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Vážení občané, 
zdravím Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje v čase, kdy 
do oslav vánočních svátků nám zbývají přibližně dva týdny a 
do konce roku týdny tři. Mrazivé počasí minulých dnů mě zaujalo 
perspektivou v pranostice vážící se ke studenému prosinci. 
Minulé vydání zpravodaje se časově řadí před říjnové višňovské 
trhy, které probíhaly v době posvícení. Zde bych chtěl poděkovat 
fotbalistům za organizaci posvícení. Není to záležitost 
jednoduchá, je přípravou náročná, za kterou se skrývá spousta 
detailů, které je třeba doladit. Za zvaní s tradičním krojovaným 
zaváděním je třeba ocenit i mládež, která se aktivně zapojuje.  
Posvícenský víkend byl skutečně plný velmi zajímavých a nabídkou 
pestrých akcí, mezi něž patřila rozhodně Výstava ovoce, zeleniny, 
květin, která byla pořádána zahrádkáři. Velmi vstřícnou byla 
i nabídka prohlídky kostela v čase nedělního odpoledne. 
Mezi nejvýznamnější je třeba však zařadit nedělní požehnání 
opravené soše sv. Floriána, které se zúčastnil i náměstek 
hejtmana JMK Stanislav Juránek, který pak navštívil výstavu 
zahrádkářů a prohlédl si rovněž hasičskou zbrojnici. Na přípravě 
žehnání soše se podílel vedle městyse, hasičů, zavádějící mládeže, 
základní škola i zahradnictví výchovného ústavu. Z hostů bych 
dále jmenoval starostu Moravského Krumlova Tomáše Třetiny. 
Obnova sochy sv. Floriána byla s využitím příspěvku ve výši 
80.000,-- poskytnutého ministerstvem kultury z programu 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působnosti.  
V úterý po posvícení jsme měli možnost navštívit v kinosále 
Koncert pedagogů LŠU Letovice, který měl stejně jako minule 
velmi vysokou profesionální úroveň. Lampionový průvod v závěru 
měsíce října byl akcí, jejímž středem zájmu jsou především malé 
děti.  
Na začátku listopadu připravilo myslivecké sdružení oblíbenou 
valnou hromadu.  
V České republice je mezi významné dny zařazen 11. listopad jako 
Den válečných veteránů nebo jako Den vzpomínek. I my jsme si 
letos poprvé připomněli velmi početné oběti první světové války 
položením věnce u památníku s jejich jmény. Ztráty položených 
životů poznamenaly nejen jejich rodiny, ale i život veřejnosti, 
společenské dění. 
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Po listopadových vánočních trzích si připomínáme akce 
organizované buď mateřskou či základní školou nebo v jejich 
prostorech. Na mysli zde mám pracovní dílnu Vánoční hrátky, 
první adventní dílnu v ZŠ a tradiční Setkání seniorů pořádané 
městysem – jeho zastupiteli, pro něž se prostředí školní jídelny 
změní v sál. Hudební stránku a sváteční atmosféru tohoto 
odpoledne vyplňovala seskupení Sonex ze Skalice.    
První prosincovou neděli a dobu adventu jsme zahájili 
slavnostním požehnáním adventního věnce. Současně od těchto 
dnů nám večerní prostředí obce zdobí světelná vánoční 
výzdoba. Krásnému vánočnímu stromku na náměstí, z něhož se 
v průběhu podzimních parkových úprav stal solitér, jsme oproti 
loňsku přidali světelné řetězy a vánoční ozdoby, za jejíž výrobu 
patří dík dětem základní školy. O tuto veškerou světelnou 
výzdobu se postarala firma Mores.  
Příchod sv. Mikuláše probíhal v mateřské škole a základní škole 
s nadílkou, jak je letitě zvykem. V tomto čase byly ve škole 
přítomny i děti a zástupci z družební školy v polské Ratiboři. 
V současné době probíhá na plné obrátky přestavba 

