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Slovo starosty 
 
Váţení spoluobčané, 

dovoluji si Vás oslovit touto formou poprvé po svém zvolení starostou 
obce Vysočan. Po letošních podzimních komunálních volbách v naší obci bylo 
řádně zvoleno patnáctičlenné zastupitelstvo obce a ze zastupitelstva vzešla 
pětičlenná rada. Je velmi povzbuzující, ţe na kandidátní listiny bylo zapsáno 
celkem 45 kandidátů do zastupitelstva obce. Z uvedeného údaje je patrné, ţe 
občanům tedy není lhostejný osud obce ve které ţijí, ale naopak chtějí se plně 
zapojit do veřejného ţivota a pomoci rozvíjet dále naši obec. Vţdyť zlepšovat 
ţivot, podmínky obce a občanů by měl být jeden z prioritních úkolů všech 
generací. Myslím, ţe neznám v této chvíli člověka, který by řekl, ţe je mu 
jedno v jakém prostředí a v jakých podmínkách ţije. Touto cestou chci 
poděkovat i zastupitelstvu v minulém volebním období za dobře odvedenou 
práci.          

Rok nám utekl jako voda a my máme před sebou poslední dny 
občanského roku 2010. Na konci roku kaţdý z nás hodnotí a bilancuje, co 
jsme v právě uplynulém roce udělali a co zbývá ještě udělat. Troufám si říci, 
ţe toho nebylo vykonáno zrovna málo, ale přesto si vţdy všichni na závěr roku 
klademe otázku, zda jsme splnili svoje očekávání a předsevzetí. Nechci na 
tomto místě hodnotit uplynulý rok, vţdyť kaţdý nakonec můţe posoudit sám, 
co se podařilo a naopak nepodařilo. Spíše je třeba dívat se dopředu a pokusit 
se dělat vše pro to, aby se nám zde ţilo dobře, i přes veškeré tvrdé podmínky, 
které nám příroda připravuje. Příroda je u nás opravdu tvrdá, hlavně v zimním 
období, ale jistě mi dáte za pravdu, ţe je skutečně krásná. 

 Jsme před prahem nového roku. Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale 
pro kaţdého z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si 
nových cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit v 
soukromém i pracovním ţivotě. Co se týká obce, máme také spoustu plánů a 
úkolů. Velký úkol, který nás bude provázet téměř tři roky, je budování 
kanalizace. Je to největší investiční akce, která by měla začít právě na jaře v 
roce, který je nyní před námi. Zde bude velmi nutná spolupráce obce s občany 
a naopak. Já osobně chci všechny občany ubezpečit, ţe budu dělat vše pro 
to, aby zastupitelstvo obce a obecní úřad zde byli vţdy k potřebám občanů a 
aby nacházeli podporu i radu při řešení moţných problémů. 

 
Dovolte mi na závěr vyuţít této příleţitosti a popřát vám všem a vašim 

blízkým, krásné vánoční svátky a hodně pracovních i osobních úspěchů v 
novém roce 2011. 
 

Josef Ovad, starosta obce 
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Volby 2010 
 
Zastupitelstvo obce pro období 2010 - 2014 
Čachotský Aleš, Ditrichová Eva Mgr., Hejč Radek, Horáček Radek Mgr., 
Jurková Ilona, Kotek Vladimír Ing., Koupý Martin Mgr., Mynařík Martin, 
Mynařík Ladislav, Ovad Josef, Sehnalová Irena MUDr., Sekanina Bořivoj Mgr., 
Šebela Viktor, Škaroupka Luděk, Šmíd Marek. 
 
Rada obce 
Josef Ovad – starosta 
Mgr. Bořivoj Sekanina – místostarosta 
Mgr. Martin Koupý 
Ing. Vladimír Kotek 
Ilona Jurková 
 
Finanční výbor 
Ing. Vladimír Kotek – předseda 
MUDr. Irena Sehnalová – člen výboru 
Milan Vintr – člen výboru 
 
Kontrolní výbor 
Mgr. Martin Koupý – předseda  
Marek Šmíd – člen výboru 
Radek Hejč – člen výboru 
 
 

Obecní úřad 
 
Kontaktní údaje 
Obec Vysočany, Vysočany č.130, 679 13 Sloup, IČ 00281301  
telefon: 516 435 350, fax: 516 435 350, ID datové schránky: dkaa2zc. 
 
Nové emailové adresy 
Obecní úřad:  obecniurad@vysocany.com 
Starosta:   starosta@vysocany.com 
Místostarosta: mistostarosta@vysocany.com 
Účetní:   ucetni@vysocany.com 
Matrikář:  matrika@vysocany.com 
 
Úřední hodiny 
Obecní úřad:  pondělí a středa 7:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 
Matrika:   pondělí 18:00 - 19:00 

mailto:obecniurad@vysocany.com
mailto:starosta.vysocany@seznam.cz
mailto:mistostarosta@vysocany.com
mailto:ucetni@vysocany.com
mailto:matrika@vysocany.com
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Informace obecního úřadu 
 
Schválená vyhláška č. 1/2010 
 

OBEC VYSOČANY 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, 

o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 1.12.2010 usnesením 
č. 2/2010/24 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Vysočany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz 
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Vysočany (dále jen „správce 
poplatku“).1 

Čl. 2 

Poplatník 

Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů platí2: 

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost můţe být 
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a 
data narození osob, za které poplatek odvádějí, 

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k 
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná 
fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou 

                                                 
1
 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  místních 

poplatcích“) 
2
 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento 
poplatek vznikla (příloha č. 1 Tiskopisy A1, A2), případně doloţit existenci 
skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové 
povinnosti. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, 
evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo slouţící k individuální 
rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem 
číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.  

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit 
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny 
trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo 
slouţící k individuální rekreaci. 

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu 
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
poţadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování.3 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce 
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 
420 Kč a je tvořena: 

a) z částky 170,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na 
základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

                                                 
3
 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

4
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaţeno v příloze č. 2, 
která tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 

(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, 
která je určena nebo slouţí k individuální rekreaci v průběhu kalendářního 
roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu 
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný 
jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku nebo 
ve dvou stejných splátkách, vţdy nejpozději do 28.2. a do 31.7. 
příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je 
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce 
příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 
a) osoby starší 80-ti let 
b) třetí a další dítě, které nedosáhlo věku 18-ti let 
c) poplatník dle čl. 2, odst. 1, který je dlouhodobě nepřítomný v obci po 

dobu více jak 6 měsíců po sobě jdoucích, a to za dobu nepřítomnosti 
v obci 

Čl. 7 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, 
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.6 

                                                 
5
 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích 

6
 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků 
můţe obecní úřad zvýšit aţ na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku.7 

Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za 
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ze dne  6.1.2002 obecně závazná 
vyhláška č. 1/2009 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 o místním 
poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 11.12.2009. 

Čl. 9 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011. 

 

 
  Mgr. Bořivoj Sekanina v. r. Josef Ovad v. r.       
          místostarosta       starosta 
 
 
Termíny svozu odpadů 
 

5.1. 16.3. 25.5. 3.8. 12.10. 21.12. 
19.1. 30.3. 8.6. 17.8. 26.10.  
2.2. 13.4. 22.6. 31.8. 9.11.  

16.2. 27.4. 6.7. 14.9. 23.11.  
2.3. 11.5. 20.7. 28.9. 7.12.  

 
Forma placení odpadů 

 
Poplatek za odvoz odpadu je moţné zaplatit v hotovosti v kanceláři 

obecního úřadu, nebo převodem na účet obce č. 3626631/0100, var. symbol = 
rod.č. plátce, konst. symbol 0308. Poplatek je splatný ve dvou stejných 
splátkách, vţdy nejpozději do 28. února a 31. července daného roku. 
Jednorázovou úhradu poplatku je moţné uskutečnit do 28. února. 
 

                                                 
7
 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 10 

Termíny návozu propan-butanových lahví v roce 2011 
 
Kaţdé první úterý v měsíci v 9.30 hod.: 
 

4.1. 5.4. 12.7. 4.10. 

1.2. 3.5. 2.8. 1.11. 

1.3. 7.6. 6.9. 6.12. 

