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Pf 2023

VÁNOCE
Jaroslav Vrchlický

Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká,

dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.

Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,

rampouchy se střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.

Zem jak by liliemi vzkvetla,
kam sníh pad, tam se zachytil,

Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si naposledy zhodnotit téměř uplynulý rok 2022, 

co se činnosti v našich obcích týče. 
Nechám se krapet inspirovat nedávno slyšenou historkou 

spojenou s obrázkem. Jsou na něm tři řady lidí. První stojí
u cedule s nápisem „kritizovat“. Řada je opravdu dlouhá
a lidé se tam baví mezi sebou, co a jak mohlo být uděláno ji-
nak a lépe - a hlavně podle nich. Druhá řada je u cedule s ná-
pisem „radit“. Těch lidí je tam méně, možná polovina těch 
kritizujících. Nechápou, že nikdo jejich rady ještě nevzal na 
vědomí, vždyť jsou přece správné! A teď přichází na řadu po-
slední cedule, u které je úplně prázdno. Nikdo u ní není, jen 
se na ni zdálky dívá pár odvážlivců. Je na ní totiž nápis „při-
ložit ruku k dílu“.   

Chtěl jsem tímto s hlubokou úctou, konstatovat, že u nás 
by třetí řada nezela prázdnotou. A co nejsrdečněji poděkovat. 
Všem, kteří byli a jsou zapojeni do běžného fungování našich 
vísek. Těm, co zařizují nejrůznější kulturní, sportovní či dět-
ské akce - od místních spolků, přes ZŠ a MŠ a současně těm, 
co neohrnují nos, a tyto akce navštíví. Těm, co se zapojili do 
sázení stromků v obecních lesích, co uklízejí, zkrášlují a zdo-
bí veřejné prostory, co pomohou s opravou obecní techniky. 
Nechci zapomenout ani na ty, kteří opraví křížek v polích, 
kteří mají starost o souseda … Mohl bych pokračovat … 

Tento rok začal slibně, konečně snad „normálně“ ... po co-
vidu. Bohužel neospravedlnitelné a barbarské vojenské napa-
dení Ruska na Ukrajinu v únoru tohoto roku, vzalo normál-
nosti za své. Jsem nesmírně rád za jednoznačné a jednomyslné 
odsouzení ruské agrese Zastupitelstvem obce Vyskytná. Sou-
časně za projevenou solidaritu našich občanů s uprchlíky
i hmotnou pomocí v rámci sbírky pod záštitou Charity Pel-
hřimov. K různým, rádoby alternativním názorům, bych si 
vypomohl známou parafrází, že pokud to zní jako kuře, vy-
padá to jako kuře … tak to určitě bude kuře …

Velkou a náročnou investiční akcí tohoto roku bylo dokon-
čení oprav zdravotního střediska, knihovny a vstupu v bu-
dově Obecního úřadu ve Vyskytné. Otevření zdravotního 
střediska proběhlo po nezbytné kolaudaci v měsíci březnu, 
včetně zajištění možných středečních odběrů krve. Otevření 
knihovny se podařilo v květnu, slavnostní - ofi ciální, s podě-
kováním pro všechny zainteresované, zajistila knihovnice, 
paní Věra Jarošová, v červnu. Za realizaci povedeného inte-
riéru děkuji místním řemeslníkům, v čele s návrhářkou Ing. 
Arch. Michaelou Štěpánovou. Paní Věře Jarošové gratuluji 
k získání ocenění Knihovník Vysočiny 2022, spolu s přáním 
plna zdraví a neutuchající energie v její bohaté činnosti.

Z důvodu vyššího počtu přihlášených dětí v MŠ i s před-
pokladem do budoucna, obec rozhodla o rekonstrukci pří-
zemních prostor v budově ZŠ pro předškoláky, tak jako už 
v minulosti též sloužily. Zpočátku roku, i vzhledem k příhod-
ným klimatickým podmínkám, byla provedena oprava hřbi-
tovní zdi ve Vyskytné. V části obce Branišov se povedla re-
konstrukce inženýrských sítí - vodovodu včetně přípojek, 
kanalizace a veřejného osvětlení. Sedliště jsou tímto rokem 
díky investici EG.D elektrifi kovány v zemi, v rámci této akce 
bylo provedeno nové veřejné LED osvětlení. Současně i díky 
Sedlišťským brigádníkům vznikla v budově hasičské zbroj-
nice útulná klubovna. Nového povrchu komunikace se letos 
dočkali občané v lokalitě Mezi silnicemi, opět za přispění 
Fondu Vysočina - tradičního grantu Kraje Vysočina. V rám-
ci dlouhodobé komunikace se povedl výkup cca. 10 ha ze-
mědělských pozemků od dědiců pana Oubrechta z čp. 24 ve 
Vyskytné. Doufám k budoucímu zajištění obce pro pozemky 
stavební. Obec se opět, jako v minulém roce, fi nančně spolu-
účastnila na opravě jedné z historických dominant naší vesni-
ce, a to místního kostela, který je majetkem Římskokatolické 
farnosti. Byl poskytnut fi nanční příspěvek na fi xaci nástěn-
ných maleb.

Letošní Préé snad dopadlo ještě lépe, než rok minulý. Hu-
dební kapela Vysočinka má neskutečnou fanouškovskou zá-
kladnu, a v kombinaci ideálního počasí s ideální organizací 
a programem, se to nepovést snad ani nejde :). Děkuji ještě 
jednou místním spolkům a okolo zapojeným. 

Na závěr bych chtěl popřát novému Zastupitelstvu obce 
Vyskytná v čele s novým starostou hodně úspěchu a radosti 
v práci pro naše obce, trpělivosti a také štěstí. Ne vše se po-
daří, ne vše jde snadno, ne vše jde s pochopením …
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Přeji Vám, spoluobčané, přátelé, klidné a pohodové Vánoce a do nového nadcházejícího roku 2023 mnoho štěstí, zdaru, 
zdraví a úspěchů jak v pracovním, tak soukromém životě.  

Děkuji na závěr celé mé rodině, za podporu, pomoc a trpělivost. 

Bylo mi ctí a radostí pracovat pro obec.
Tomáš Koch
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
20. listopadu tohoto roku jsem byl zvolen starostou Obce 

Vyskytná. Děkuji všem za projevenou důvěru a slibuji, že se 
budu snažit hájit zájmy obce a Vaše jak nejlépe budu umět. 

K dnešku má nové vedení obce za sebou rekonstrukci hlav-
ního řádu vodovodu v Branišově. Jedná se o nejproblémověj-
ší úsek, který byl poslední dobou několikrát opravován. Dále 
proběhlo položení fi nálního povrchu ulice „Pelhřimovská“, 
kterou naplánovalo předchozí zastupitelstvo a dohlížel na něj 
Tomáš Koch, již ze svého nového pracoviště. Tímto mu dě-
kuji. Před příchodem mrazů jsme dokončili stavební práce 
na budově obecního úřadu ve Vyskytné a urychleně položili 
dlažbu v KD Branišov, protože zde místní dobrovolní hasiči 
plánují v lednu ples.

 Mimo technické věci mám za sebou akce kulturní: vítání 
občánků, vítání 18. letých, dnes již občanů, rozsvícení stro-
mečku, vánoční setkání důchodců. Už mi chybí jen svatba. 
Děkuji za účast dětí a učitelskému sboru za jejich vystou-
pení.

