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Z P R A V O D A J  O B C Í  V Y S K Y T N Á ,  B R A N I Š O V  A  S E D L I Š T Ě
P R O S I N E C  2 0 2 1

Pf 2022
Štěstí nikdo nenadělí,
prostě nadělí se samo.
Radost nikdo nenadělí

probudí nás prostě ráno.
Rozum nikdo nenadělí
každému je různě dán.
Sníh též nikdo nenadělí

najednou je nasypán.
Lásku nikdo nenadělí

i kdybychom všechno měli.
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Večerní zvony
Karel Babánek

Do měst jednou vždy v roce

zelený přichází les,

pryskyřic vůně, dech strání,

do ulic jeho aby vnes.

 Pohádku v mladičká srdce,

v zestárlá tichoučký stesk,

jak že to bylo, když stromek vánoční

 třpytil se a lesk?

Do města jednou vždy v roce

zelený přichází les

pohádko mladých let dávno,

pohádko domova kdes?

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

je nesmírně obtížné originálně uvést proslov tohoto zpra-
vodaje, především s přihlédnutím do let minulých - z nichž 
čerpám, avšak jedná se o tradiční, klasický, či pro některé 
konzervativní formát sdílení, či snad sdělení? Co však je 
v dnešní době tradiční, klasické ?… 

Zdá se mi, že je všeho moc. Informací … zprávy, komen-
táře, blogy, glosy, analýzy, statistiky debaty, a když to ne-
stačí tak superdepaty … na vše. Od hubení cizopasníků po 
termojadernou fúzi. A do toho covid a vše s ním spojené …
č. 1 ke komentářům všeho druhu, a jak říká klasik: „Prase, 
aby se v tom vyznalo.“ Není to, přiznávám, ideální vánoční 
úvod, ale doba je bohužel taková. Nenechme se přesto a pro-
to, prosím, hecovat, rozpolcovat, oddělovat a nepřátelit. Jak, 
a především, na téma covidu, tak i na jiná.

Vím, že to umíme, a dokázala to snad i společná a spole-
čenská akce Vyskytenské Préé z června tohoto roku. Očeká-
vaná a mírně bázlivá akce po zimní i jarní uzávěře ukázala 
pospolitost, soudržnost a dobročinnost místních občanů v re-
akci na neobvykle extrémní přírodní katastrofu na Břeclav-
sku a Hodonínsku. Umíme se spojit, umíme pomoct a tím dě-
kuji nejen místním organizacím hasičů, myslivců, sportovců, 
ale i všem zúčastněným. Částka 121.500,- Kč, jakožto zisk 
z této společné akce, byla předána spolu s částkou 100.000,- 
Kč za obec Vyskytná, jedné z nepostiženějších - obci Hrušky. 
S poselstvím - „Jsme rádi, že můžeme být nápomocni, abyste 

se mohli vrátit ke svému běžnému životu a radostem v něm“. 
Ještě jednou děkuji všem zainteresovaným. 

Nehodí se říct druhou, ale spíše další akcí bylo dobrovolné 
sázení stromků v holinách obecních lesů, po trvající kůrov-
cové kalamitě. O tomto vás blíže seznámí odborný lesní hos-
podář Vyskytenských lesů, pan Jaroslav Klement.

Dále bohužel budu stručnější a sdílný s méně radostnými 
informacemi. 

Nevyhnulo se nám zvýšení cen, a to jak za vodné, stoč-
né pro rok 2021/2022 tak za platbu „odpadu“. Vodné a stoč-
né je dáno kalkulací ceny zpracované naší odborně způso-
bilou organizací (VoKa Humpolec). Vychází se z dostupně 
známých a skutečných nákladů na zajištění dodávky pitné 
vody a odvedení splaškových vod. Každoroční zvýšení ko-
responduje s celkovou kalkulací, kdy obec „dotuje“ skuteč-
né náklady viz. příloha tohoto zpravodaje. Ve stejném smys-
lu je „upravena“ cena za „popelnici“ pro rok 2022. Jedná se 
o 50,- Kč navíc (za občana), kdy je nutné zohlednit možnost 
a využití bezúplatných nádob na tříděný odpad (plast, papír, 
bio). V příloze je též výsledek zavedení systému svozu D2D 
(door to door – od domu k domu). Protože společnost SOM-
PO je 100% vlastněná skoro všemi obcemi bývalého okresu 
Pelhřimov (mimo města Pelhřimova), umí si s odpady nejen 
poradit, ale i cenově udržet. A to především s Vaším přispě-
ním v rámci vhodného třídění. Zapojte se do třídění. Má to 
smysl. Máme popelnice :).
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Velkou a náročnou investiční akcí tohoto roku byla naplá-
novaná rekonstrukce zdravotního střediska, knihovny a vstu-
pu v budově Obecního úřadu ve Vyskytné. Otevření alespoň 
zdravotního střediska předpokládám do konce tohoto roku, 
knihovny na jaře roku 2022. V rámci podpory Programu ob-
novy venkova Vysočiny - tradičního grantu Kraje Vysoči-
na - byla dokončena fi nální povrchová úprava komunikace 
v nové lokalitě Mařetinka a současně celková rekonstrukce 
komunikace „Stará cesta“ (nad hospodou), včetně výměn vo-
dovodních uzávěrů, obnovy či rekonstrukce kanalizace a ve-
řejného rozhlasu a osvětlení. V budově ZŠ byly instalovány 
nové vstupní bezpečnostní dveře. Novým oplocením a terén-
ními úpravami jsou opatřeny vodovodní zdroje jak pro Vy-
skytnou tak místní části. K zajištění údržby místních komu-
nikací je pořízen štěpkovač za traktor. Průběžně jsou řešeny 
výkupy pozemků.

V Branišově bylo investováno do rozšíření rozvodů ve-
řejného osvětlení a vodovodního řadu - možnosti propojení 
s vodovodním řadem na Vyskytnou včetně nové elektropří-
pojky. Již několikaletým a nezdolným působením místních 
dobrovolníků je vylepšován kulturní dům v Branišově. Tento 
rok byl rozšířen kulturní sál a započata rekonstrukce podlahy. 
V Sedlištích je provedena, i zásluhou místních dobrovolní-
ků, částečná rekonstrukce vnitřních prostor budovy hasičské 
zbrojnice - více v příspěvku Josefa Hajného). Děkuji za tuto 
nestandartní a nadstandartní činnost.

Do konce roku bude dopracována projektová dokumentace 
na rozšíření 6 stavebních parcel v lokalitě Mařetinka. V roce 
2022 je předpoklad počátku výstavby bytových domů v lo-
kalitě „Palouky“ (před stávajícími bytovými domy čp. 144, 
145, 138 a 141), včetně komunikačního propojení a možnos-
ti parkování. Zajímavým záměrem soukromého investora je 
využití plochy bývalých sádek ve Vyskytné pro bytovou vý-
stavbu či stavbu garáží. 

“Covidová“ doba bohužel nepřeje plánovaným akcím, tím 
méně plánovaným termínům, dodáním služeb. Ne všechno
a vše lze řešit rychle a jednoduše rádoby skloňovanými „do-
tacemi“. Chcete-li to nazvat či popsat jako selháním vedení 
obce, je k tomu ideální rok 2022, jako volební rok do zastu-
pitelstva obce. V průběhu následujícího roku bude svolána 
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veřejná schůze ke zhodnocení činnosti, kde se budou moci 
vyjádřit k dění či nedění v naší obci kandidáti do nového za-
stupitelstva. Všem voličům přeji zodpovědnou volbu a za 
organizaci a bezproblémový průběh voleb (a že jich máme) 
tímto děkuji volebním komisím a zaměstnancům obecního 
úřadu.