 
Lékařská sluţba první pomoci (LSPP) 

 
Pro dospělé 
 
Ordinace je od 1.12.2010 přemístěna do budovy Nemocnice Blansko (do 

míst, kde se nachází alergologická ambulance). Ambulance LSPP je 
umístněna v přízemí nemocnice, přístup je kolem vrátnice a brány, kde 
najíţdějí sanitky a přes parkoviště uvnitř nemocnice. Místo je označené a má 
zajištěný bezbariérový přístup. LSPP pro dospělé poskytuje neodkladnou 
zdravotní ambulantní péči občanům, u kterých došlo k náhlému postiţení 
zdraví nebo zhoršení nemoci v době mimo pravidelný provoz ambulancí 
praktických lékařů. LSPP provádí vyšetřovací a léčebné výkony pouze 
v rozsahu nezbytně nutném pro akutní přednemocniční péči. Nezahrnuje 
zdravotní péči poskytovanou ambulantními specialisty (interna, chirurgie, 
neurologie, ortopedie, oční, koţní, plicní apod.). LSPP pro dospělé 
v Nemocnici Blansko nezajišťuje  návštěvní sluţbu a sluţbu ohledání 
zemřelých. 

LSPP pro dospělé: telefon 516838490, všední dny 17:00 - 22:00, soboty, 
neděle, svátky 8:00 - 22:00. 

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
bude za poskytnutou zdravotní péči LSPP vybírán regulační poplatek ve výši 
90,- Kč, který pacient uhradí přímo v ambulanci. 

Mimo ordinační dobu zajišťuje LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště v 
Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, telefon 545538538. 

 
Pro děti a dorost 
 
Z rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje není LSPP pro děti a 

dorost v Nemocnici Blansko od 1.1.2008 poskytována. Tuto sluţbu zajišťují 
pracoviště v Boskovicích a v Brně. 

LSPP pro okres Blansko zajišťuje Dětské oddělení Nemocnice 
Boskovice, tel. 516491111, ve všední dny od 17:00 do 22:00, o víkendech a 
svátcích od 8:00 do 20:00. Mimo tuto dobu je LSPP dostupná ve Fakultní 
dětské nemocnici, Brno, Černopolní 9, tel. 532234935 
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Zubní pohotovost 
 
Je poskytována o sobotách, nedělích a ve svátky v době od 8:00 do 

12:00 hod. v ordinacích stomatologů spádové oblasti Blanenska. 
 

24.12.2010 MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blaţka 145 516410786 
25.12.2010 MUDr. Juráková Blansko, Praţská 1b 516418787 
26.12.2010 MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516488452 
1.1.2011 MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516488450 
2.1.2011 MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516439190 

 
Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro 

Jihomoravský kraj pracoviště v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 
545538421. 

 
Chirurgická ambulance 
 
Chirurgická ambulance poskytuje komplexní chirurgickou ambulantní 

péči, akutní v nepřetrţitém provozu a plánovanou v pracovní dny od 7:00 do 
17:00 hod., pohotovost od 17:00 do 07:00 hodinou. 

 
Chirurgická ambulance 
 

Umístění: budova nemocnice, 3.podlaţí 

Vedoucí lékař: MUDr. Stanislav Krejsta 

Staniční sestra: Dagmar Jelínková 

Telefon: 516 838 385 

 
Ordinace 
 

Pondělí: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00 

Úterý: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00 

Středa: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00 

Čtvrtek: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00 

Pátek: 7:00 - 17:00 pohotovost 17:00 - 07:00 

Sobota:  pohotovost 07:00 - 07:00 

Neděle:  pohotovost 07:00 - 07:00 
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Rodinné pasy 
 
Rodinné pasy vznikly jako projekt  na podporu rodin s dětmi. Jeho 

podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod 
rodinám s dětmi do osmnácti let věku. 

Rodinné pasy jsou aktivitou jednotlivých krajů. V současné době projekt 
funguje v Jihomoravském kraji, v kraji Vysočina, v Olomouckém kraji, 
Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji a Královéhradeckém kraji. 

Nově můţete slevy vyuţívat i na území hl. m. Prahy, které se zapojilo v 
listopadu 2010. Jiţ nyní je pro všechny drţitele Rodinných pasů připravená 
zajímavá slevová síť. 

Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě 
registrace je rodinám (i neúplným tzn. také nesezdaným 
partnerům a jejich dětem, samoţivitelům, osobám mající dítě 
v péči) vystavena karta Rodinné pasy. Podmínkou je  trvalé 
bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let. 

Drţitelé Rodinných pasů mohou vyuţívat slevy nejen na území celé 
České a Slovenské republiky a dále v oblasti Dolního Rakouska. Projekt 
vyuţívá vlastní sítě RP, stejně jako věrnostního programu Sphere card. 

 
Jak se zaregistrovat? 

Údaje potřebné k registraci: Jméno rodiče (rodičů), adresa bydliště vč. 
PSČ, na kterou mají být pasy doručeny, jména dětí a rok jejich narození, e-
mail, případně telefonní číslo.  

Registraci můţete provést poštou zasláním údajů na adresu: Rodinné 
pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno s heslem na obálce Rodinné pasy. Dále 
je moţná také prostřednictvím emailu, který zašlete na adresu 
jiznimorava@rodinnepasy.cz. On-line registraci můţete provést na adrese 
www.rodinnepasy.cz. Zadáte-li při Vaší registraci e-mailovou adresu 
bude Vám na ni doručeno potvrzení o registraci a zároveň Vám budou 
pravidelně zasílány aktuální informace o nových poskytovatelích, pořádaných 
akcích apod. 
 
Senior Pas 

 
Uţívejte si se SENIOR PASem! SENIOR PASY jsou unikátním 

projektem Jihomoravského kraje, který vznikl na podporu obyvatelstva 
s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA! Projekt přináší ucelený a 
jednotný systém slev na výrobky a sluţby poskytovaný drţitelům karet 
SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na 
zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, 
muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.  
 

mailto:jiznimorava@rodinnepasy.cz
http://www.rodinnepasy.cz/
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Jak získám slevovou kartu Senior pas? Vydání karty je 
bezplatné, poţádat o ni můţe kaţdý obyvatel Jihomoravského 
kraje od 55let: registrujte se online na www.seniorpasy.cz 
nebo vyplňte a odešlete registrační formulář (získat ho lze u p. 

Milana Vintra, popř. na obecním úřadu) na adresu: Senior pas, Mendlovo nám. 
1a, 60300 Brno. O kartu pro svého seniora mohou poţádat i jeho blízcí 
(partner, rodina, přátelé)! 

Milí přátelé, věřím tomu, ţe jen málo z Vás nikdy neslyšelo o 
Rodinných pasech, úspěšném projektu, který se před několik málo 
lety zrodil v Jihomoravském kraji, a který se postupně rozšířil na 
polovinu České republiky. Jihomoravský kraj však nyní přichází se 
zcela novým a naprosto unikátním projektem – Senior pasy, a mně 
je velkou ctí, ţe Vám ho mohu představit. Karta Senior pas je určena pro 
všechny osoby od věku 55 let a nabízí kromě slev také jedinečnou příleţitost, 
jak si aktivně uţít další roky ţivota. Nabídněte proto sobě, svým rodičům nebo 
přátelům nové moţnosti a věnujte kartu Senior pas třeba jako originální dárek. 

Přeji Vám, abyste se Senior pas stal příjemnou součástí Vašeho ţivota. 
 

JUDr. Marie Cacková 
členka Rady Jihomoravského kraje 

 
Změny v placení daní v roce 2011 

 
Konec daňové sloţenky. Tlak na sniţování schodku státního rozpočtu si 

vyţádal opatření i v oblasti výběru daní. Na způsobech úhrady daňových 
povinností se nic nemění, nově však budou některé z nich zpoplatněny. 
Projekt „daňové sloţenky“, který Česká daňová správa spustila v roce 2006, v 
letošním roce končí. Daňoví poplatníci byli v minulých letech zvyklí, ţe 
daňovou sloţenku, která umoţňovala zaplacení daně bez úhrady poplatku za 
převod peněz, pravidelně dostávali, pokud se jich týkala daň z nemovitostí. 
Daňovou sloţenkou však bylo moţné zaplatit jakoukoliv jinou daň, protoţe 
byla dostupná jak na finančních úřadech, tak na pobočkách České pošty. Od 
1. ledna 2011 bude moţno uhradit daňovou povinnost následujícími způsoby: 

 Na pokladně finančního úřadu 

 Poštovní poukázkou typu „A“ 

 Bankovním příkazem 

 Internetovým bankovnictvím 
Od příštího roku se situace změní v tom smyslu, ţe daňoví poplatníci 

sice pro zaplacení daně z nemovitostí sloţenku obdrţí poštou jako dosud, ale 
poplatek za převod peněz jiţ budou muset uhradit. V tomto případě uţ 
nepůjde o barevně odlišnou daňovou sloţenku, ale o klasickou sloţenku typu 
„A“, která je běţně dostupná na všech pobočkách České pošty. Toto opatření 
přinese roční úsporu státnímu rozpočtu ve výši cca 46,5 mil. Kč. 

http://www.seniorpasy.cz/
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Kultura v obci 
 
Kulturní komise a SPOZ 
Ilona Jurková – předsedkyně 
Blanka Hejčová, Ladislav Mynařík – členové komise 
 
Zpráva o činnosti kulturní komise a SPOZ 

 
V letošním roce proběhly v KD následující akce: Tradiční sportovní ples 

TJ Vysočany, ples ČČK, ostatková zábava, kterou pořádali hasiči a ples 
Sportklubu Ráječko. Základní škola také letos zorganizovala karneval pro děti 
i dospělé. Na konci roku uspořádala TJ Vysočany Silvestr. V březnu nám 
předvedli ochotníci z Krásenka nádherné divadelní představení.  

