6 měsíců;
• po tetování, piercingu: 6 měsíců;
• po endoskopickém vyšetření
(kolonoskopie, gastroskopie):
6 měsíců;
• po krvavém zubním zákroku
(trhání): 1 týden po zhojení;
• pobyt v tropické oblasti – dle místa
pobytu a výskytu přenosných chorob
(malárie apod.);
• kontakt s infekční přenosnou
chorobou, dle inkubační doby;
• vředová choroba žaludku
a dvanáctníku: 6 měsíců po doléčení;
• po přisátém klíštěti: 4 týdny.
Jak často můžeme darovat krev nebo
plazmu?
Krev
• muži maximálně 5x do roka;
• ženy maximálně 4x do roka;
• celkem se odebírá 470 ml krve při
jednom odběru.

Zpravodaj obce Vysočany

Krevní plazma
• maximální četnost odběrů je 1× za
14 dnů, doporučujeme však četnost
Vašich odběrů konzultovat s lékařem;
• množství odebrané plazmy se řídí
dle tělesné váhy dárce a pohybuje se
od 650 ml do 800 ml;
• na odběr plazmy se objednává, první
odběr plazmy je možno provést po
předcházejícím odběru krve.
Co je nutné před odběrem?
• 24 hod. před odběrem nejíst tučná
jídla, vyvarovat se konzumaci
alkoholu;
• v den odběru donést vzorek ranní
moči;
• přijít nalačno (dostanete před
odběrem čaj a rohlík) nebo se před
odběrem doma lehce nasnídat
(snídaně by neměla být tučná
a sladká), vhodné je vypít alespoň

½ litru tekutin (nevhodné jsou černý
čaj a káva);
• donést si průkaz totožnosti;
• donést si legitimaci dárce krve
(neplatí pro ty, kdo jdou darovat
poprvé).
Jaké jsou krevní skupiny?
• skupina A: 42 % populace;
• skupina B: 18% populace;
• skupina 0: 32% populace;
• skupina AB: 8% populace.
a dále se rozlišuje Rh faktor:
• Negativní u 15% populace
• Pozitivní u 85% populace
Zdroj: www.nembce.cz,
zpracoval Bořivoj Sekanina
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Kostelní hodiny a zvony
Na konci minulého roku byly odbornou firmou servisovány kostelní
hodiny, které byly na věž kostela instalovány v roce 2003. Frankfurtský
rádiový signál je zajištěn DCF anténou, která byla nastavena a polarizována, modul v hodinách automaticky
synchronizuje čas, který je nyní naprosto opět přesný. Byla vyměněna
záložní baterie, která umožňuje chod
hodin při výpadku elektrické energie.
Také byl namontován nový ovladač
zvonu, který umožňuje pravidelné

odbíjení klekání každý den v týdnu
v tyto časy: v 6:00, 12:00 a 19:00 hodin,
v pátek v 15:00 hodin na památku
umučení Páně. Pokaždé zvon zvoní
po dobu 3 minut. V minulosti se vyskytovaly problémy se synchronizací
času věžních hodin a ciferníků, dále
bylo nefunkční zvonění z důvodu nenávratné poruchy ovládání zvonění
klekání. Po několika měsících problémů se mohou občané na zvonění
a přesný čas opět spolehnout.
Bořivoj Sekanina, stálý jáhen

Volební účast v komunálních volbách
v obci Vysočany (v %)
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Pro chvilku odpočinku
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Obec Vysočany Vám přeje
KRÁSNÉ VELIKONOCE.
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 územního samosprávného celku.
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