 

Název prosinec pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne 
(probleskne) mezi mraky. Název měsíce může být též odvozen od slova siný (modravý, šedivý), či od slova prase, jelikož tento měsíc je 
obvyklým časem zabijaček. Třetí možnost je odvození od slova "prosit", na Vánoce děti prosily o koledu. 21. prosince nebo 22. prosince 
je zimní slunovrat. Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je nejdelší. 
Český název měsíce leden pochází od slova led – měsíc ledu. Původně byl tento měsíc ve východní Evropě označován jako měsíc vlka. 
Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce. Teprve v roce 153 došlo ke změně začátku roku z 1. března na 1. leden. 
 
Z pranostik na prosinec:  
Po studeném prosinci bývá úrodný rok. 
 
 
 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prase
http://cs.wikipedia.org/wiki/Led
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk
http://cs.wikipedia.org/wiki/153
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
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Nejstarší dochovaná zmínka je o zvonu vyrobeném roku 1284 mistrem Jiřím z Brna. Tento zvon byl zničen při požáru věže v r. 1824. 
V roce 1699 byl posvěcen zvon sv. Michaela, vážící 26 kg, s tónem E a sloužící ve farnosti jako „umíráček“ dodnes.  
Další zvon byl pořízen v roce 1767. I tento zvon se roztavil při požáru v r. 1824. 
Metlou našich obcí v té době byly požáry. Dne 3. května ráno vypukl v domě č. p. 28 pod kostelním návrším požár. Zničil 26 domů, 16 
hospodářských stavení, z kostela zhořel šindelem krytý krov, věž a roztavily se 2 větší zvony. Tato smutná událost učinila opravu kostela 
nutnou /citace z listiny sepsané dne 18. června r. 1825 a uložena v báni kostela/.  
V r. 1825 při obnově chrámu a věže objednala jeho exelence Rudolf hrabě Taaffe u zvonaře Franze Hillera v Brně dva nové zvony. 
První zvon k poctě sv. Jana Křtitele o průměru 86 cm, vážil 298 kg a byl na něm vyobrazen sv. Jan Křtitel, jak křtí Pána Ježíše, sv. Jiří a Kříž 
na hoře Kalvarii. Tento zvon sloužil v naší farnosti do 22. května 1917 – zrekvírován k válečným účelům. 
Druhý zvon k poctě sv. Floriána o průměru 69 cm, o váze 170 kg. Tento zvon s vyobrazením sv. Floriána a sv. Michaela byl 3. srpna 1917 
z věže sejmut a 6. srpna odvezen za doprovodu osadníků též k válečným účelům. 
Tyto 2 výše jmenované zvony byly vysvěceny 27. července 1825 v klášteře sv. Tomáše na Starém Brně a bylo dáno do Višňového listinou 
s pečetí na vědomí. 
Na věži kostelní zbyly 2 ocelové zvony. Bylo uvažováno o koupi 3 nových zvonů. 
V r. 1939 byly u firmy Rudolf Manoušek a spol. v Brně-Husovicích objednány 3 nové zvony. 
První zvon – sv. Václav a sv. Jan Křtitel, s tónem G-1, se spodním průměrem 1088 mm, o váze 750 kg. Na jedné straně obraz sv. Václava a 
pod ním nápis: „Sv. Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím.“ Na druhé straně obraz sv. Jana Křtitele a nápisem: „Sv. Jane Křtiteli, 
oroduj za nás.“ 
Prostřední zvon Panny Marie, s tónem B-1, se spodním průměrem 888 mm o váze 420 kg. Na jedné straně obraz Panny Marie 
svatohostýnské, doplněné nápisem: „Svatá Panno Maria, patronko Moravy, sv. Michaeli, sv. Jiří, buďte naší ochranou.“ Na druhé  straně 
obraz sv. Terezičky s nápisem: „Sv. Terezičko, sv. Alfonzi, přimlouvejte se za nás.“ 
Nejmenší zvon sv. Cyrila a Metoděje s tónem C-2, se spodním průměrem 780 mm a o váze 300 kg nese vyobrazení obou světců 
s nápisem: „Sv. Cyrile a Metoději, apoštolové slovanští, orodujte za nás.“ Na druhé straně obraz sv. Josefa s nápisem: „Sv. Josefe, 
Patrone Páně, vypros nám šťastnou hodinku smrti.“ 
Kvůli nepotřebnosti byly r. 1939 dva staré zvony prodány za 1.800 korun kostelnímu výboru v Olomoučanech u Blanska, kde si postavili 
novou kapli. 
Tyto 3 nové zvony byly slavnostně posvěceny na svátek sv. Václava dne 28. září 1939. Zvony ověnčeny, vezeny nákladním autem p. Jana 
Peroutky od hasičského skladiště, v průvodu velkého množství věřících domácích i z okolí, městečkem ke chrámu Páně, kde byly 
posvěceny veledůstojným panem děkanem z Hlubokých Mašůvek Paterem Janem Hanáčkem. 
Školní děti přednesly básně o zvonech, a to Marie Stixová č. 55, Marie Slámová č. 70, Marie Jedličková č. 58, Milada Horáková  č. 69, 
Milada Procházková č. 75, Marie Vošterová č. 92, Růžena Kuřitková z Výrovic. Přítomno bylo 10 kněží z okolních farností. V chrámu Páně 
promluvil veledůstojný pan P. František Beneš, farář a auditor z Horních Kounic o významu zvonů. Zvony byly vyzdviženy až večer na věž. 
Druhý den v 10 hodin zazněly krásným hlasem farností. 
Náklady na pořízení 3 nových zvonů podrobně rozepsány: 
3 zvony o váze 1470 kg á 22 korun stály 32.340 
 Železné příslušenství           4.410 
 Výtah a montáž zvonů 600 
 Obal a dopravné 80  
 Celkem 37.430 korun                                                                             
 