Na jaře bylo na obecním úřadě panem starostou přivítáno do svazku 
obce 5 dětí – z toho 3 chlapci a 2 děvčata. Dále se v sále konaly předváděcí 
akce různých firem, schůze, turnaje ve stolním tenise, výstava letadel, 
přednášky na různá témata, 2 smuteční hostiny, 19 oslav narozenin a 4 
svatby.  

V létě za příznivého počasí je vyuţíváno výletiště „Pod lipami“, kde TJ 
Vysočany uspořádala tradiční pouťové zábavy, mateřská škola pálení 
čarodějnic a ČČK zařídil historické odpoledne s osobní stráţí římských císařů. 
Obecní úřad Vysočany ve spolupráci s mateřskou školou a základní školou 
uspořádaly program spojený s rozsvěcováním vánočního stromu v obci.  

Jako členka SPOZ jsem navštívila s malým dárkem a blahopřáním 
celkem 24 jubilantů z toho; 8 x 70 roků, 2 x 75 roků, 8 x 80 roků, 3 x 85 roků, 1 
x 91 roků, 1 x 94 roků a 1 x 98 roků. Také jsem poblahopřála k významnému 
ţivotnímu jubileu 50 let společného ţivota – tedy k zlaté svatbě - třem 
manţelským párům a jednomu manţelskému páru, který oslavil 60 let 
společného ţivota – svatbu diamantovou.   

Přeji všem občanům krásné proţití vánočních svátků a do nového roku 
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. 
 

Ilona Jurková, předsedkyně kulturní komise a SPOZ 
 

Termíny akcí v KD 
31. prosince 2010 - Silvestr v KD 
15. ledna 2011 - ples TJ Vysočany 
22. ledna 2011 - Divadelní představení ochotníků z Krásenska 
12. února 2011 - Maškarní ples ČČK 
5. března 2011 - Ostatková zábava 
27. března 2011 - 3. vysočanské odpoledne (KDU + ČČK) 
23. – 24. dubna 2011 – výstava modelů letadel 
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Příspěvkové organizace obce 
 
Mateřská škola 
 
Co se děje v Mateřské škole.  

Do MŠ ve Vysočanech je v letošním roce zapsáno 24 dětí – 12 děvčat a 
12 chlapců. Po prázdninách odejde 6 dětí do ZŠ. Provoz je od 6:15 do 15:30 
hod. Máme vytvořený vlastní Školní vzdělávací program, podle kterého 
pracujeme. Tento vychází a je v souladu s Rámcovým programem pro 
mateřské školy. Naše motto zní: Řekni mi a zapomenu, 
                     ukaţ mi a budu si pamatovat 
                    nech mě udělat –  
                     a zapamatuji si na celý ţivot! 
Preferujeme učení vlastním proţitkem.  

Pro letošní rok jsme 
zvolili téma s názvem: VÍŠ 
CO SLUNCE Z NEBE VIDÍ? 
Děti se postupně seznamují 
s ţivotem lidí, zvířat, pozná-
vají přírodu a věci kolem nás. 
Vedeme je k samostatnosti, 
připravujeme je na ţivot. Spo-
lečně s dětmi jsme vytvořili 
pravidla chování v MŠ. Děti 
se učí tyto pravidla dodrţovat 
a řídit se jimi. Navzájem sebe 
upozorňují na jejich případné 
porušování. Prostředí mateřské školy vyhovuje hygienickým podmínkám, 
postupně dle moţností pořizujeme nové pomůcky a hračky. Děti mají 
k dispozici mnoţství výtvarného materiálu – rozvíjíme tvořivost, jemnou i 
hrubou motoriku. Zařazujeme pohybové, hudební a jazykové chvilky. 
Předškolní děti dochází s rodiči v odpoledních hodinách do školky na tzv. 
skupinky, kde se připravují pro vstup do základní školy. Několikrát ročně 
jezdíme na divadelní představení, organizujeme besídky a různé akce pro 
děti. Pro rozvoj pohybové aktivity vyuţíváme dětské hřiště, které 
v odpoledních hodinách slouţí i pro děti ze školní druţiny a pro matky s dětmi. 
Snaţíme se vytvořit pro děti podnětné prostředí, ve kterém se cítí bezpečně.  

Chtěla bych za celý kolektiv mateřské školy popřát všem občanům 
klidné a pohodové vánoční svátky plné lásky a porozumění, do Nového roku 
hodně zdraví, štěstí a radosti. 
 

Blanka Hejčová, ředitelka MŠ 
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Základní škola 
 
V září loňského roku jsem já, i obě mé dcery nastoupily školní docházku. 

Mladší dcera šla poprvé do mateřské školy, starší dcera nastoupila do 1. třídy 
základní školy ve Vysočanech a já do téţe školy jako učitelka angličtiny po 7 
letech mateřské "dovolené".  Jako rodič - učitel musím říci, ţe jsme s výběrem 
základní školy pro naši starší dceru měli veliké štěstí. Tímto chci poděkovat 
paní Evě Ševčíkové, ředitelce mateřské školy v Šošůvce, toho času na 
rodičovské dovolené, která nám Základní školu v obci Vysočany z vlastní 
dobré zkušenosti doporučila.  

Základní škola ve Vysočanech je sice malotřídní školou, s celkovým 
počtem ţáků pohybujícím se kaţdoročně kolem 40, (coţ je veliká nevýhoda z 
hlediska dotací: málo dětí = málo peněz), zato je školou "rodinného typu" a to 
je její veliká přednost. Musím říci, ţe já i moje dcera jsme zde velmi 
spokojené. Vyhovuje nám malý kolektiv dětí i učitelek. Vše děláme s ţáky 
společně. Od společného stolování aţ po projektovou výuku nebo například i 
školní výlety. Další výhodou této školy je malý počet ţáků ve třídách. Prvňáčci 
jsou vţdy v samostatné třídě, bývá jich průměrně 7 - 8, čímţ mají zajištěn 
individuální přístup své paní učitelky, která je vyučuje ve všech předmětech. 
Ostatní ročníky jsou spojené po dvou v jedné třídě, většinou bývá spojen 2. a 
3.ročník a 4.a 5.ročník. Přesto je v kaţdé třídě průměrně kolem 15 dětí, coţ je 
velmi příjemný počet, srovnáme-li počty ţáků ve třídách okolních velkých škol. 
Takové spojení  dvou ročníků do jedné třídy však klade velký nárok na kvalitu 
učitele, v této třídě vyučujícího. Musí se totiţ za 45 minut vyučovací hodiny 
věnovat zároveň dvěma rozdílným ročníkům. Zde musím vyzdvihnout 
učitelské umění mých kolegyň, pí. uč. Zdeňky Bejčkové, pí. uč. Soni Švrčinové 
a pí. ředitelky Jany Sehnalové, které tento nelehký úkol zvládají bravurně, s 
přehledem a grácií jim vlastní. Jsou pro mě osobně velikým učitelským 
vzorem. Sama jsem se s tímto způsobem výuky v Brně, odkud jsme se 
přistěhovali, neměla moţnost setkat, protoţe tam snad ani ţádné malotřídní 
školy nejsou. 

Pochvalu a obdiv si zaslouţí také pí. vychovatelka Dana Kouřilová, za 
svůj laskavý přístup k dětem a svoji nekonečnou trpělivost s nimi. Dětem se 
věnuje po vyučování s takovým nasazením, ţe ani nechtějí odejít z druţiny 
domů! Musím téţ zmínit provozní pracovnice, pí. kuchařky Ilonu Kuchařovou a 
Ludmilu Škvařilovou, které se starají o spokojenost našich bříšek a také pí. 
Annu Šebelovou, zajišťující bezchybný provoz celé školy.  

Vysočanská škola, aby mohla kvalitně plnit své poslání ve vzdělávání 
místních dětí (a nejen místních), je finančně závislá na svém zřizovateli - obci. 
Velmi mě překvapuje, ţe rodiče ţáků musí řešit takové věci, jako jsou např. 
platby toneru a papíru do školní kopírky či jiné podobné výdaje! Vzhledem k 
letošním povolebním změnám bych přivítala větší spoluúčast obce na 
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financování školních pomůcek. Mnoho vesnic České republiky ani školu nemá. 
A nemusíme hledat daleko, třeba zrovna sousední Šošůvka nebo Holštejn. 