Na závěr si přeji, abychom se vyvarovali zbytečným spo-
rům, roztržkám a závisti. K ničemu dobrému nevedou. Pře-

ji Vám, abyste vánoční svátky a Nový rok prožili bez stresů 
a karambolů. Aby Vám odměnou za Vaše snažení byly úsmě-
vy Vašich přátel a blízkých a u rozsvíceného stromečku byly 
jen rozzářené oči Vašich spokojených dětí. Přeji Vám do no-
vého nadcházejícího, možná magického, roku 2022 mnoho 
štěstí, zdaru a úspěchů jak v pracovním, tak soukromém ži-
votě.  

Tomáš Koch, starosta obce
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Zákonem daný termín 1. září 2022 se neúprosně blí-
ží, a proto připomínáme nutnost výměny nevyhovují-
cích kotlů.

Do tříd jsou kotle na pevná paliva zařazeny podle 
toho, jaké emisní parametry a účinnost u nich byla ově-
řena při počáteční zkoušce u autorizované osoby (zku-
šebny). Tyto parametry se začaly ověřovat až od roku 
2000, kdy začala platit pro teplovodní kotle na pevná 
paliva nová evropská norma ČSN EN 303-5. U kotlů 
vyrobených před rokem 2000 tedy nelze prokázat, zda 
plní zákonné minimální emisní požadavky. To platí také 
pro kotle, které nebyly vyrobeny sériově, a jejichž pa-
rametry nebyly ověřovány zkušebnou. Tudíž kotle vy-
robené před rokem 2000 a tzv. „samovýroba“ musí být 
nejpozději do září 2022 vyřazeny z provozu.

Emisní parametry třídy 3 neplnily prakticky všechny 
ručně přikládané kotle bez elektronické regulace a ven-
tilátoru, vyrobené do roku 2012. Ty byly zařazeny do 
tříd 1 a 2, pouze prohořívací kotle Dakon DOR F byly 
zařazeny do třídy 3 ke konci roku 2011. Ovšem toto 
„tvrzení“ je pouze orientační, jednoznačně rozhoduje 
třída uvedená na výrobním štítku.

Naopak, od 1. ledna 2014 již nesměly být uváděny na 
trh kotle na pevná paliva tříd 1 a 2, tudíž kotle vyrobené 
od roku 2014 by měly být již minimálně třídy 3, 4 nebo 
5, což je přesně to, co zákon vyžaduje.

Důkazní břemeno na provozovateli
Bude na provozovateli teplovodního kotle na pevná 

paliva, aby prokázal, že jeho zdroj plní podmínky dané 
zákonem. Jednoznačným důkazem by měl být Doklad 
o kontrole na pevná paliva.Každý kotel na pevná pa-
liva musí být jednou za 36 měsíců překontrolován au-
torizovaným technikem. Výsledky kontroly jsou uvede-
ny ve zmíněném Dokladu. A jedním z nejdůležitějších 
závěrů kontroly, který je zde uveden, je informace, zda 
kotel může být provozován i po 1. září 2022. Pokud na 
vyžádání úředníků z obce s rozšířenou působností pro-
vozovatel kotle doklad o kontrole nepředloží, hrozí mu 
pokuta až 20 tisíc korun. Nicméně pokud doklad chy-
bí, je dostatečným důkazem výrobní štítek kotle s vy-
značenou třídou kotle 3, 4 nebo 5. Výrobním štítkem 
s vyznačenou třídou musí být označeny všechny sério-
vě vyráběné kotle. Pokud kotel štítek nemá, „zachránit“ 
může jeho provozovatele pouze již zmíněný Doklad 

POSLEDNÍ ROK ČMOUDÍCÍCH KOTLŮ

o kontrole. Z toho je patrné, že na bedra autorizova-
ných techniků, provádějící kontrolu, je položena znač-
ná zodpovědnost.

Hypoteticky by bylo možné si nechat provést u již pro-
vozovaného kotle měření emisí někým, kdo je k tomu 
oprávněn (například má autorizaci k měření emisí pod-
le zákona č. 406/2000 o hospodaření energií). Ovšem 
cena takového měření se pohybuje na hranici 10 tisíc 
Kč a více, což je zásadní problém.

Pouze kotle, nikoli kamna a krbové vložky
s výměníkem

Zákaz provozu se týká pouze starých ručně přikláda-
ných kotlů na pevná paliva. Naopak se netýká krbových 
kamen a krbových vložek, i když jsou opatřeny teplo-
vodním výměníkem, který je napojen na otopnou sou-
stavu. Tyto zdroje, pokud je jejich celkový příkon vyšší 
jak 10 kW, musejí sice také „projít“ pravidelnou kont-
rolu s periodou 36 měsíců, nicméně do Dokladu o kont-
role se uvede, že podmínky pro provoz od září 2022 ne-
jsou pro tento zdroj relevantní.

Co se stane, když nevyměním?
Již nyní je zřejmé, že oněch předpokládaných 300 až 

350 tisíc nevyhovujících kotlů nebude do požadova-
ného termínu vyměněno. Mnoho provozovatelů těch-
to kotlů o povinné výměně doposud neví. Mnoho jich 
však spoléhá na to, že se jim v případě „nevýměny“ nic 
nestane. Kontroly kotlů si nechalo dle odhadu Asocia-
ce podniků topenářské techniky provést necelých 20 % 
jejich provozovatelů, a také se nic neděje. Stejně tak na 
povinnou pravidelnou kontrolu spalinové cesty komi-
níkem se jaksi zapomíná. Nicméně doba se velice rych-
le mění a s ní i názory na dodržování zákona. Ochrana 
ovzduší je jednou z priorit společnosti. Malé spalova-
cí zdroje na pevná paliva jsou dlouhodobě v hledáčku 
státní správy i místních samospráv. Čmoudících komínů 
sice stále více ubývá, nicméně s těmi přežívajícími do-
posud nejde v podstatě nic moc dělat. Ovšem po 1. září 
2022 se vše změní a lze předpokládat, že i díky tlaku 
„nečmoudící“ většiny budou zodpovědné orgány muset 
využít v maximální možné míře své pravomoci a repre-
se proti těm, kteří zákon nedodržují. Jen připomenu, že 
za provozování nevyhovujícího kotle zákon umožňuje 
udělit pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Pro více jak 300 tisíc starých, ručně přikládaných teplovodních kotlů na pevná paliva, by měla být právě 
začínající topná sezóna sezónou poslední. Od 1. září 2022 mají být podle zákona o ochraně ovzduší provo-
zovány pouze kotle, které plní minimální emisní požadavky, odpovídající třídě 3. Končí všechny kotle vyro-
bené před rokem 2000 a „samovýroba“.
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To v žádném případě! 
Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, 

barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahrad-
ní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad
z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby 
(vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázo-
vé pleny apod.). Všechny tyto věci ohrožují samotné fungo-
vání kanalizačního systému a čistíren odpadních vod.

Odpad z kuchyňských drtičů
Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živo-

čichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usaze-
nými pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, což 
může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních pří-
pojek až po jejich úplné ucpání.

Pozor na oleje a tuky!
Velké problémy v kanalizační síti způsobují tuky a oleje. 

Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace, kde tuhne a kde 
na sebe nabaluje další a další nečistoty. Lepí se na něj ubrous-
ky, hygienické potřeby a další nečistoty. Důsledkem, který 
můžete pocítit na vlastní kůži, je ucpaný odpad nebo zatopení 

KANALIZACE NENÍ ČERNÁ DÍRA!
CO NEPATŘÍ DO VÝLEVKY DŘEZU ČI TOALETY?

nemovitosti znečištěnou vodou. Setkat se můžeme i s nepří-
jemným zápachem rozkládajícího se tuku, který se může ka-
nalizačními vstupy šířit ulicemi. Důsledky, které pak zaměst-
návají odborníky, jsou ucpaná čerpadla či mamutky, nebo 
narušení biologického stupně čištění odpadních vod. Odpad-
ní vodu čistí bakterie, na které mají tuky negativní vliv. Čis-
tírna pak proto může pěnit, nebo v některých místech i zahní-
vat. To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody.

Vlhčené ubrousky ucpávají čerpadla
Vlhčené ubrousky jsou totiž obvykle vyrobeny z dlouhých 

vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají tendenci ulpí-
vat ve stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či pře-
kážkách a vytvářet vysoce odolnou kompaktní masu. Dů-
sledkem je výrazné snížení průtočného profi lu kanalizačních 
sítí, zanášení česlí, ucpávání čerpadel a mamutek a vyřazení 
nejrůznějších čidel měřicí techniky z činnosti.

Čištění stojí tisíce korun
Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky a kanali-

zace se pohybují v řádu tisíců korun podle náročnosti jednot-
livých případů a hradí je vlastník kanalizační přípojky.

Čistírna odpadních vod ve Vyskytné každoročně zpracuje cca 60.000 metrů krychlových splaškových vod, ale též 
několik desítek kg odpadů, které vůbec do odpadní vody a kanalizace nepatří. Tyto látky poškozují nejen kanalizační 
potrubí, kanalizační čerpací stanice, ale i další zařízení sloužící k čištění odpadní vody.

V třídění plastů, skla nebo papíru patříme v Evropě ke špičce, ale lidé by se měli zamyslet také nad tím, že odpad
v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem. To, co je možné do kanalizace vypouštět, 
jednoznačně určuje kanalizační řád.

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o hospodaře-

ní v obecních lesích. Obec Vyskytná, tak jako většina vlastní-
ků lesa na Vysočině, postupně zpracovává následky probíha-
jící kůrovcové kalamity. Musím s lítostí konstatovat, že stále 
nejsme u konce.

V průběhu roku se obci podařilo odkoupit les v katastru 
obce Vyskytná o ploše 1,84 ha. Lesní majetek obce se tak na-
výšil na 46,62 ha. Jednalo se o suchý, kůrovcový les, který se 
hned vykácel a dřevo následně prodalo. V příštím roce bude 
provedeno oplocení a zalesnění vhodnou skladbou dřevin.

Letos se lesích obce vytěžilo celkem 1 215,94 m3 kalamit-
ního dřeva. Většinou se jednalo o smrky napadené kůrov-
cem. Malá část byly vývraty a zlomy po silných větrech v pů-
běhu celého roku.

V jarních měsících se oplotilo 0,60 ha holin, na což se po-
užilo okolo 500 metrů pletiva. V dubnu se začalo zalesňovat 
a podařilo se vysázet 8 100 sazenic. Konkrétně se jednalo
o 4 400 buků, 800 dubů, 300 javorů, 1 200 smrků, 900 boro-
vic a 500 jedlí. To znamená 68 % listnáčů a 32 % jehličnanů. 
Takto bude postupně měněna druhová skladba dřevin ve pro-

OBECNÍ LESY V ROCE 2021
spěch bohatšího různorodého složení lesa, aby lépe odolával 
možným budoucím klimatickým vlivům.

Rád bych tímto poděkoval hasičům, myslivcům a sportov-
cům z Vyskytné, Branišova a Sedliště, kteří se s velkým na-
sazením a pečlivostí podíleli na jarní obnově obecního lesa 
za Branišovem. Děkuji.
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V letošním roce obec opět podala několik žádostí o dota-
ce poskytované Ministerstvem zemědělství na hospodaření 
v lesích. Jednalo se o fi nanční příspěvek na zmírnění dopa-
dů kůrovcové kalamity za rok 2020 a fi nanční příspěvek na 
stavění oplocenek, zalesnění, přirozené zmlazení a ochranu 
kultur.

Kůrovcová kalamita bohužel není stále na ústupu. I v le-
tošním roce vzniká v našem okolí mnoho kalamitních holin, 
které se lesníci snaží zalesnit tak, aby budoucí les byl zdravý, 
druhově pestrý a odolný. Zároveň, aby nám sloužil k odpo-
činku, rekreaci, ale také tvořil hospodářský zisk pro budou-
cí generace.

Přeji vám krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku 
pevné zdraví a mnoho štěstí.

Jaroslav Klement, odborný lesní hospodář
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POČET OBYVATEL: 708
SEDLIŠTĚ: 79          BRANIŠOV: 49          VYSKYTNÁ 580

POHYB OBYVATELSTVA 
NAROZENÍ 7          ÚMRTÍ 7          PŘISTĚHOVÁNÍ 23          ODSTĚHOVÁNÍ 18

ZPRÁVY Z MATRIKY
k 30. listopadu 2021

ŽIVOTNÍ JUBILEA

50 let  13                  80 let  3
60 let    4                  85 let  5
70 let  10                  90 let  1

Všem jubilantům blahopřejeme

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Během roku 2021 se uskutečnily tyto akce:

Vítání dětí do 1. třídy, 1. září - 8 prvňáčků

Vítání občánků, 16. června - 5 občánků

Vítání občánků, 27. října - 4 občánci

STATISTIKA VĚKOVÉ STRUKTURY
Věková kategorie/Počet obyvatel

 Sedliště Branišov Vyskytná
0-9 5 3 68
10-19 13 7 71
20-29 9 8 72
30-39 7 3 71
40-49 16 8 92
50-59 7 5 66
60-69 8 7 74
70-79 11 4 45
80-89 3 4 20
90-99 0 0 1
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se na konci dalšího 
kalendářního roku přidala ke všem, kteří rok bilancují a za-
mýšlí se nad tím, co se podařilo a co naopak ne.

A jaký byl tento školní rok? Velice neobyčejný, plný zá-
žitků, ale také náročný. 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo naši školu 36 
žáků, které vzdělávaly a vychovávaly čtyři paní učitelky, dvě 
vychovatelky a dvě asistentky pedagoga. O „vyváženou stra-
vu“ se staraly tři kuchařky, z toho jedna je zároveň vedou-
cí ŠJ. Nesmím opomenout i důležitou práci paní uklízečky. 
Větší údržbářské práce byly zajištěny pracovníky OÚ.

V září  jsme přivítali nové prvňáčky a vyrazili všich-
ni v rouškách do ZOO v Jihlavě. Proběhl Den gramotnosti
a opět úžasný hudební projekt Bubnování s Davídem. Na 
Den bez aut se 4.+5.ročník připravil velice důkladně a hlíd-
ky byly velice pečlivé a zapisovaly každého, jak se ten den 
do školy dopravil. To, že jsou naši žáci výtvarně zdatní, jste 
mohli všichni vidět z obrázků, které byly vyvěšeny na plo-
tech v okolí školy.