 
Zápis z farní kroniky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svěcení 3 zvonů 1939 

 
 

zdravotního střediska na sociální byty, které by měli sloužit jako nájemní byty především pro mladé manžele, mladé rodiny. 
V současné době již evidujeme několik žádostí o tento druh bydlení. Předpokládané předání díla stavební firmou je plánováno 
na květen příštího roku. 
Na závěr mého slova mi dovolte, abych Vám popřál ve zdraví a v okruhu svých nejbližších radostně prožité svátky Vánoc a ten dar 
zdraví spolu se štěstím a v duchu osobní a rodinné pohody ať Vás provází nejen o Vánocích, ale i v celém příštím roce.  
         Vladimír Korek 
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Dne 2. listopadu byl proveden odvoz nebezpečného odpadu firmou AVE Třebíč, což v současnosti prostřednictvím této firmy se jedná 
o pneumatiky, nádoby od barev, oleje, autobaterie. Bylo odvezeno 140 pneumatik od osobních aut, 2 traktorové (finančně náklad obce 
10000,- Kč), 140 kg nebezpečných barev a olejů (náklad obce 5000,- Kč). Prostřednictvím sběrného místa za kalendářní rok projde 
kolem 450 ks pneumatik.   
Termíny odběru odpadu na Sběrném místě v oploceném objektu za hřbitovem ve Višňovém:  

Prosinec:  21.  (vždy od 15.00 do 17.00 hod.) 
Leden 2013: 18. 
Únor:  15. 
Termíny na další období budou zveřejněny v příštím zpravodaji, či oznámeny rozhlasem. Uložit zde můžete veškerý elektroodpad,  
bioodpad, staré železo, pneumatiky, nápojové kartony v igelitových pytlích, které si můžete vyzvednout na úřadě.  
Děkujeme Vám za to, že odpad třídíte a že v duchu ochrany životního prostředí a veřejného pořádku jej odvážíte na sběrné místo. 

Současně se na Vás obracím se žádostí o spolupráci a třídění odpadu i v roce 2013. Třídění skutečně znamená úsporu nákladů. Díky Vaší 
zodpovědnosti a pečlivosti a nezvýšení cen služeb firmy AVE Třebíč bylo možné udržet při rostoucích nákladech cen poplatek za  odpady 
na Kč 500,--/rok/občan i pro příští rok - rok 2013.  

Komunální odpad 
Novelizace zákona o místních poplatcích rozšířila okruh poplatníků za komunální odpad. Od 1. 1. 2013 budou muset místní poplatek 
za komunální odpad platit i fyzické osoby vlastnící byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.   Dále 
je okruh poplatníků nově rozšířen o cizince s povoleným trvalým/přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů. Upozorňujeme, že 
poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti. 
Další změnou bude posunutí termínu platby přes SIPO o měsíc dříve. Nově budou strhávány platby SIPO v měsících únoru, květnu, 
srpnu a listopadu. 
Z četného dotazu občanů Vás ještě chceme informovat o proběhlých platbách komunálního odpadu přes SIPO. V roce 2012 bylo 
strhnuto celkem pět plateb. Z toho lednová platba byla ještě za 4. čtvrtletí 2011 a zbylé čtyři platby za rok 2012. Posunutí plateb přes 
SIPO bylo z důvodu, aby platby za kalendářní rok byly zaplaceny vždy do konce roku a byla tak dodržena splatnost místního pop latku 
v obecně závazné vyhlášce. 
 
Důležité oznámení firmy AVE Třebíč o změně svozového dne: 
 

- PLÁNOVANÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA NOVÝ ROK 1. 1. 2013 BUDE PROVEDEN V SOBOTU 29. 12. 
 

Obyvatelé Višňového 
Věkové složení občanů 

 Do 6 7 -18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101- Celkem 

Muži 28 68 100 85 78 76 66 37 13 1 0 552 

Ženy 24 58 86 68 82 70 74 50 32 4 0 548 

Celk. 52 126 186 153 160 146 140 87 45 5 0 1100 

 
Evidence obyvatel v letech 2000 – 2012 (počty obyvatel k 31. 12.; rok 2012 k 11. 12.) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1086 1095 1111 1137 1146 1143 1132 1125 1123 1131 1121 1114 1100 

 
Vývoj roku 2012 

31.12. 
2011 

31.1. 
2012 

29.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 
 

11.12. 

1114 1112 1107 1106 1101 1099 1102 1099 1103 1103 1100 1100 1100 

V letošním roce: 
- 11 se přistěhovalo, 
- 11 se narodilo, 
- 30 se odstěhovalo, 
- 6 zemřelo. 

Z těchto tabulek demografického vývoje občanů Višňového je patrné, že stárneme a že nás od roku 2004, kdy se naplnil dům 
s pečovatelskou službou, ubývá. Ten má i dopady ekonomické ve snížených příjmech obce.  
 

Odpadové hospodářství 



 

Výměna oken na budově č.p. 127 

Hasičské auto 

V závěru samotného kalendářního roku jsme přikročili k výměně oken 
na budově mateřské školy, pošty, knihovny a lékárny. Provedení této 
akce bylo plánováno již v rozpočtu. Odvislé zůstávaly jen možnosti 
(finanční rozsah zakázky) rozsahu této zamýšlené výměny.  
Na jejich základě přistupujeme k té nejlepší variantě, kterou je obměna 
v celé budově. Vzhledem k rozdílným provozům je nutné tuto akci 
rozfázovat. Vlastní výměna bude probíhat v úvodu roku 2013. 

 

V minulých dnech nám paní zima o čase svého panování dala řádně vědět. Přestože jsme na toto období připraveni, obracím se na Vás 
s žádostí o pomoc a spolupráci při zimní údržbě chodníků a prostor veřejného prostranství. Zimní údržba celé vesnice je věc náročná 
vyžadující určitou dávku trpělivosti, vždyť nejsme firma zabývající se výhradně údržbou komunikací. Současně se obracím především 
na řidiče, aby svá vozidla parkovali na místech k tomu určených, na vlastních pozemcích. Někdy totiž toto parkování je bezohledné vůči 
ostatním, řidiči parkují na místech veřejného prostranství, zeleně. V zimních měsících se stává, že svým parkováním i brání možné 
údržbě místních komunikací a chodníků.  
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Zdravotní středisko – sociální byty 

 Jak jsem již zmiňoval v minulém vydání zpravodaje, 
velmi jsme se přiblížili obdržení dotace na zateplení 
školní budovy spojenou s výměnou oken. O tomto 
vypovídají již vydané materiály Operačního fondu 
životního prostředí. Doposavad však Operační fond 
životního prostředí nevydal Rozhodnutí o poskytnutí 
podpory ze SFŽP.  Bez tohoto rozhodnutí nemůžeme 
podnikat další kroky. 

 

 

 

Firma OSP Moravský Krumlov provedla, dokud počasí dovolilo, 
zateplení budovy. Současně s tím realizovala podřezání 
a izolování části budovy, výstavbu zděných i sádrokartonových 
příček. V průběhu toho prováděla i vodoinstalační práce. 
Současně s nimi i elektrorozvody po budově. 
Zateplení budovy spolu s usazením oken jsou nutnou podmínkou 
pro možnosti pokračování prací uvnitř budovy v průběhu zimních 
měsíců.  
V těchto dnech byla uhrazena faktura firmě, která byla ve výši 
finanční dotace z MMR 3.350.000,-- Kč. Současně probíhají 
jednání otevření úvěru u České spořitelny na dofinancování této 
stavby.  
 

Zateplení základní školy 

Tržní řád městyse Višňového 

Vítězná firma vzešlá ze soutěže za účelem 
provedení repase převzala vozidlo CAS K 25 
LIAZ. Ta bude hrazena z dotace JMK 
za finanční spoluúčasti. Uvedené vozidlo 
zajistí rychlejší výjezdovou dostupnost 
v případě požárů a nahradí 45 let staré 
požární vozidlo.  

 Směrové značení 

 

V současné době již finalizuje SÚS Moravský 
Krumlov přípravné práce před vlastním 
rozmístěním několika směrových tabulí 
s cílem Višňové. V této věci jednáme 
i s Ředitelstvím silnic a dálnic v otázce 
umístění směrových tabulí označujících 
Višňové na silnici Brno – Znojmo 
na křižovatce na Miroslav.  

 

Ještě jedenkrát připomínáme platnost Tržního řádu městyse Višňového, který zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území městyse. 
V případě, že by se některý z těchto prodejců u Vás objevil, informujte ho o platnosti tohoto nařízení. V případě, že není ochoten toto 
přijmout a akceptovat, pak informujte přímo PČR na linku 158.   

 

Zimní údržba 



Výběr vodného a stočného proběhne: 
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 
Upozornění: 
Žádáme všechny odběratele vody z vodovodu městyse, aby si nezapomněli řádně zabezpečit vodovodní šachty a přípojky proti 
zamrznutí. Ušetří tím nemálo starostí a finančních prostředků sobě, provozovateli vodovodu i ostatním spoluobčanům 
v nadcházejícím zimním období. 
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Višňovské vánoční trhy 

Odečty vodoměrů – výběry vodného 

V sobotu 15. 12. od 07.30 do 11.00 hod. se uskuteční ve Višňovém v areálu ve Dvoře vánoční trhy, na kterých vystoupí děti ZŠ Višňové 
s kulturním programem a pozváním na Vánoční koncert, který se uskuteční druhý den v neděli v kinosále ve Višňovém. Z nabídky zde 
najdete uzenáře, pekaře, vinaře, prodejce veškerého textilu, proutěných výrobků, upomínkových a dárkových výrobků, obuvi, hraček, 
drogistického zboží, výrobce užitkové keramiky, výkupce papoušků. Chybět v nabídce nebudou prodejci vánočních motivů, vánočních 
stromků, vánočních ryb za výhodné ceny. Občerstvení bude zajištěno. Přijďte se pokochat vánoční atmosférou.       

Prodej stavebních míst v lokalitě Cihelna Garáže 
V případě Vašeho zájmu o stavební místo v lokalitě Cihelna se obracejte na Znojemské 
reality (www.znojemske-reality.cz , tel. 515 261 999).   

 

Připomínáme zájemcům o výstavbu garáže, 
že informace o koupi pozemku za tímto 
účelem jim budou poskytnuty buď na úřadě 
městyse či na stavebním úřadě.  

 Upozornění na splatnost 
pohledávek 

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.   

 

Žádáme občany, kteří doposud neuhradili pohledávky za rok 2012 

(komunální odpad, nájemné, …), aby tyto platby provedli na pokladně 

úřadu do 20. 12. 2012 z důvodu uzavírání plateb v hotovosti. Po tomto 

termínu platby zasílejte na číslo účtu 1581872329/0300 s variabilním 

symbolem: číslo domu nebo rodné číslo.  

 Zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) 
Účinnost novely stavebního zákona je dnem 1. ledna 2013. Součástí novely stavebního zákona je úprava správních poplatků. V příloze 

uvádíme výňatek:  

 Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území  

- Ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty       Kč 1000,-- 
- Ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě s výjimkou stavby garáže   Kč   500,-- 
- Ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními       Kč 1000,-- 
- Ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod  Kč    300,-- 

Vydání rozhodnutí o změně využití území 

- Do výměry 5000 m2 včetně       Kč 1000,-- 
-  nad výměru 5000 m2      Kč 3000,-- 

Vydání stavebního povolení 

- ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty (RD)     Kč 5000,-- 
- ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě (hospodářské budovy) Kč   500,-- 
- ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními     Kč 1000,-- 
- vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem     Kč   500,-- 

Vydání souhlasu s odstraněním stavby       Kč   500,-- 

Místní šetření nebo ohledání na místě 

 za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu     Kč   500,-- 

 

http://www.znojemske-reality.cz/
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1) Poplatek za hrobové místo:  jednohrob    240,--/10 let 

   dvojhrob   480,--/10 let 

   schránka na urnu   500,--/10 let  

Uložení zemřelého do hrobového místa a zajištění hrobnických prací: 
Objednatel pohřbu je povinen: 

1. Podat žádost na Úřadě městyse Višňovém,  

2. zaplatit poplatek za provedení hrobnických prací  

Poplatek za vykopání jednoho hrobového místa:     Kč 2200,--  
Poplatek za připojení na elektrickou síť:      Kč 20,--/1 hod. (klíč na úřadě) 

 

Informace – poplatky na pohřebišti v městysi Višňovém 

Nabídka inzerce 
Vážení občané. Otevíráme prostor pro Vaši inzerci prostřednictvím zpravodaje. Pro Vás občany je soukromá inzerce zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna. Využijte tuto možnost v příštím čísle zpravodaje, jehož uzávěrka bude 12. února 2013.  

 Obecní knihovna 
Na webu knihovny 
www.visnove.cz/knihovna/ je 
nově zpřístupněn on-line katalog 
knih. Ten byl pořízen na základě 
dotace Ministerstva kultury 
ve výši 9.000,--. V něm 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 

V návaznosti na pondělní čtení 
pro děti organizované Základní 
školou Višňové, zakoupila obecní 
knihovna 2 výtisky knihy Život 
k sežrání od spisovatele Mikäela 
Oliviera. Z této knihy předčítali 
a herecky ztvárnili jednotlivé 
ukázky v rámci projektu Listování 
na podporu čtenářství a čtenářské 
gramotnosti brněnští herci 
pod vedením Lukáše Hejlíka. 
 

 

ZŠ a MŠ Višňové 
Milí přátelé naší školy, 
1. prosince 2012 oslavila naše organizace 10. výročí svého vzniku. Dnes ji tvoří základní škola, 
mateřská škola, školní jídelna, školní družina a školní klub. 40 dětí v mateřské škole a 180 žáků 
v základní škole vzdělává celkem 21 pedagogických pracovníků, provoz zajišťuje 11 správních 
zaměstnanců včetně 5 kuchařek, které denně připraví v průměru 270 obědů a 120 svačin. 
Celých 10 let se snažíme o to, aby výchova a vzdělávání probíhala v prostředí, kde se budou 
cítit děti i dospělí bezpečně a příjemně a bude je podněcovat k objevování nového. Vzdělávání 
propojujeme s běžným životem, jeho cílem a je rovnoměrně rozvinutá osobnost dítěte. 
Vedeme žáky k toleranci a vychováváme je k tomu, aby byly platnými členy společnosti, 
ve které žijí. Držíme krok s dobou, nové poznatky zavádíme do výuky.  
Budujeme otevřenou školu, rozvíjíme partnerství s rodinami a veřejností. Snažíme se o to, aby 
se naše organizace stala vzdělávacím, společenským a kulturním centrem Višňového a okolí, 
proto Vám nabízíme možnost dále se vzdělávat ve večerních kurzech cizích jazyků, informatiky 
či v univerzitě třetího věku, organizujeme mnoho kulturních a společenských akcí 
pro veřejnost, jako například koncerty, divadelní představení, společenský ples, turistický 
pochod, rukodělné aktivity a jiné. V rámci našich služeb nabízíme stravování v naší školní 
jídelně za cenu 48 Kč/oběd. 
O tom, že předchozí řádky nejsou jenom prázdná slova, se můžete přesvědčit v informačním 
měsíčníku OKNO do Višňovské školy, které vychází jak v papírové, tak v elektronické podobě. 
Aktuální informace najdete i na www.zsvisnove.eu. 
Na závěr bychom Vám chtěli popřát klidné Vánoce, zdraví a optimismus v roce 2013 
a poděkovat Vám za přízeň a podporu. 
         vedení školy 
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Úřad městyse Višňové se stavebním a matričním úřadem oznamuje, 
že ve dnech 27., 28., 31. 12. 2012 bude z důvodu čerpání dovolené 
uzavřen.  
Dále sdělujeme občanům, aby platby nájemného, poplatky 
dle vyhlášky o místních poplatcích – za psy, popelnice přicházeli 
hradit na pokladu úřadu městyse v pondělí a středu od 7. ledna 
2013. 

 

                           
prosinec 2012                     

- 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                   28. 12. v 17.00 hod.       

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

- Štěpánský fotbalový turnaj, taneční zábava  TJ - 26.12.              

- Ukončení roku 2012   ÚM – náměstí - 31.12.          

 leden 2013 

- Přivítání Nového roku 2013  ÚM – náměstí – 1. 1. 

- Tříkrálová sbírka   Charita 

- Společenský ples sportovců   TJ – 12. 1. 

 únor 2013 

- Školní společenský ples  ZŠ – 1. 2.  

- Dětský maškarní ples  ZŠ – 3. 2.  

- Masopustní rej masek   HZS – 9. 2.  

 
 

Plán kulturních a sportovních akcí 

Pan Bohumil Adámek tel.: 731206831 Višňové 308 se obrací 

na Vás občany pamětníky se žádostí o sdělení historických 

informací o výklenku (soše světce) v kamenné zdi, která se 

nachází na cestičce za Lurdskou jeskyní v zámeckém parku.  

 

Provoz úřadu Žádost o informace 
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