Do konce roku 2022 už zbývá jenom kousek, ale ještě pár 
úkolů musím se zastupiteli vyřešit. Absolutní prioritu mají 
plyn a elektřina pro Obec Vyskytná a ZŠ a MŠ Vyskytná. 
V současnosti jsme v režimu DPI, který končí v první po-
lovině ledna 2023. Naším úkolem je najít dodavatele a pře-
jít do řádného režimu odběru. Potom se na nás vztahuje 

od  1.1.2023 strop cen energií. 8.12.2022 byl dle předlože-
ných nabídek a požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu 
schválen na řádném zasedání zastupitelstva ČEZ ESCO. 

Nelehkým úkolem je sestavení rozpočtu na rok 2023
a schválení nové vyhlášky o odpadech. Bohužel nám společ-
nost SOMPO navýšila ceny svozu odpadů a proto musíme 
od příštího roku vybírat vyšší poplatky za popelnice. Od 1. 1. 
2023 se jedná o částku 850,- Kč na osobu.  Poplatky za vodné 
a stočné navyšovat nebudeme, protože tyto služby provozuje 
obec pro své občany sama.

Na závěr bych chtěl požádat Vás spoluobčany o dodržová-
ní nastavených pravidel na třídění odpadů, protože jen vytří-
děný odpad se stává surovinou a není přítěží. Žádám všechny 
řidiče o dodržování předpisů provozu na silnicích a toleranci 
k chodcům i s jejich mazlíčky.

Děkuji všem zájmovým organizacím za jejich činnost a za 
jejich příspěvek o kulturu a  propagaci obce.

A konečně vánočně. Přeji všem za sebe i zastupitele krásné 
prožití Vánoc, hodně dárků pod stromečkem. Sledujte naše 
krásné pohádky, odpočívejte a naberte nové síly do příštího 
roku 2023.

 Ing. Petr Blažek
starosta obce
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POČET OBYVATEL: 707
SEDLIŠTĚ: 74          BRANIŠOV: 49          VYSKYTNÁ 584

POHYB OBYVATELSTVA 
NAROZENÍ 9          ÚMRTÍ 5          PŘISTĚHOVÁNÍ 12         ODSTĚHOVÁNÍ 18

ZPRÁVY Z MATRIKY
K 30. LISTOPADU 2022

ŽIVOTNÍ JUBILEA

50 let  13                  80 let  3
60 let    4                  85 let  3
70 let  10                  90 let  2

Všem jubilantům blahopřejeme

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Během roku 2022 se uskutečnily tyto akce:

Vítání dětí do 1. třídy, 1. září - 4 prvňáčci

Vítání občánků, 27. května - 7 občánků

Vítání občánků, 16. října - 5 občánci

Slavnost zletilosti /ročník 2003-2004/ 
3. prosince – 17 zletilých

Vánoční setkání seniorů 7. prosince

VĚKOVÁ STRUKTURA OBČANŮ
(Vyskytná, Branišov, Sedliště)

0-9 69

10 - 19 84

20 - 29 95

30 - 39 76

40 - 49 111

50 - 59 87

60 - 69 81

70 - 79 73

80 - 89 28

90 - 99 3
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ZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nacházíme se na konci roku 2022, který  byl pro nás všech-

ny,  opět něčím jiným .
Každý rok se snažíme něco vylepšit. Nemáme rádi nudu 

nejen při vyučování. 
Čtyři roční období se prolínají celým školním rokem a při-

nášejí nám náměty, inspiraci a nové podněty do vyučování i 
mimo ně. Snažíme se poznávat a zkoumat všemi smysly. 

Ač by se mohlo zdát, že je podzim pochmurný, my jsme 
se těšili na novinky ve škole. Díky podpoře OÚ, elektrikářů, 
zedníků  i paní uklízečky došlo k vylepšení osvětlení v učeb-
nách 2. + 3. roč. a  4. + 5. roč. a tak jsme vše viděli v lepším 
světle.  Poznávali jsme hmyzí  svět pod lupou, dramatizova-
li pohádky, při vycházkách poznávali druhy rostlin a hub na 
podzim. Z přinesených věcí mohla vzniknout krásná podzim-
ní výstava pro velké, malé i ty nejmenší nadšence přírody. 

Naší velkou akcí je jízda Svatého Martina. Ač přijel na 
bílém koni, sníh měl zpoždění. A tak jsme zimu přivítali 
v knihovně s paní Jarošovou u Bylinkového čtení.  Ve škol-
ní jídelně jsme u nových barevných stolů a židlí ochutnáva-
li  čokoládu ( Den čokolády), mrkev a brambory  na mnoho 
způsobů ( Den mrkve, Bramborový den).

Tvořila se krmítka pro ptáčky, při kterých byla potřeba ne-
jen zručnost, kterou jsme odkoukali od místního  pana  truh-
láře , ale znalost z matematiky, prvouky, přírodovědy i vlasti-
vědy. Zasportovali jsme si při zimní olympiádě, malovali ve 
škole i na  sněhu  a v hudební výchově jsme poznávali hudeb-
ní nástroje s učiteli ze  ZUŠ  Pelhřimov. 

Jaro jsme přivítali tvorbou a přednesem vlastních básní. 
Připravovali  jsme  se tak na recitační soutěž.  Inspirací nám 
byla beseda se spisovatelkou paní Dankou Šárkovou. Díky 
tomu, že jsme vesnická škola, může výuka probíhat v příro-
dě. Máme ji na dosah. Zabýváme se poznáváním a ochranou 
přírody. Můžeme tak vidět z blízka životní cyklus žab, ryb, 
poznávat na vycházkách druhy stromů, bledule a sněženky, 
které jsou chráněné a k jaru patří. Starší žáci pak v hodinách 
vytvářeli pro mladší žáky různé poznávací kvízy a soutěže. 
Ty byly také využity při akci Den země a jako každoročně 
jsme se účastnili Čisté Vysočiny a Dne bez aut.

Rádi jsme si také zopakovali první pomoc prakticky, kdy 
k nám opět zavítali na přednášku ze SZÚ z Jihlavy. Co kdyby 

potřebovali naši chlapci první pomoc při fotbalovém McDo-
nals´Cupu v Pelhřimově?  Nebyla však potřeba a tak jsme si 
mohli užít skvělou  návštěvu  u hasičů a záchranky v Jihlavě, 
kterou jsme absolvovali spolu s dětmi z naší  MŠ. 

Jako poděkování maminkám,  jsme pro ně uspořádali ke 
Dni matek krásnou besídku a předali jim vlastnoručně vyro-
bená přáníčka a květiny. Poděkování patřilo samozřejmě i ta-
tínkům a prarodičům. 

A již nás čekaly letní radovánky. Výlet do Ledče nad Sá-
zavou, letní olympiáda s Martinem Moravcem, trenérem fot-



7Naše obec

MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA
Blíží se nám nejkrásnější svátky roku, na které se těší malí 

i velcí. Další rok nám v mateřské škole utekl jako voda a opět 
jsme s dětmi nezaháleli a během roku jsme podnikli mnoho 
výletů a výprav - pěšky i autobusem. 

Během celého roku jsme se naučili a společně poznali mno-
ho nového. Stihli jsme toho opravdu hodně.  Mezi tradič-
ní aktivity, které se každým rokem opakují, patří např. pod-

balistů v Pelhřimově, sportování na návštěvě v ZŠ Olešná, 
výlety po okolí a konečně ta největší akce v Pelhřimově, na 
kterou jsme se již dlouho připravovali. Přihlásili jsme se do 
výzvy  Agentury Dobrý den o vytvoření českého rekordu 
– HROMADNÉ ZPÍVÁNÍ BEETHOVENOVY  ÓDY NA 
RADOST.  10.6. se sešlo 2 182 žáků a studentů základních 
a středních a základních uměleckých škol z okresu  Pelhři-
mov. Celkem 19 škol a mezi nimi my. Úžasný zážitek, který 
nám byl potvrzen vydáním certifi kátu a zapsáním do knihy 
rekordů. 

