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Vážení občané, 
oslovuji a zdravím Vás v čase přicházejícího podzimu, kdy příroda 
začíná představovat na listích stromů svou pestrou paletu barev, 
v čase posvícenském.  
Jsme stejně jako Vy potěšeni ze zdařilých stavebních akcí již 
minulého léta. Rozhodně mezi ně patří dešťová kanalizace a 
silniční obruba na Žižkově, na kterou navazovalo položení 
silničního koberce správou a údržbou silnic. V současnosti se již 
plně rozběhla i „Přestavba zdravotního střediska na sociální byty 
Višňové č.p. 171“. Dokončena je již projektová dokumentace 
pro akci dešťové kanalizace a komunikace v části obce Dědina. 
Požádáno je o stavební povolení na tuto akci na Městském úřadě 
ve Znojmě. Teprve pak tento stupeň připravenosti umožňuje 
podat žádost o případné dotační prostředky na realizaci 
zmiňovaného projektu. Předpokladem však je, že bude 
v některém z vyhlašovaných dotačních titulů odpovídající výzva, 
na kterou je možné s tímto projektem reagovat. S velmi vysokou 
pravděpodobností se pro nás rýsuje i dotace na zateplení školní 
budovy spojené s výměnou oken v programu OPŽP. Toto jsou 
stavební akce, které jsou hotové, rozpracované či výhledově 
před námi. 
Ale vraťme se v čase zpět. V době vydání minulého desátého 
zpravodaje byly před námi šesté višňovské trhy. V závěru měsíce 
srpna nás pak čekala kulturně společenská akce připravovaná 
prostřednictvím Svazku obcí Moravia Loučení s prázdninami a 
soutěž „O nejlepší guláš“ v Horních Dunajovicích. Programu se 
zúčastnila spousta návštěvníků, což skutečně potvrdilo oblíbenost 
této akce mezi občany.  
Září přichází se zahájením školního roku a s jeho povinnostmi 
pro děti. Toho letošního slavnostního se zúčastnilo oproti 
minulým rokům větší počet rodičů dětí a přátel školy, což je 
bezesporu pozitivním přínosem pro pedagogickou a komunitní 
práci školy. Ještě než začaly pro děti povinnosti školy, poslední 
prázdninovou neděli přijelo do Višňového představení loutkové 
Kašpárkovy pohádky Divadla matky Vackové v kinosále. To 
oslovilo především nejmenší diváky, kteří jej navštívili 
v doprovodu svých rodičů.  
Zábavě organizované sportovci v sobotu osmého předcházelo 
páteční vystoupení taneční skupiny Divoké kočky, která k nám 
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přijela z Ostravy.  
Souběžně se sedmými višňovskými trhy uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů ve Višňovém zájezd do Prahy. Při něm 
navštívili Národní technické muzeum, HZSP letiště Praha. 
Při zpáteční cestě pak navštívili exkurzí pivovar v Jihlavě. 
Kulturní akce měsíce září uzavírala taneční zábava pořadatelsky 
zajišťovaná TJ Višňové. Ti jsou rovněž garanty, pořadateli a 
současně účastníky fotbalových soutěží podzimní části ročníku 
2012/2013, které započaly v srpnu, jejichž poslední kola jsou 
v plánu v měsíci listopadu. Naše týmu jsou zařazeny 
v kategoriích mladších žáků, starších žáků, dorostu a mužů.  
Z říjnových akcí nesmíme opomenout pracovní dílny s názvem 
Podzimní hrátky v MŠ Višňové.  
Hlavní akce měsíce se však uskuteční o tomto víkendu. Tou je 
tradiční višňovské posvícení. V sobotu se uskuteční osmé 
višňovské trhy. Souběžně s nimi přivezou místní mladíci 
posvícenskou máj, kterou po nazdobení děvčaty spolu 
s ostatními dobrovolníky vztyčí nad tanečním pláckem 
u Restaurace u Brázdů. Večer bude pokračovat taneční zábavou 

 

Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský 
název October znamená osmý měsíc a je odvozen z římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. 
Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve 
středoevropských přírodních podmínkách typické. V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se jmenuje v jiných 
jazycích november, podle novem = devět). 
 
Z pranostik na říjen, listopad:  
Po teplém září zle se říjen tváří. 
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště,  
po tolik dnů bude i v zimě pršeti.  
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. 
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Vám občanům nabízím možnost prodeje na višňovských 
trzích. Na náš dotaz ohledně něj nám odpověděl Ing. 
Rostislav Beer z České obchodní inspekce Brno a zde je 
výňatek z jeho dopisu: „Pro informaci Vám zasílám znění 
§ 2 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele 
§2 (2) Prodávajícím se pro účely tohoto zákona rozumí i 
fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné a 
živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo 
chovatelské činnosti anebo lesní plodiny.“.  
 

 
O průběhu oprav sochy sv. Floriána jste průběžně 
informováni prostřednictvím višňovského webu. Je zde 
dostatek dat o průběhu rekonstrukce sochy. Naleznete 
zde i údaje o samotném Floriánovi.  
Vlastní oprava je v těchto dnech dokončena. Slavnostní 
požehnání opravené soše je plánováno na posvícenskou 
neděli po mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele, která 
začíná v 08.00 hod. To je součástí nedělního 
posvícenského programu, v něž bude obsaženo slovo 
starosty, vyhodnocení průběhu a způsobu opravy 
restaurátorem MgA. Vlasákem, žehnání bude záležitostí 
pátera Nechvátala. Akce bude doprovázena hudebně 
Petrovankou a krojovanou mládeží. Čest svému patronu 
vzdají i višňovští hasiči. Přijměte pozvání a přijďte 
zhlédnout tuto pro opravu závěrečnou ceremonii. 

 

se skupinou Artemis ve sportovní hale TJ. Nedělní tradiční posvícení začíná mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele. Po ní bude 
následovat Požehnání opravené soše sv. Floriána na náměstí. Po tomto úvodu višňovská mládež spolu s kapelou Petrovanka obejde 
obec, aby pozvala místní občany a jejich hosty na zavádění, které plánují na 16. hodinu. V průběhu nedělního odpoledne, ale také již 
dopoledne, můžete navštívit i výstavu ovoce a zeleniny, jejíž pořadatelství nese ČZS Višňové, a která bude v nákupním středisku 
Jednoty. Jednotlivé programy pořadatelsky zaštiťuje TJ Višňové, Městys Višňové, partner Skupina ČEZ, višňovská mládež pak 
posvícenské veselí.   
Na posvícení bude navazovat koncert pedagogů ZUŠ Letovice, který se uskuteční 23. října od 19.00 hod. v kinosále. Pořadatelem akce 
je VÚ Višňové.  
Zcela na závěr bych se vrátil a připomenul výsledek voleb do krajského zastupitelstva, které se uskutečnily v průběhu minulého 
víkendu 12. a 13. října. Pohlédneme-li na jejich výsledky, pak musíme konstatovat, že kandidátů z našeho regionu na volitelných 
místech nebylo mnoho. Do zastupitelstva jich bylo zvoleno napříč politickým spektrem ještě méně. Z toho vyvozuji a současně k ladu 
nám všem otázky: „Nakolik můžeme očekávat od krajského zastupitelstva porozumění pro náš region? Kdo upřednostní slyšení našich 
žádostí oproti žádostem druhých? Kdo nám předloží a seznámí nás s dalšími možnostmi?“   
           Vladimír Korek    
 
        Vladimír KorekVišňovské kulturní léto hodnotíme jako zdařilé. 
Podpora Vás občanů Višňového a ostatních návštěvníků filmového festivalu, kteří složili 14.871,-- Kč na dofinancování opravy sochy 
sv. Floriana na náměstí o tom vypovídá. Stejně jako nově vzniklé dřevěné sochy Dinosaura a Tunelovaná moravská hlava MOA, jejichž 
kmotry se stali manželé Kateřina a Miroslav Táborští. Filmový festival pozdravil a popřál mu prostřednictvím videozáznamu i známý 
herec Radim Fiala, svou osobní návštěvou pak slovenský herec Roman Luknár. Vám všem děkujeme.  
Na tento festival navazovala další neděli i akce pořádaná Svazkem obcí Moravia Setkání cyklistů trasy Mikroregionem Moravia na 
dunajovické přehradě. Jednalo se o kulturní akci, která měla za úkol i zviditelnit a podpořit rozvoj cyklotrasy a cykloturismu v našem 
svazku.  
Z již proběhlých srpnových akcí bych vyzdvihnul Mezinárodní turnaj žákovských družstev kopané, který se uskutečnil dvanáctého. 
Vždyť možnost poměřit své síly s družstvy z Horních Kounic, českou Olympií Hradec Králové a slovenským FK Senec se nenaskýtá každý 
den. Ještě lepší je pak skutečnost, když v turnajovém měření sil naši žáci zvítězili. 
Pro všechny naše fotbalové oddíly od mladších žáků, žáků, dorostenců a mužů začala již mistrovská sezona.  
A co nás čeká? – Vedle trhů tuto sobotu je to z kulturně společenských akcí Loučení s prázdninami s festivalem gulášů v Dunajovicích. 
Na druhé straně nás čeká dokončení akce Dešťová kanalizace na Žižkov, kdy SÚS Znojmo prostřednictvím firmy COLAS provede 
položení asfaltového koberce v trase od hřbitova za benzinku. V tomto čase probíhá i vyhodnocení cenových nabídek na realizaci 
sociálních bytů na bývalém zdravotním středisku.  

           Vladimír Korek 

 

Jak jste již informováni prostřednictvím webových stránek či nástěnky u 
pošty zhotovitelem přestavby zdravotního střediska na sociální byty se stala 
firma OSP s. r. o. Moravský Krumlov, která již v průběhu měsíce září 
převzala staveniště.  
Do současného času prováděla především bourací práce. Z provedených 
prací bych jmenoval především odkrytí střechy, rozebrání vazby, rozebrání 
nadezdívek, provedení betonáže stropu a jeho izolace nad ordinací MUDr. 
Matyškové, rozebrání stropních konstrukcí u zbytku budovy, položení a 
zabetonování MIAKO stropů. Následující harmonogram avizuje vystavění 
nadezdívek, zhotovení nové vazbové konstrukce, uložení tašek střechy, 
vystavění příček, práce na schodišťové konstrukci atd. To však již předbíhám 
s rozpisem prací, které by měly být provedeny do začátku listopadu. 
V průběhu měsíce listopadu zveřejníme podmínky pro žádosti o sociální 
byty, které jsou z velké části již specifikované zadávacími podmínkami pro 
přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.  
Uvítáme především žádosti mladých lidí z Višňového a z okolí. Ti by měli být 
cílovou skupinou pro tyto byty.   

  

Úprava parkových ploch na náměstí  
V těchto dnech jsme v souladu s koncepcí v obci upravili zeleň v prostoru 
na náměstí. Zde došlo k odstranění hlohů, dvou stříbrných smrků. Cílem 
bylo odstranění stromů rostoucích do elektrického vedení a otevření 
prostoru výhledu na dominantu kostela.  

 

Socha sv. Floriána 

Zdravotní středisko  
- sociální byty 
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Jak jsem již zmiňoval v úvodním slovu, velmi jsme se 
přiblížili obdržení dotace na zateplení školní budovy 
spojenou s výměnou oken. O tomto vypovídají již 
vydané materiály Operačního fondu životního 
prostředí. Harmonogram této stavební akce vykazuje 
za termín realizace červen až září roku 2013.  Vlastní 
zateplení této budovy přinese velmi výrazné úspory v 
energické náročnosti vytápění.   
 

 

Zateplení základní školy 
 V měsíci září jsme obdrželi výzvu Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje, která nám přinesla pozitivní, léta očekávanou zprávu, 
kterou bylo převzetí hasičského vozidla CAS K 25 LIAZ, které do té doby 
sloužilo u profesionálních hasičů ve Slavkově. Tento speciální automobil jsme 
převzali v pátek 14. září na požární stanici Brno-Líšeň. Mezi obdarovanými 
vedle Moravského Krumlova, Perné, Vysokých Popovic, Žeravic byl tedy i 
městys Višňové. 
Předávání se uskutečnilo za účasti hejtmana JMK JUDr. Michala Haška, 
ředitele HZS JMK plk. Ing. Jiřího Pelikána a dalších hostů. 
Po předání, při němž zástupci Višňového poděkovali řediteli HZS a 
hejtmanovi, proběhla prohlídka požární stanice Brno-Líšeň.  

 

Hasičské auto 
 

 

Co komu udělaly osázené betonové květináče na 
chodníku u Cyklopenzionu? – Nevím, ale ty se totiž 
poměrně často stávají terčem těch, kteří nejsou 
ochotni respektovat jejich vlastnictví obci. Již 
několikrát se nám stalo, že si „někdo“ odnesl rostliny 
na svou zahrádku. O tom vypovídal způsob, jakým 
rostliny z květináče byly vyjmuty.  
Ovšem při poslední události byly rostliny vytrhané a 
poházené po okolí. Tato záležitost se udála ze soboty 
na neděli, tedy z 22. na 23. září. Přestože víme o 
„kulturních událostech“ tohoto sobotního večera, je 
spekulativní označovat pravděpodobné vandaly této 
noci.   

 

Vandalismus  

Jistě si višňovští občané vzpomenou na místní estrády „Zpívá celá rodina“. Chtěli bychom připomenout významný mužský „Pěvecký sbor 
při Základní škole Višňové“. Sbor vznikl při Osvětové besedě ve Višňovém a působil 32 let pod vedením jeho zakladatelem, komponistou 
a dirigentem panem Josefem Karpíškem. Josef Karpíšek, učitel a ředitel školy, sdružoval ve sboru kromě učitelů školy i občany, které 
spojovala láska ke zpěvu. Zpěváci se scházeli k pravidelným zkouškám, vystupovali převážně v domovské obci a získali si i popularitu svou 
„Višňovskou polkou“. Skladatel Josef Karpíšek písně komponoval, upravoval a psal některé přímo pro sólové zpěváky sboru – pro Josef 
Indru, Vojtěcha Nováčka, Jaromíra Růžičku a jiné, čímž umožnil vyniknout jejich hlasům. Při odchodu sbormistra do důchodu v r. 1963 se 
všichni členové souboru zúčastnili nahrání svých nejúspěšnějších písní v nahrávacím studiu v Brně. Po odchodu sbormistra se přes 
veškerou snahu některých členů souboru nepodařilo tento již obnovit.  Ukázka z textu písně o Višňovém (text a hudba Josef Karpíšek): 
Dědinko moje, dědinečko milá, tebe na světě mám nejvíce rád. Pro tvoji krásu, na radostné mládí, v životě budu vždy vzpomínat. I kdyby 
osud do širé dáli zanesl mého života pouť, na tebe moje, dědinko milá, nemohu nikdy zapomenout. 

 

 

Višňové zpívající 

 

 

 

Členové sboru: 
1. Řada zleva: Vojtěch 

Nováček – člen JZD, Josef 
Zika – ředitel školy 
Trstěnice, Josef Indra – 
vedoucí pošty, Josef 
Perlička – člen JZD, Josef 
Karpíšek – ředitel školy a 
sbormistr, Bohumil 
Peroutka – řidič, Jaroslav 
Tichý – učitel, 

2. Řada zleva: Ferdinand 
Koubek, ředitel školy 
Medlice, Jaromír Růžička – 
učitel, Jan Vrzák – učitel, 
Miloslav Čermák – učitel, 
Josef Lahodný – opravář, 
Ladislav Moravec – 
zootechnik, František 
Adámek – úředník.                                                              
S., Č.  

 



 

 

Prodej stavebních míst 
 

Žádáme všechny odběratele vody z vodovodu 
městyse, aby si po provedení odečtů (proběhnou 
nejpozději do 31. října 2012) řádně zabezpečily 
vodovodní šachty a přípojky proti zamrznutí. Ušetří 
tím nemálo starostí a finančních prostředků sobě, 
provozovateli vodovodu i ostatním spoluobčanům 
v nadcházejícím zimním období. 

 

Zastupitelstvo městyse Višňového vydalo dne 11. 10. 2012 toto nařízení městyse, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Zde jsou v čl. 3 uvedena 
základní pravidla 
1. Stále a mimořádné tržní místo, předsunuté prodejní místo lze provozovat na místech určených tímto nařízením a při splnění 
požadavků stanovených právními předpisy, tímto nařízením, Tržním řádem Višňovských trhů.  
2. Podomní prodej na území městyse Višňového se zakazuje.  
3. Pochůzkový prodej na území městyse Višňového se zakazuje. 
 
Tento Tržní řád vstoupí v platnost 15. den po vyvěšení na úřední desce, což bude 29. října. Jeho platností je zakázán podomní a 
pochůzkový prodej všech agentů rozličných společností. V případě, že by se některý z těchto prodejců u Vás objevil (někteří z nich 
nerespektují, ani nerespektovali, povinnost ohlásit se na ÚM) informujte ho o platnosti tohoto nařízení. V případě, že není ochoten toto 
přijmout a akceptovat, pak informujte přímo PČR na linku 158.   
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Vodovod, kanalizace a ČOV bude provádět odečty vodoměrů v týdnu 
 od 22. do 26. 10. 2012.  
Výběr vodného a stočného proběhne: 
v pátek 30. listopadu   od 12:00 – do 18:30 na OÚ v místnosti matriky 
v pátek 14. prosince   od 14:00 – do 14:45 na DPS pro obyvatele DPS 
    od 15:00 – do 18:00 na OÚ v místnosti matriky 

 Cesta na Žižkov 
 
Na konci měsíce srpna byla úspěšně dokončena akce Dešťová kanalizace a obruba silnice na Žižkov. Celá realizace probíhala na základě 
předjednané spolupráce městyse Višňového a SÚS Znojmo. Městys realizoval prostřednictvím firmy Ing. Pavel Pelán Hrotovice položení 
dešťové kanalizace a silniční obruby. Na toto navazovala druhá etapa vedená SÚS Znojmo, která prostřednictvím firmy COLAS provedla 
položení nového asfaltového koberce v úseku od hřbitova na konec Višňového ve směru na Medlice. Součástí této akce byla i 
rekonstrukce sběrače vody z dešťové kanalizace naproti hřbitovu.  
Všeobecně je třeba na této akci ocenit ochotu spolupráce a kvalitní součinnost jednotlivě zastoupených firem. Rovněž je nutné  
nepřehlédnout a vyslovit ocenění i Vám občanům, kterých se stavební práce dotýkaly, kteří jste byli stavebními pracemi určitým 
způsobem a v určitém čase i omezeni.  

 

Vzhledem k dotazům a mnohdy nepochopení, se vracím zpět k tomu, abych Vás informoval v otázce pozemků městyse. Těch, které 
někteří z Vás užívají delší či kratší čas. Naše kroky jsou vedeny v souladu s povinnostmi vyplývajícími pro nás z platné legislativy týkající se 
evidence majetku městyse a hospodaření s ním. Přitom se maximálně snažíme urovnat letité nesrovnalosti a současně i Vám umožnit 
narovnat si Vaše vlastnické majetkové vztahy. Mnohdy se však setkáváme pouze s nepochopením.  
Jsou pozemky, které městys nemá zájem prodávat. Jedná se zejména předzahrádky rodinných domů, které jsou součástí veřejného 
prostranství. V těchto případech často nabízí městys uzavření smlouvy o výpůjčce. V situacích, kdy se jedná o ekonomické využívání půdy 
např. zemědělskou činností, objevuje se zde již několik možných způsobů řešení. V oblastech veřejného prostranství požadujeme často 
předání těchto pozemků zpět. Může však při některých pozemcích být v zájmu městyse i zde uzavřít smlouvu o výpůjčce. Dále se naskýtá 
varianta, kdy městys chce zachovat vlastnické právo a nabídne dotyčnému uzavření nájemní smlouvy. Jsou případy, kdy městys navrhuje 
i odprodej. V případě nezájmu o odkup ze strany uživatele, uzavírá městys nájemní smlouvu. 
Ceny jednotlivých pozemků jsou stanovovány znaleckými posudky ve výši „obvyklé ceny“. To se stává často nepochopením zájemci o 
odkup dlouhodobě užívaných a zastavěných ploch. Druhým častým jevem je, že potencionální zájemci předkládají návrhy cen nebo 
porovnávají ceny pozemků neadekvátním způsobem, tzn. porovnávají ceny v zastavěné a nezastavěné části obce. Ceny zastavěného 
území obce (dle schváleného územního plánu) městyse se pohybují v jiných cenových relacích. Tyto se posuzují zcela odlišně, neboť se 
jedná o pozemky v zastavěných částech městyse, pozemky v dosahu či blízkém dosahu inženýrských sítí, veřejného osvětlení anebo jsou 
přímo k nim inženýrské sítě přivedeny. 
 

 

Odečty vodoměrů, výběry vodného 

 

Upozornění 

 

Na základě požadavků byla na místním hřbitově zbudována možnost připojení do sítě elektrického proudu 230 V. V případě Vaší potřeby 
je možné tohoto připojení využít; poplatek 2 V lokalitě Cihelna jsme po čase více jak roku prodali čtyři stavební místa. Vzhledem k tomu, 
že plná zástavba této lokality rodinnými domy, je vázána dotací z Ministerstva pro místní rozvoj, předali jsme prodej těchto stavebních 
míst specialistovi, jehož zkušenosti a možnosti nabídky prodeje jsou daleko větší.  
Dnes v případě Vašeho zájmu o stavební místo v lokalitě Cihelna se obracejte na Znojemské reality (www.znojemske-reality.cz , tel. 
515 261 999).   

 

Pozemky městyse 
 

Nařízení městyse Višňového č. 1/2012, kterým se vydává 

TRŽNÍ ŘÁD 
 

http://www.znojemske-reality.cz/


 
 
 

Dne 2. listopadu bude firmou AVE proveden odvoz nebezpečného odpadu ze sběrného místa. Máte-li doma ojeté nebo nepotřebné 
staré pneumatiky, motorový olej, nádoby od barev, nezapomeňte je některý pátek v měsíci říjnu odvést do sběrného místa, abyste si 
uvolnili místo Vy a přitom nezatěžovali možnosti sběrného místa. 

Znovu se obracím na Vás občany a apeluji se žádostí o třídění odpadu. Vím, že velká většina z Vás rozumí a podporuje tuto snahu o 
ekologickou recyklaci odpadů. Třídění odpadu do jednotlivých skupin ponejvíce rozhoduje o ceně nákladů vynaložených na jejich 
likvidaci. Třídění skutečně znamená úsporu nákladů. Díky Vaší zodpovědnosti a pečlivosti bylo možné udržet při rostoucích nákladech 
cen poplatek za odpady na Kč 500,--/rok/občan i pro příští rok - rok 2013.  
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Garáže 

Odvoz nebezpečného odpadu 
 

Zpravodaj 
Znovu připomínáme, že je možné 
v případě Vašeho zájmu zpravodaj 
zasílat elektronickou formou. Na základě 
Vaší emailové žádosti 

 

 
 

V minulém čísle jsem Vás informoval o připravenosti stavebních míst pro garáže v prostoru 
za hřbitovem. V současnosti již probíhá výstavba garáží prvních zájemců. Pro připomenutí, 
zde vznikl prostor, ve kterém je plánovaná výstavba dalších 24 garáží. Pokud máte zájem, 
využijte příležitosti.  

 

 

Odpadové hospodářství - sběrné místo 
Říjen:   každý pátek,     
Listopad:  9. a 23. 
Prosinec:  7. a 21.  (vždy od 15.00 do 17.00 hod.) 
Termíny na další období budou zveřejněny v příštím zpravodaji, či oznámeny rozhlasem. Uložit zde můžete veškerý elektroodpad, 
bioodpad, staré železo, pneumatiky, nápojové kartony.  

Nově jsme na sběrném místě zřídili i hnízdo odpadových kontejnerů, což přináší možnost v nich uložit plast, papír, sklo. 

Pro Vaši představu uvádím výsledky svozu nebezpečného odpadu za III. čtvrtletí tohoto roku ze sběrného místa: 56 televizorů a 
počítačových monitorů, 11 ledniček, 6 spotřebičů, 3 vaky malých spotřebičů. 
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Nabídka Cyklopenzionu Budova bývalé spořitelny 

Městys Višňové nabízí do pronájmu budovu bývalé spořitelny, 
která je nejlépe vhodná pro potravinářskou výrobu. Po drobných 
stavebních úpravách je zde možná zřídit provoz i pro jiné činnosti, 
např. prodejnu, ordinaci lékaře, kanceláře apod. Součástí je i WC a 
sprchový kout.   

 

Městys Višňové nabízí zájemcům o ubytovací kapacity možnosti 
služeb v Cyklopenzionu, který provozuje. Pro zájemce bližší 
informace získáte u správce penzionu: Lenka Šubová – tel.: 
725116532; lenka.subova@visnove. 

 

Základní škola Višňové 
Milí přátelé,  
školní rok 2012/2013 zahájila příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Višňové svoji činnost v pěti složkách je to základní 
škola s 10 třídami, kde se vzdělává 177 žáků, dvoutřídní mateřská škola se 40 dětmi, školní jídelna, školní družina a školní klub. 
Škola působí ve dvou oblastech, tou první a hlavní je výchova a vzdělávání dětí a tou druhou jsou komunitní aktivity. Snažíme se o to, aby 
se tyto dvě oblasti co nejvíce prolínaly a doplňovaly. 
Při vzdělávání dětí se zaměřujeme na podporu čtenářství a rozvoj čtenářské i ostatních gramotností, snažíme se zajistit pro děti kvalitní 
učebnice. Výuku přizpůsobujeme tomu, aby děti získané gramotnosti využívaly v běžném životě. Velkým úkolem je učit děti, jak se 
samostatně učit a vést je ke vztahu k celoživotnímu vzdělávání. Usilujeme také o budování kvalitních vztahů mezi dětmi o eliminaci 
rizikového chování. Žáky vychováváme k toleranci a díky ekologickým aktivitám školy též k ochraně přírody. Přirozenou součástí naší 
činnosti jsou společné akce pro rodiče a děti, které probíhají především formou tvořivých dílen v MŠ i ZŠ. 
Ve druhé oblasti - komunitní aktivity se zaměřujeme především na vzdělávání dospělých. Organizujeme kurzy cizích jazyků, počítačové 
gramotnosti (tvorba internetových stránek). Seniorům nabízíme studium v počítačovém kurzu Senioři komunikují a v 1. semestru 
univerzity třetího věku s tématem Čínská medicína v naší zahrádce. Rodičům a předškolákům je určen program Budu školákem, který 
začíná 31. října v mateřské škole. Připravujeme také další semináře pro rodiče - například na téma zdravá výživa, předcházení rizikovému 
chování dětí a další. Školní jídelna nabízí stravování vyhovující zásadám zdravé výživy nejen občanům Višňového, ale i okolních obcí. 
Na závěr se pojďme podívat na aktivity, na které se můžete těšit do konce prosince. V adventním čase vám v MŠ i ZŠ nabídneme 
výtvarné dílny pro rodiče a děti, 10. prosince proběhne setkání rodičů a žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol regionu, 16. prosince 
se můžeme sejít na 15. vánočním koncertu dětí základní a mateřské školy.  
Děkujeme Vám všem za přízeň a podporu. 

vedení školy 

 
Návštěva v místní knihovně 

 

 
Dopravní výchova – Miroslav 

 

 
Výuka prvouky v praxi 

  

Prázdninový 
příměstský tábor 

mailto:lenka.subova@visnove


 
Višňovský zpravodaj 

 

Strana 7 

 

 
 

Městys Višňové nabízí do pronájmu budovu bývalé spořitelny, která je 

nejlépe vhodná pro potravinářskou výrobu. Po drobných stavebních 

úpravách je zde možná zřídit provoz i pro jiné činnosti, např. prodejnu, 

ordinaci lékaře, kanceláře apod. Součástí je i WC a sprchový kout.   

 Městys Višňové děkuje i ostatním sponzorům filmového festivalu 

 
 Městys Višňové děkuje i ostatním sponzorům filmového festivalu 

 

Výchovný ústav Višňové  

 

 

Obecní knihovna 
 

Zahradnictví výchovného ústavu přijímá objednávky na hřbitovní motivy k památce zesnulých a to v pracovní dny v době od 7.30 do 

11.30 hod. do 23. 10. K vyzvednutí budou ve dnech 29. až 31. 10.  

 

 

 

Sauna v Cyklopenzionu 

 Saunování 
- ohřátí těla nad normální tělesnou teplotu je příjemné a relaxující. V sauně se 

uvolňují unavené svaly a zklidňuje stresovaný mozek, protože tělo do krve vyplavuje úlevu 
přinášející látky, jako jsou endorfiny. 

Ceník: 

                                  Cena za 1 hodinu:                  Při platbě 5 hodin: 
3 – 4 osoby              Kč 80,– /osoba                Kč 60,–/osoba 
2 osoby                     Kč 140,–/osoba               Kč 120,–/osoba 
1 osoba                     Kč 260,–/osoba               Kč 240,–/osoba 

 

Nabídka služeb – úprava hrobů 
 

Na webu knihovny knihovna.visnove.cz je nově zpřístupněn on-line katalog knih. V tomto 
můžete prostřednictvím internetu nahlédnout na kompletní nabídku knih.   

 

 

Nové knihy 

v obecní 

knihovně 
Povídky o lásce 
Záhada fialového flašinetu  
Zločinec z modrého pokoje 
Dinosauři 
Kukaččí mládě 
Normální porucha 
Jindra 
Utajený vévoda 
Skotova zajatkyně 
Nedokážu ti říct sbohem 
Osudová žena 
První cena za samotu 
Nevěrně tvá 
Země nikoho 
Láska není samozřejmost 
Štěstí chodí po špičkách 
Jdem domů pejsku 

 

 

 

http://www.knihovna.visnove.cz/
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Plán kulturních a sportovních akcí do konce kalendářního roku  
říjen 2012             

- 8. višňovské trhy                                 ÚM - 20.10.                      

- Tradiční posvícenská veselice     ÚM, TJ - 20. – 21.10. 

- Požehnání opravené soše sv. Floriána  ÚM – 21.10. 

- Výstava ovoce, zeleniny, květin          ČZS  - 21.10. 

- Koncert pedagogů LŠU Letovice  VÚ – 23.10.  

- Lampionový večer                                     Čtyřlístek  

listopad 2012             

- Valná hromada Honebního společenství   HS - 10.11. 

- Položení věnce u pomníku – Den válečných veteránů  ÚM – 11.11. 

- Vystoupení dětí ZŠ na Svatomartinských hodech ZŠ – 14.11. 

- 9. višňovské trhy                                 ÚM - 17.11. 

- Pracovní dílna – Vánoční hrátky          MŠ - 21.11 

- Setkání seniorů v jídelně ZŠ  zastup., ÚM – 25.11.      

- 1. adventní dílna v ZŠ        ZŠ – 30. 11.                                               

prosinec 2012                     

- slavnostní rozsvícení adventního věnce,  

vystoupení žáků ZŠ   ZŠ, ÚM - 2.12.            

- Vánoční světelná výzdoba obce                              ÚM – 2.12.  

- Setkání sv. Mikuláše s dětmi v ZŠ a MŠ - nadílka dětem ZŠ, ÚM - 5.12. 

- XV. Vánoční koncert v kinosále         MŠ - 9.12. 

- Vánoční slavnost v MŠ                     MŠ - 12.12.  

- Vánoční vystoupení v DPS          MŠ - 13.12. 

- 2. adventní dílna v ZŠ (balení dárků)  ZŠ – 14. 12. 

- 10. višňovské vánoční trhy s vystoupením žáků ZŠ ÚM, ZŠ – 15. 12. 

- 15. vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ  ZŠ – 16. 12. 

- Vánoční slavnost                        Čtyřlístek  

- Adventní koncert v místním kostele Višňové                         

. vystoupí místní pěvecký sbor  KV při zastupitelstvu, Farní úřad Višňové    

- Štěpánský fotbalový turnaj, taneční zábava  TJ - 26.12.              

- Ukončení roku 2012                                                      ÚM – náměstí - 31.12.         

 

 