Vy, občané Vysočan, školu v obci máte a můţete na ni být pyšní! Vţdyť 
právě škola je důleţitou devizou kaţdého města, kaţdé vesnice. Konečně, 
jsou to vaše děti, které vzdělává. Investice do místní školy je vlastně investicí 
do našich dětí. Zní to obehraně, ale řekněte, není to pravda? Jsem 
přesvědčena, ţe chvála vysočanské školy v budoucnu přiláká další ţáky z 
okolních měst a vesnic. Absolventi naší školy budou zmiňovat dobré jméno 
školy a obce Vysočany i dále, ve svém profesním ţivotě. 

Osobně mne velmi těší, ţe zde mohu pracovat. S touto školou chci 
zůstat i nadále v blízkém kontaktu, nejen jako učitelka, ale i jako maminka. 
Rozhodně máme s manţelem v plánu dát do vysočanské školy zapsat i naši 
mladší dceru. Vzdělání našich dětí je pro nás velice důleţité. Základní školu 
ve Vysočanech jsme pro ně nevybrali náhodou, ale cíleně. Jsme přesvědčeni, 
ţe právě ona jim poskytne ten nejlepší základ pro ţivot. 
 

Kateřina Rezková 
 
 

Spolky a sdruţení v obci 
 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Zpráva o činnosti od května 2010 

 
V dubnovém zpravodaji jsem zval na okrskovou soutěţ do Petrovic. 

Vůbec se nám nedařilo a tak muţi nad 35 let soutěţ nedokončili a mladší 
skončili aţ desátí. Kvůli špatnému počasí byla zrušena soutěţ ţáků. Naši muţi 
se ještě zúčastnili na pohárech ve Ţďáře a v Němčicích. 

Ţáci se během roku pečlivě připravovali. Na okresním kole hry PLAMEN 
v Doubravici starší ţáci splnili cíl a skončili třináctí z dvaceti devíti sborů. Další 
soutěţ uţ absolvovali v kategorii mladších. Zvítězili v Habrůvce a medové 
štafetě ve Sloupu. Druzí skončili v Šošůvce. Třetí místo obsadili v Ostrově a 
ve Sloupu. V náhradní okrskové soutěţi skončili čtvrtí. Na poháru ve Vavřinci 
skončili pátí, ale vyhrálo štafetu dvojic. 

Se začátkem školního roku byl zahájen nový ročník hry Plamen. Na 
branném závodě v Okrouhlé jsme obsadili čtvrté místo, na okrskovém braňáku 
ve Vavřinci třetí místo. 16. října v Karolíně na okrskovém závodě poţárnické 
všestrannosti skončili ţáci dvacátí čtvrtí ze třiceti devíti sborů. Doufám, ţe si 
celkové umístění po II. kole hry Plamen, které bude zase příští rok 
v Doubravici o nějaké místo polepší. 



 18 

Během roku se snaţíme, aby technika byla v pořádku. Automobil Ford je 
v současné době na nutné opravě karosérie, na kterou budou vyuţity krajské 
dotace. Z dotací byla také zakoupena sada hadic a dvě pracovní uniformy. 

Opět byla provedena kontrola hydrantů. Těch bylo vyuţito při čistění 
stále problémových odpadů v základní škole. Čistili jsme také kanalizaci před 
kostelem a přišlo se na tak na její nefunkčnost. Pokračovali jsme v nátěru 
střechy zbrojnice a byl opraven komín. Během roku je na všechny akce TJ 
vyuţíváno WC ve zbrojnici. Na výletišti Pod javorem jsme se podíleli na akci 
„pálení čarodějnic“. Naši činnost zhodnotíme na valné hromadě 28. prosince. 

Zima se uţ přihlásila a podle různých předpovědí má být dlouhá. Buďme 
proto opatrní při topení a nesnaţme se spálit vše co hoří. Často je to totiţ cítit 
v ovzduší.  

Závěrem bych chtěl poděkovat bývalému zastupitelstvu za dobrou 
spolupráci a doufám, ţe v dobré spolupráci budeme pokračovat i s novým 
vedením.  

 
Přeji všem šťastné a radostné vánoce a do Nového roku hodně zdraví a 

osobních úspěchů. 
 

Ladislav Mynařík, starosta sboru Molenburk 
 

Český červený kříţ 
 
Váţení spoluobčané, vánoce jsou nejkrásnějším obdobím 

snad pro všechny. Všudypřítomná vánoční atmosféra a blíţící se 
konec roku se dotkne kaţdého a vyvolává chvíle zamyšlení nad 
uplynulým rokem. Stejně tak i my chceme na tomto místě 
zhodnotit činnost ČČK v roce 2010.  

ČČK má ve Vysočanech svoji dlouholetou tradici.  V době jeho zaloţení 
bylo hlavní aktivitou poskytování první pomoci v obci. V pozdějších letech se 
začalo organizovat a podporovat společné dárcovství krve. Vedly se krouţky 
mladých zdravotníků, zajišťovalo se školení dobrovolných zdravotních sester 
apod. Přestoţe v současnosti je jiţ ve zdravotnictví jiná situace, snaţíme se 
v této tradici i nadále pokračovat. 

Kromě výše uvedených aktivit se sloţka zapojuje do kulturního dění 
v obci. Všem dobře známou akcí je tradiční Maškarní ples, který má vţdy 
velkou účast a díky sponzorům bohatou tombolu. Za to jim patří naše velké 
poděkování. Výnos z tohoto plesu nám umoţňuje organizovat a přispívat na 
další akce v naší obci.  

V roce 2010 jsme na jaře uspořádali kurz první pomoci, který velice 
poutavě a zajímavě vedl pracovník Zdravotnické záchranné sluţby Blansko. U 
všech zúčastněných měl výklad velký úspěch, přednáška se líbila, a proto ji 
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chceme v příštím roce opakovat. Jiţ teď zveme všechny občany, termín včas 
upřesníme. 

V květnu jsme uspořádali setkání dárců krve a jejich partnerů. Cílem 
setkání bylo, aby se společně setkali a také společně pobavili. Určitě si všichni 
ceníme, ţe i v naší uspěchané době se najdou lidé, kteří jsou ochotni udělat 
také něco pro druhé. Naším oceněním a poděkováním bylo předání dárků 
dárcům, kteří dosáhli 10, 20, 30, 40, 50 a více odběrů. 

V září do Vysočan na naše pozvání zavítala osobní stráţ římských 
císařů. I přes nepřízeň počasí se na historické odpoledne přišlo podívat 
nemalé mnoţství dětí a dospělých. Všichni se nejen pobavili, ale také se 
dozvěděli něco z historie Pretoriánské gardy, která byla speciální vojenskou 
jednotkou slouţící k ochraně římských císařů a jejich rodin. 

A poslední společenskou akcí letošního roku byl v  říjnu zájezd do 
vinného sklepa v Mutěnicích, který byl přednostně organizován pro dárce krve, 
sponzory a členy ČČK. Tato relaxační akce byla veselá a zdařilá . I zábava 
patří k zdravému stylu ţivota. V průběhu roku jsme navštěvovali jubilanty z řad 
členů ČČK s malým dárkem. Dále přispíváme na dětský karneval a posíláme 
finanční dary potřebným např. postiţeným povodněmi a jinými katastrofami. 

Činnost v tomto roce byla pestrá a doufáme, ţe jste si kaţdý alespoň 
některou z akcí vybrali. A co plánujeme na další rok? V lednu zorganizujeme 
výběr starých autolékárniček, které podle nové vyhlášky bude potřeba od 1. 
ledna 2011 vyměnit. Touto iniciativou zabráníme zbytečnému plýtvání a část z 
nepouţitelných lékárniček bude zaslána do rozvojových zemí. 

Jiţ teď si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Maškarní ples, který 
pořádáme 12. února 2011. Hrát bude známá skupina Pohoda. Připravujte 
masky, ať jsou skvělé, jako kaţdoročně  ! 

Na 9. dubna 2011 máme jiţ zajištěné vstupenky na 3D muzikál Baron 
Prášil s celodenním výletem do Prahy, jak jiţ bylo zveřejněno. 

 
Na závěr Vám chceme popřát hodně zdraví, štěstí, osobních úspěchů a 

rodinné pohody v celém příštím roce. 
 

Výbor MO ČČK Vysočany 
 

Včelaři 
 
Medonosná včela je ten nejlepší přítel, jakého člověk má.  

 
Včely fascinovaly člověka od chvíle, kdy se začaly psát dějiny lidstva. 