Už nyní se těšíme,  co nám přinese  ten příští rok. Nejsme 
nároční. Stačila by zatím trocha sněhu na lyžařský kurz.  

Děkuji všem, kteří nás podporujete a fandíte nám . Rodi-
čům , OÚ, všem podnikatelům, sousedům a přátelům školy, 
zaměstnancům ZŠ, MŠ a ŠJ. Bez vás všech by to nešlo. 

Přeji Vám  klidné Vánoce a v novém roce mnoho zdraví a 
pohody. 

Za základní školu Mgr. Lenka Linhartová

zimní setkání s rodiči a dětmi na školní zahradě, strašidelný 
den, návštěva Mikuláše se svojí družinou, karneval, návštěva 
knihovny, zapojení do projektu Čistá Vysočina, čarodějnice, 
výlet aj. Mezi aktivity, které jsme pro děti zařadili navíc, je 
např. návštěva dopravní policie ČR. Zapojili jsme se do škol-
ních projektů - seznámení s květinami, projekt Malý stavitel, 
navštívili jsme Záchrannou zdravotní službu a Hasičský zá-
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KNIHOVNA
Naše knihovna byla krásně zrekonstruovaná a v květnu se 

vrátila na obecní úřad. Myslím, že se rekonstrukce moc po-
vedla a máme velkou, světlou a krásně vybavenou knihovnu.  
Rekonstrukci projektovala Michaela Štěpánová a praktické 
provedení pak bylo na našich domácích řemeslnících, kteří 
odvedli skvělou práci. Nejvíce starostí se zajištěním peněz, 
materiálu a řemeslníků měl jistě starosta obce, kterému patří 
největší poděkování za to, že našel odvahu se dát do tak slo-
žité rekonstrukce.

chranný sbor v Jihlavě. Nakonec školního roku je vždy při-
praveno loučení s předškoláky s doprovodným programem 
pro děti a rodiče. Tento školní rok jsme se rozloučili tématem 
„Doba dinosaurů“. 

Naše školka i nadále zůstává školkou rodinnou a otevře-
nou. V tomto roce, se dostavil k zápisu nadpočet dětí, pro 
které jsme neměli v mateřské škole místo. Proto jsme otevřeli 
za podpory bývalého vedení obce třetí třídu, která se nachá-
zí v prostorách základní školy. Tuto třídu navštěvují nejstar-
ší děti ze školky, které se již připravují na vstup do základ-
ní školy. Velmi jsme si této spolupráce vážili a doufáme, že 
i s novým vedením obce navážeme na dobrou spolupráci
a podaří se nám společně uskutečnit další projekty. 

Velmi si vážíme také spolupráce se školou. Starší kamará-
di si pro nás během školního roku připravili několik zajíma-
vých projektů, které nám chodí do školky představit. Společ-
ně jsme se také účastnili několika kulturních a sportovních 
akcí. 

Děkujeme rodičům a příznivcům naší školky za jakouko-
li podporu, hračky, výtvarné materiály, papíry na kreslení
a kartony na výrobu kulis. Na všech společných setkáních, 

která jsme mohli v tomto roce realizovat, byla vždy velmi 
příjemná, milá a někdy až dojemná atmosféra, čehož si vel-
mi vážíme.

Adventní čas přináší zklidnění celoročního shonu a zamyš-
lení nad tím, jak jsme rok, který pomalu končí, prožili. Zkus-
me vzpomenout a zamyslet se nad těmi, kteří skutečně bojují 
se svými starostmi. Možná zjistíme, že jsme vlastně šťast-
ní, že máme kolem sebe lidi, kteří občas dělají chyby, ale 
mají nás rádi. Je jen potřeba být shovívaví a laskaví, nejen 
ke svým blízkým, ale také sami k sobě. Každý z nás má sna-
hu prožít spokojené dny. Hledejme proto dobro všude kolem 
sebe. 

Prožívejme Vánoce ve svém srdci a udržme vlídnost a sho-
vívavost po celý rok. Za celý kolektiv mateřské školy přeji 
pěkný adventní čas, pohodově prožité Vánoce a hodně štěstí, 
zdraví do nového roku.

Bc. Miroslava Koutníková

Knihovnice se také snažila a dne 12. října 2022 si spolu se 
starostou obce dojela pro ocenění a získání titulu „Knihovník 
roku 2022“, který uděluje Krajská knihovna Vysočiny v Hav-
líčkově Brodě. Součástí slavnosti byla prohlídka nové krajské 
knihovny a bylo se na co dívat, je to krásná moderní proskle-
ná budova. Prošli jsme ji doslova od sklepa, kde jsou veliké 
archivy, až na střechu, kde se také můžete posadit u stolečků 
a číst si nebo se kochat krásným výhledem na město.
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Knihovna spolupracuje stále se zdejší základní a mateřskou 
školou a obecním úřadem. K 30. listopadu letošního roku si 
můžete vybrat z 2 030 titulů knih naší knihovny a z dalších 
400 titulů knih zapůjčených regionální knihovnou z Pelhři-
mova.  Nově bylo zakoupeno nebo darováno tento rok 284 
knih. Knihovna má 98 čtenářů, z toho 36  čtenářů  do 15 let.  
Zatím bylo půjčeno celkem 2 200 knih a časopisů.  Z časopi-
sů si můžete půjčit EPOCHU, RECEPTÁŘ a dTest.

Také letošní jaro nás ještě potrápil koronavirus a tak se ko-
nala Beseda u kávy až v březnu a to jedna o životní pouti 
Jana Ámose Komenského, a při druhé besedě se   spisovatel-
kou Dankou Šárkovou  jsme cestovali po Asii - téma „Všu-
de žijí lidé“.  Další beseda v dubnu o Janu Želivském byla 
z důvodu nemoci přednášející zrušena. V říjnu pak proběh-
la beseda „Válka na Ukrajině“, kterou připravil reportážní 
a dokumentární fotograf a dopisovatel Lidových novin Voj-
těch Dárvík Máca. Mimo řady krátkých videi a fotografi í ze 
života obyčejných Ukrajinců ve válce a fotografi í z rozbom-
bardovaných měst, přivezl a ukázal „výzbroj“ každého novi-
náře – přilbu, neprůstřelnou vestu aj.  

V květnu byla obnovena tradice výletů a jelo se do Žďáru 
nad Sázavou a na nádherně zrekonstruovanou Zelenou horu.  

V nové knihovně se opět začaly konat menší výstavy např. 
o historii vyskytenské pošty, o historii knihovny nebo byla 
vystavena korespondence, kterou vedla knihovna mezi lety 
1980 - 1989 se spisovateli, básníky a jinými umělci. Větší 
prodejní výstava pak byla před Velikonocemi.

Děti ze školy i školky navštěvují knihovnu několikrát do 
roka. Není to jen povídání o knihách a spisovatelích, ale sou-
těží se v různých disciplínách.  S dětmi ze 4. a 5. třídy kni-
hovnice např. letos procházela místa ve Vyskytné, o kterých 
se vypráví ve vyskytenských pověstech.  Děti z 2. a 3. tří-

dy zase malovaly odlitky ze sádry – kytičky, sněhuláky, auta 
nebo dinosaury.  A moc je to bavilo.

V březnu – měsíci knihy pozvala knihovnice na povídá-
ní spisovatelku Danku Šárkovou, která napsala několik knih 
pro děti o Krakonošovi.  Letos přišly na toto vyprávění i děti 
z mateřské školy.