Začátkem října jsme se těšili na plavání, ale vyšlo to pouze 
2x. A tak jsme se rozhodli brát vše z té lepší stránky a 5. října 
proběhl Den úsměvů. Sice v rouškách, ale s úsměvem. Též 
bylo zakázáno zpívat a sportovat, protože se situace s Covid 
19 zhoršovala. 

Velikou radost nám udělal opět dopis ze Slovenska v rámci 
projektu Záložky do škol, kdy dochází k výměně záložek se 
školou v Olcnavě. 

Poslední společnou akcí 1. - 5. ročníku bylo podzimní tvo-
ření. Vyráběly jsme věnce, draky a podzimní dárečky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Od 14. 10. -17. 11. došlo k uzavření škol z důvodu Covid 

19 a žáci 1. - 3. ročníku se učili distančně. 27. 11. se vrátili do 
školy žáci 4. + 5. ročníku a mohla začít příprava na Vánoce. 

Zdobení stromků u kostela, adventní dílny, přišel i Mikuláš 
s čertem a proběhly tradiční Vánoce ve třídách. Všichni si to 
moc užili. To jsme ještě nevěděli, že se po Vánocích do školy 
vrátí pouze 1. - 3. ročník.  Od 4. 1.– 9. 4. 2021 se distančně 
vzdělávali žáci 4.-5 .ročníku  a od 1. 3.– 9. 4. 2021 i 1.-3.roč-
níku. Návrat byl však podmíněn testováním.  

Po jarních prázdninách na všechny čekalo nové vybave-
ní tříd nábytkem. Velký dík „chlapcům z OÚ“ a paní uklí-
zečce. 

 A opět jsme si užívali školy. Super karneval v ŠD, Den 
Země, pálení čarodějnic, vyráběli jsme dárky pro maminky, 
byli jsme v knihovně a v závěru roku, pasování na čtenáře 
v knihovně, třídní výlety po okolí, školní Sportovní olympi-
áda a také každoročně skvělá, nádherná akce MŠ – Zahradní 
slavnost,  kde se loučíme s páťáky

Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogům, asisten-
tům pedagoga, dětem a rodičům za přístup k distanční výuce, 
protože to bylo nelehké a náročné období pro všechny. 

Děkuji Vám všem za přízeň a podporu zvláště pak OÚ 
v čele s panem starostou.

Za  starým rokem zavřeme knihu a s novým rokem jako 
bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky. Věřme, 
že bude šťastnější než ten předešlý. 

 Mgr.Lenka Linhartová, ředitelka školy
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Dříve než byly pozemky opatřeny topografi ckými čísly, 
byly pastviny, louky, pole, lesy pro lepší orientaci označe-
ny jménem, jenž určilo polohu v obci. Tak vznikla pomístní 
jména. Za název byla vzata jména, kde se pozemek nachá-
zel jako např. Za Vrchy, Na Homoli, V Křížnici.
Na oborech – je to bývalá trasa polí směr při cestě k Polán-

kům, po levé straně. Byly to prostorné lány 1. bonity a pa-
třily Burianům,Váchům a J. Marešovi čp. 7.

Na dolech – směr k Branišovu, pole na nejvyšším terénním 
bodu. Vznik označení je asi nejstarší v katastru obce, lze 
jej spojit s minulostí, kdy se přibližně v těch místech do-
lovalo.

Hadí vrch – je to svahovitý kopec po pravé straně silnice
k Sázavě. Pole tam byla poměrně úzká v počtu asi 10 ma-
jitelů. Meze byly kamenité a zarostlé lískovými keři. Na 
nejvyšších bodech malé lesíky (selské). Je pravděpodobné, 
že se tam dařilo hadům.

Za farou – pole náležející k v dřívějších dobách faře, protože 
fara měla vyhovující hospodářské budovy a čelátku.

U pěšinky – je to několik polí při cestě k mlýnu u Hovorků.
Na fi alkách – tak se říkalo polím vlevo od rychnovské silni-

ce, směr k Borovinským -Matějkům
nebo se na tom místě něco stalo – Bojiště, Na Biřictví,
Na Spáleném kopci,
také podle tvaru pozemku – Na Sekyrce, Tále,
podle jakosti půdy – Ve Žlutinkách, Na Písku,
některá pole měla jména hospodářů – Na Váchovně,
Na Šulovým atd.

I v obci vzniklo mnoho pomístních jmen pro přehlednější 
orientaci v obci. Kdy vznikly, už nezjistíme. Užívají se od ne-
paměti a určitě vznikly z událostí. A tak i ve Vyskytné máme 
několik „ulic“.
Kozí – Kozina: v této části chovali hospodáři kozy a touto 

cestou se honily kozy, ovce i krávy na pastvu na Ovčín.

MÍSTNÍ JMÉNAMÍSTNÍ JMÉNA
Na Ovčíně – dnes Sázavská : zde byly pastviny. Jedna louka 

se jmenovala Na Bejkovně. Byla to louka obecní a užíval ji 
hospodář, který měl ve stáji obecního býka.

V Račanách: někdy se nesprávně říká v Hradčanách. V té 
části obce žili chlapci, kteří chodili soustavně pozdě do 
školy. Nejdříve chytali raky, a proto jim pan řídící říkal 
Račanáci.

Kostnice: nejzajímavější a tajuplná je ulička, která se od ne-
paměti říká Kostnice – „jdeme sáňkovat ke Kostnici, Vinca 
bydlí u Kostnice“. Ve všech obcích v okolí, kde je kostel 
je márnice – domek, kam se dávaly máry – vozík na rakev. 
Zde byli před pohřbem uloženy zemřelí, kteří nepatřili do 
obce a zde zemřeli např. krajánci, pocestní atd. Všude tedy 
márnice, ale u nás kostnice. Vysvětlení ? Při opravě kostela 
v 80. letech minulého století se opravila i kostnice a zjis-
tilo se, že pod celou místností  jsou uložené kosti. Pracov-
níci vzali dlouhou tyč a ta procházela, to znamená, že zde 
někdo řádně kosti uložil, že to nemůže být např. společný 
hrob, jak se dělo při morových epidemiích. Jak se do kost-
nice dostaly ? Rušil se hřbitov ? Přehnala se přes obec vál-
ka ? Otázek je mnoho. Při dnešní technice by archeologové 
mohli záhadu rozluštit. Dokázali by určit stáří kostí, zda to 
byl muž, žena dítě, nemoci atd.

U Zvonice: ulička, kde stojí naše stará, památná, dřevěná 
zvonice. I tady je plno záhad, které čekají už několik stole-
tí na rozluštění. Byl zde klášter ? Proč je tak daleko od kos-
tela, fara ještě dál ? Proč se zde při opravách nalézají také 
kosti, které jsou uloženy obráceně – obličejem do země? 
Snad záhady rozluští až naší potomci.

Podrobněji o místních jménech v kronice uložené v knihov-
ně. Kronika je doplněna fotografi emi míst i s mapkou.

Alena Vesecká
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Rok 2021 byl rokem plný epidemiologických nařízení, ka-
rantén, lockdownu a proto jsme se snažili dětem tento rok co 
nejvíce zpestřit, v rámci našich možností.

V zimním období jsme využili dostatečně sněhové nadílky, 
stihli jsme Zimní olympiádu s vlkem a nechyběl karnevalo-
vý rej plný pohádkových postav.  V měsíci březnu nás zasti-
hl hned v počátku lockdown a naše školka zůstala pro děti 
uzavřena. Všichni předškoláci se zapojili do distanční výuky. 
Zaměstnanci školky prováděli úklidové práce a zapojili se do 
přípravy distančního vzdělávání a didaktických materiálů.