Zájem člověka o medonosnou včelu trvá jiţ nepaměti. Byl to především med a 
později vosk. Všechny kultury lidstva povaţovaly medonosné včely za symbol 
pozitivních a uţitečných vlastností jako je harmonie, píle a nesobeckost. 
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Pro model člověka jsou medonosné včely indikátorem stavu našeho 
ţivotního prostředí a svědkem souţití člověka a přírody. Jiţ Albert Einstein 
formuloval význam medonosných včel takto: „Jestliţe včely zmizí z povrchu 
zemského, bude mít člověk maximálně čtyři roky ţivota. Nebudou včely, 
nebude opylování, nebudou rostliny, ovoce, zvířata, nebude člověk“. 

Vliv včel se projevuje i na kvalitě hovězího masa jako potraviny pro 
člověka. Včely ovlivňují rozmanitost sloţení pastvin, na nichţ se skot pase a 
tak se ovlivňuje jídelníček lidí. Prostě člověk a medonosná včela jsou spjati 
vzájemnou závislostí. 

I kdyţ jsou pro lidstvo velice důleţité a nenahraditelné přesto je zde 
varující signál. Uţ od roku 1996 rapidně ubývá včelařů a včelstev. Například 
na Drahanské vrchovině v obci Housko kaţdý pátý domeček měl svého 
obyvatele – včelaře, který vlastnil i několik úlů. Nyní zde ţije pouze jediný 
včelař. Je proto nejvyšší čas zamyslet se nad zodpovědností k přírodě. 

Jsme přírodě hodně dluţni a hlavně včelám, které jsou měřítkem stavu 
ţivotního prostředí, které člověk vytvořil a také trvale ničí a v němţ je také 
nucený ţít. Proto nyní záleţí pouze na nás – všech lidech – výchově v rodině, 
učitelích ve školách, aby dětem pomocí přednášek, filmů a vlastního přístupu 
k přírodě (nestřílet ptáčky – kosy, neničit úly, nevyhazovat odpadky do lesa) 
vysvětlovali důleţitost ochrany přírody a všemu ţivému v ní. Děti, které projeví 
zájem o včelařství, je proto nutno podporovat v jejich zvídavosti a umoţnit jim 
kontakt se včelaři a jejich prací. 

Včelařům patří poděkování za velice náročnou a důleţitou práci 
s medonosnými včelami a díky nim se k nám ostatním lidem vrací dary včel – 
med a ostatní produkty. Pomáhají léčit naše nemoci a neduhy. 

Prostě člověk a medonosná včela jsou spjati vzájemnou závislostí. Je to 
nejlepší přítel, jakého člověk má. 

 
Josef Král 

 
Skauti 
 
Jiná slova v našem ţivotě. 

 
Doba vánoční je opět tady. Kaţdý z nás touţí proţít vánoce, které se 

budou přibliţovat těm z dětství, kdy se nám vše zdálo jednodušší, poklidnější i 
krásnější. Kaţdý z nás si vnitřně přeje vytvářet harmonické vztahy všude tam, 
kde se nachází, ať je to doma, ve škole nebo v zaměstnání. Nabízím jeden 
námět z knihy E. Martina „Andělské vteřiny“, která je zvlášť pro toto období 
vhodná. 

Stává se nám, ţe jsme v ţivotě vystaveni situacím, ve kterých pouţije 
někdo proti nám ostřejší slovo nebo odpověď. Mnohdy nás to můţe zabolet a 
jindy odpovíme podobně – na hrubý pytel, hrubá záplata. Zajímavé je, kdyţ 
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v takových situacích, kdy to není vůbec očekáváno, pouţijeme „jiná slova“. 
Jednu a tutéţ věc lze totiţ říct různým způsobem, jednak pichlavým, který 
můţe ublíţit a na druhé straně vlídným, který můţe otvírat zavřené dveře do 
našich srdcí. Také mohou vytvořit docela jinou atmosféru a výsledek – prostě 
úţasný, a zas tak moc nás to přece nestálo. Je moţné říct: Ty jsi hrozný, zase 
jdeš pozdě, jako vţdycky. Je také moţné říct: To jsem rád, ţe uţ jsi tady a ţe 
se ti nic nestalo, měl jsem o tebe strach. Další příklady si jistě vybaví kaţdý 
z nás sám. 

 Jiná slova nesou stejný obsah, ale nesou ho vlídně. Vlídné ruce 
dosáhnou nejdál, podaná ruka vám můţe přinést, co chcete, do zaťaté pěsti 
nenaberete ani doušek vody, nic. Jiná slova, mohou znamenat i jiný ţivot. 
Tomuto ţivotnímu postoji se po krůčcích, po celý rok, učí děvčata a hoši, kteří 
chodí ve Vysočanech do skautu.  

Přejeme všem lidem dobré vůle hodně víry v Boţí pomoc a poţehnání, a 
také schopnost a snahu o to, aby byl svět v tom následujícím roce lepší, právě 
díky tomu, ţe začneme pouţívat jiná, vlídnější slova. 

 
Za pětadvacet skautů, skautek, vlčat i světlušek z Vysočan vám vše 

dobré v roce 2011 přeje  
Martin Koupý 

 
PS: O naší činnosti se lze dovědět více na http://www.skaut-vysocany.tym.cz/  
 
Modeláři 
 
Vyhodnocení roku místních modelářů 

 
Nastal čas, kdy většina z nás hodnotí uplynulý rok. Také my z klubu 

místních modelářů jsme se 
rozhodly rok 2010 zhodnotit a 
podělit se s Vámi o události, které 
pro nás byly zajímavé i o ty, které 
nám mnoho radosti nepřinesly. 

Letošní sezónu jsme zahájili 
jiţ III. ročníkem modelářské 
výstavy. Na vystavené modely se 
přišlo podívat přibliţně 300 
návštěvníků nejen z Vysočan, ale i 
ze širokého okolí. Návštěvnost nás 
velmi potěšila a proto jsme se 
rozhodli uspořádat výstavu i 
v následujícím roce, na kterou Vás tímto srdečně zveme. Ukázky modelů 
budete moci shlédnout opět o velikonočním víkendu 23.-24.4.2011.   

http://www.skaut-vysocany.tym.cz/
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Díky nepříznivému počasí jsme se letos dostali na leteckou plochu aţ 
v červnu. Nepřízeň počasí nás bohuţel provázela po celé období modelářské 
sezóny, proto musím konstatovat, ţe patřila v počtu nalétaných hodin 
k nejhorším od zaloţení klubu. Kromě počasí nás také potrápilo samotné 
letiště. Museli jsme řešit odebrání pozemku, který jsme pouţívali jako 
startovací plochu.  Díky Jaroslavu Konečnému mladšímu, který nám nabídl 
k vyuţití jeho část pozemku k vybudování nové travnaté plochy a zajišťuje 
veškerou administrativu s tím spojenou, se mohou modeláři těšit na novou 
startovací plochu. Práce na jejím zřízení budou zahájeny na jaře příštího roku. 
Dříve neţ bude plocha dostatečně zatravněná, budou muset modeláři vyuţívat 
louky kolem Vysočan. 

S letošním rokem se jiţ tradičně rozloučíme tzv. silvestrovským 
polítáním. 

Nezbývá mi neţ se s Vámi rozloučit a popřát Vám za celý klub modelářů 
veselé Vánoce a šťastný nový rok. 

 
Martin Boháč, LMK Morava Vysočany 

 
 

Sport v obci 
 
TJ Vysočany 
 

TJ Vysočany má tři sportovní oddíly: oddíl kopané, stolního tenisu a 
oddíl atletiky. Všechny oddíly jsou zapojeny do soutěţí řízenou sportovními 
svazy. O tom jak si naše oddíly vedou po sportovní stránce se občané mohou 
dozvědět z informací, které jsou dostupné na nástěnkách před kulturním 
domem, dále pod plechem a na internetových stránkách obce a fanoušků TJ.  

Významným úspěchem, je po deseti letech, účast v okresním přeboru, 
kdy po polovině soutěţe jsme s 22 body na 7. místě okresní tabulky.  

Oddíl stolního tenisu kaţdoročně pořádá okresní bodovací turnaj, dále 
turnaj pro naše registrované hráče i pro amatéry.  

Bylo dokončeno oplocení náhradního tréninkového hřiště za finančního 
příspěvku Obce Vysočany a přidány další dva stoţáry na osvětlení. Toto hřiště 
bude slouţit široké sportovní veřejnosti bez omezení. 

Je vypracován projekt na výstavbu nových kabin, děkujeme panu Ing. 
Vladimíru Kotkovi za pomoc při realizaci projektu. Pro rok 2011 je vypracován 
plán intenzity zátěţe hřiště. Vstup na hřiště je povolen hráčům oddílu kopané v 
době jejich tréninků a mistrovských utkání. Ostatní jen po dohodě s vedením 
TJ Vysočany. 
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Naše TJ připravila v rámci naší obce i společenské aktivity. Pořádali 
jsme Silvestr, sportovní ples, Vysočanskou pouť, dětský den, makrelový večer. 
Spolupodílíme se i na triatlonu a rozsvícení vánočního stromu.  