Samozřejmě proběhlo v červnu pasování dětí první třídy 
na čtenáře a to už v nové knihovně.  Přišli se podívat i rodiče 
a prarodiče. Děti si připravily krátké pásmo, ve kterém uká-
zaly, že jsou dobrými čtenáři i počtáři a po právu mohou být 
panem starostou pasování na čtenáře.

V listopadu poprvé v knihovně zažily děti 2. a 3. třídy „Čaj 
o páté“. Tuto akci vymyslela ředitelka školy Lenka Linharto-
vá. Děti se budou jedenkrát v měsíci učit poslední -  pátou ho-
dinu, v knihovně. Na hodině se probíraly pohádky, konkrétně 
pohádka O perníkové chaloupce. Děti společně přečetly nej-
prve tradiční podání pohádky, pak veršovanou a nakonec jim 
paní učitelka přečetla novodobou verzi této pohádky. Připra-
veny měly také pracovní listy, ve kterých musely odpovídat 
na otázky z pohádky a nakonec si vymalovaly pohádkové po-
stavy.  Aby to bylo stylové, upekla dětem knihovnice perník 
a uvařila višňový čaj s medem.

Poslední akcí knihovny v prosinci bude pečení cukroví
a vánoční prodejní výstava. Děti budou poprvé péct v knihov-
ně cukroví,  držte palce, ať to nepřipálíme !

Na závěr bych chtěla za sebe poděkovat bývalému staros-
tovi Tomáši Kochovi za dlouhodobou a výbornou spolupráci 
a podporu knihovny, protože bez jeho podpory a ochoty bych 
nemohla uskutečnit řadu akcí.  

A vám všem přeji ze srdce - hezké, šťastné Vánoce,
pohodu a klid, tak jak to má být

 Věra Jarošová
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OBEC BRANIŠOV
Rok 2022 se pomalu blíží ke konci a proto malé ohlédnutí 

do minulosti.  Už druhým rokem se nekonal tradiční lednový 
ples, který byl v Branišově a okolí velmi oblíbený, protože se 
nepodařilo dokončit rekonstrukci tanečního sálu v místním 
kulturním domě. Tradiční  masopustní průvod se v únoru vy-
dařil, a jako každý rok masky a kapela pobavily všude tam, 
kam přišly. Průvodu se zúčastnilo 21 masek, které doprová-
zela šestičlenná kapela.

 I letos v srpnu proběhla akce „Loučení s prázdninami“, 
účast byla veliká, přihlásilo se přes padesát dětí, které si při-
pravené soutěže dostatečně užily. Po dětech si to vyzkoušeli 
dospělí a měli co dělat, aby zvládli to co jejich ratolesti.

V srpnu se pokračovalo v pracích na propojení branišov-
ského vodovodu s vodojemem ve Vyskytné. Toto propojení 
bylo nutné z toho důvodu, aby v listopadu mohly být zahájeny 
práce na položení nového vodovodního potrubí do Branišova 
a aby byla zajištěna náhradní dodávka vody do obce. V srpnu 
byly také zahájeny práce na položení nového vodovodního 

Vážení občané, dovolte mi, abych vás s končícím kalen-
dářním rokem seznámil s hospodařením v lesích obce Vy-
skytná.

Letošní rok byl charakterem klimatu podobný jako přede-
šlé, nepříznivě horké a suché roky s minimem srážek, které 
jsou příčinou probíhající kůrovcové kalamity.

V průběhu roku došlo v důsledku silných větrů k mnoha 
vývratům a zlomům. Nejsilnější vítr s charakterem vichřice 
nás zastihl na konci března a poničil mnoho dospělých i mla-
dých porostů.

V letošním roce se v lesích obce vytěžilo 1 616,76 m3 ka-
lamitního dřeva. K úmyslné těžbě letos znovu nedošlo. Jeli-
kož se celková nahodilá neúmyslná těžba dostala k maximál-
ní možné výši, kterou povoluje lesní hospodářská osnova pro 
toto decénium, bude nutné v příštím roce požádat státní sprá-
vu o změnu a navýšení tohoto ukazatele, aby nedošlo ze stra-
ny obce k porušení Lesního zákona.

V jarních měsících se začalo oplocovat a zalesňovat na plo-
chách, které byly vytěženy v loňském roce. Celkem se oplo-

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH V ROCE 2022
tilo 1,36 ha vykácených holin, na což se použilo asi 1 300 
metrů pletiva. Na holiny o ploše 2,12 ha se vysázelo 16 000 
sazenic. Konkrétně 1 000 smrků, 500 jedlí, 11 500 buků, 
2 500 dubů a 500 javorů.  Výsadby nového obecního lesa se 
opět ve velkém počtu účastnili občané Vyskytné. Tímto bych 
jim rád poděkoval.

Obec využila možnosti čerpat dotace na hospodaření v le-
sích vypsané Ministerstvem zemědělství na zalesňování, při-
rozené zmlazení, ukládání klestu, oplocování a následnou 
péči o lesní kultury. 

Věřím, že následující rok nás z hlediska zimních a jarních 
teplot a srážek potěší a podaří se kůrovcovou kalamitu zpo-
malit.

Přeji vám všem klidné a pokojné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2023 pevné zdraví, štěstí a úspěchy v sou-
kromém a profesním životě.

 Jaroslav Klement
odborný lesní hospodář

řádu k nemovitostem čp. 15, 17, 18 a 34. Současně byly po-
loženy roury nové kanalizace a také kabel k nově osazeným 
lampám veřejného osvětlení. Výkopové práce byly také vy-
užity k vybudování inženýrských sítí ke třem novým staveb-
ním pozemkům. Na jednom z nich už se začalo stavět.

I v tomto roce se pracovalo na místním kulturním domě, 
odpracovalo se 262 brigádnických hodin. Práce spočívaly ve 
vyklízení a úpravě prostranství za kulturním domem. V lis-
topadu se podařilo obci zajistit fi rmu na pokládku dlažby 
v sále  kulturního domu. Snad se podaří uvést sál a přísálí 
do takového stavu, aby se mohl uskutečnit tradiční ledno-
vý ples. 

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
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TJ SOKOL VYSKYTNÁ
Vážení spoluobčané, další rok se nám blíží ke konci, a tak 

bych zde rád zavzpomínal na některé akce našeho spolku, 
kterými jsme se snažili obohatit kulturní, společenský a spor-
tovní život v naší obci v tomto roce. Vzhledem k dozníva-
jícím covidovým opatřením jsme v plném nasazení zahájili 
letošní rok až Dětským dnem. Ten se již potřetí v řadě konal 
v rámci akce Vyskytenské pree na místním fotbalovém hřiš-

MYSLIVECKÝ SPOLEK VYSKYTNÁ
Vážení spoluobčané,

dovolte mi jménem našeho spolku, abych Vám na úvod po-
přál příjemné prožití vánočního času, pokud možno strávené-
ho s vašimi blízkými a rodinou.

Nadcházející rok 2023 je pro Českomoravskou myslivec-
kou jednotu rokem velmi významným, jelikož slaví sté vý-
ročí vzniku.

Pro náš myslivecký spolek je tento rok také důležitý, ne-
boť na jaře nám končí nájemní smlouva s majiteli pozemků. 
Tímto bych vás, majitele pozemků a členy honebního spole-
čenstva, chtěl požádat o schovívavost a trpělivost při jednání 
o novém pronájmu. Všichni víme, že v důsledku přemnože-
ní černé zvěře jsou škody na zemědělských pozemcích stále 
rozsáhlejší, proto také někdy není jednání mezi myslivcem 
a zemědělcem vždy hladké.

