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Všem spoluobčanům
přejeme radostné a šťastné prožití svátků
vánočních a v novém roce hodně zdraví
a pohody – Obecní úřad Vyskytná

Nad zimní krajinou slunce vychází,
vánoční čas už nastává,
sváteční pohoda dnes rodiny provází,
štěstí a zdraví ať s námi zůstává.

Naše obec
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VÁNOCE
Zase je to tu krásné opojení,
stříbrná hvězda z oblohy zazáří,
tak buďme chvíli spokojeni,
už poslední list zbývá v kalendáři.

Stříbrné hvězdičky už na okno ťukají,
děti ke stromku pro dárky spěchají.
Snad splní se jim všechna přání,
vždyť dlouhé bylo to jejich čekání.

Zdraví štěstí si společně popřejeme,
u půlnočního betléma se pak sejdeme.
Tam vánoční hvězda nám duši prozáří
a všechny potíže jsou jak lehké pápěří.

Teplo je u krbu, ale i u svíčky,
zas ten rok utekl, byl docela kratičký.
Něco si přejeme a tiše šeptáme,
do hvězdné noci se společně díváme.

Už jsou tu vánoční svátky,
my díváme se zas na pohádky,
alespoň tam dobro zvítězí,
to platí po mnoho století.

Štěstí se pak taky usměje
a láska u srdce nás všechny zahřeje.
Loučíme se s rokem, který odchází
a zdravíme ten nový, který přichází.
J. Fridrichovský

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
již poněkolikáté jsem velmi rád za možnost oslovit vás
jménem obce, obecního úřadu a zastupitelstva v tomto adventním předvánočním čase. Přeji si, aby informace nejen
z mého úvodního slova mohla být přečtena v klidu a příjemné rodinné pohodě ve vašich domovech. Kdy jindy než o Vánocích si přejeme a slibujeme klid, pohodu a radost. Přijměte prosím proto tyto informace jako příjemnější alternativu
zpráv – ne vždy tak pozitivních – celonárodních a zejména
zahraničních. Dovolte mi tímto zhodnotit skoro uplynulý rok
z pozice starosty obce.
Zvolené zastupitelstvo v tomto roce „utrpělo“ různé personální obměny, způsobené jak tzv. neslučitelností funkcí, či
rezignací některých členů. Pod mým článkem v uvedeném
seznamu tak připomínám aktuální, a věřím, že stabilizované,
složení členů zastupitelstva naší obce. Jako občané či vlastníci nemovitostí máte právo zúčastnit se pravidelných zasedání zastupitelstva obce Vyskytná, kde máte možnost získat
informace o dění v obci či podávat dotazy, podněty a připomínky. Vyzývám vás proto k využívání tohoto práva – jako
i práva být voleni – a zodpovědně se podílet na rozvoji našich
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obcí. Není to tak jednoduché, jak se může zdát u řečí a nejenom třeba u piva.
Pokud se mohu zmínit o větších investičních akcích naší
obce, měl bych jmenovat na jaře dokončené odbahnění a revitalizaci rybníku „Škodák“, a předpokládám do konce roku
dokončené odbahnění rybníku Návesní, pomístně správně
označeném Horní. Obě akce jsou podpořeny fondem Státního fondu životního prostředí, a předcházely jim celkem náročné projekční i administrativní přípravy. Z tohoto fondu
se též podařilo využít ﬁnanční prostředky na pořízení prostředků na svoz a likvidaci biologicky rozložitelných odpadů – nosiče kontejnerů za traktor včetně kovových velkoobjemových kontejnerů, plastových popelnic a kontejnerů či
plastových kompostérů. Tímto se nám myslím bude dařit ještě kvalitněji udržovat veřejné prostranství našich obcí. Poděkoval bych tímto za dobrou organizaci a spolupráci v rámci
Mikroregionu Pelhřimovsko, kde jsme členem, a za administrativu s tím spojenou Místní skupině Šipka, která nám
mimo jiné pomáhá kulturně společenskou asistencí při konání obecních akcí i akcí našich organizací. Zde se ještě zmíním o možnosti zdarma vypůjčit si do domácnosti zmíněný
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nalizaci a čištění odpadních vod v místních částech Branišov
a Sedliště, neboť na tyto máme zpracované projektové dokumentace a poslední dotační období 2014–2020 by nám mohlo
pomoci takto důležité stavby zrealizovat. Debatě se jistě nevyhneme o cenách za vodné, stočné, ale i komunálního odpadu
a to vzhledem k plánovaným změnám příslušných zákonů, ale
samozřejmě i v důsledku rozšifrování skutečných našich nákladů za tyto služby.

domácí kompostér – máme již posledních šest kusů. Z tradiční dotace Kraje Vysočina Programu obnovy venkova Vysočiny jsou vyměněna zbývající okna v budově základní školy,
z programu Naše školka byl pořízen konvektomat do školní jídelny v této budově a z programu Sportoviště se podařilo vyměnit okna v budově tělocvičny, včetně nezbytných
ochranných sítí.
Většími investicemi a bez dotací prošla část budovy obecního úřadu, a to zasedací místnosti, spojené s kuchyňkou a archivem a sociálním zařízením. Zvu na návštěvu všechny, kdo nemají možnost podívat se na fotogalerii na našem webu www.
vyskytna.cz, nebo mají zájem vidět úpravy „naživo“. Bylo nezbytné tyto prostory uvést do stavu, v jakém by mohly důstojně reprezentovat naše činnosti ať v přenesené působnosti, jako
jsou svatby, či v naší samostatné působnosti při konání nejrůznějších akcí – od vítání občánků, zletilých, setkání seniorů
nebo pravidelných „středečníků“. Poděkoval bych tímto především místním ﬁrmám, živnostníkům, ale i mladým brigádníkům, kteří se na rekonstrukci podíleli a které jsem přednostně
oslovoval, za dobře odvedenou a poctivou práci, ochotu a nasazení. Mimo dotované akce též patří opravy cest asfaltovým
recyklátem k samotám, též dokončení projektové dokumentace na výstavbu základní technické vybavenosti pro rodinné domy v lokalitě „Mařetinka“ směrem na Branišov. V lednu nebo únoru předpokládám provedení výběrového řízení na
dodavatele stavby a již nic nebude bránit vlastní realizaci. V I.
etapě projektu je počítáno s devíti stavebními pozemky, které
nedočkavým zájemcům budeme moci nabídnout. Mimo jiné
se též podařilo dokončit chodník u rušné komunikace směrem
na Pelhřimov, opravit prostory zastávky, vyměnit a zřídit nová
vrata v budově hasičské zbrojnice ve Vyskytné a před dokončením je projektová dokumentace na rekonstrukci fotbalového hřiště včetně zázemí a doprovodného multifukčního hřiště.
V příštím roce předpokládám uspořádat veřejné debaty o ka-

Dovolil bych si dále upozornit obyvatele především Vyskytné na připravované setkání rodáků v roce 2016. Bude se
jednat o II. setkání od roku 2006, o podrobnostech budete
včas informováni. Když jsem u upozorňování, nedá mi vás
nevyzvat k ostražitosti při „návštěvách“ různých podomních
prodejců či „nabízečů“, kteří se též drze ohánějí jménem
mým či obecního úřadu. Jedná se o nabídky levnější energie, čištění komínů apod. Bohužel těmto praktikám nedokážeme zabránit ani obecně závaznou vyhláškou, neboť ostřílení a přidrzlí prodejci budou vždy o krok před námi. Platí
na ně vyhlášení upozornění obecním rozhlasem, a proto nás
v těchto případech neváhejte oslovit. Také jste možná byli písemně osloveni nabídkami k odkoupení vašich pozemků a to
za jistě zajímavé ceny. Bohužel i v těchto případech dochází
k podvodnému jednáním, kdy po podpisu smlouvy neobdržíte slíbený obnos. Pokud máte potřebu prodávat své pozemky, využijte i náš úřad pro získání informací např. z hlediska
územního plánu, nebo oslovte vaše nájemce zemědělských
půd. Pokud jde o Územní plán obce Vyskytná a místních částí, na příští rok plánujeme jeho změnu a ještě je možnost si
požádat o dílčí změny.
Chtěl bych též poděkovat všem místním organizacím za
dobrou prezentaci jména naší obce, za práci, kterou se snaží
dělat pro naše spoluobčany, a to jak na úseku brigádnickém,
sportovním nebo kulturně společenském.
Krásné a ještě krásnější svátky vánoční a hodně a ještě více
pevného zdraví v roce 2016 vám přeji nejen za sebe, ale i za
celé zastupitelstvo a obecní úřad.
Složení zastupitelstva:
Tomáš Koch – starosta
Pavel Valenta – místostarosta
Jiří Sankot – předseda ﬁnančního výboru
Josef Hajný – předseda kontrolního výboru
Pavel Borka – člen zastupitelstva obce
Jaroslav Valenta – člen zastupitelstva obce
Ing. Petr Blažek – člen zastupitelstva obce
Ján Hodanko – člen zastupitelstva obce
Ing. Karel Kokeš – člen zastupitelstva obce
Tomáš Koch, starosta obce
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH PARCEL V LOKALITĚ MAŘETINKA

PŘIPOMENUTÍ SEDMDESÁTI LET OD KONCE
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
V květnu jsme si připomněli 70 let od konce II. světové války. Pietní průvod obcí započal u křížku u fotbalového hřiště,
kde byli přítomní seznámeni s paralelou událostí spojených
s I. světovou válkou. Položení věnce u památníku zajistili
členové místních organizací a státní hymna v podání Antonína Blažka navodila důstojnou atmosféru. Pietní akce byla
ukončena mší za padlé v této hrozné válce v kostele Jména
Panny Marie ve Vyskytné.
Proslov starosty obce:
Vážení přítomní, vážení pamětníci, dámy a pánové,
květnové dny patří vždy k nejkrásnějším v roce, ale před
70 lety, v roce 1945, obyvatelé českých zemí tuto krásu příliš nevnímali.
Museli totiž, právě v této době, bojovat o svoji svobodu
a bezpečí.
Každý z nás si umí představit, jakou úlevu, radost a štěstí pociťovali ti, kdo válku přežili. Mnozí se však jejího konce
nedočkali. Válka si vyžádala na 60 milionů obětí.
Je zapotřebí si trvale vážit a připomínat všech obětí, přinesených v boji za naše osvobození od nacismu.
Konec druhé světové války byl koncem jedné etapy zápasu
o nesamozřejmost svobody. Tento zápas neskončí nikdy, pokud budou existovat lidské dějiny. Probíhá tedy právě teď,
zde a nyní, kdy si připomínáme, jak v něm před 70 lety nastalo krátké příměří.
Poděkujme a vzpomeňme na všechny padlé, kteří se aktivně podíleli na boji proti okupaci, a to jak vojákům v osvobozeneckých zahraničních armádách, partyzánům, umučeným
v koncentračních táborech nebo prostým občanům pomáhajícím v odboji.
Nemůžeme připustit, aby nastupující generace zapomněly
na naši historii.

Děkuji vám, že jste přišli zavzpomínat na ty, kterými byla
vykoupena naše svoboda.
Děkuji za pozornost.

ZAJÍMAVOSTI ZE ŠVÝCARSKA
Brenzikofen. Mnozí obyvatelé Vyskytné se při vyslovení
názvu této obce začnou mimoděk usmívat. Vybaví se jim totiž příjemné vzpomínky ze setkání lidí dvou různých států,
obyvatel dvou různých vesnic, mluvčí dvou různých jazyků.
Přesto tyto lidi spojuje spousta drobností, které boří hranice
– v první řadě je to přátelství, pramenící z podobných životů
– lidi spojují i přes jazykovou bariéru podobné všednodenní
i obecní starosti, podobná práce, styl života, koníčky a snaha ukázat „těm druhým“ svůj domov – a s otevřenýma očima
poznávat domov toho druhého.
V Brenzikofenu se starost o partnerství s Vyskytnou odpojila od zastupitelstva a vznikl spolek, který bude nadále
o tohle přátelství pečovat. Hybnou silou není nikdo jiný než
Hanspeter Tschanz, jehož úsilí a snaha o udržení kontaktu
mezi oběma obcemi je opravdu úctyhodná. Spolek zůstává
propojen se zastupitelstvem díky některým členům. Doposud
uspořádali dvě setkání spojená s poutavým povídáním a promítáním fotek z cest Hanspetera – ať už z jeho cesty pěšky
do Vyskytné z roku 2012, nebo o rok později, kdy se vydal
Naše obec

z Vyskytné do Drážďan, a letos v červnu dorazil společně se
svým synem z Brenzikofenu na kole. Protože se jim cesta
zalíbila, pokračovali pak do Prahy. A protože se jim zalíbila
i cesta podél našich řek, napojili se pak u Mělníka na Labe
a dojeli společně až do německých Drážďan, tentokrát už bez
zdravotních komplikací, které se Hanspeterovi nevyhnuly při
jeho poslední cestě v roce 2013, zato s nadšením, že to zvládli a že to zvládli jako otec a syn. A co Hanspetera k takovým
výkonům vede? Je to hlavně chuť povzbudit tohle vzájemné partnerství obcí a zároveň snaha ukázat, že když se chce,
všechno jde. A také fakt, že Vyskytná se stala jeho životní
láskou, kam se vždycky rád vrací.
Možná teď bude řada zase na Vyskytenských, aby si promysleli, jak a kam chtějí tenhle vztah posunout – v současnosti
je udržování vzájemných vztahů na zastupitelstvu. Vznik spolku jako v Brenzikofenu by znamenal, že se zapojí i ti, koho
tahle myšlenka oslovuje a kdo chtějí, aby se spolupráce mezi
oběma vesnicemi prohlubovala a tahle dvaadvacetiletá tradice
se mohla rozvíjet i nadále.
Olga Spálovská
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SDH VYSKYTNÁ
Vážení spoluobčané,
rok 2015 se nám chýlí ke konci a tak mi dovolte, abych
vám prostřednictvím tohoto zpravodaje přiblížil činnost našeho sboru v uplynulém roce.

V únoru jsme pořádali tradiční hasičský ples. K poslechu
i tanci zahrála skupina Trend. Zpestřením večera bylo vystoupení tanečního souboru DANCEART PELHŘIMOV.
Celá akce se těšila hojné účasti. Děkujeme všem sponzorům.
Masopustní průvod jsme letos nepořádali, protože se nám nepodařilo sehnat žádného muzikanta. Pro rok příští jsme obezřetnější a muzikanta máme již nyní zamluveného.
V dubnu se uskutečnila brigáda na sběr železného šrotu. Dne
30. dubna jsme za spolupráce obce opět uspořádali stavění
máje. Máje nám tento rok pokácena nebyla a tak jsme ji mohli 30. května slavnostně pokácet. Kácení máje zpříjemnilo vystoupení mažoretek z Vyskytné a exhibice mistrů na silničních
motocyklech. Děti se mohly vyřádit na elektrických autíčkách
a skákacím hradu. Po celou dobu akce hrála dechová kapela.
Počátkem června jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Jankově, kde se dařilo zejména dětem. Na toto cvičení
jsme koncem června navázali noční soutěží ve Vyskytné, která se tradičně konala na fotbalovém hřišti. Všechna zúčastněná družstva předvedla krásné útoky.
V srpnu jsme uspořádali letní hasičské posezení, jako poděkování našim členům za odvedenou práci.
Počátkem října jsme pořádali akci Rybí hody s harmonikou, která se opět těšila hojné účasti. Tak jako loni jsme si

ryby museli koupit, protože letos probíhá plánované odbahnění rybníka. Sezónu jsme ukončili výroční valnou hromadou na konci listopadu.
Jak vidíte, tak za uplynulý hasičský rok se toho odehrálo hodně. Všechny uvedené akce se těšily značné účasti veřejnosti a považuji je za velice zdařilé. Rád bych poděkoval
všem, kteří se jich zúčastnili a pomohli s jejich zdárným průběhem.
I letos jsme naše webové stránky přihlásili do soutěže Zlatý erb v kategorii stránek sborů dobrovolných hasičů. I přes
velkou konkurenci jsme opět dokázali postoupit do ﬁnále
a obsadit báječné 2. místo.
Počátkem roku byla částečně vyměněna a doplněna výstroj
a výzbroj zásahové jednotky, která v letošním roce vyjížděla k mimořádné události dvakrát. V prvním případě se jednalo o odstranění stromu přes komunikaci a v druhém případě
šlo o pomoc s doplňováním vody při požáru strniště u obce
Strměchy. Na tomto místě připomínám povinnost ohlašování pálení klestí na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina – tel. 950 270 103. 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 kraje Vysočina – www.hasici-vysocina.cz
pod názvem „pálení klestí“.
Rád bych na tomto místě poděkoval nejen všem hasičům,
hasičkám, sponzorům a přátelům, ale také těm, kteří hasiče jakýmkoliv způsobem podporují. Velké díky rovněž patří
obci Vyskytná za všestrannou podporu i za poskytované zázemí hasičské zbrojnice. Je třeba samostatně zmínit a poděkovat těm, kteří se v uplynulém roce podíleli na organizaci
různých akcí pořádaných naším sborem, starali se o techniku, byli připraveni zasáhnout v případě mimořádné události
a reprezentovali náš sbor v soutěžní rovině.
Zároveň bych rád vzpomenul na všechny ty, kteří tu bohužel s námi již nejsou.
V závěru svého příspěvku vám všem chci popřát mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku. V příštím roce se
můžete těšit na masopustní průvod 6. února a na hasičský
ples, který proběhne 27. února.
Michal Vondrák,
starosta SDH Vyskytná

BRANIŠOV
Rok se pomalu blíží ke konci a každý z nás se dříve či později zamyslí nad uplynulým obdobím a hodnotí, co a jak se
mu povedlo. Stejně, jako tomu bylo v letech předešlých, se
členové SDH v Branišově podíleli na veškeré kulturní činnosti v naší obci. Rok zahájili přípravou a organizací plesu, následně v únoru připravili a zajistili tradiční masopustní průvod s řadou zajímavých masek, které se společně s místními
hudebníky postarali o trochu veselí nejen v naší obci, ale i na
přilehlých samotách. Výhradní záležitostí SDH v Branišově
bylo zajištění tradiční akce „pálení čarodějnic“, která je hojně navštěvována obyvateli obce. Mladí i starší členové SDH
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se také aktivně zapojili do příprav a samotného konání „Dětského dne“ na závěr prázdnin. Ke zdárnému průběhu této akce
přispělo nejen pěkné počasí, ale i dobrá organizace. Je na místě
poděkovat hlavní organizátorce této akce slečně Simoně Šeredové a všem členům SDH, kteří se podíleli na zajišťování průběhu celého „Dětského dne“. Na základě pozitivních ohlasů
z předcházejícího setkání se v srpnu uskutečnilo již druhé setkání „školáků“, kteří v šedesátých letech bydleli v Branišově
a chodili do Vyskytné do školy. Při setkání, které zorganizoval
Josef Fridrichovský, se zavzpomínalo u dobrého občerstvení
na uplynulé roky a nechyběly ani žertovné scénky.
Naše obec

V listopadu na výroční schůzi členové SDH zhodnotili
svou činnost, účast na zajišťování společenských akcí v obci
i dosažené úspěchy na soutěžích, při nichž se vždy umístili na čelních pozicích. Na této schůzi uctili členové minutou
ticha nedožitých jednaosmdesátin zakládajícího člena SDH
v Branišově pana Bohumila Šeredy.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům SDH a občanům Branišova, kteří pomáhají při pořádaní akcí, za jejich obětavou práci a popřát všem obyvatelům obce příjemné
prožití svátků vánočních a v novém roce 2016 hlavně hodně
zdraví a spokojenosti.
Věra Burešová

SEDLIŠTĚ + SDH
První polovina roku 2015, a to zejména jarní měsíce, se
nesla v duchu velkého úklidu v naší požární zbrojnici. Provedli jsme i kontrolu požární techniky (požární hadice, savice, ps 12 atd.), aby nás v průběhu roku nic nepřekvapilo.
Datum 6. 6. 2015 patřilo okrskovému cvičení v Jankově.
I přes pravidelné mimosoutěžní cvičení jsme se bohužel neumístili na stupních vítězů. Náš čas 32 vteřin byl sice krásný, ale ne dostačující pro první tři místa. Na závěr naší krátké
sezony jsme se zúčastnili noční soutěže ve Vyskytné konané
27. června a tam jsme alespoň získali bramborovou medaili
za 4. místo. Do příštího roku bychom si přáli, aby naše snažení bylo alespoň tak úspěšné jako v roce 2015.

Také jsme nezapomněli na veřejný sběr použitých elektrospotřebičů, které jsme letos stanovili na 28. září. Kromě
tohoto datumu ale mohou občané k nám přinášet své staré
nepotřebné elektrospotřebiče během celého roku i v letech
následujících.
V sobotu 31. října jsme provedli podzimní úklid požární
techniky a zazimovali.
Touto cestou bych chtěl také poděkovat všem členům hasičského sboru, kteří se starají o požární techniku ve svém
volném čase. Popřát vše nejlepší do nového roku a hlavně
dostatek chuti pořádat další takovéto aktivity.
Josef Hajný

Dárek

Vánoce

Bílá

Já našla dárek svůj,
hezký byl jak tvůj.
Našla jsem ho včera večer,
pod stromečkem tiše ležel.
Byla to panenka,
jmenuje se Mařenka.
Hana Blažková, 4. roč.

Pomalu se otvírají dveře do pokoje,
nás to tam tak láká, tolik dárků tam je!
Rychle rozbaluji dárky,
sestra cvičí na píšťalky.
Maminka si prohlíží vařečky,
tatínek zase kombinačky.
Moc se všem líbil tento den,
byl jsem za pomáhání pochválen.
Tereza Páralová, 5. roč.

Bílá, bílá barvička,
je tak pěkná chvilička.
Venku je bílý sníh,
pojedeme na saních.
Pojedeme z kopečka,
my nemáme kolečka.
Ve sněhu se válíme
a pak koule stavíme.
Postavíme sněhuláka,
už teď mě to hrozně láká.
Matěj Másilko, 4. roč.

Naše obec
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VYSKYTNÁ
Dovolte mi, jako každý rok v tomto předvánočním čase,
zmínit se v pár řádcích o činnosti našeho mysliveckého sdružení.
Na začátku roku naši základnu tvořilo čtrnáct členů, bohužel nyní je nás pouze dvanáct.
Rozloha honitby se nemění, tudíž péče o zvěř a její zimní přikrmování bude vyžadovat větší námahu. Díky příznivé letošní zimě jsme nezaznamenali výrazné ztráty na srnčí
zvěři. Pokles stavu drobné zvěře stále pokračuje, zanikla divoká populace bažanta, ty můžeme spatřit pouze vypuštěné
z domácích chovů. Populace koroptve a zajíce stagnuje na
minimálních stavech. V okolí Vyskytné, na rozdíl od jiných
lokalit, však tuto zvěř máme možnost ještě ve volné přírodě
potkat.

Plán lovu srnčí zvěře držíme na minimálních počtech, neboť musíme počítat se ztrátami srnčího na místních komunikacích. Za letošní rok došlo v naší honitbě k 26 střetům automobilů se zvěří.
Zatímco celá republika řeší problém vysokých stavů černé
zvěře, my jsme měli v letošním roce relativní klid. Naši zemědělci nezaznamenali výrazné vyšší škody způsobené černou zvěří.
I letos se potýkáme s vysokými stavy lišek a zvěří škodící
myslivosti (kuna lesní, kuna skalní, jezevec lesní).
Členové MS Vyskytná se schází pravidelně na členských
schůzích. Výroční schůze připadá na měsíc březen. V červenci se setkáváme i s našimi rodinnými příslušníky na posezení
v přírodě. V říjnu proběhl netradiční výlov rybníka, výjimečně
ne Škodáku, ale rybníka u Sedlišť. Na podzim pořádáme dva
hony na drobnou zvěř a v případě obeznání děláme naháňku na
černou zvěř. Během celého roku se průběžně scházíme na brigádách na budování a opravu mysliveckých zařízení.
Pachové ohradníky dále již nerozšiřujeme, protože nás stále více zaměstnává oprava a údržba stávajících. I v tomto
roce jsou ve vyšším počtu v provozu odchytová zařízení na
divoká prasata, se kterými máme dobré zkušenosti.
I nastávající nový rok neporušíme tradici a zahájíme ho mysliveckým plesem, který bývá pro bohatou zvěřinovou tombolu
hojně navštěvován. Srdečně vás tedy zveme 16. ledna 2016.
Na závěr bych rád poděkoval jménem MS Vyskytná našim spoluobčanům za pochopení naší činnosti, popřál pevné
zdraví a rodinnou pohodu v nadcházejícím roce 2016.
Za MS Vyskytná Jaroslav Valenta

TJ SOKOL VYSKYTNÁ, O. S.
Vážení spoluobčané,
s blížícími se Vánocemi opět nadešel čas ohlédnutí se za
letošním rokem a připomenutí si několika akcí, které jsme
pro vás a vaše děti uspořádali. Začali bychom nejhojněji navštěvovanou akcí, kterou je „Dětský karneval“, Zúčastnilo
se ho okolo 140 dětí a dospělých. K tanci hrál Jindřich Souček, kterému touto cestou ještě jednou děkujeme. Velice vydařený byl letos i „rockový ples“ s tombolou a účastí téměř
140 lidí. Do časných ranních hodin hrály skupiny Edmont
a Barakuda. Tyto skupiny nám na plese zahrají i příští rok
a to 19. března. Dětský den byl pro změnu obohacený vy-
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stoupením Milana Řezníčka – moderátora Hitrádia Vysočina. Vyskytenského výšlapu se v letošním roce zúčastnilo na
54 nadšenců. Ty neodradila ani teplota 33 °C ve stínu. Trasa vedla po zajímavých lesních stezkách okolo samot v okolí Vyskytné a Opatova. Délka byla přizpůsobená dětem (cca
6 km) i dospělým (cca 13 km). Po cestě bylo samozřejmě
opět zajištěno malé občerstvení a několik soutěží. Naopak
zářijové cyklošlapky se díky chladnému a větrnému počasí zúčastnilo pouhých 18 odvážlivců. Podzimní „Drakiáda“
proběhla v říjnu, vítr nám přál a děti si jako bonus mohly vyrobit papírové větrníky. I tato akce byla úspěšná, když se jí
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zúčastnilo rekordních 70 dětí a dospělých. Předposlední akcí
tohoto roku byla „Noc plná strašidel“, která se u dětí těší velké oblibě. I tento rok zakončíme tradičně „Turnajem ve stolním tenise“, který se bude konat 26. prosince od 13:00 hodin v tělocvičně. Opět se bude soutěžit ve dvou kategoriích
– muži a ženy + děti.
Rádi bychom touto cestou také poděkovali p. Borkovi,
p. Paclíkovi, p. Bínovi, pí Rásochové, OÚ Vyskytná, MS Vyskytná a SDH Vyskytná za sponzorské dary a ﬁnanční příspěvky, bez kterých by se tyto akce nemohly pořádat.
Nově jsme pod svojí záštitu přijali družstvo mažoretek. Jejich trenérkami jsou Terezka a Ivana Borkovy, kterým patří
velký dík za jejich obětavost. Obdiv za výkony patří samozřejmě i děvčatům – mažoretkám, které nám zpestřují svým
vystoupením nejednu kulturní akci.
Fotbalisté letos zahájili již devatenáctou sezónu v okresních soutěžích. Po podzimní části hájí slušné páté místo.

V červenci byl uspořádán tradiční „Mramorový pohár“, kterého se zúčastnila družstva Vyskytné, Dušejova, Dolního
Města a smíšené družstvo Nového Rychnova B a Rohozné,
které v turnaji zvítězilo. V srpnu pak oslavil 50. narozeniny
bývalý hráč a nynější funkcionář Ladislav Hlobeň. Ještě jednou mu tímto přejeme hodně zdraví a zároveň mu děkujeme
za vše, co pro fotbal ve Vyskytné udělal. Protože víme, že budoucnost fungování vyskytenského fotbalu závisí na dnešní
mládeži, rozhodli jsme se založit fotbalovou přípravku. Nábor dětí ročníku 2007 a mladších probíhá od 2. prosince. Děti
je dále možné přihlásit každou středu od 16:30 do 18:00 hod.,
kdy probíhají tréninky.
Rád bych touto cestou také upozornil na možnost zahrát si
každé úterý od 19:00 hod. v tělocvičně nohejbal, nebo se každé pondělí od 18:00 hod. zúčastnit cvičení žen v budově základní školy (případné info u pí Marcely Budíkové).
Bc. Marek Jaroš, předseda TJ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rok se s rokem sešel a přiblížil se čas vánoční. Máme možnost se ohlédnout za sebe, zhodnotit celou tu dlouhou cestu
rokem 2015 a vzít si z ní do toho nového roku to nejlepší a to
ostatní se snažit nadále vylepšovat.
Uplynulý rok byl opět plný krásných akcí.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo naši školu 29
žáků. Zápis do prvního ročníku proběhl „pohádkově“ a my
jsme přijali do školy 10 prvňáčků. Máme velikou radost.
A co jsme všichni během uplynulého roku zažili?
Od roku 2008 jsme zařazeni v síti škol podporujících zdraví, účastníme se aktivit organizovaných KÚ – Místní Agenda 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. V lednu jsme jako každý
rok podali nový projekt a díky němu jsme měli některé akce
během roku zvýhodněné.
Jaro jsme přivítali vynášením Morany a jarním vyráběním.
Tradice nám připomněla svým vyprávěním paní Vesecká,
která nám během celého roku vysvětlovala „Co to znamená,
když se řekne…“
V rámci čtenářské gramotnosti proběhl Čtenářský maraton,
kdy nám předčítali „dospěláci“, zasoutěžili jsme si v místní
knihovně, účastnili se recitační soutěže a prvňáčci byli pasováni na čtenáře.
Nezanedbáváme ani péči o zdraví. Jezdíme plavat, lyžovat na Křemešník, probíhají „Zdravé svačinky – Den mrkve, Čisté zoubky, Prevence úrazů – první pomoc, Dopravní
Naše obec

soutěž“, 2x měsíčně dostávají naši žáčci balíčky ovoce zcela
zdarma. Naším dodavatelem je GIRA fruit s.r.o., ale staráme
se i o své okolí. „Čistá Vysočina – Den Země, Den bez aut,
sběr papíru, projekt 72 hodin, kdy jsme s panem starostou vysadili stromek u koupaliště“.
Mnoho akcí proběhlo v zájmových útvarech, které jsou při
škole – Turistický, Dovedné ruce, Flétny a hlavně ve školní
družině. Novinkou byla mažoretková soutěž O pohár starosty
Vyskytné. Díky obecnímu úřadu byl ve školní jídelně v srpnu
instalován konvektomat, ale největší akcí byla výměna zbýva-
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jících oken školy. Tato akce proběhla v dubnu a v srpnu. Tímto
bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu a všem, kteří se
na výměně oken a úklidu s tím spojeným účastnili.
Všechny naše činnosti se snažíme prezentovat v tisku a nejvíce se dozvíte na stránkách školy www.zs.vyskytna.cz.

Věřím, že pro Vás všechny budou Vánoce svátky klidu
a pohody a do nového roku všem přeji pevné zdraví a spoustu splněných přání.
Lenka Linhartová, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 2015/2016 je do mateřské školy zapsáno
33 dětí k předškolnímu vzdělávání. Pro letošní rok není kapacita školky naplněna. Důvodem je mírný pokles porodnosti dětí, jak v obci, tak také v okolních vesnicích. Na nenaplnění kapacity předškolního zařízení se také podílí dojíždění
rodičů za prací a přihlášení dětí k předškolnímu vzdělávání
ve městech, kde rodiče pracují. Rozdělení tříd je nadále zachováno. Třídu Kaštánků navštěvují starší děti, které se především připravují k zápisu do prvních tříd, do třídy Sluníček
docházejí mladší děti a děti nově příchozí, kde se zaměřujeme na adaptaci do kolektivu. Po celý školní rok se dětem věnují paní učitelky M. Koutníková, J. Kratochvílová a nově
příchozí paní učitelka R. Šteﬂová. Tak jako v předešlém školním roce provází nadále děti postavička Krtečka, která pomáhá dětem orientovat se ve všech oblastech předškolního
vzdělávání. Letošní ŠVP nese název: „Putujeme rokem s kamarádem Krtkem“. Obsah vzdělávání jsme odvodili z přirozeného cyklu ročních období – jaro, léto, podzim, zima
– a z přírodních i společenských situací, které jsou s nimi
spojené. Jednotlivá roční období jsme rozdělili do integrovaných bloků a ty dále na podtémata. Časové rozložení bloků
není závazné, nechali jsme ho otevřené pro aktuální situace,
pro vstupy dětí i tvořivost učitelky. Stejně tak i nabídku činností učitelky ve třídách přizpůsobují dětem, jejich zájmům
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i výsledkům vzdělávání. Úroveň očekávaných výstupů dle
jejich charakteru přizpůsobujeme mladší a starší věkové skupině. Nadále jsme zachovali doplňkové činnosti: hru na zobcovou ﬂétnu, angličtinu hrou a naši nabídku jsme rozšířili
o sportovní činnosti. Náš celoroční program obohacujeme
o další činnosti, jako je návštěva divadla, pohádkové cesty,
exkurze aj.
Některé z doplňkových činností:
Rozloučení s předškoláky – na konci školního roku
2014/2015 jsme se rozloučili s předškoláky v indiánském duchu. S rozloučením nám pomohl pan starosta, který mečem
děti pasoval z předškoláků na školáky. Dětem se to moc líbilo
a spolu s rodiči si užily odpoledne plné her a zábavy.
Naučná stezka s krtkem – děti si pomocí hry upevňují znalosti z poznávání přírodnin, přírodních jevů. V tomto školním
roce nám opět vyšlo počasí.
Projekt 72 hodin – do tohoto projektu jsme se zapojili spolu se základní školou. Děti se zde učí pečovat o svoje prostředí.
Strašidelný rej – jako každým rokem jsme pro děti připravili strašidelné dovádění. V tento den se děti mohou přestrojit
do strašidelného kostýmu. Pro děti je připraven program plný
her a zábavy. Starší děti ze třídy Kaštánků ve školce zůstáva-
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jí i přes noc. Nežli se odeberou ke spánku, uskuteční večerní
výpravu po vsi a užijí si strašidelnou diskotéku.
Neopomněli jsme ani na rodiče, pro které jsou připraveny
již tradiční akce, jako jsou velikonoční a adventní vyrábění,
vystoupení dětí, odpoledne plné her, posezení u vánočního
stromečku aj.

Touto cestou, bychom chtěli poděkovat všem rodičům,
kteří nám jsou nápomocni při různých programech, nosí do
školky drobné dárkové nebo reklamní předměty.
Přejeme všem pohodové a klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Kolektiv mateřské školy

KNIHOVNA INFORMUJE
K 30. listopadu 2015 má místní knihovna 66 čtenářů, z toho
25 dětí do 15 let. Knihy se půjčují každý pátek od 14 do 17
hodin. Vybrat si můžete z 2500 titulů knih, z toho je 2013
knih vlastních a ostatní jsou každé dva až tři měsíce vyměňovány z Městské knihovny v Pelhřimově. V naší knihovně
si tedy můžete půjčit i některé žhavé, právě vydané novinky.
Do konce listopadu letošního roku bylo půjčeno 2400 knih
a časopisů. Půjčit si můžete časopis Receptář. Během tohoto
roku získala knihovna 240 nových knih. Také byla provedena inventura celého knižního fondu a při ní došlo k vyřazení
205 knih. Od ledna probíhá na chodbě vedle knihovny „Bazar knih“, kdy knihovna nabízí zdarma občanům vyřazené
knihy. Tyto jsou průběžně doplňovány.
Každé dva měsíce jsou v knihovně připravovány menší
výstavy. V letošním roce to byly např. obrazy Jany Markové „Zvířata ze zoo“, Marty Uhlířové starší a mladší (rodaček
z Nového Rychnova) na téma „Nový Rychnov a okolí“, kresby
Anetky Hodánkové, žákyně 8. třídy z Vyskytné nebo soubor
fotograﬁi Markétky Jančičkové z jejích studijních cest po Evropě, kresby žáků ZŠ a MŠ z Vyskytné aj. Úspěch měla velká
Velikonoční prodejní výstava, kterou navštívilo přes 200 lidí.
Již potřetí knihovna ve spolupráci se školou a obecním úřadem připravila „Pasování žáků první třídy na čtenáře“, děti

z turistického kroužku prožily jedno odpoledne v knihovně
při „Turnaji v člověče nezlob se“ a jiných hrách. Maminky,
babičky a dědečkové spolu s dětmi ze základní školy strávili
také pěkné dopoledne při „Maratonu čtení“, kdy se nejen četlo, ale i soutěžilo v různých znalostech. Soutěžilo se i v březnu – měsíci knihy a internetu, především ve znalostech večerníčků, pohádek či spisovatelů nebo ilustrátorů.
Knihovna je plně digitalizovaná a tak pokud hledáte nějakou určitou knihu, můžete se podívat doma přes internet na
adrese http://knihovnavyskytna.webk.cz v oddělení „služby“, zda se v naší knihovně nachází. Seznamy knih z výměnného fondu z Městské knihovny Pelhřimov jsou vypsány rovněž v oddělení „služby“ na konci. Půjčit si můžete
také CD s různými nahrávkami – knihy, pohádky, scénky,
hudba aj. Na internetové adrese knihovny můžete také sledovat činnost knihovny a ve fotogalerii se podívat na fotograﬁe z těchto akcí.
Závěrem bych vás chtěla pozvat do knihovny nejen za pěknými knihami, ale přijďte se podívat třeba jen na výstavu
nebo jen tak na malé posezení a popovídání. A také na již tradiční Vánoční prodejní výstavu, která proběhla letos od 11. do
20. prosince v knihovně každý den od 14 do 17 hodin.
Věra Jarošová
Naše obec
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ZPRÁVY Z MATRIKY
POČET OBYVATEL
Celkem
702
Sedliště
77
Branišov
48
Vyskytná
577

Ke dni 30. listopadu 2015
ŽIVOTNÍ JUBILEA
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
50 let
9
během roku 2015 připravil tyto akce:
60 let
8
– Vítání dětí do 1. třídy 1.září 10 prvňáčků
70 let
8
– Vítání občánků 4. listopadu 9 dětí
80 let
4
– Slavnost zletilosti 28. listopadu 9 zletilých
85 let
3
– Vánoční setkání seniorů 9. prosince
řejeme
Všem jubilantům blahopřejeme.

Úmrtí 4 • Narození 8 • Rozvod 2 • Svatba 2 • Odstěhování 8 • Přistěhování 16

Z KRONIKY ČASU
Z historických pramenů, Berní rula, zjišťujeme, že L. P. 1654
ve Vyskytné žili tito osadníci
Rolníci osedlí:
Jakub Máša, Ondřej Malej, Filip Staněk, Jan Novák, Jan Prokeš, Matěj Budinský, Matouš Štěpán, Jakub Prdelka, Havel
Vytiska, Jan Dolejší, Jan Zmeškal, Martin Pech, Adam Kopáčka, Matouš Prázdnej a Mikuláš Novák.

Zahradníci:
Martin Dobiáš, Jan Jelínek, Augustýn Pekař, Jan Pulda, Antonín Švec, Matouš Strnad, Václav Machů, Václav Pekař
a Jiří Pekař.
(Zahradníci to nebyli v našem slova smyslu. Měli jen malé
políčko, které chránili plotem – proto zahradníci.)
Dalších 12 usedlostí bylo pustých.

Chalupníci:
Václav Strnad, Mikuláš Steltz a Václav Vojtěch.

ZA TRADICÍ VÁNOC
Vánoce přicházejí každý rok za zvuků koled a s vůněmi jehličí a vanilkových rohlíčků. Snad žádné jiné roční
období nespojuje tolik pověr a kouzel jako právě Vánoce.
Mnohé z nich vznikly v dávných předkřesťanských dobách, kdy byly součástí oslav zimního slunovratu. Jednotlivé vánoční obyčeje a tradice se během času mění.
Obliba lidových tradic spočívá v tom, že si je spojujeme s nostalgií a dodržujeme některé zvyky poděděné po
předcích
Adventní čas
Je dobou čekání na Ježíška. Dříve to byla doba postní
a obecně šlo o čas rozjímání. Každou ze čtyř adventních
nedělí se soumrakem rozsvítíme svíčku na adventním
věnci. (První věnec v roce 1838 v Hamburku.) Během adventu se slaví několik důležitých svátků – Barbora, Mikuláš, Lucie.
Betlémské světlo
Poprvé se tento vánoční zvyk uskutečnil v roce 1986 ve
Vídni. Díky dobrovolníkům se od té doby světlo rozžehnuté v místě narození Krista šíří po celém světě.
K jesličkám
První živý betlém prý postavil ve 13. století v Itálii sv.
František z Assisi. Postupně se stavění betlémů rozšířilo. Začaly se vyrábět ze dřeva, vosku, sádry, skla, papíru i dalších materiálů. Ještě dnes patří k vánoční výzdobě.
Připomínka narození Ježíška v Betlémě.

Vrkoč
K tradičním ozdobám rodinného stolu patřily dříve vrkoče. Základ tvořil věnec z kynutého těsta a do něj se zapichovaly ozdobené špejle – sušené ovoce, stužky, cukroví.
Vánoční strom
První vánoční stromeček byl v Česku vyzdoben roku
1812 v domě Jana Liebicha, tehdejšího ředitele Stavovského divadla v Praze. Na venkově se začal zdobit až kolem roku 1900.
Štědrý den
Nejvíce zvyků se dodržovalo na Štědrý den – rozkrajování jablek, lití olova, třesení bezem, pouštění ořechových lodiček atd. Na stole nesměl chybět sudý počet talířů, chléb, vánočka, devět pokrmů – hrách, čočka, buchty
s mákem, kuba, ryba na černo, těstoviny, lívance s medem, trhanec a švestková omáčka. Vše věstilo budoucnost
– zdraví, štěstí, pohodu a bohatou úrodu.
Půlnoční mše
Ve slavnostně vyzdobených kostelích lidé oslavují narození Ježíška. Zpívají koledy, rozjímají a přejí si splnění
všech přání.
Veselé Vánoce vám chci přát
aby měl člověk člověka rád,
aby jeden druhému víc štěstí přál,
aby ten nový rok za něco stál.
Alena Vesecká

Zpravodaj vydává Obec Vyskytná, 394 05 Vyskytná 74, tel. 565 395 254, e-mail: obec@vyskytna.cz, v nákladu 250 ks tiskne Nová tiskárna Pelhřimov,
spol. s r. o., tel.: 565 332 338

12

Naše obec