Naše TJ byla zaloţena v roce 1920. V letošním roce jsme oslavili 90 let 
od zaloţení. Byl to pro nás impuls ohlédnout se zpět, ale jak jsme zjistili, tak 
ţádné archivní materiály nejsou v naší sloţce, a proto je třeba to napravit. 
Výkonný výbor TJ oslovil pana Karla Zukala staršího a ten nám začal mapovat 
historii TJ Vysočany. Naším cílem je zmapování celé historie TJ. Připomenu 
zde několik významných dat:  

Ustavující schůze se konala dne 22. února 1920 v hostinci paní Kalové v 
Molenburku, za účasti bratří z jiných obcí hlavně ze Sloupu. Před touto schůzí 
byla schůze přípravná ve škole dne 8. února 1920, kde pan řídící učitel 
František Tenora promluvil o významu sokolské myšlenky, znázornil vývoj 
Sokola aţ do tehdejší doby (t.j do roku 1920), ukázal několik ilustračních 
momentů z posledních sletů v Praze. Po přednášce je přikročeno k zápisů 
členů nově zaloţené odbočky SOKOLA SLOUPSKÉHO V MOLENBURKU. 
Hlásí se: Bohumil Kala - povolání kolář, Oldřich Nečas - učitel,Teodor Kala - 
řezník, Leo Kala - úředník, Tomáš Konečný - rolník, František Ševčík - kolář, 
Andělín Nečas - povolání neuvedeno, Alois Ševčík - krejčí, František Hudec - 
rolník. 7. ledna 1933 Sokolský ples - hudba Drahany. 31. prosince 1934 - 
uspořádán Silvestr. Rok 1937 byl poslední předválečný rok činnosti TJ. 
Ustavující schůze TJ Sokol Molenburk v poválečném období se konala dne 
19. října 1946 v 19:30 hodin u bratra Františka Hudce, Molenburk č. 1. Ţupu 
zastupovali bratři Klose a Pavlů. Po uvítání promluvil k přítomným o významu 
sokolství pro národ Cyril Němec. Bratr František Hudec po konstatování, ţe 
schůze byla řádně svolána oběţníkem se obrátil na přítomné přátele Sokola, 
přejí-li si, aby v obci byla TJ Sokol ustavena. Zjistil souhlas, prohlásil jednotu 
za zaloţenou. 

1948 - sloučení Orla se Sokolem 
1951 - zaloţení oddílu kopané  
1952 - započato s výstavbou kabin 
1962 - zaloţení stolního tenisu 
1965 - Molenburk se mění na Vysočany. 
Hlavní oslavy se uskutečnily dne 10. července 2010 v našem areálu za 

účasti Menšíkovy 11, která měla pestrý program, jehoţ hlavním bodem bylo 
předání plaket zaslouţilým činovníkům. 

Výbor TJ Vysočany děkuje svým fanouškům za podporu v uplynulém 
roce, přeje Všem občanům příjemné proţití vánočních svátků a do nového 
roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.  
 

Petr Panáček, předseda TJ Vysočany 
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Stolní tenis 
 

Stolní tenisté mají pro sezonu 2010/11 čtyři muţstva. Sloţení muţstev a 
průběţné výsledky můţete sledovat na stránkách obce Vysočany nebo na 
www.pinec.info. 

Na začátku listopadu jsme začali pracovat i s těmi nejmenšími. Ţáci se 
schází na pravidelných trénincích v úterý a v pátek od 17:00 -18:30 hodin 
v přísálí kulturního domu pod vedením trenérů Pavla Gyurgyika a Ondry 
Zouhara. Zúčastňují se i okresních turnajů mládeţe. V Petrovicích jsme uspěli 
v kategorii nejmladších ţáků, kde obsadil výborné čtvrté místo Aleš Zukal, 
sedmé Ţáček Roman a osmé Kelner Aleš. Ve Svitávce byl Aleš Kelner pátý a 
Aleš Zukal sedmý. Na okresních přeborech ve Ţďárné obsadil Aleš Zukal 
skvělé druhé místo, Aleš Kelner čtvrté a Roman Ţáček šesté. Jen tak dále 
kluci!!! 

Vánoční turnaj registrovaných hráčů Vysočan uspořádáme 29.12.2010. 
Tradiční novoroční okresní bodovací turnaj muţů proběhne ve Vysočanech 
8.1.2011. Na oba turnaje Vás srdečně zveme. Na konci sezony koncem 
března uspořádáme jubilejní 35. ročník velikonočního turnaje o přeborníky 
Vysočan. 
 

Ondřej Zouhar 
 
Vítání Nového roku jízdou na kole 
 

Dne 1. 1. 1994 byla zahájena v naší obci tradice vítání Nového roku 
v sedle bicyklu. Je pravdou, ţe tehdy v prvním ročníku vyjeli pouze 3 cyklisté, i 
kdyţ reklama byla na tehdejší dobu docela dobrá. S přibývajícími roky se ale 
k Pořízkům a Emanu 
Královi přidávali další 
a další cyklisté a 
v posledních letech 
nás vyráţí celkem 
pravidelně přes 20, i 
kdyţ se nejedná vţdy 
jen o vysočanské. Jiţ 
několik roků s námi 
jezdí juniorská 
účastnice světového 
poháru v závodech 
horských kol Renata 
Burdová a bomba vybuchla v minulém ročníku, kdy s námi objel novoroční 
trasu dokonce úřadující mistr republiky v silniční cyklistice Martin Mareš. 

http://www.pinec.info/
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Protoţe se nám opět blíţí magické datum 1.1. dovoluji si pozvat všechny 
příznivce jízdy na kole na další, jiţ 18. ročník Novoroční vyjíţďky, která se 
uskuteční dne 1.1.2011. Sraz účastníků je: jak jinak neţ ve 1300 před firmou 
Cykloservis Pořízka. Podmínkou účasti je vlastnictví pojízdného kola a dobré 
nálady. Tradiční občerstvení při technických zastávkách je zajištěno. Všichni 
jsou srdečně zváni. 
  

František Pořízka 
 
Vysočanská smyčka 
 

21. srpna 2010 se konal jiţ 3. ročník cyklistické nezávodní akce 
Vysočanská smyčka. Úkolem kaţdého startujícího je soustavné objíţdění 2,8 
kilometru dlouhého okruhu, který začíná v Housku u pohostinství U Klemsů, 
odtud pokračuje k bývalému JZD, k areálu „Pod lipami“ a po silnici zpět do 
Houska. Okruh se nejede na rychlost ani na výkonnost, počítají a vyhodnocují 
se pouze ujetá kola, přičemţ kaţdý jezdec si můţe sám určit, na kolik kol se 
cítí, kdy si chce odpočinout a občerstvit se. K úspěšnému absolvování a 
obdrţení památečního diplomu stačí absolvovaní pouhého jednoho okruhu, 
coţ je výkon, který zvládne opravdu kaţdý, kdo alespoň udrţí rovnováhu na 
kole. Maximem je potom ujetí 36 kol, coţ odpovídá magické hranici 100 km. 
Na zdolání stanoveného počtu kol je vyhrazen celkový čas 6 hodin (obvykle 
13:00 – 17:00 hod), se kterým si kaţdý jezdec můţe naloţit podle svého 
uváţení a optimálního rozloţení sil.  
 Prvního ročníku Vysočanské smyčky v roce 2008 se zúčastnilo kolem 30 
startujících, na start druhého a třetího ročního ročníku se dostavilo bezmála 70 
jezdců. Pro diváky i pro startující jsme připravili posezení pod slunečníky, 
občerstvení z udírny a 
reprodukovanou hudbu. Počet 
diváků nemáme přesně 
zmapován, ale zahrádka před 
hostincem byla letos zaplněna 
opravdu slušně a věříme, ţe se 
diváci i jezdci dobře bavili. 
Chceme touto cestou poděkovat 
všem, kteří jakkoliv přispěli 
k přípravě a zajištění letošní 
Smyčky: Hostinec U Klemsů, 
Antonín Sedlák, TJ Vysočany, 
Tecnotrade s.r.o., Ivan Jelínek s 
rodinou, SC Ráječko, Obec Vysočany. Speciální dík patří triu sčítacích 
komisařek Lenka&Bohuš&Zdenka. Jsme rádi, ţe i přes minimální náklady, 
které plně pokryje startovné ve výši 20 Kč, a skromné podmínky, ve kterých je 
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Smyčka organizována, se z ní stala oblíbená akce a věříme, ţe nic nezabrání 
tomu, aby v dalších letech mohla pokračovat. Vysočanská smyčka je 
především společenskou akcí pro pobavení neţ klasickým závodem. Proto 
bychom rádi vyzvali občany, aby zaplašili obavy a ostych, oprášili kola a 
vyrazili na start 4. ročníku Vysočanské smyčky. Přesný termín bude zveřejněn 
na obecních stránkách, kde můţete najít reportáţe a fotografie z minulých 
ročníků.  
 