Stav černé zvěře se snažíme stále snižovat. Věřte tomu, že 
toto není jednoduché, neboť divočák je zvěř noční a k tomu 
velice inteligentní (například za úplňku opouští svůj úkryt 
velmi zřídka, využívá směru větru a zaznamená náhodnou 
přítomnost motorového vozidla).

Aby byl lovec úspěšný, musí si pro noční lov pořídit speci-
ální vybavení a to není zrovna levná záležitost.

Stále diskutované jsou také vysoké stavy srnčí zvěře,
i když já osobně si toto nemyslím. V naší honitbě se o prů-
běžné snižování starají komunikace obklopující Vyskytnou. 
Střety s automobily jsou na denním pořádku.

Vlivem kůrovcové kalamity srnčí zvěři mizí přirozené teri-
torium – les, který je pro ni důležitý hlavně v zimě. Jelikož je 

naší jedinou nejpřirozenější spárkatou zvěří, byl bych nerad, 
aby docházelo k jejímu vybíjení.

Na území naší honitby můžeme stále častěji spatřit i zvěř 
daňčí. Ta není naší původní zvěří. Do přírody se dostala z far-
mových chovů.

V letošním roce náš myslivecký spolek posílil další adept 
Pavel Blažek, který úspěšně složil zkoušky z myslivosti.
I příští rok se chceme rozrůstat o další mladé členy.

Na závěr vám chci ještě jednou popřát do nového roku 
hlavně pevné zdraví a rodinnou pohodu.

Za MS Vyskytná Jaroslav Valenta

ti, které je ideálním místem na takovýto druh akcí. O soutěže 
pro děti se na jednotlivých stanovištích postarali sportovci, 
hasiči i myslivci. Nechyběl ani skákací hrad, malé čtyřkolky 
a diskotéka pro nejmenší v podání Vysočinky. Letos si děti 
mohly užít i představení živých koní a poníka. 

Se školním rokem jsme se rozloučili Vyskytenským výšla-
pem. Cestou přes Jankov, Chaloupky, „Svážnou“ až ke kou-
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pališti se plnily různé úkoly, hledal se ukrytý „poklad“ a další 
příjemné „osvěžení“ poskytl samoobslužný kiosek v Cha-
loupkách. V cíli byly pro všechny připraveny špekáčky a dal-
ší občerstvení. 

Konec prázdnin byl ve znamení Cyklošlapky a konec prv-
ního měsíce školy jsme si zpestřili Drakiádou. Bohužel nám 
letos vůbec nepřálo počasí, ale i tak se našlo pár nadšenců, 
kteří se nenechali odradit a na tyto akce dorazili, což nás ve-
lice potěšilo. 

Jednou z posledních námi pořádaných letošních velkých 
akcí byla Noc plná strašidel, která navazuje na Jízdu Svaté-

ho Martina. Zúčastnilo se jí téměř 120 dětí. Prošly si stezku 
odvahy, kde na ně postupně číhalo 10 strašidel, a na konci si 
vysloužily sladkou odměnu. 

Do konce roku nás ještě čeká Turnaj ve stolním tenise, na 
který jste srdečně zváni. Konat se bude 30. 12. 2022 od 13:00 
hod. v tělocvičně. Pro účastníky bude zajištěno drobné občer-
stvení a pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny. Přijďte si 
tedy na sklonku roku ještě trochu zasportovat a pobavit se. 

Po dvouleté odmlce zaviněné koronavirem COVID-19 
se opět regulérně dohrály soutěže mužů a dětí (ročník 
2021/2022). Muži obsadili celkové 3. místo ve IV. třídě okre-
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su Pelhřimov. Děti své dospělé kolegy napodobily a v ka-
tegorii Okresní přebor Starší přípravka obsadily výbornou 
bronzovou příčku, kde za sebou zanechaly týmy jako Kame-
nice nad Lipou nebo Žirovnici.  

V létě jsme tradičně uspořádali již 25. ročník Mramorové-
ho poháru. Po loňské repríze fi nále ho obhájil Sokol Plačkov. 
Na druhém místě opět skončila Vyskytná, na třetím místě 
Červená Řečice. Všem zúčastněným týmům ze srdce děkuje-
me. Fotbalový den zakončil večerní zábavou DJ Pérko.

Do soutěžního ročníku 2022/2023 jsme poprvé v historie 
přihlásili dvě mládežnická družstva, a to mladší přípravku
a dorost dětí. Zde patří veliké poděkování trenérům Petrovi 
Fílovi a Liborovi Součkovi, kteří se starají bezmála o čtyřicet 
dětí. Pro obě kategorie se jedná o první zkušenosti v těchto 
soutěžích, proto děti musíme pochválit za veliké úsilí, snahu 
a nasazení. Muži do této sezóny vstoupili s postupovými am-
bicemi, ani jednou neprohráli a po podzimní části skončili na 
prvním místě s náskokem čtyř bodů před druhými Petrovice-

mi. Takže neusnout na vavřínech, tvrdě trénovat, na hřišti bo-
jovat, ať na konci sezóny oblečeme postupová trička. 

Nakonec bych chtěl poděkovat bývalému starostovi Tomá-
ši Kochovi za dlouholetou spolupráci a podporu v našich ak-
tivitách. Těšíme se i na další navazující spolupráci s novým 
starostou Ing. Petrem Blažkem.

Těšíme se na Vás i v roce příštím a jsme rádi, že s podpo-
rou obce můžeme pořádat akce pro širokou veřejnost a hlav-
ně pro naše děti, kterých na akce chodí velké množství, za 
což jsme v dnešní době, kdy nám konkurují moderní tech-
nologie rádi. 

Závěrem ještě připomínám možnost cvičení pro všech-
ny zájemce v tělocvičně, a to každé pondělí od 18:30 hod. 
s Marcelou, v úterý od 19:00 hod. nohejbal a v neděli od 
18:00 hod. Kruhový trénink s Míšou a Luckou. 

Za TJ Sokol Vyskytná, z.s. 
Lenka Krejčová a Bc. Marek Jaroš
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SDH VYSKYTNÁ
Vážení spoluobčané,

rok nám opět utekl jako voda. Máte před sebou Váš oblí-
bený vánoční zpravodaj, prostřednictvím něhož si Vás dovo-
lím seznámit s děním okolo vyskytenských hasičů v letošním 
roce. Hned na úvod Vás chci ujistit, že nebudu psát o covidu, 
kůrovci, válce, zdražování a o všech podobných problémech 
posledních let.

Letošní hasičský rok jsme zahájili uspořádáním rockové 
taneční zábavy za doprovodu hudební skupiny ROZVALE-
NEJ DIFERÁK. Po pauze z minulých let se tato zábava těšila 
hojné účasti okolo 230 lidí. Doplněna byla naší tradiční tom-
bolou, i když ne už tak bohatou jako v minulých letech, pro-
tože možnosti našich sponzorů jsou v poslední době značně 
omezenější, než tomu bývalo.

Po plese následovala další tradiční akce, a to sice sběr 
vysloužilých elektrospotřebičů a železného odpadu (nebo-
li akce „našrot“). Tuto akci hodnotíme jako zdařilou, proto-
že výkupní cena v kovošrotu byla nejvyšší za poslední roky. 
Takže i přes neveliké množství a nevalnou kvalitu sebrané 
suroviny to něco hodilo. Zhruba polovina zisku připadla ha-
sičům a druhá část byla použita pro fi nancování muziky na 
Vyskytenském Préé. Rovněž sběr elektrospotřebičů stál za 
to. V soutěži Recyklujte s hasiči pořádané Krajem Vysočina 

jsme se umístili  v rámci kraje na pátém místě, což je v kon-
kurenci měst, jako třeba Žďár nad Sázavou nebo Dolní Ce-
rekev, jednoznačně důkazem toho, že v naší obci bylo dost 
bordelu vysloužilých elektrospotřebičů :).