V měsíci dubnu jsme s předškolními  dětmi, které se mohly 
podle vládního nařízení vzdělávání účastnit, zdolali čaroděj-
nickou stezku plnou úkolů, nástrah, překvapení a obdivovali 
jsme jarní přírodu. Měsíc květen jsme využili k cestě do ves-
míru a uskutečnili jsme dva projektové dny.

S koncem školního roku v měsíci červnu jsme se ponořili 
na celý měsíc do mořských hlubin. Navštívili jsme v rámci 
výletu rodinné centrum Robinson v Jihlavě. Přišlo také  lou-
čení – doba, kdy jsem si uvědomila, jak ten čas letí, kdy vy-
pouštíme předškoláky do nové životní etapy s vroucím přá-
ním, aby se jim splnily všechny dětské sny, nejen ty o jejich 
budoucím povolání. 

Během letních prázdnin byla mateřská škola po tři týdny 
otevřena. V následujících týdnech, byly ve školce prováděny 
opravy, které bylo nutné zrealizovat. 

V září mateřská škola přivítala nové děti. Stihli jsme uspo-
řádat každoroční podzimní setkání na školní zahradě s dětmi 

MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA
a jejich rodiči. V měsíci říjnu jsme se potýkali s velkou ne-
mocností dětí. Měsíc listopad nám přinesl Strašidelnou stez-
ku s čarodějnicí Hildegardou a tradiční spaní předškoláků 
v MŠ.

Následující období v celé mateřské škole provází zpěv vá-
nočních písní a koled, osvojování si básniček se zimní, mi-
kulášskou a vánoční tématikou, seznamování dětí se zvyky 
a tradicemi. Ozdobený stromeček ve třídě značí, že nastal 
vánoční čas. Vánoční dílničky jsme uskutečnili jen s dětmi, 
tento rok bez rodičů, ale doufáme, že za rok budeme moci ro-
diče opět při společném vyrábění přivítat. Než se rozloučíme 
před vánočními svátky, navštíví děti ve školce Ježíšek. Při-
nese nové hry, stavebnice a hračky, které budou děti využívat 
v dalším období docházky do naší školky. Všichni si užijeme 
příjemné a pohodové chvíle ve školce. 

Nežli Vám popřeji krásné svátky, chtěla bych touto cestou 
poděkovat základní škole za spolupráci a paní ředitelce Len-
ce Linhartové za laskavý přístup, panu starostovi Tomáši Ko-
chovi za spolupráci a pevné nervy při některých projektech
a úpravách v mateřské škole a také všem rodičů za Vaši pod-
poru, ochotu a porozumění.

Závěrem mi dovolte, popřát Vám všem radostné Vánoce, 
plné očekávání a splněných přání, hodně štěstí a především 
pevné zdraví v dalším roce.

Za mateřskou školu Bc. Miroslava Koutníková
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Naše knihovna, jak již určitě víte, se od dubna přestěhova-
la do základní školy, kde bude fungovat po dobu přestavby 
původní knihovny na obecním úřadu. Během dvou roků se 
nabídka hodně obměnila. Nakoupilo se nebo získalo darem 
cca 500 nových knih. Také v letošním roce v době uzavření 
knihovny proběhla další velká inventura stávajícího knižní-
ho fondu a několik knih bylo vyřazeno a nabídnuto čtenářům 
zdarma. Vyřazeny byly převážně knihy, které si více jak 30 
let nikdo nepůjčil nebo poškozené. V knihovně máme řadu 
klasiků jako je Jirásek, Němcová, Neruda aj. vydaných v pa-
desátých a šedesátých letech minulého století, které si také 
půjčuje jen málo čtenářů, ty však vyřazovat nebudeme, jsou 
to vzácné knihy, mnohdy s krásnými ilustracemi.  

Knihovna od 1. 1. 2022 přejde na nový program tzv. TRI-
TIUS. Již nyní si může čtenář na stránkách naší knihovny 
(„Obecní knihovna Vyskytná“) vyhledat v levé liště s názvem 
Katalog knih ON-LINE zda knihu, kterou byste si chtěli pře-
číst máme. Zatím však nemohl být katalog doplněn o nové 
knihy nakoupené v letošním roce, neboť v náhradních prosto-
rách není počítač.

Také si můžete vyzkoušet na našem webu své znalosti
v různých kvízech. Najdete je také vlevo v liště s názvem 
Proti koronaviru – kvízy.

K 30. 11. 2021 má knihovna 78 čtenářů, z toho 26 dětí do 
15 let a půjčeno bylo celkem 1 678 knih. I letos byla knihov-
na několik týdnů kvůli koronaviru zavřena, a to se projevilo 
nejen na menším počtu čtenářů a výpůjček, ale i na pořádá-
ní akcí.

Spolupráce se základní i mateřskou školou byla také ome-
zena, ale přesto žáci naší školy knihovnu několikrát navští-
vili. Až v květnu přišly děti z první třídy. V knihovně se do-
zvěděly více o knihách, autorech a ilustrátorech. Hádaly 
pohádkové postavy a nakonec jim knihovnice přečetla po-
hádku o tom, jak vznikla úplně první kniha. Jako památku na 
toto setkání v knihovně dostal každý prvňáček knihu a drob-
né dárky. Úplně na konec si děti prohlédly a prolistovaly kni-
hy, které se jim líbily.

Po první třídě pak přišli žáci 4. a 5. třídy. S nimi si kni-
hovnice zopakovala jen ty základní věci o knihách, spisova-
telích, ilustrátorech a pokračovalo se kvízem ve znalostech
o obci Vyskytná. Soutěžilo se i ve znalostech jiných např.
z historie a zeměpisu Česka. Na závěr dostal každý žák 2 kří-
žovky a soutěžilo se opět kdo bude první. Za správnou odpo-
věď byla sladká odměna z kouzelné truhličky na stole a vy-
hodnoceni  pak byli tři nejlepší.

KNIHOVNA

V květnu také přišly do knihovny děti z naší mateřské ško-
ly. Z devíti předškoláků byli již někdy v knihovně dva, ostat-
ní byli poprvé a tak se o všechno zajímali. Dobře se s nimi 
pracovalo. Povídali jsme si o knihách, jaké mají doma, jak se 
má s knihami zacházet, zda jim rodiče nebo prarodiče čtou 
nebo jaké pohádky znají. Pohádkové postavy z večerníčků 

Já mám z Vánoc nejraději,
když se kolem všichni smějí.

Když se kapři mrskají
a prskavky prskají.

Není vůbec důležité,
dostat dárků horu.

Hlavní je, že těšíme se,
na Vánoce spolu.
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hádali podle obrázků, zazpívali knihovnici písničku a ta jim 
zato přečetla krátkou pohádku o dvou kamarádech myšáčko-
vi a myšce, kterým byla na jaře velká zima. Nakonec zjistili, 
že je to vlastně tím, že je právě čas „zmrzlíků“ tedy „tří zmrz-
lých mužů Pankráce, Serváce a Bonifáce“. Na závěr si také 
prohlédli dětské knihy a každý pak knihovnici řekl, jaká kni-
ha se mu v knihovně nejvíc líbila.

Dne 23. června byli naši tři prvňáčci v knihovně pasováni 
na čtenáře. Byli moc šikovní. Nejdříve předvedli jak se nau-
čili číst, sehráli malou scénku a po složení čtenářského slibu 
je pan starosta pasoval na čtenáře, a spolu s knihovnicí a ře-
ditelkou školy jim také poblahopřál. I když to byla jen malá 
slavnost a děti určitě zažijí i jiné daleko větší slavnosti, snad 
si na tuto někdy vzpomenou a otevřou si knihu, kterou s vě-
nováním jako připomínku dostaly.

V říjnu knihovnice pozvala děti ze základní školy na „By-
linkový dýchánek“. Nejen, že se četly Bylinkové pohádky, 
ale děti si mohly přičichnout i k některým bylinkám, o kte-
rých se v knize psalo a namazat si bolístky tymiánovou mastí 
nebo mastí vyrobenou z měsíčku lékařského. Ochutnávaly se 
také bylinkové čaje. Jeden z černého bezu s medem připra-
vila knihovnice a další dva čaje šípkový a čaj ze směsi byli-
nek připravila paní učitelka Pulicarová. K tomu byl podáván 
chléb s máslem a medem. Všem chutnalo. Děti k této příleži-
tosti knihovnici vyrobily skvělé bylinkové záložky do knih. 
Jsou krásné a stylové, moc děkuji.

Výstavy se letos nekonaly, neboť v současné náhradní 
knihovně je není možno připravit. V prosinci je v knihovně 
vystaveno několik  betlémů.

Beseda u kávy se mohla konat pouze jedna, v říjnu,  o ži-
votní pouti sv. Ludmily a o počátcích křesťanství. Skvěle ji 
připravila Mgr. Miloslava Stehnová. Bohužel k druhé její 
přednášce na téma „Petr Vok z Rožmberka“ již kvůli zhoršu-
jící se pandemii  koronaviru nedošlo.   

Od 10. června do 19. srpna probíhala v zasedací síni obec-
ního úřadu „Letní škola seniorů ON-LINE“. Šesti přednášek 
se celkem zúčastnilo 76 seniorů, tj. cca 13 seniorů na jednu 
přednášku. I když jsme po první přednášce byli trochu roz-
pačití, (možná i trochu pro špatný zvuk ), při dalších před-
náškách jsme se naučili počítač ovládat dle našich potřeb
a přednášky již byly zdařilé a zajímavé. Děkuji všem, kteří 
to nevzdali a chodili pravidelně i těm, kteří přišli dle svých 
možností. Třeba příští rok již přijedou lektoři přímo k nám.

Na závěr roku přeji všem :
Nechte stranou starosti, je tu doba radosti.
Odšpuntujte lahvinky, nadělujte pusinky.
A pak ať se zpívá, slaví, v novém roce štěstí a hlavně zdraví                                                                                                       

Věra Jarošová

OBEC BRANIŠOV
Rok 2021 je u konce a většina lidí ho díky pandemii roz-

hodně nepovažuje za vydařený. Na tento rok budou lidé na-
hlížet rozporuplně. Jedni jej budou považovat za rok, v jehož 
průběhu byli omezováni v osobních svobodách a svobodném 
pohybu, jiní si uvědomili, že život je daleko pestřejší a pro 
období pandemie si určili jiné priority. Přineslo to pro ně po-
znání, že je možné se obejít bez řady vymožeností, jako jsou 
zahraniční dovolené, návštěvy barů, sportovních nebo kul-
turních akcí, a naopak je dobré poznávat svou vlastní zemi, 
více se věnovat rodině, dětem a více si všímat svého okolí. 

Na konci minulého roku jsme doufali, že rok 2021 bude 
ve vztahu k pandemii lepší. Nestalo se tak, vláda schválila 

další sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdra-
votnictví zavedlo protiepidemická opatření, pro něž hledala 
oporu v platných zákonech. Ne vždy to ale stačilo a následně 
některá opatření byla soudy zrušena a občané chvílemi ne-
věděli, co platí a co ne. Tato mimořádná opatření měla vliv
i na aktivity v naší obci. Nekonal se tradiční lednový „hasič-
ský ples“, ani únorový masopustní průvod. Pro připomenutí 
masopustní nálady a navození atmosféry, byly do prostoru za-
střešené studny na návsi nainstalovány fi guríny v masopust-
ních maskách. Snad se podařilo aspoň trochu navodit maso-
pustní náladu. Od června pokračovala rekonstrukce místního 
kulturního domu, konkrétně tanečního sálu. V letošním roce 
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brigádníci z Branišova a Vyskytné odpracovali 273 hodin. 
V srpnu, v období uvolněných restrikcí, se jako již tradičně 
uskutečnilo „Loučení s prázdninami“. Akce přilákala rekord-
ní počet dětí v doprovodu rodičů. Někteří z řad dospělých si 
na závěr s chutí zasoutěžili v „dětských“ disciplínách. Poča-
sí se vydařilo a díky dobré organizaci sester Šeredových, za 
podpory dalších občanů obce a starosty Tomáše Kocha, vše 
proběhlo k velké spokojenosti všech zúčastněných.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem občanům Branišo-
va, kteří pomáhají při pořádaných akcích za jejich obětavou 
práci a popřát všem obyvatelům obce příjemné prožití svát-
ků vánočních a do nového roku hlavně hodně pevného zdraví 
a spokojenosti. 

 
Věra Burešová, kronikářka
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Vážení spoluobčané,
je až s podivem, že se opět blíží konec roku a za nedlouho 

přivítáme rok nový.
Dovolte mi v tomto předvánočním čase zmínit pár řádků 

o činnosti našeho mysliveckého spolku.
Scházíme se jednou za měsíc na členské schůzi, kde plá-

nujeme činnost našeho spolku. S potěšením mohu konstato-
vat, že věkový průměr naší nevelké základny se díky zájmu 
mladých ročníků snižuje. V letošním roce absolvoval úspěš-
ně zkoušky z myslivosti loňský adept Jiří Sankot a do kurzu 
nastoupil Pavel Blažek.

Na jaře se náš myslivecký spolek zapojil společně se ZŠ 
Vyskytná do úklidu kolem obce. V dubnu jsme absolvovali 
cvičné střelby na střelnici Chodeč. Zároveň všichni členové 
měli povinnost do konce měsíce dubna vyčistit a vydezinfi -
kovat přikrmovací zařízení. Dále se scházíme na brigádách, 
kde opravujeme posedy a krmelce. Některé jsme museli zru-
šit nebo přestěhovat, protože v důsledku kůrovcové kalamity 
lesy zmizely a nahradily je drátěné oplocenky.

V červnu se myslivci zúčastnili akce pořádané Obecním 
úřadem Vyskytná, kde se naši členové zábavnou formou sna-
žili přiblížit dětem i dospělým faunu a fl oru okolní přírody. 
Mile nás překvapily znalosti dětí.

V červenci proběhlo pravidelné posezení u ohně členů MS 
a jejich rodinných příslušníků. 

V polovině října jsme lovili rybník Škodák. Oproti loňské-
mu roku veřejnost nepřišla zkrátka díky možnosti zakoupení 
smaženého kapra a malého pohoštění.

MYSLIVECKÝ SPOLEK VYSKYTNÁ

Podle loňského vzoru pořádáme hon na drobnou zvěř pou-
ze jeden. Na něm se loví zajíc, bažant, zvěř škodící myslivos-
ti a zvěř černá. Pro snižování zvěře černé pořádáme hony ná-
razově a neplánovaně, když je zvěř obeznaná.

Letos hon pravděpodobně proběhne bez poslední leče (ko-
ronavirová omezení).

Ještě bych rád připomenul majitelům psích mazlíčků, aby 
je vodili přírodou na vodítku. Zvěř v zimě ve volné přírodě 
při sebemenším vyrušení musí na útěk vynaložit zbytečnou 
dávku energie a strádá.

Na závěr Vám za celý Myslivecký spolek Vyskytná chci 
popřát do nového roku štěstí, klid a rodinnou pohodu.

Za MS Vyskytná Jaroslav Valenta

SDH VYSKYTNÁ
Vážení spoluobčané,

Po krátkém studenoteplém a mokrosuchém jarolétu tady 
máme zase dlouho teplostudenou a suchomokrou podzimo-
zimu a náš oblíbený vánoční zpravodaj. Dovolte mi tedy, 
abych Vás stručně seznámil s děním okolo vyskytenských 
hasičů v uplynulém roce.

V obecné rovině by to šlo „omotat“ okolo tří populárních 
témat, která by se dala označit jako „3K“ – kovid, kůrovec, 
kosa. Ale teď vážně. To, co se poslední roky kvůli tomu ko-
vidu děje, nám pisatelům těchto článků značně znesnadňuje 
náš úkol. Proto již nestačí vzít „ten loňskej“ a trošku v něm 
zamíchat (viďte kolegové). Na druhou stranu psaní těchto 

článků není náročné na paměť, protože se toho za ten rok to-
lik nedělo.

Letošní rok jsme zahájili malou brigádou na sběr želez-
ného šrotu, která byla po loňské pauze velice produktivní. 
Následovala příprava a stavění máje, již tradičně bez účasti 
veřejnosti. No, a pak se to zase trošku uvolnilo a mohl pro-
běhnout již druhý ročník akce „Vyskytenské préé“, kterou 
jsme pořádali společně s ostatními místními organizacemi 
(včelařů teda moc nebylo). Akce „Vyskytenské pré“ se velice 
vydařila a její průběh bude jistě popsán v jiném příspěvku to-
hoto zpravodaje. Zde musím vyzdvihnout velice dobrou spo-
lupráci všech místních organizací. V průběhu června měla 
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následovat tradiční okrsková soutěž – tentokrát v Branišově. 
I přestože začátkem léta již podmínky pro uspořádání této 
akce v menším měřítku dle mého názoru byly, Branišovští se 
rozhodli nic nepořádat. Na řadě bylo letní posezení hasičů, 
které se „trefi lo do správného termínu“, a tak zdárně proběh-
lo. Na podzim jsme uspořádali výlov Horního rybníka a s tím 
spojené rybí hody. Poslední ofi ciální akcí tohoto roku měla 
být výroční valná hromada 3. prosince, která však možná ne-
mohla proběhnout ze „shromažďovacích důvodů“ (článek 
napsán v listopadu). Tato akce by možná měla proběhnout 
v náhradním termínu, jakmile to pravidla dovolí – nejpozději 
však do 31. ledna 2022. Členové SDH budou o konání VVH 
informování pozvánkou, tak, jako každý rok.

Stejně jako v letech minulých došlo k několika mimořád-
ným událostem (k termínu napsání článku se jich naší jednot-
ky týká celkem 17). Z těch podstatných musím zmínit požár 
komínu rodinného domu, čerpání vody ze zatopených sklepů, 
pátrání po pohřešované osobě a tradičně několik výjezdů na 
odklízení popadaných stromů z komunikací. Nezahálela ani 
naše vyprošťovací skupina s netradičními úlovky – klaďák
v „Kaprově ulici“ a autobus napříč hlavní silnice.

Na tomto místě připomínám povinnost ohlašování pálení 
klestí na Krajské operační a informační středisko HZS kraje 
Vysočina – tel. 950 270 106. Ohlášení se rozhodně neprovádí 
na čísla linek tísňového volání (112 a 150), která slouží přímé 
pomoci postiženým. Pálení klestí lze hlásit i elektronickým 
formulářem, který najdete na webových stránkách HZS kra-
je Vysočina – www.hasici-vysocina.cz pod záložkou „služby 
pro veřejnost-pálení klestí“.

Soutěžní aktivita našich družstev v tomto roce byla z jas-
ných příčin značně utlumená, pevně však věřím, že o to víc 
bude v letech následujících rozvinuta.

Schůzí výkonného výboru proběhlo v tomto roce velmi 
málo, ale počítám s tím, že se jako sbor vrátíme k normální 
činnosti, jakmile to situace dovolí. Akce v příštím roce bude-
me plánovat operativně, nebudu Vám zde tedy slibovat, na co 
všechno se můžete těšit.

Zároveň bych rád vzpomenul na všechny ty, kteří tu bohu-
žel s námi již nejsou.

Děkuji všem členům i nečlenům SDH za jejich práci v le-
tošním roce. Přeji hlavně mnoho zdraví do konce letošního 
roku a po celý rok následující. Rovněž děkuji všem organiza-
cím a fi rmám, které činnost našeho sboru podporují.

 Michal Vondrák, starosta SDH Vyskytná
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V letošním roce jsme s napětím čekali, kdy nám skončí 
nouzový stav ohledně Covidu 19. V měsíci dubnu se začalo 
jen zřídka rozvolňovat. Hlavní rozvolnění přišlo těsně před 
prázdninami. 

V průběhu měsíce června jsme zahájili stěhováním rekon-
strukci v hasičské zbrojnici. Její stáří se datuje dle informa-
cí starších rodáku do 50 až 60. Let minulého století. Většina 
věcí jako například rozvody elektroinstalace a zbývající dře-
věné prvky jako jsou okna a dřevěná vrata jsou původní. Bu-
deme je postupně vyměňovat za nová. Nakonec se dostane
i na střešní plášť.  

Ke konci června a hlavně přes prázdniny jsme proved-
li všechny hrubé rozvody elektroinstalace v celém objektu 
(knihovna, klubovna, garáže, půdní prostor). Následovalo 
zateplení stropů, omítky a zazdívání zárubně do knihovny. 

V měsíci září proběhlo malování za účasti členů SDH 
Sedliště a pak následné stěhování. Za tuto práci bych jim 
chtěl poděkovat. Mezi tím proběhla pokládka PVC linolea 
v knihovně. 

Souhrn činnosti v letošním roce by se dal napsat jedním 
slovem – údržba. I letošní rok prací jsme začali v květnu po-
sečením trávy na horním hřišti a následovně pravidelné se-
čení. Připravili jsme rovněž tenisový kurt pro sezonu 2021. 
V červnu a srpnu proběhlo sečení trávy kolem celého areálu. 
Brigádní činnost jsme zakončili v říjnu posezením u dobrého 

TJ JISKRA SEDLIŠTĚTJ JISKRA SEDLIŠTĚ

SDH SEDLIŠTĚSEDLIŠTĚ
V měsíci září jsme uspořádali také Pohárovou soutěž. Tato 

akce se nám velice vydařila. Byla účast jak u diváků, tak i u 
mužstev. Věřím, že tuto akci budeme moci pořádat i v dal-
ších letech. 

V tomto roce naši mladí zástupci navštívili pohárové sou-
těže i v okolních vesnicích. Samozřejmě těch soutěží není 
mnoho, ale snad se tento sport do budoucna zase trochu roz-
jede. 

Také jsme nezapomněli na veřejný sběr použitých elektro-
spotřebičů, který jsme v letošním roce ukončili v měsíci září 
2021 z důvodu prováděné rekonstrukce Hasičské zbrojnice. 
Dále k nám mohou občané přinášet své staré nepotřebné elek-
trospotřebiče během celého roku i v letech následujících.

Chtěl bych vám jménem svým i jménem organizace popřát 
krásné prožití vánočních svátků a hodné zdraví, štěstí a vše 
dobré v novém roce 2022.   

Josef Hajný, hospodář SDH Sedliště

jídla a pití. Děkuji všem, kteří se podílejí na činnosti naší or-
ganizace. Všem spoluobčanům chci jménem naší organizace 
popřát krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, poho-
du a štěstí v novém roce 2022. 

Luboš Nechvátal, předseda TJ Jiskra Sedliště, z.s.
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TJ SOKOL VYSKYTNÁ
Vážení spoluobčané,

ohlédněme se společně za letošním rokem, který právě 
spěje ke svému konci. Stejně jako rok předešlý, byl i tento 
poznamenaný Covidovými opatřeními, ale i přesto se nám 
podařilo zorganizovat několik akcí pro veřejnost, zejména 
pro děti. Karneval se bohužel konat nemohl, a tak jsme rok 
zahájili až Dětským dnem, který byl součástí Vyskytenské-
ho prééé. Na děti čekalo plno soutěží, skákací hrad, divadel-
ní představení, ale také například tetování nebo kadeřnický 
salon. V červenci následoval tradiční Vyskytenský výšlap, 
tentokrát směrem na Branišov a Křemešník. Prázdniny jsme 
zakončili Cyklošlapkou. K podzimu patří samozřejmě Dra-
kiáda. Ta se letos poprvé uskutečnila na místním fotbalovém 
hřišti a vzhledem k tomu, že je zde i zázemí pro občerstve-
ní, rozhodli jsme se, že se zde bude Drakiáda konat i v příš-
tích letech. S blížící se zimou jsme, také již tradičně, v rámci 
Jízdy Sv. Martina zorganizovali pro děti Noc plnou strašidel, 
které se zúčastnil rekordní počet dětí, ale i dospělých, a to 
nejen místních, ale i z blízkého a vzdálenějšího okolí. Veli-
ce nás těší zájem všech zúčastněných a nabíjí nás to energií
a chutí do dalších akcí. 

Protože hlavní náplní naší organizace je podpora sportov-
ních aktivit, snažíme se o to, aby sport a pohyb byl nedílnou 
součástí života i v naší obci. Podařilo se nám třikrát v týdnu 
zajistit cvičení pro každého, kdo by měl chuť a čas. Od září 
začaly pod záštitou TJ Sokol Vyskytná lekce KRUHOVÉHO 
TRÉNINKU, které se konají ve čtvrtek a v neděli. Kruhový 
trénink je založený na posílení celého těla. Na jednotlivých 
stanovištích se střídají cviky zaměřené na různé partie, které 
jsou prokládány kardio stanovišti pro zvýšení fyzičky. „Kru-
háče“ jsou pod vedením Lucky a Míši. Každé pondělí také 
probíhá cvičení s Marcelou, které je založené na posílení ce-
lého těla a strečink. 

Z rozhodnutí VV FAČR ze dne 4. 5. 2021 byly ukončeny 
všechny amatérské soutěže mužů a dětí v soutěžním roční-
ku 2020/2021, což znamenalo zrušení všech jarních zápasů. 
S postupným rozvolňováním vládních opatření sehráli naši 
fotbalisté pouze několik přátelských utkání, v nichž se po-
tvrdila nerozehranost a tréninkové manko, jak u mužů, tak
i u starší přípravky. 

Na přelomu července a srpna po delší pauze proběhl tradič-
ní Mramorový pohár, který poslední tři roky absentoval z dů-
vodu rekonstrukce hřiště a pandemie COVID 19. Vítězem 
24. ročníku se stal Sokol Plačkov, který ve fi nále po neroz-
hodném výsledku 2:2 zvítězil na penalty nad domácí Vyskyt-
nou. Program poháru byl doplněn o soutěže pro děti i dospělé 
a o večerní zábavu skupiny Barakuda, jejíž vystoupení do-
provodil silný déšť. 

Do soutěžního ročníku 2021/2022 jsme přihlásili mužstvo 
mužů, kteří nastupovali do zápasů IV. třídy a mužstvo starší 
přípravky dětí okresu Pelhřimov. Po odehrané podzimní čás-
ti muži skončili na slušném třetím místě. Podobně si vedla
 i starší příprava, která sedm utkání vyhrála  a pouze dvakrát 
odešla poražena a ukázala, že o budoucnost fotbalu ve Vy-
skytné nemusíme mít strach. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu obce 
v čele se starostou Tomášem Kochem a všem sponzorům za 
podporu našich sportovních i kulturních aktivit, zejména akcí 
pro děti. Za TJ Sokol Vyskytná také všem přejeme do nové-
ho roku vše nejlepší, zejména zdraví a ať se v roce 2022, po-
kud možno bez omezení, sejdeme na některé z námi pořáda-
ných akcí.

Za TJ Sokol Vyskytná, z.s.
Lenka Krejčová, Bc. Marek Jaroš
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Ať pocit štěs tí, radosti,

se v duších Vašich rozhostí,

když Štědrý den k Vám zavítá,

ať láska ve Vašich srdcích ukrytá,

se mocným proudem vyroní,

když zvoneč ek sváteč ní tiše zazvoní.

Krásné Vánoce a mnoho štěst í v novém roce přeje obecní úřadKrásné Vánoce a mnoho štěst í v novém roce přeje obecní úřad

Proč se sl aví Silvest r?
Bujaré oslavy konce roku, provázené ohňostrojem, dělobuchy a také často nezřízeným veselím, jak je známe dnes, 

nepatřily mezi zvyklosti naších předků.
Tehdy se všechny svátky točily kolem podzimní a jarní rovnodennosti a letního a zimního slunovratu. Zimní sluno-

vrat připadá na 21. prosince, kdy den je nejkratší a noc nejdelší. Slunce se vrací, je to naděje nového života. Součástí 
oslav bylo i pálení ohňů, pekly se kulaté koláče připomínající slunce. Keltové, Slované  i křesťané spojili své svátky 
s astrologickým  kalendářem. Právě Vánoce vycházejí z tradice zimního slunovratu. Gregoriánský kalendář prosadil 
v 16. století  konec roku na 31. prosince. Tento den byl také zasvěcen památce papeže Silvestra I., který o posledním 
prosincovém dnu roku 335 zemřel.

Lidé chodili do kostela, aby poděkovali za vše dobré, co je během roku potkalo a o stejné prosili také v následují-
cím roku. Po návratu následovala slavnostní večeře o devíti chodech.

Silvestrovské oslavy, jak je známe dnes, mají svůj původ teprve až v 19. století.

Pověry spojené se Silvestrem
• 31.12.by se nemělo prát, pověšené prádlo by znamenalo, že v nastávajícím roce někdo zemře

• Do nastávajícího roku by se nemělo jít s dluhy
• K obědu se má jíst čočka, aby nechyběly peníze

• Neměla by být k jídlu drůbež, aby neuletěly peníze
• Pečený králík nebo zajíc způsobí, že štěstí odskočí

• O Silvestru papeži, snížek si již poleží
• Když je Silvestr bílý, sedláku je to milý

• Tancují-li na Silvestra komáři, žádný sedlák se spokojeně netváří
• Říká se: „Jak na nový rok, tak po celý rok“

• Lednem rok Nový se Starým se stýká, kdo ve starém nepracoval, v novém ať nenaříká
• Láska, štěstí a přátelství dává smysl našim dnům

Alena Vesecká