Milan Včelař a Luděk Přibyl, pořadatelé Vysočanské smyčky  
 
Triatlon 
 
Vysočanská triatlonová tradice 
 

Je to jiţ 14 roků, kdy se do povědomí Vysočan dostal sport, s názvem 
triatlon. Je asi zbytečné vysvětlovat, o co se jedná. Ve Vysočanech je známý 
stejně jako ostatní větší akce a je doufejme příjemným zpestřením všeho dění 
v obci. Triatlon během celého období doznal mnohých změn. Z tzv. 
„olympijského triatlonu“, který většině závodníků trval kolem tří hodin jsme se 
později propracovali na „sprint triatlon“, aby byl dostupnější pro všechny. Doba 
se mění, času je stále méně a není prostor pro trénink.  

Stalo se také, ţe triatlon šel v určitém období do útlumu, zejména v roce 
2003, kdy se celkově ve dvou závodech zúčastnilo pouze 23 závodníků. V této 
době jsme jako pořadatelé byli přesvědčeni, ţe s tím končíme, v niveč přišlo 
vše vynaloţené úsilí a tato ţalostná situace byla, dá se říct v celé republice. 
Horké hlavy ale vychladly a bylo to zdá se dobře. Triatlon vstal z mrtvých a 
vydal se novým směrem. Začal se více propagovat lidový triatlon a počet 
startujících přibýval.  

Také jsme těţili z jedné přednosti Vysočan. Pokud se jedná o 
Jihomoravskou triatlonovou ligu, vysočanský závod má jasně největší 
atmosféru. Kaţdoročně tento fakt komentuje spousta závodníků, kteří tvrdí, ţe 
s něčím takovým se na jiných místech nesetkávají. Mohu to potvrdit i já, 
protoţe jsem několik let tento závod také absolvoval a za pravdu mi dají i 
všichni závodníci z Vysočan, od malých dětí aţ po dospěláky. Je to totiţ velice 
příjemný pocit být povzbuzován při výběhu z vody, průjezdu na kole nebo 
doběhu do cíle. Tento dík patří vám divákům, bez kterých by to rozhodně 
nešlo. Pokud podrobněji sledujete dění v tomto sportu, určitě jste 
zaregistrovali, ţe kromě „hobíků“ si přes Vysočany prošli závodníci, které 
můţete vídat v televizi i v tisku. Měli jsme tady mistra světa, mistry republiky, 
reprezentanty ČR nejen v triatlonu ale třeba v plavání, lyţování, cyklistice atd. 
Objevují se i zahraniční závodníci a nemyslíme tím jen Slovensko.  

V posledních létech si triatlon dá se říct organizují sami vysočanští. 
Pořadatelů z Ráječka je daleko méně neţ dříve a o organizátory rozhodně 
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není nouze. Samotná akce je pořadatelsky náročná a kaţdoročně toto klání 
organizuje 40-50 pořadatelů. Vše se plánuje daleko dopředu a díky třem 
sportovním disciplínám to není zrovna jednoduchá záleţitost. Přesto se daří 
vše správně zorganizovat a většina zúčastněných odjíţdí spokojena.  

Triatlon ve Vysočanech by se dal rozebírat donekonečna. Ve své historii 
zaţil několik starostů obce, měl několik stovek pořadatelů, od malých dětí, ze 
kterých jsou jiţ dospěláci, aţ po kamarády, kteří dnes jiţ nejsou mezi námi.  

Nezapomenutelné jsou některé páteční večery pod „Plechem“, kdy jsme 
slaďovali na poslední chvíli, coţ se občas vymknulo kontrole. Někteří z nás 
nezapomenou na extrémní počasí Drahanské vrchoviny, které nás v některých 
ročnících suţovalo a ze kterého si všichni pravidelní závodníci vytvořili 
respekt. Zaţili jsme hodně pěkných chvil i „hádanic“, vymysleli spousty 
zlepšováků pro ulehčení práce a obraz tohoto závodu stále zlepšujeme. Do 
kdy tento závod bude nevíme, ale určitě to záleţí hlavně na vás, divácích.  

Počty účastníků: rok 1997 - 111, rok 1998 - 129, rok 1999 - 108, rok 
2000 - 86, rok 2001 - lidovka 15, hlavní 27, rok 2002 - lidovka 11, hlavní 26, 
rok 2003 - lidovka 11, hlavní 12, rok 2004 - lidovka 30, hlavní 84, rok 2005 - 
lidovka 32, hlavní 62, rok 2006 - lidovka 67, hlavní 91, rok 2007 - lidovka 70, 
hlavní 76, rok 2008 - lidovka 60, hlavní 72, rok 2009 - lidovka 42, hlavní 106. 
 

sepsal Zdeněk Přibyl 
 

 
Farní úřad 
 

Zveme vás na vánoční bohosluţby v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve 
Vysočanech, které se budou konat v následujících termínech: 
 
24.12.  22:00 hod. - Štědrý den (vigilie slavnosti Narození Páně) 
25.12.    9:00 hod. - Slavnost Narození Páně 
25.12.  14:30 hod. - Vánoční besídka dětí a svátostné poţehnání 
26.12.    9:00 hod. - Svátek Svaté Rodiny, Jeţíše, Marie a Josefa 
31.12.  23:00 hod. - Svatého Silvestra, mše svatá na poděkování  
      za uplynulý rok a za zastupitele obce 
1.1.2011    9:00 hod. - Nový rok, slavnost Matky Boţí, Panny Marie 
 

  
 

Nezapomeňte si přijít do našeho kostela pro 
betlémské světlo, čeká na vás! 
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Další informace 
 
KDU - ČSL 
 

Vyuţívám této předvánoční moţnosti k tomu, abych vám ještě jednou 
poděkoval za podporu a přízeň, kterou jste projevili v letošním super volebním 
roce značce KDU-ČSL. O tom, jakou máme představu o směřování obce, 
jsme psali v našem volebním programu, proto se zde jiţ nechci znovu 
opakovat. Volební program a jiné zajímavé informace je moţné si přečíst na 
našich webových stránkách - www.evyveska.cz/vysocany/vyveska/13/.  

Jelikoţ se blíţí doba vánoční a nový rok, je tato doba vhodná ke 
krátkému zhodnocení roku stávajícího a předsevzetí v roce budoucím. 
V letošním roce zakončilo svoji čtyřletou činnost zastupitelstvo obce a bylo 
zvoleno zastupitelstvo v novém sloţení. Jsem toho názoru, ţe je dobré 
poděkovat všem bývalým zastupitelům a také hlavně bývalému starostovi a 
místostarostovi, kteří naši obec zastupovali. Myslím, ţe se nám v uplynulém 
volebním období podařilo podpořit (mimo běţné agendy obce) také několik 
projektů, které celkově zlepší vzhled a ţivot v naší obci nebo z nich obec 
alespoň získala finanční prostředky. Zastupitelstvu v novém sloţení bych chtěl 
popřát hodně moudrosti při rozhodování, které nebývá vţdy snadné a hlavně 
pochopení ze strany občanů naší obce, protoţe většina tuto činnost vykonává 
na úkor svého volného času.  

V příštím roce máme zájem zahájit další etapu oprav našeho farního 
kostela. V měsíci září se podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 
200.000 Kč, která by měla být dalším impulsem v pokračování celkové 
rekonstrukce. V jarních měsících vás, váţení spoluobčané, chceme opět 
poţádat o mimořádnou finanční pomoc. Za kaţdý příspěvek vám předem 
děkujeme. Rádi bychom tuto opravu dokončili do roku 2013. V tomto roce si 
totiţ připomeneme 1150 let od příchodu soluňských bratří sv. Cyrila 
(Konstantina) a Metoděje na Velkou Moravu. Velká Morava jako první 
významný státní útvar na našem území se touto byzantskou misí zařadila 
mezi kulturní evropské národy. A protoţe naše farnost je zasvěcena těmto 
věrozvěstům, rádi bychom toto jubileum společně oslavili.  
V roce 2011 nás čeká zahájení budování kanalizace v naší obci. Dle mého 
názoru je to jeden z finančně a odborně nejnáročnějších projektů posledních 
let. Tato akce je pro naši obec velice důleţitá a z hlediska ţivotního prostředí 
nevyhnutelná. Proto, aby naši občané měli dostatek základních informací o 
tomto projektu, plánujeme veřejnou přednášku. Dovolte mi, abych vás jménem 
místní organizace Českého červeného kříţe a místní organizace KDU-ČSL 
pozval na 3. vysočanské odpoledne, které plánujeme uskutečnit dne 27. 3. 
2011 v kulturním domě ve Vysočanech. Od 14 hodin do 15 hodin zahájíme 
veřejnou rozpravu na téma budování kanalizace v naší obci. Máme zájem 

http://www.evyveska.cz/vysocany/vyveska/13/
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pozvat k nám zástupce z Jihomoravského kraje, kteří mají tuto oblast 
dlouhodobě v kompetenci a také někoho, kdo se dlouhodobě problematikou 
ţivotního prostředí zabývá. 

Od 15 hodin bude moţné si poslechnout přednášku - „z Rájce aţ na 
konec světa“. Povídání bude o 700 kilometrovém pěším putování napříč 
Španělskem, kterým nás provede Ing. Pavel Perout, starosta města Rájce - 
Jestřebí. Na závěr bychom vám zase rádi promítli několik nových historických 
fotografií z našeho kraje, které nám poskytne Ing. Jaroslav Pořízka a jeho 
bratr František Pořízka. Více informací na adrese - www.evyveska.cz 

Co říci závěrem? Radostné proţití vánočních svátků a vše nejlepší 
v novém roce. 
 

Jménem místní organizace KDU-ČSL Milan Vintr 
 
Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy 

 
 
www.zsostrovum.cz, tel. 516 444 319 
 
 

Velký důraz ve výuce je školou kladen na kvalitu výuky. Vyuţíváme 
předností malého počtu ţáků ve třídě, kdy se učitel můţe věnovat ţákům 
individuálně. Neustále zvyšujeme provázání výuky s praktickými činnostmi. 
V tomto nastoupeném trendu nám významně pomohou oba dotační tituly 
z evropských fondů, které vyuţijeme na nákup moderních pomůcek, vybavení 
školy, vybudování dvou odborných učeben, pořízení interaktivních tabulí a 
zvýšení úrovně vzdělání učitelů tak, aby mohli naplno vyuţívat všeho, co nově 
pořízené vybavení nabízí. 
 
Praktické činnosti v přírodopisu 

Nejlepší způsob, jak se něco naučit, je 
vyzkoušet si to. Rukama osahat. V hodině 
přírodopisu se proto snaţíme zařazovat 
praktické ukázky, tentokrát to byla pitva 
ryby. Řekni mi, a já to zapomenu. Ukaž mi 
to, a já si to zapamatuji. Dej mi to udělat, a 
já to pochopím - praví stará kantorská 
moudrost a shrnuje tak základní princip 
učení se. Protoţe usilujeme ne pouze o 
zapamatování, ale především o pochopení 
souvislostí, zařazujeme do výuky tyto a jiné praktické činnosti, včetně např. 
exkurzí apod. Děti si tak zopakují a zejména utřídí své znalosti a propojí si je 
se skutečností. V podobných aktivitách plánujeme i nadále pokračovat. 

http://www.evyveska.cz/
http://www.zsostrovum.cz/
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Další významný úspěch pro naši školu a náš region - 2 750 000 Kč 
určených výhradně pro naše děti a jejich učitele - Evropské projekty: 
 

Schola naturalis – výrazná modernizace vybavení školy z EU fondů. 
Vzhledem k tomu, ţe naše škola můţe tak jako všechny školy v ČR čerpat 
evropské peníze ze „Šablon“ a navíc jako jedna z mála škol v republice a jako 
jediná v našem regionu uspěla i v další výzvě – Schola naturalis, obdrţí škola 
z fondů EU celkem 2 750 000 Kč. Díky těmto penězům dojde k výraznému 
zlepšení materiálního vybavení školy. Děti se tak budou učit prostřednictvím 
moderních učebních a didaktických pomůcek v nově vybavených učebnách a 
budou je učit vzdělanější učitelé společně s anglickým rodilým mluvčím. 

Naše škola podala ţádost o dotaci z Evropských fondů do Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (název projektu Schola 
naturalis), protoţe chce zvýšit úroveň vzdělávání, zlepšit materiální vybavení 
školy moderními učebními pomůckami, umoţnit dětem co nejkvalitnější výuku 
angličtiny (včetně např. konverzace s rodilým mluvčím), propojit výuku s praxí 
a podpořit další prohlubování znalostí pedagogů školy, aby děti učili co 
nejvzdělanější vyučující. 
 
Rozpočet projektu 2 054 745 Kč 
Hlavní body projektu: 
 Inovace výuky a posílení environmentální výchovy (v rámci všech 

přírodovědných předmětů – přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie).  
 Vybudování učebny environmentální výchovy vybavené počítači, 

interaktivní tabulí, učebnicemi připravenými pro práci s interaktivní tabulí 
a dalšími pomůckami 

 Rozšíření terénní výuky (vzdělávací programy venku v přírodě).  
 Pořízení vybavení informačních a komunikačních technologií (ICT) - 

audiovizuální technika, meteostanice, GPS, interaktivní tabule, 
notebooky, projekční technika atd. 

 Vzdělávací aktivity pro pedagogy v oblastech environmentálních znalostí 
a ICT.  

 Posílení výuky anglického jazyka (včetně zapojení rodilého mluvčího). 
Projekt navazuje na v minulosti jiţ úspěšně řešené, resp. spoluřešené projekty 
a dále rozvíjí další podobné aktivity probíhající na škole.  
 

Peníze EU do škol – Šablony. V roce 2010 a 2011 mohou školy ţádat o 
peníze z fondů EU v rámci tzv. Šablon na podporu výuky, vzdělávání učitelů, 
nákup pomůcek a zmenšení počtu ţáků ve třídě pro zkvalitnění výuky, např. 
jazyků. Protoţe na naší škole je malý počet ţáků ve třídě osvědčeným 
standardem, můţeme veškeré prostředky čerpat na nákup vybavení školy a 
vzdělávání pedagogů. Tyto evropské prostředky vyuţijeme na vybudování 
učebny humanitních studií (pro výuku jazyků, dějepisu apod.) vybavenou 
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pracovními stanovišti s PC, sluchátky a výukovými programy, interaktivní 
tabulí atd., nákup zcela nových učebních pomůcek a další prohloubení 
vzdělání pedagogů. 
 
Tělocvičný sál 

V období těsně před Vánocemi začne odborná firma s pokládkou první 
vrstvy moderní odpruţené sportovní podlahy chránící dětské klouby, které 
jsou při pohybových aktivitách na běţných, např. parketových, podlahách 
vystaveny značné zátěţi. 

 
Klidné dny Vánoc, rodinnou pohodu a Nový rok, který přinese jen samé 

dobré zprávy, přejí ţáci a učitelé ZŠ Ostrov. 
 

Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy 
 
Základní škola Sloup v Moravském krasu 
 

Od září 2011 chceme vařit večeře pro cizí strávníky - teplé jídlo včetně 
nápoje a dezert. Cena se bude pohybovat přibliţně ve výši 50 Kč; výdej 
v 18:00 hodin. Pokud byste měli předběţný zájem, přihlaste se u vedoucí 
stravování Jitky Ondrouškové – telefon 516 435 381, email 
jidelna@zssloup.net. 

Připravujeme výběrové řízení na dodávku moderních učebních pomůcek 
v objemu 600 tisíc Kč. Ţáci dostanou 22 nových počítačů, interaktivní tabuli, 
elektronický videomikroskop, vizualizér, výukové programy. Peníze budeme 
čerpat z fondů Evropské unie. 

Týden splněných přání je výborná akce školní kuchyně. Děti i učitelé si 
mohou přát 5 jídel, která by chtěli ochutnat v předvánočním týdnu. Školní 
kuchyně přání vyhodnotí a nejţádanější jídla uvaří. Jsme zapojeni do dvou 
projektů Evropské unie. „EU peníze školám“ nám přinesou více neţ 1,6 mil. 
Kč, informace o projektu „Moje volba – moje budoucnost" najdete na 
www.zssloup.net. Policie ČR přijela v listopadu do naší školy s velmi pěknou 
vzdělávací akcí pro děti prvního stupně. Ţáci 6. – 9. třídy absolvují podobný 
program v prosinci. 
 

Dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám popřál šťastné a veselé Vánoce 
a úspěšný Nový rok 2011. 
 

Mgr. Pavel Dočekal, ředitel ZŠ Sloup 
 

mailto:jidelna@zssloup.net
http://www.zssloup.net/
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Příspěvky můţete zasílat v průběhu roku na email 
mistostarosta@vysocany.com 

 
Vychází podle potřeb obecního úřadu. 

mailto:mistostarosta@vysocany.com