Během dubna jsme si udělali malou tradiční brigádu na pří-
pravu májky – asi to byla jedna z posledních. Les dochází
a až vyřežeme marody, zůstane jen něco málo pro poryvy vě-
trů. Akci pálení čarodějnic jsme tradičně zajistili technicky.

Dalším naším kulturním počinem uplynulého roku bylo 
spolupořádání již třetího ročníku Vyskytenského Préé, které 
se z mého pohledu opět velice povedlo. Hasičskou novinkou 
na této akci byl pokus o výrobu lehké pěny na umytí dětí, což 
se myslím podařilo. Úspěch zaznamenala jak hudební sku-
pina Beat Band, tak i velice známé dechovkové těleso Vyso-
činka. Akce se i přes nedostatek proudu tak rozproudila, až to 
některým nohy podlamovalo, moudré řeči z hub vypuzovalo 
a k divokým tancům lid to svádělo :).

V průběhu „velkých prázdnin“ jsme si udělali sami pro 
sebe tradiční akcičku Letní posezení, která se nesla v poklid-
ném duchu jako v letech minulých.

Okrskové soutěže ve Stříteži pod Křemešníkem jsme se 
bohužel letos nezúčastnili. Ani po několika pokusech jsme 
nedokázali sestavit soutěžní tým.
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Naše družstvo mužů letos navštívilo pouze jednu soutěž,
a to sice ve Veselé, kde se umístilo na pohárovém třetím mís-
tě s časem 28,50 sekund.

Největší námi pořádanou událostí letošní sezóny byla pou-
ťová zábava, kterou jsme se rozhodli zkusit udělat v troš-
ku větším měřítku. Vsadili jsme na poměrně dost známou 
hudební skupinu Kalybr, která měla ve Vyskytné premiéru. 
Předpokládali jsme účast několika stovek lidí a tak jsme mu-
seli zapracovat i na velkém a schopném organizačním týmu. 
Došlo i na úpravu již lety zažité dispozice v místním hostinci. 
Z výčepu jsme udělali průchozí občerstvovnu, aby nedochá-
zelo k tvorbě kolon a výběr vstupného jsme posunuli až do 
vstupních prostor, čímž se uvolnilo další místo v sále. Večer 
se vydařil a zábavu navštívilo okolo čtyř stovek lidí. Na tom-
to místě děkuji zejména těm, kteří se do pořádání této akce 
aktivně zapojili.

V říjnu jsme uspořádali tradiční rybí hody, tentokrát bez 
výlovu Horního rybníka.

Letošní rok končíme listopadovou výroční valnou hroma-
dou.

Během letošního roku jsme měli několik malých brigád na 
údržbu a opravu techniky, zejména se jednalo o úklid garáže 
a opravu zásahové stříkačky, jejíž převážná část dílů už osla-
vila čtyřicáté narozeniny. Tento fakt je známkou toho, že se
v následujícím období budeme muset pokusit o zakoupení 
nějaké novější „zásahové mašiny“.

V letošním roce naše jednotka vyjížděla celkem k jedenác-
ti mimořádným událostem, které proběhly celkem ve čtyřech 
dnech. V únoru jsme odstranili osm spadlých stromů přes ko-
munikace. V březnu jsme byli u požáru popelnice s rizikem 
rychlého rozšíření do okolní zástavby. V červnu a červenci 
jsme opět vyjížděli k popadaným stromům.

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 pří-
mé pomoci postiženým. Pálení klestí lze hlásit i elektronic-
kým formulářem, který najdete na webovém portále paleni.
izscr.cz – stačí vyplnit jednoduchý formulář bez registrace
a odeslat ho.

Rovněž připomínám, že dnes hojně rozšířené plastové po-
pelnice nejsou určeny pro žhavý popel a ani řádně nedohaše-
né nedopalky cigaret. Ještě si dovoluji uvést tabulku lhůt čiš-
tění a kontrol spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016Sb.:

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. Mé poděkování patří i minu-
lému zastupitelstvu obce Vyskytná a zejména bývalému sta-
rostovi Tomáši Kochovi, který se dle mého názoru značně 
přičinil o technický rozvoj a celkové rozšíření naší zásahové 
jednotky, jakožto i o velice dobrou spolupráci obce, hasičů 
a všech ostatních organizací v obci. Doufám, že tato spolu-
práce a dobré vztahy zůstanou i nadále alespoň na současné 
úrovni. Rovněž děkuji všem organizacím a fi rmám, které čin-
nost našeho sboru podporují.

 
Michal Vondrák

starosta SDH Vyskytná
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SDH SEDLIŠTĚSEDLIŠTĚ
Po 2 covidových rokách jsme se v tomto letoš-

ním roce zase opět trochu nadechli a měli radost 
z naší práce. Lépe než být pořád zavřený ve svých 
domovech a mít strach z Covidu 19 a co to viro-
vé onemocnění s námi udělá. V jarních měsících 
jsme dokončovali drobné práce na rekonstrukci 
naší klubovny (malba, stěhování, postupné vylep-
šování nábytkem atd).  

V průběhu měsíce června naši mladí sportovci 
začali jezdit po soutěžích a reprezentovat náš sbor 
dobrovolných hasičů. Hlavní jejich náplní byla 
Pelhřimovská liga. Tímto bych jim chtěl poděko-
vat za jejich snahu a činnost pro SDH Sedliště a 
ziskovost pohárů a umístění na pohárových sou-
těžích.   

Dne 3. 9. 2022 jsme se také účastnili okrskové-
ho cvičení ve Stříteži pod Křemešníkem. Tato akce 
byla hezká na počasí. Horší na účast diváků a sbo-
rů a nejhorší na umístění na stupni vítězů pro náš 
sbor. Věřím, že všechny tyto kritéria se budou rok 
od roku zase lepšit a úroveň okrskových a poháro-
vých soutěží půjde směrem vzhůru. Jen vytrvat. 

V měsíci říjnu jsme uspořádali 2. Ročník Pohá-
rové soutěže. Tato akce se nám velice vydařila na 
umístění, protože putovní pohár zůstal v domácím 
prostředí. Jinak počasí nám moc nepřálo ani účast 
nebyla moc výrazná. Ale kdo se účastnil tak si při-

šel na své. Pozvání od nás přijala výjezdová jed-
notka z Počátek, která nám předvedla vyprošťová-
ní 2 osob z vozidla. Určitě se bylo na co dívat.  

Naši techniku udržujeme v provozu schopném 
stavu po celý rok. Tímto bych chtěl poděkovat 
všem členům, kteří se o to starají i o celkovou čin-
nost našeho sboru. Je to vždy vizitka té dané obce 
nebo města jak tam funguji organizace. V men-
ších obcích ve většině případu funguji sbory dob-
rovolných hasičů, sportovci, myslivci atd. Dokud 
budou v našich obcích tyto organizace bude tam 
i společenský a kulturní život. Nenechme si vzít 
tyto zážitky z těchto aktivit. Jsou už obce mezi 
námi, kde toto neprožívají, protože tam již orga-
nizace zanikly. 

Také jsme nezapomněli na veřejný sběr použi-
tých elektrospotřebičů, který v letošním roce pořád 
pokračuje. V tomto roce už jsme 2 odvozy provedli 
a rádi bychom do konce roku ještě jeden uskuteč-
nili. Takže máte ještě možnost se těchto spotřebi-
čů zbavit.

Chtěl bych vám jménem svým i jménem organi-
zace popřát krásné prožití vánočních svátků a hod-
ně zdraví, štěstí a vše dobré v novém roce 2023. 

  
Josef Hajný

hospodář SDH Sedliště

TJ JISKRA SEDLIŠTĚTJ JISKRA SEDLIŠTĚ
Rok 2022 již pro nás nebyl pouze pracovní, ale 

uspořádali jsme i drobné kulturní a sportovní akce. 
Jako první pracovní akce byl neplánovaný úklid 
spadlého zlomeného vršku smrku před vchodem 
do budovy TJ. Ke škodě na majetku naštěstí, ne-
došlo. 

Následující akcí bylo pálení čarodějnic, které 
jsme po delší době opět uspořádali na staré cestě 
nad Sedlišti, a troufám si říci, že všem zúčastně-
ným se akce líbila. V měsíci květnu následovala 
úprava kurtu. Další brigádou, bylo v červnu pose-
čení trávy kolem celého areálu TJ. Na konci měsíce 
srpna, jsme uspořádali pro malé i velké sportovce 
i nesportovce sportovní den. K úspěšnému průbě-
hu celé akce přispěla poměrně hojná účast zájem-
ců o soutěžení, i velmi pěkné počasí. V září jsme 

opět posekali trávu a zároveň jsme ve spolupráci 
se členy hasičského sboru připravovali prostory
u TJ pro pohárovou soutěž SDH, která se uskuteč-
nila po roční odmlce. A stejně jako v loňském roce 
jsme i v říjnu letošního roku brigádnickou činnost 
zakončili přípravou areálu na zimu a posezením
u dobrého jídla a pití v budově TJ Sedliště. 

Dovolte mi, abych poděkoval za práci v roce 
2022 všem, kdo se podílejí na činnosti naší TJ. Po-
děkování za podporu a dobrou spolupráci, patří
i Obecnímu úřadu Vyskytná. 

Všem spoluobčanům chci jménem TJ Sedliště po-
přát krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a pohody v nadcházejícím roce 2023. 

Luboš Nechvátal 
předseda TJ Jiskra Sedliště z. s.
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Možná není ani některým spoluobčanům známo, ale 
od roku 2005 jsem byl příslušníkem Hasičského zá-
chranného sboru České republiky a pracoval jsem na 
Generálním ředitelství HZS v Praze. Ke strategickým 
cílům sboru patřilo mimo jiné v oblasti mezinárodní 
spolupráce i zřízení místa styčného důstojníka působí-
cího při Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. 
To se po mnoha dlouhých a složitých vyjednáváních, 
především s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, po-
dařilo a mně bylo na závěr mé profesionální kariéry na-
bídnuto, abych jako první příslušník sboru na toto místo 
nastoupil do pozice styčného důstojníka. Ke Slovensku 
jsem měl vždy velmi pozitivní vztah, sloužil jsem tam 
jako voják základní služby, měl jsem tam řadu zná-
mých, z nichž většinu jsem poznal při dosavadní spolu-
práci se slovenskými hasiči a útvary Ministerstva vni-
tra Slovenské republiky. A tak jsem nabídnutou pozici 
přijal. 

V únoru 2018 jsem tedy nastoupil do služby na Vel-
vyslanectví ČR v Bratislavě, které tak jako jediný za-
stupitelský úřad ČR disponovalo úplnou bezpečnostní 
komunitou, kterou tvořili zástupci Armády ČR, Poli-
cie ČR a já jako příslušník HZS ČR jsem je doplňoval. 
Byla mi přiznána diplomatická hodnost 1. velvyslanec-
kého tajemníka.

Začátek mého působení v Bratislavě byl však pozna-
menán událostí, která se více či méně nějakým způso-
bem promítala do mé činnosti, a to vraždou noviná-
ře Kuciaka a jeho snoubenky. V náplni mé práce bylo 
především rozvíjení vzájemné spolupráce mezi hasič-
skými sbory obou republik, koordinace činností mezi 
složkami Integrovaného záchranného systému, rozvoj 
vzájemné spolupráce při vzdělávání a výcviku hasičů, 
zprostředkování předávání zkušeností a poznatků ze zá-
sahové činnosti, prezentace HZS ČR a účast na akcích 
velvyslanectví s přesahem do mezinárodní úrovně. 

Do Bratislavy jsem nastupoval v době, kdy se obě 
naše sousedící republiky připravovaly na migrační vlnu 
a v Břeclavi – Poštorné už vznikal tábor pro uprchlíky, 
který byl budován právě naším hasičským záchranným 
sborem. S obavou jsem hleděl do příštích dnů, vždyť se 
jednalo o situaci do té doby neznámou. Naštěstí k mig-
rační vlně přes naše území nedošlo a běh mých dnů do-
stal zcela jiný spád. Z úřadu jsem do svého dočasného 
bytu chodil přes ulice a náměstí zaplněné demonstran-
ty, z ampliónů se ozývaly výzvy k politikům a Sloven-
sko se v té chvíli změnilo ve všech směrech. Bohužel 
jsem pociťoval, že se to dotýká i mé činnosti. Plánova-
né schůzky, jednání i některé akce byly rušeny či pře-
souvány na pozdější termíny a nikdo ze slovenské stra-
ny nechtěl činit závazky do budoucna. Na to navázaly
i personální změny na místech, která byla pro moji čin-

nost klíčová. Za dobu svého působení na Slovensku 
jsem tak zažil čtyři ministry vnitra, tři policejní prezi-
denty a také u hasičů se vystřídali na nejvyšším postu 
prezidenta tři příslušníci sboru. Mojí výhodou bylo, že 
jsem všechny tři osobně znal z dřívější doby, takže jsem 
mohl alespoň v omezené míře naplňovat své poslání
a zviditelňovat spolupráci obou hasičských sborů. 

A pak přišel Covid-19. Ten změnil úplně vše. Kaž-
dý z našich sborů v rámci této pandemie plnil trochu 
jiné úkoly, což bylo dáno jinou organizační strukturou
a polem působnosti. Společné akce se tak staly minu-
lostí, zůstala prakticky jen přeshraniční spolupráce 
upravená bilaterálními smlouvami mezi sousedícími 
kraji. Z mého hlediska se činnost přenesla do zcela jiné 
oblasti. Nikdy bych si nedokázal představit, že v rám-
ci svého působení budu zjišťovat možnosti plnění tla-
kových lahví na Slovensku kyslíkem pro lékařské úče-
ly pro naše nemocnice, či podílet se na řešení příjezdu 
českých montérů na opravu bratislavského krematoria, 
které bylo součástí kritické infrastruktury. Ale takový 
už je život. Ten můj pracovní v Bratislavě skončil v čer-
venci letošního roku, kdy jsem předal pomyslnou štafe-
tu svému nástupci. Snad on, či jeho následovník, zaži-
je Slovensko takové, jaké jsem je měl možnost poznat 
v minulosti, či ještě při svém nástupu na velvyslanectví. 
Slovensko je nádherná země, nám Čechům pořád nej-
bližší. A obyčejní lidé tam se od těch našich zase až tak 
neliší. Rád se tam budu vracet, byť už jen jako turista.

brig. gen. Mgr. Josef Slavík v.v.

BRATISLAVA – TENTOKRÁTE TROCHU JINAK 

Zima nám začíná a podzim nám končí,
upletem si svetřík do té zimy naší.
Koulovačky začínají v té naší vsi

Vločky nám padají, sněhuláci se stavějí.
Chodí se lyžovat a taky bobovat.

Pečou se perníčky a taky vánočky.
Na Ježíška se čeká, aby nadělil dárečky.

Dominik Nepraš, žák 5. třídy

Maminka zdobí stromeček, děti zpívají.
A můžou být Vánoce.
Babička dělá vánočku,

 tenhle rok se jí to nepovedlo,
bude možná pro kočku.

Maminka a děti dělají perníčky
a nádobí jde rovnou do myčky.
Barbora Másílková, žákyně 4. třídy
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STAVBA DOMU: stavební místo se dříve vybíralo 
velmi pečlivě. Hospodář, který chtěl stavět dům, sezval 
k malé poradě celé příbuzenstvo, radil se, jak stavbu 
postavit. Úzkostlivě se dbalo, aby se nestavělo na půdě, 
která rodila – nikdy na polích. Dům postavený na půdě 
by nepřinesl štěstí. Někdy se na určité místo vyhnaly 
ovce, a kde si lehly, tam se stavělo. Stavba se vždy začí-
nala v sudý den.  Liché dny přinášely budoucímu domu 
smůlu. Před zahájením stavby se ten den stavební místo 
pokropilo svěcenou vodou. Bývala to voda  z křemeš-
nické studánky. Do základů stavby se dávaly železné 
předměty, jako například staré ostří pluhu, kosy. Železo 
mělo dům zpevnit, aby odolalo špatným živlům.  Žele-
zo do země pokládal vedoucí party zedníků. Při posta-
vení domu do roviny než se dával krov, byla takzvaná 
„glajcha“. Bříza  ověnčená stuhami. Tento zvyk se opa-
koval i při postavení krovu. Do výklenků štítů se dávala 
soška p. Marie, sv. Jana, nebo sv. Antoníčka. Tyto soš-
ky měly chránit nejen stavení, ale i rodinu a celé hospo-
dářství. Byla to záruka, že v tomto domě bude vládnout 
shoda a požehnání.

ŽIVOT V DOMĚ: roh světnice, kde stával stůl, bý-
val vždy místem posvátným. Stůl byl ve veliké vážnos-
ti, neboť se na něj kladl chléb. Nikdo nesměl na stůl se-
dat, nebo položit punčochu, kdyby tak učinil, bolely by 
ho nohy a neměl by klidu a pokoje. Při bouři se na stole 
zapalovala svíce – hromnička. Byla to svíce posvěce-
ná na „Hromnice“ 2. února. Rozsvícená svíce chráni-
la dům od úderu blesku. Hospodář měl své stálé místo 
– v čele stolu. Dům se bílil a čistil před svátky. Do bí-
lení se přidávala sůl, která měla odhánět hmyz. Na jaře 
se bílením vyháněla zima. Při čištění se smetí vynášelo 
na hnojiště a na Velký pátek se smetí muselo spálit, aby 
se neroznášelo štěstí. Dům byl otevřen každému, kdo
v dobrém přicházel. (Žebráci, krajánci, dráteníci a dal-
ší). Většinou postáli v síni, a když obdrželi almužnu, 
šli zase dál. Někdy i přespali. Nacpal se jim slamník, 

dal se v kuchyni na zem. Ráno dostali snídani a šli dál. 
Vzácná návštěva – příbuzní, dávali se spát do nejlepší 
místnosti. To bývalo především o svátcích, poutích a o 
posvícení. V té době přijíždělo příbuzenstvo na návště-
vu (Bylo pozváno).

RADOSTNÉ I SMUTNÉ UDÁLOSTI V DOMĚ: 
při narození dítěte se místnosti zvlášť neupravovaly. 
Umyla se světnice a nábytek, na kterém seděli pozvaní 
hosté. Křest patřil k radostným událostem, na které se 
zvalo nejbližší příbuzenstvo.

Svatba - svatební tabule se připravovala do tvaru pod-
kovy – štěstí. V čele stolu seděla nevěsta se ženichem. 
V domě nebylo tolik stolů, tak se půjčovaly od sousedů. 
Dům byl vyzdoben chvojím a květinami. Několik dnů 
se pekly především koláče, které se rozdávaly přihlí-
žejícím spoluobčanům.  Zvalo se příbuzenstvo nevěsty
i ženicha. Svatba se dělala u nevěsty. Jak byla bohatý 
nevěsta, taková byla také svatba.

Úmrtí - zemřelý člen rodiny ležel po tři dny v rakvi 
v komoře. V den pohřbu se ve sváteční světnici vynesl 
nábytek a rakev se zemřelým se položila na dvě židle. 
Místnost se vyzdobila sv. obrazy, svícemi a květinami. 
K otevřené rakvi se se zesnulým přicházeli rozloučit, 
rodina, příbuzní a spoluobčané. Když se rakev vynášela 
z domu,  třikrát se s ní ťuklo  o práh domu. Na rozlou-
čenou. Pohřbu se zúčastňovala téměř celá ves a veškeré 
příbuzenstvo.

Alena Vesecká

Z KRONIKY ČASU
ZVYKY A OBYČEJE NAŠICH PŘEDKŮ
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Krásné Vánoce a hodně zdr aví a štěst í v novém roce 2023 přeje obecní úřad

Pokaždé, kdy ž se ruka vztáhne,
aby pohladila … to jsou Vánoce.
Pokaždé, kdy ž někdo  odloží hněv st ranou
a usiluje o porozumění … to jsou Vánoce.
Pokaždé, kdy ž lidé zapomenou na své rozdíly
a ukáží svou lásk u k sobě … to jsou Vánoce.
To jsou Vánoce, kdy nás sváteční dny
přinášejí blíže k duši lidsk ého ch ápání.
Blíž k požehnání míru!

Zdobení stromečku, rozbalování dárků, pálení františka, kapr k večeři, kuba, vánočka, cukroví, ořechové lodičky, 
krájení jablíček jsou zvyky, které všechny dokonale známe. Od dětství tyhle vánoční tradice ctíme a těšíme se na ně.

Většina zvyků a kouzel má svůj původ v dobách pohanských. Díky nim se snažíme nahlédnout do budoucnosti.
Zkuste letos i další zvyky, třeba se dozvíte, co vás čeká v roce 2023.

SEKERA POD STOLEM
Pro zdravé a nebolavé nohy stačí pod štědrovečerním stolem bosou nohou šlápnout na sekeru.

ŽÁDNÝ ÚKLID
Na Štědrý den nebyl žádný úklid povolen. Hospodyně věřily, že při zametání a vynášení odpadu by si mohly

z domu vyhnat štěstí.

CIZÍ VĚCI V DOMĚ
Do konce roku vrátit všechny cizí věci. Jinak by se v příštím roce stalo neštěstí.

JABLEČNÉ KOUZLO
Dvanáct jadérek dát do misky s vodou. Kolik jich vyplave, tolik bude suchých měsíců.

DVANÁCT SUKÉNEK
Z cibule naloupat dvanáct sukének a do každé nasypat trochu soli. Každá sukénka představuje jeden měsíc. Na které 

sukénce se sůl do rána rozpustí, v tom měsíci bude pršet.

VĚŠTĚNÍ Z HRNEČKŮ
Pod sedm hrnečků se vložily předměty, které předvídaly budoucnost. Uhlí – nemoc, dudlík – mimino, prsten

– svatba či láska, chléb – štěstí, kříž – smrt, květina – radost a černá stuha – smutek.

PROSTŘETE PRO HOSTY
Podle starých slovanských tradic se při večeři prostíralo i těm členům rodiny, kteří už zemřeli a rozsvítily se svíce.

Tradic měli naši předkové mnoho. Vyzkoušejte některé rituály, které předci o zimním slunovratu ctili.

Ať každý den, v roce 2023, je pro nás všechny sváteční

Alena Vesecká

ZVYKY, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE


