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Vážení občané. 
Přijměte mé oslovení a pozdrav. Čas, který nám ukazují kalendáře, 
nám připomíná blížící se adventní čas a po něm Vánoce, které jsou 
jen krůčkem k novému roku.  Ano, i když se to nezdá, čas roku 2013 
se již pomalu naplňuje. 
Od doby vydání minulého zpravodaje uběhl další kus času. Ten 
především přinesl začátek školního roku, dokončování akce 
zateplení budovy základní školy s novou fasádou, zahájil práce 
spojené s vybudováním záchytného parkoviště, práce spojené 
s opatřeními proti vlhnutí staré budovy základní školy a zbudování 
dešťové kanalizace. Rovněž v tomto čase bylo uvedeno v činnost 
nové místní dopravní značení a v návaznosti zaveden místní 
informační systém – síť značek, která má napomoci hostům 
a návštěvníkům, zásobování apod. v orientaci v městysi. Dokončila 
se i výměna obrubníku před bytovkou v Nové ulici. Byl zbudován 
úsek chodníku, který navazuje na chodník podél Cyklopenzionu. 
Tato část zajišťuje a umožňuje co nejbezpečnější přechod státní 
silnice v návaznosti na chodník podél zámecké zdi. Obě tyto akce 
prováděli zaměstnanci údržby obce.  
Podzim přináší zemědělcům, zahrádkářům, občanům své zvýšené 
pracovní nároky na polích, zahradách, zahrádkách, trávnících 
a v parcích. V tomto čase jsme díky prostředkům, které jsme 
obdrželi z Nadace ČEZ, vysadili i novou lipovou alej v návesním 
prostoru před základní školou. Časově náročný je i úklid 
podzimního opadaného listí ze stromů našich veřejných prostor. 
Proto a pro Vaši potřebu bylo sběrné místo za účelem uložení 
bioodpadu otevřeno každý pátek. Zvyšující se množství tohoto 
druhu odpadu potvrzuje opodstatněnost této poskytované služby. 
V listopadu provedla firma AVE odvoz velkoobjemového odpadu. 
Ze sběrného místa, kde jsme zřídili nový sběrný prostor, odveze 
i nebezpečný odpad.   
Z kulturních, společenských a sportovní akcí se třetí zářijovou 
sobotu uskutečnily višňovské trhy. V ten den pořádali sportovci 
taneční zábavu. V říjnu o třetím víkendu nás čekaly oslavy 
tradičního posvícení. To se pojilo s taneční zábavou v pátek, 
sobotními trhy. Nedělní sváteční atmosféru vedle tradičního zvaní 
s dechovkou a odpoledního zavádění chasy doplňovalo několik 
dalších připravených zajímavostí. Na ranní odhalení pamětní desky 
k výročí narození rodáka Josefa Indry – hudebníka, kapelníka 
a skladatele, navazovala i výstava k jeho životu a dílu v budově 
zámku. Ve škole proběhl a hojně byl navštíven Den otevřených 
dveří. Velmi kvalitně byla připravena zahrádkářská výstava 
v prostorách nákupního střediska. Poslední víkend byl ve znamení 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Lampiónovým 
průvodem, který pořádal Čtyřlístek, končil říjen. Pro listopad byla 
připravena valná hromada Honebního společenství a pietní akce 
při Dni vzpomínek – položení věnce u památníku obětí světových 
válek.  Třetí sobotu v listopadu nás čekají další trhy. Přijměte 
pozvání na ně  
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     Vladimír Korek 
 

 

Z pranostik na listopad, prosinec:  
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 
Studený listopad - zelený leden. 
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří. 
Prosinec naleje a leden zavěje. 
 
 
 
 
 
 

 
Nově vysazená lípa je součástí lipové aleje před 
zrekonstruovanou  školou 
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Někteří z občanů znají z doslechu, že při velkostatku hraběte Spiegla existovala ve Višňovém šlechtitelská stanice. Není mnoho 
dostupných pramenů, neboť Kronika stanice, přestěhované v roce 1946 do Branišovic, se ztratila.  
Mým hlavním zdrojem je Kronika (tehdy městečka) Višňového z let 1945 - 1956.  
Z podání Jaroslava Teplého, posledního správce hraběcího velkostatku se dozvídáme, že „do roku 1917 byl velkostatek veden jako 
vzorné semenářské hospodářství.“  
J. Teplý uvádí rok založení Šlechtitelské stanice 1917, jiný pramen rok 1908 (Prof. Ing. Jan Lužný MZLU Brno, 2005). Vedení se ujímá 
známý genetik Prof. Dr. Karl Fruwirth z Vysoké školy technické ve Vídni. Stanice se zabývala převážně šlechtěním krmných řep 
a brambor. 
Po čtyřech letech přechází vedení stanice na Šlechtitelskou sekci Zemského výzkumného ústavu zemědělského v Brně. V jejím vedení 
stojí významný šlechtitel Doc. Dr. Karel Kočnar, který působil až do čtyřicátých let a který mj. zde zavedl i šlechtění zelenin. Odtud 
pochází kdysi populární salát ´Gourmand´ (letní salát, který byl došlechtěn B. Šmerdou v Brně v roce 1929). Na ŠS byla vyšlechtěna 
z osiva ze Spojených států i mrkev ´Višňovská žlutočervená´ (1940). Tato je ceněna svým vysokým obsahem karotenu a bílkoviny. 
K dalším vyšlechtěným odrůdám ŠS patřé vícesečný vičenec višňovský, netradiční krmovina do suchých oblastí se třemi sklizněmi. Obě 
vyšlechtěné plodiny jsou dodnes na trhu oblíbeny a nesou v názvu jméno naší obce. 
K dalším šlechtěným odrůdám patřila pšenice hustoklasá hladká a chlupka, žito Krystínka, krátkotrubký červený jetel, krmná řepa 
mamutka červená, bílá a žlutá, ranná kukuřice. Známou místní šlechtěnou či vyšlechtěnou odrůdou byly Višňovské salátové brambory – 
rohlíčky. Křížením Višňovských rohlíčků s Parnassií vznikla v roce 1940 dodnes známá odrůda Keřkovské rohlíčky. 
Správce velkostatku pan J. Teplý uvádí přehled veškerých plodin pěstovaných na velkostatku do 1945. Pro zajímavost uvedu všechny: 

 obilniny: žito, pšenice, ječmen, oves, kukuřice 

 luštěniny: hrách, čočka, bob, vikev, fazole, soja, lupina sladká 

 olejniny: hořčice, mák, tykev olejná, tapka ?, kmín. 

 okopaniny: řepa cukrová, krmná mrkev, hlíznaté: brambory, topinambury. 

 pícniny: jetel červený, jetel švédský, vojtěška, úročník, vičenec, komonice, lupina, kukuřice, pohanka, hořčice, krmná kapusta, 
řepka, slunečnice. 

 polní zelenina: hrách zahradní, fazole, růžičková kapusta, kedlubny, kapusta kadeřavá, rajská jablíčka, okurky, paprika, salát, 
špenát, kukuřice sladká, mrkev, cibule, česnek, melouny. 

Paní Anežka Urbanová, bývalá pracovnice hraběcího zahradnictví vzpomínala, jak na zpracování výpěstků bylo zváno šest pracovnic 
hraběcího zahradnictví. Byly vybírány ženy s většími dlaněmi, aby při drcení klásku pšenice se dala zrna přesně spočítat a nevypadla. 
Při popisech a ukládání zrn do krabiček doprovázel Ing. Kočnara sám hrabě Spiegel. 
Na velkém reklamním poutači při vjezdu do Višňového se usmívala paní Anděla Maštalířová se žlutou a červenou řepou v náručí. Šablona 
Višňovské šlechtitelské stanice je vlastnictvím jednoho z občanů obce.   
První pozemkovou reformu (1919 - 1938) přestála šlechtitelská stanice díky tehdejšímu ministru Josefu Dolanskému (ministr 
spravedlnosti, později ministr zásobování lidu). Tento zástupce Strany lidové hájil tehdejší zájmy velkostatkářů.   
Šlechtitelská stanice zanikla po ročním úsilí za parcelaci majetku hraběte Spiegla v roce 1946.  
                                                           Marie Svoradová  

 

 

Termíny odběru odpadu na Sběrném místě 
v oploceném objektu za hřbitovem ve Višňovém:  
Listopad  16., 22.,  
Prosinec  6., 20.  
Termíny na další období budou zveřejněny 
v příštím zpravodaji. V případě zvýšeného zájmu 
z Vašich řad budou další termíny oznámeny 
rozhlasem. Uložit zde můžete veškerý 
elektroodpad, bioodpad, staré železo, 
pneumatiky, nápojové kartony v igelitových 
pytlích, které si můžete vyzvednout na úřadě, 
baterie - monočlánky.  
Novou komoditou, kterou od Vás občanů 
dokážeme přijmout je stavební suť bez dalších 
příměsí. Stavební suť můžete uložit po předchozí 
úhradě na úřadě (1 autovlek - Kč 250,-- + DPH, 
1 stavební kolečko -  Kč 30,-- + DPH) 
v oploceném objektu za bývalou kotelnou. 
Kontejnery na oblečení a obuv společnosti Charita: 
u Cyklopenzionu, u sběrného místa.  
 
 

 

V průběhu uplynulého období údržba obce vykonávala především úklidové 
práce. Ty byly tvořeny především průběžnou úklidovou činností. To, že podzim 
snáší ze stromů spousty barevného listí, je samozřejmostí. Jeho úklid však je 
časově náročný. Současně s tím se však jednalo i o pořádek zaměřený 
na konkrétní akce, jako např. posvícení, památka zesnulých, položení věnce 
při Dni vzpomínek.  
Mezi akce stavební je třeba zařadit zbudování chodníku u Cyklopenzionu, 
výměnu obrubníku v Nové ulici, ale i přípravné práce při přemísťování buňky 
do zaploceného objektu sběrného místa.  

 

Po několikaleté tvorbě, vyjádření všech dotčených orgánů, Městský úřad 
Znojmo, odbor dopravy, svým rozhodnutím uvedl v platnost nový „Pasport 
dopravního značení a orientačního systému – Městys Višňové“. 
V návaznosti na toto rozhodnutí provedla firma HICON – dopravní značení s. r. 
o. Brno realizaci tohoto projektu v městysi. 
Dopravní značení odstranilo některá zažitá specifika v dopravním značení, které 
především nahradila novými platnými dopravními značkami. 
Pro nás novým je místní informační systém, který bude nápomocen v orientaci 
především pro návštěvníky, turisty a zásobování v obci.  

 

 

O šlechtitelské stanici ve Višňovém 

 Odpadové hospodářství 
 
Dopravní systém 

Údržba obce 
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Již delší čas trvá probíhající proces řešení obecních pozemků. V našich zákonných povinnostech je řádné hospodaření s majetkem, 
kterým pozemky v majetku městyse samozřejmě jsou. V rámci našich možností, zákonných pravomocí dáváme možnost i Vám 
občanům, kteří po léta hospodaří či jinak využívají tyto pozemky, možnost tyto vztahy narovnat.  
Myslím si, že naším společným zájmem je, aby Višňové bylo moderní obcí s nabídkou solidního žití pro své občany. Za tímto účelem 
neustále hledáme cesty zlepšení občanské vybavenosti a krom jiných věcí i nabídku stavebních míst pro Vás, pro mladé rodiny. Věřte, že 
se v žádném případě nejedná o žádné malé částky, kterých je pro tyto cíle třeba.    
Vzhledem k tomu, že v posledním období se šíří polopravdy, lži, fámy a pomluvy ve věci prodeje pozemků, nezbývá nic jiné, než 
se bránit uvedením těchto věcí opětovně na skutečnou míru.  
Zastupitelstvo přehodnocuje postupně pozemkové poměry v zájmu svých pozemků a vede s jejich „uživateli“ jednání. Následující 
postupy jsou nastolovány v duchu všeobecných pravidel. Nikoho však nenutíme, aby takto „získané“ pozemky do svého „vlastnictví“ 
nadále držel nebo je koupil. Nabízíme i další možnosti.  
V případě prodeje na základě Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích se užívá obvyklých cen, které jsou stanoveny znaleckým posudkem, jež 
vypracovává znalec v oblasti nemovitostí (jedná se o stanovenou obvyklou cenu, které zahrnuje veškeré ukazatele, které její hladinu 
ovlivňují. – Nejedná se o tzv. „Korkovu cenu“, jak se z pomluv a lží dovídám).     
Pak zbývá zeptat se Vás. Chceme skutečně, aby byť obecní politika byla vzájemně rovná a čistá? – Má určitá skupina osob být znovu 
(užíváním a následně prodejem) zvýhodněna? – Prodává „řádný hospodář“ (formulace ze zákona 128/2000 Sb.) svůj majetek či svoje 
produkty pod cenou?  
V samotném závěru tohoto článku musím podotknout, že zastupitelstvo nikoho nenutí zmiňované pozemky koupit. Vystupuje zde 
několik možných variant: prodej, nájem, vrácení obci nebo bezplatná výpůjčka v případě okrasných zahrádek. Nejen naší zákonnou 
povinností, ale i věcí každého, je mít majetkové vztahy v pořádku.  
V nejbližší době obdrží občané, jejichž se problematika narovnání majetkoprávních vztahů dotýká, písemné výzvy, aby se dostavili 
na úřad městyse k jejich dořešení ve vzájemné dohodě.  

 

V průběhu měsíců červenec, srpen, září, říjen probíhala letošní nejvýznamnější a nejrozsáhlejší investiční akce, kterou byla výměna všech 
oken a dveří, zateplení a nová fasáda na staré i nové budově základní školy. Jednalo se o velmi náročnou akci, neboť výměna oken 
a veškeré práce musely uvnitř budovy skončit tak, aby nebyl narušen začátek školního roku. Následovaly práce na zateplení budovy. Ty 
s sebou nesly i doprovodné práce (klempířské, natěračské, úpravy terénu, přeložení chodníku, zbudování odvětrání základů apod.). Práce 
prováděla firma JVS spol. s. r. o. v duchu tohoto představeného harmonogramu. Ta v soutěži, která realizaci předcházela, nabídla nejnižší 
prováděcí cenu.  
O posvícenské neděli jste měli díky ředitelství ZŠ možnost nahlédnout do školy, do jejich výukových prostor. 
Celá akce probíhala v režimu dotačního titulu Zelená úsporám. V rámci tohoto programu budou obci refundovány tzv. uznatelné náklady, 
což jsou náklady přímo spojené s výměnou oken, provedením zateplení, provedením fasády budovy.  
Po skončení „Komplexního zateplení budovy ZŠ“ se rozjela navazující stavební akce „Dešťová kanalizace ZŠ Višňové II“. V řízení na ni 
nabídla firma JVS spol. s. r. o. nejnižší cenu. V rámci ní provede JVS opatření proti vlhkosti staré části budovy na jižní a západní straně, 
dešťovou kanalizaci, která bude od čelní části budovy odvádět srážkovou vodu a která bude napojena do kanalizace v zadní části školních 
ploch. Třetí částí je zbudování parkoviště pro potřeby školy ve směru k fotbalovému hřišti. Jeho využití spatřujeme i při sportovních 
akcích na fotbalovém hřišti. Sloužit by mělo i jako záchytné parkoviště pro potřeby Nové ulice.   

 
Vlhké základy staré budovy                              Připravované parkoviště 
 
 
 

Prodej pozemků 

 

Komplexní zateplení budovy ZŠ Višňové, Dešťová kanalizace ZŠ II 
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Výsadba nových líp v prostoru před školou 

 
Obrázek 1fdfdf 

 
Obrázek 2 vrtná souprava 

 
Obrázek 3vrtná souprava 

 
Obrázek 4 

 

 

 

V průběhu léta vyhlásila Nadace ČEZ dotační podporu 
STROMY 2013. Neváhali jsme a využili jsme vizi Ing. 
Jaroslava Krejčího (Krajinotvorné studie, plány 
a projekce, územní systémy ekologické stability, 
zahradní a sadovnické projekce) na založení nové linie 
lípové aleje, kterou jsme zpracovali do žádosti. Tu 
Nadace ČEZ vyhodnotila jako úspěšnou a my jsme 
obdrželi necelých šedesát tisíc korun. 
Na konci října provedla firma Realizace okrasných zahrad 
Koněšín výsadbu nové aleje. Ta v budoucím čase nahradí 
tu současnou alej, která těsně lemuje poměrně vysoce 
frekventovanou komunikaci a vykazuje zdravotně 
nepříliš přesvědčivý vzhled. 
Starší a poškozené lípy této aleje by měla nahradit tato 
nově provedená výsadba. Linie její výsadby v návesním 
parkovém prostoru by měla zajistit podmínky pro její 
honosný vzrůst pro obdiv generací občanů, které po nás 
přijdou. 

 

Vodovod, kanalizace a čistírna 
odpadních vod v městysi Višňové 
Informace o průběhu prací na novém zdroji pitné vody 
pro městys Višňové: 
V současné době je dokončen a předán nový 
hydrogeologický vrt. Jeho hloubka je 40 metrů. 
Vystrojen je PVC zárubnicemi 200/7,5 mm 
s hygienickým atestem na pitnou vodu. Po dokončení 
vrtu byla podána žádost na vodoprávní úřad Znojmo 
o povolení k provedení hydrodynamické čerpací 
zkoušky v délce trvání 21 dnů. V rámci čerpací zkoušky 
bude nepřetržitě odčerpáváno předepsané množství 
vody. Současně bude sledován pokles hladiny vody 
v čerpaném vrtu. Stejně musí být během čerpací 
zkoušky kontrolována hladina vody ve stávajícím vrtu. 
Před ukončením čerpací zkoušky budou odebrány 
vzorky vody pro provedení chemického 
a bakteriologického rozboru vody. Na základě údajů 
získaných při čerpací zkoušce budou stanoveny 
parametry pro následné využívání vrtu. Je to zejména 
stanovení optimálního nebo maximálního množství 
odběru vody z vrtu. Jen dodržením těchto pravidel lze 
dosáhnout co nejdelší životnosti vrtu. Ta může být 30 
let a více. 
Informace o termínech výběru vodného a stočného: 

v pátek 29. listopadu  

od 12:00 – do 18:00 v místnosti matriky na OÚ 

 v pátek 13. Prosince 

od 14:00 – do 14:45 na DPS pro obyvatele DPS 

od 15:00 – do 18:00 v místnosti matriky na OÚ 

Ceny dle platného ceníku: 
Vodné - 20,00 Kč/m

3
 

Stočné (pro nemovitosti připojené na kanalizaci) – 
24,00 Kč/m

3
 

Stočné (vyvážení septiků do ČOV) – 32,00 Kč/m
3
  

                                                                                                                                                                                        
Hynek Čada 

 

 

ov
měření hloubky 
 

vrtná souprava 

nová lipová alej 



Do oslav posvícení patřilo už sobotní stavění máje v popoledním čase. Na večer uspořádala tělovýchovná jednota ve sportovní hale 
taneční zábavu se skupinou Artemis. Úspěšnost a oblibu tanečních zábav ve Višňovém jen potvrdila početná účast. 
Program Višňovského posvícení doplňovaly v tomto roce již osmé višňovské trhy.  Ty se staly zažitou příležitostí nejen pro nákup, ale 
i společenskou záležitostí. 
Hlavním programovým dnem však byla posvícenská neděle. Ta začala sváteční nedělní mši v kostele sv. Jana Křtitele se začátkem v 8 
hod. za účasti krojované chasy. Po mši byla slavnostně odhalena pamětní deska hudebníkovi, skladateli a kapelníkovi Josefu Indrovi 
k výročí jeho 120. narozenin. Informace týkající se jeho života, hudební produkce vydal pan Josef Kolář, který se zasloužil i za odhalení 
desky. Přítomní si z úst jmenovaného vyslechli stručný životopis tohoto umělce. Poděkovat za tento počin přišli i členové jeho rodinných 
potomků. 
Výstava, která byla v prostorách zámku připravena, Život a dílo Josefa Indry, dala návštěvníkům doplňující informace o této osobnosti. 
Po slavnostním odhalení desky mohla dechová hudba Petrovanka vyrazit po obci, aby mládenci pozvali všechny občany, návštěvníky 
na tradiční odpolední zavádění. 
Na 10. hodinu připravilo ředitelství základní školy Den otevřených dveří při příležitosti dokončení stavebních prací, kdy v rámci programu 
Zelená úsporám byla provedena výměna oken, zateplení budov a nová fasáda. Následných prohlídek školy v 10.00, 13.30 a 15.00 hod. 
se zúčastnila celá řada rodičů, hostů a návštěvníků. Jejich hodnocení vypovědělo o skutečně kvalitní práci této přední komunitně 
pracující školy. 
Místní organizace českého svazu zahrádkářů připravila na neděli tradičně velmi pečlivě připravovanou Výstavu ovoce, zeleniny, květin 
a výtvarných děl žáků ZŠ. Tu jste mohli zhlédnout v prostorách nákupního střediska COOP a ocenit práci a především výsledky pěstitelů. 
V čase tradičního zavádění, kterému předchází vzdání pocty památce obětí světových válek ze strany višňovské chasy, bylo náměstí 
zaplněno višňovskými, jejich hosty, návštěvníky. Kolorit posvícení doplňovali stánkaři a zábavné atrakce. Přibližně 20 mladých 
krojovaných párů pak tančilo pod májí. Místní zvyklost pak naplnilo zavádění ženatých a nově vdaných. 
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Děkuji Občanskému sdružení Višňové, městysi Višňové a Výchovnému ústavu Višňové, také všem drobným dárcům, kteří se finančně 
podíleli na nákladech spojených s odhalením desky panu Josefu Indrovi a občanům, kteří se odhalení pamětní desky zúčastnili. 
Všem těmto také děkuje rodina Josefa Indry zastoupena Vokounovými a zástupci obce Rešic. 
         Josef Kolář 

 

Tradiční posvícení 

 

Poděkování 

SDH Višňové 

 

Sbor dobrovolných hasičů jako spolek ve Višňovém má na padesát členů. Z toho je 15 členů zásahové jednotky, kterou obec povinně 
zřizuje ze zákona a která je zařazena do 3. skupiny požární ochrany. Toto zařazení znamená: 
- zasahovat i v katastrálních územích mimo Višňové dle Požárního poplachového plánu kraje JMK, 
- povinnost výjezdu v plné výstroji a výzbroji do 10 minut od vyhlášení požáru. 
Naše jednotka je schopna vyjet v plné výzbroji a výstroji do 5 minut. Všichni členové jsou pravidelně školeni dle příslušných předpisů 
a velká část členů této jednotky pracuje přímo v městysi Višňovém. Tato připravenost umožňuje výjezd k zásahu v kteroukoli denní či 
noční dobu. Na rozdíl od JSDH Višňové tento fakt nejsou schopny garantovat okolní obce. Této připravenosti je si velmi dobře vědom 
i Hasičský záchranný sbor JMK.  
V loňském roce jsme získali zdarma převodem od JMK pro nás nové zásahové vozidlo CAS 25. To prošlo v letošním roce důkladnou 
repasí, kterou provedla odborná firma. Přesto však významnou část prací prováděli hasiči svépomocí. Tato repase byla financována 
z dotace JMK ve výši 550.000,-- Kč. Agroservisu 1. zemědělské Višňové patří dík za 100.000,--, kterými velmi významně přispěl na požární 
připravenost vozidla. Prodejem starého zásahového vozidla se do rozpočtu obce vrátilo 140.000,-- Kč. V současné době je vozidlo plně 
vybaveno a připraveno k zásahu.  Během provozu vozidla se potvrdilo, jak nakolik byla obměna vozového parku potřeba: 
Naše jednotka zasahovala: 

- 15. 7. 2013 – požár polního porostu malého rozsahu u vodárny směrem na Horní Dunajovice. 
- 3. 8. 2013 – obrovský požár při žňových pracích u obce Újezd. Požár zasáhl 80 ha polí. 
- 4. 8. 2013 

. 9.45 – na žádost rybářského svazu vyjíždí naše jednotka čeřit vodu na přehradu do Horních Dunajovic. 

. 19.58 – vyhlášen poplach operačním střediskem. Jedná se o technickou pomoc – spadený strom, směr Miroslav. 
       . 22.50 – vyhlášen znovu poplach operačním střediskem. Záchrana osob a zvířat – otevření prostor, osoba neotvírá. 
- 6. 8. 2013 – Požár v katastru obce Želetice. Požár slámy na poli. 
- 16. 8. 2013 – požár poblíž obce Skalice. Jednalo se o nebezpečné pálení slámy. 
- 24. 10. – Technický zásah ZEA a. s. Hostěradice. 
- 7. 11. – Likvidace padlého stromu za obcí Tvořihráz. 

Letos jsme získali dotaci od JMK ve výši 110.000,-- Kč na vybavení zásahového vozu a jednotky. Koncem letošního roku nám ještě JMK 
poskytl dotaci 94.000,- na zásahové obleky a přilby. Do odpovídající úrovně je třeba zajistit prostředky na pořízení dopravního 
hasičského automobilu.  
V letošním roce jsme též zahájili svépomocí přístavbu hasičské zbrojnice. Rozšíření prostor bylo nutné k uvolnění garáže zásahového 
vozidla, která sloužila nejen jako garáž, ale i sklad, dílna a částečně i šatna. Sklad bude přesunut do nově vznikající části, a šatna bude 
svépomocí přestavěna. To, že se přístavba provádí svépomocí, obci ušetří cca 200.000,-- Kč oproti cenám, které předkládaly odborné 
firmy. Celkové náklady se po jejím dokončení budou pohybovat kolem 150.000,--.        
                            Pavel Havelka 
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Letošní krásný podzim nám nabídl širokou 
škálu námětů a aktivit. S dětmi jsme přírodu 
pozorovali, sbírali přírodniny, prožívali 
posvícení. Na zahrádkách jsme ochutnávali 
vypěstované plody. Při návštěvě u Jedličků 
měly děti možnost podívat se na tradiční 
způsob výroby povidel a současně 
i ochutnat. S výtvarnými pracemi a 
podzimníčky vyrobenými s rodiči se děti 
prezentovaly na výstavě ovoce a zeleniny 
ČZS Višňové. 

 

 

   

Podzim v mateřské škole 

 

Den vzpomínek Den válečných veteránů je den věnovaný památce válečných 
veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den 
vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den 
připomínán i v České republice. Počínaje loňským rokem si 
symbol tohoto dne připomínáme i ve Višňovém. Památku 
těch, kteří bojovali za naši současnost a kteří přinesli oběť 
největší, své životy. Ve Višňovém po I. světové válce čtyřicet 
rodin postrádalo tyto muže. 
V neděli 10. listopadu 2013 na Den vzpomínek se sešlo několik 
desítek lidí, aby uctily památku višňovských obětí – mužů, 
kteří pro naši současnost přinesli svou největší oběť – vlastní 
život. Po žalmu, v podání višňovského kostelního sboru, 
přednesl v několika větách význam piety tohoto dne starosta, 
který položil i věnec k památníku obětí I. a II. světové války, 
který je na náměstí spolu se sochou sv. Václava. Zpěv státní 
hymny toto pietní setkání ukončil. 

 

 

Hřbitov – uzavření vody 
Dne 12. 11. 2013 byla na hřbitově uzavřena voda. Hřbitov byl převeden 
na zimní provoz. 

 
Adventní věnec, vánoční výzdoba 

I na letošní advent obec připravuje adventní věnec. Vlastní věnec bude 
vyroben v zahradnictví výchovného ústavu. Elektrické připojení věnce i 
vánoční výzdoby provede firma Mores.  
Rozsah letošní vánoční výzdoby bude obdobný jako v loňském roce. 
Vánoční osvětlení stromu na náměstí bude nahrazeno novým, které 
bude na základě darovací smlouvy předáno obci společností E.ON.  
Celá tato vánoční výzdoba se rozsvítí první adventní neděli 1. 12.  

 

 

Pod Starou horou 
V současné době připravuje projekční firma SMI Znojmo projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro lokalitu Pod Starou horou, 
kde na základě zastavovacího plánu vzniknou stavební místa pro 21 rodinných domů.  
O tom, že tato myšlenka jde správným směrem, nás přesvědčují podané žádosti o stavební místa v této lokalitě.   
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Městys Višňové nabízí k prodeji upravený stavební 
pozemek p. č. 1422/97 určený pro RD v lokalitě Rajčule. 
Pozemek je o velikosti 605 m

2
. Cena je 250 Kč /m2. 

K pozemku budou přivedeny inženýrské sítě. 
 

Pozemek pro výstavbu RD 

Palivové dřevo 
 

 
 

Energie pod kontrolou 

Obyvatelstvo Višňové 

Městys Višňové nabízí měkké palivové dřevo (vrbové, 
borové). Cena je 690 Kč včetně DPH. 

 

 

Vývoj počtu v roce 2013 (počet obyvatel k 31. 12. 2012 – 1097) 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 

1097 1093 1092 1094 1092 1093 1101 1100 1101 1102 

Věkové rozložení 

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

Muži 27 68 96 83 75 86 64 36 15 1 

Ženy 26 63 82 69 78 73 70 54 33 3 

Celkem 53 131 178 152 153 159 134 90 48 4 

Průměrný věk Višňovského občana: 42,09.  

 

 

Městys Višňové uzavřel s obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou smlouvu, prostřednictvím které bude tato společnost 
zajišťovat dodávky elektrické energie a plynu za ceny, které svou úrovní přinesou další úspory. Tato společnost se uzavřením smlouvy 
s městysem Višňové otevřela i višňovským firmám a domácnostem, které mají možnost si na úřadě vyzvednout Žádost Energie 
pod kontrolou. Po vyplnění a přidání potřebných podkladů jim společnost zašle návrh smlouvy pro efektivnější nákup jednotlivých 
energií.  

 

 

Partnerství SKUPINY ČEZ 

 

V průběhu roku 2013 jsme pořádali několik významných akcí, na kterých se partnersky podílela Skupina ČEZ. Bez jejího přispění by se 
některé z nich neuskutečnily. Jednalo se o: 

- Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – kvalifikace Višňové, 20. 4. 2013 
- Pouť městyse Višňové, 29. – 30. 6. 2013, 
- Višňovské kulturní léto, 17. – 21. 7. 2013, 
- Posvícení městyse Višňové, 19. – 20. 10. 2013, 

Obdobně tomu bylo i ve Svazku obcí Moravia, v jehož rámci se uskutečnily tyto akce:  
- Tvořihrázský košt 2013 – Tvořihráz, 31. 3. 2013, 
- O pohár starosty Žerotice – 3. 8. 2013, 
- Prázdninové loučení a soutěž „O nejlepší guláš“ - Horní Dunajovice, 25. 8. 2013  

 

Výzva pro občany - kniha 

V současné době jsme zahájili sběr dat, fotografií, dobových dokladů. Z těch bychom chtěli čerpat při vytváření knihy „Višňové“, která 
bude vydána při příležitosti oslav 780 let od první písemné zmínky o Višňovém.  
Obracíme se tedy na Vás, občany, abyste nám poskytli tyto cenné podklady, které by mohly být pokladem či součástí této knihy. 
Materiály typu historických fotografií, fotografií z důležitých či jinak významných událostí, fotografie z činnosti jednotlivých organizací 
a spolků, podklady ze spolkové práce, různá pro dnešní dobu cenná vysvědčení, různé doklady, rozhodnutí, ale i jinak zajímavé 
a pro současnost podnětné materiály.  
Ty můžete přinést do obecní knihovny. Po naskenování písemností či fotografií Vám budou opět navráceny. V případě již digitálního 
archivování je můžete předat přímo na úřadě p. místostarostovi.  
Byli bychom velmi potěšeni, kdybyste tak učinili do konce měsíce listopadu letošního roku. 
Díky Vámi poskytnutým materiálům může vzniknout kvalitní kniha, která osloví nejen nás, současníky a občany Višňového, ale i zájemce 
z široké veřejnosti a budoucí čtenáře. 
Předem Vám velmi děkujeme. 
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 Nabídka inzerce 

Pro občany je soukromá inzerce prostřednictvím zpravodaje 
zdarma. Podnikatelská inzerce je zpoplatněna. Využijte tuto 
možnost v příštím čísle zpravodaje, jehož uzávěrka bude 15. 
ledna 2014.  
Městys Višňové prodá již použitý stavební materiál: 
Tašky Bramac á 5,- Kč/ks (cca 3150 ks), 
Eurookna 180 x 240 cm á 300,--Kč 
Informace na úřadě nebo tel.: 515339130. 
Městys Višňové nabízí k pronájmu prostory bývalé 
spořitelny, kde je možné zřídit např. byt, ordinaci či prodejnu. 
Bližší informace můžete získat buď na úřadě, nebo na tel.: 
515339130. 
Stavební místa v lokalitě Cihelna. Znojemské reality 
(www.znojemske-reality.cz , tel. 515 261 999). 
Prodám televizi včetně set-top-boxu, levně. Tříletý tel: 
602239533. 
Provozovny masáží a kosmetiky v budově Cyklopenzionu 
Zveme vás do nově otevřené provozovny masáží a kosmetiky. 
Provozní doba dle objednávek. 
Masáže - rekondiční, regenerační a relaxační - Hejlková Marie 
777 261 431  
Kosmetika - čištění pleti, úprava, barvení obočí a řas, masáž  - 
Čejková Anna 732 417 265 
Možnost zakoupení dárkových poukazů. 
Těšíme se na vaši návštěvu! 
Městys Višňové nabízí nájemní byt 3 + 1 o velikosti 96 m2. 
Jedná se o byt v 1. patře budovy č. p. 212 nad úřadem 
městyse. Byt je směřován východně a západně. Prošel 
celkovou rekonstrukcí. Vedle nové koupelny, WC, nových 
podlahových krytin je zde i nová kuchyňská linka 
s elektrospotřebiči. Dále nabízí možnost využití sklepních či 
půdních prostor. Měsíční nájemné činí 4.789,-- Kč + příspěvek 
na vybavení bytu. V případě zájmu kontaktujte 515339130. 
 

 
 
 
 

 

Plán kulturních a sportovních akcí  
Listopad 

- The Bear Educational Theatre:   
. Jackie and the Giant (pro děti I. stupně)  
  18.11 v 9.00, ZŠ v kinosále
  
. Grammar Alien Show (pro děti II. stupně)
  18.11 v 11.00, ZŠ v kinosále
  

- Deváté višňovské trhy    
  16.11., ÚM, Ve Dvoře 

- Setkání seniorů     
  24.11., M, školní jídelna 

- Pracovní dílny pro rodiče a děti „Pečení 
perníčků“ 27.11., MŠ 

Prosinec 

- Vánoční výzdoba obce     

- Setkání dětí se sv. Mikulášem   
  5.12., ZŠ a MŠ 

- Vánoční slavnost v MŠ    
  11.12., MŠ 

- Vánoční vystoupení dětí MŠ v DPS  
  12.12., ZŠ 

- XVI. vánoční koncert žáků ZŠ a MŠ 
  14.12., ZŠ, kinosál  

- Vánoční višňovské trhy    
  21.12., ÚM  

- Štěpánský halový turnaj v kopané 
  26.12., TJ, hala 

- Taneční zábava – Vicomt  
  26.12., TJ, hala 

- Vánoční koncert v kostele  
  FÚ, kostel sv. Jana Křtitele 

- Rozloučení s kalendářním rokem na náměstí 
  31.12., občané  

Leden 2014               

- Přivítání Nového roku 2013 
  ÚM – náměstí – 1.1. 

- Tříkrálová sbírka 
  Charita – 6.1.  
- Společenský ples sportovců 
  TJ – 25.1. 

- Beseda o Turecku při turecké kávě   Knihovna 
Únor 2014 

- Školní společenský ples 
   ZŠ – 14.2.  

- Masopustní veselice 
  MŠ – 28.2.  
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V průběhu minulých měsíců jsme provedli rekonstrukci bytu č. 3 
v domě úřadu městyse. V daném bytu je dnes nová koupelna, 
ve které je sprchový kout, skříňkové umyvadlo se zrcadlem, 
koupelnový radiátor a bojler, nové WC. Jednotlivé místnosti mají 
novou povrchovou úpravu zdí a stropů. Na podlahách krom 
koupelny, WC a chodby je nové linoleum. Původní dveře dostaly 
nové nátěry, ostatní byly zakoupeny nové. Kuchyně je vybavena 
kuchyňskou linkou s kombinovaným sporákem, odpařovačem. Celý 
byt je do běla vymalován.  

 

Byt č. p. 212 
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Elektrowin 
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí 
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu namísto ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž 
malé množství toxické rtuti. Ročně tak na skládkách zbytečně skončí 75 kilogramů toxické rtuti. Pokud by se toto množství dostalo 
do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu 238 Máchových jezer. 
 „Úsporky“ do koše nepatří 
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné 
zdroje: zejména malé kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží mnoho let a spotřebují 
o 25–90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmí se vyhodit do koše, ale odevzdat k odborné recyklaci, kterou 
zajišťuje nezisková společnost EKOLAMP. EKOLAMP zpětně odebírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla. 
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora. 
 „Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší 
nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť 
může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy, která je nebezpečná především pro nervovou soustavu. 
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami 
Vysloužilé zářivky je potřebné odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či takzvaných malých sběrných nádob, kterých je 
nyní k dispozici více než více než 1500. „Nacházejí v obchodních centrech, úřadech a v řadě firem. Každoročně se jejich počet zvyšuje 
o další stovky.  Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek je na www.ekolamp.cz. 

Městys Višňové má sběrnou nádobu umístněnou na sběrném místě.  

Sběrné místo ve Višňovém se nachází v prostoru oploceného dvora za hřbitovem a je otevřeno tak, jak je ve výše uvedeném  článku 
Odpadové hospodářství. Sběrné místo je dostupné jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.  
O společnosti EKOLAMP s.r.o. 
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, 
GE Industrial a NARVA B. E. L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich 
zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz 
 

 

      
1. Investiční akce: 

 Místní komunikace Dědina – dlážky 

 Místní komunikace Stará hora 

 Příprava lokality Pod Starou horou 

 Autobusová zastávka a točna u školy 

 Oprava Větrného kola 

 
2. Kulturní, společenské a sportovní akce (částečný výpis z 

Plánu kulturních akcí na rok 2014): 

 Tříkrálová sbírka   
   Charita – 6.1.  

 Společenský ples sportovců      TJ – 25.1. 

 Beseda o Turecku při turecké kávě  
 Knihovna 

 Školní společenský ples     ZŠ – 14.2.  

 Divadelní představení „ Želetín“                    VÚ       

 Tradiční výstava vín    ČZS – 20.4.                 

 Vítání občánků   

 Divadelní vystoupení souboru Návrat                                

 -  Višňovská 15                  ZŠ – 17.5.       

 - Dětský den                   SDH – 31.5.       

 - Školní akademie     ZŠ - 20.6. 

 Tradiční pouť, oslavy 780 let od první písemné zmínky
    TJ, ÚM – 28. – 29.6. 

 Oslavy 780. let od první písemné zmínky o Višňovém, 
setkání rodáků (svěcení knihy Višňové, symbolů 
Višňového)    ÚM - 28.6.   

 taneční zábava     TJ – 28.6. 

 Tradiční pouť     TJ – 29.6. 

 
 

 

 VIŠŇOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO   

 16. – 20.7. 

 Čtvrtý filmový festival  ÚM, SDH – 16. – 20.7. 

 Přátelské fotbalové utkání:  

 Staří páni Višňové - Slavoj Houslice   

    Staří páni – 19.7. 

 Dřevořezbářské sochání ÚM 

  Tradiční posvícení  TJ, ÚM – 18. - 19.10.    

  Taneční zábava  TJ - 18.10. 

 Tradiční posvícení  TJ – 19.10. 

  Výstava ovoce, zeleniny a květin  ČZS – 19.10. 

  Koncert LŠU Letovice                  VÚ   

 Setkání seniorů   zastupitelé – 23.11.                                                     

 Vánoční koncert ZŠ 

 Štěpánský halový fotbalový turnaj, taneční zábava

    TJ – 26.12.  

 Vánoční koncert v kostele 

 Ukončení roku 2014 na náměstí     občané – 31. 12. 

 V době od dubna do prosince každou třetí sobotu 

v měsíci višňovské trhy, 

 Fotbalová utkání TJ Višňové dle rozpisů jednotlivých 

soutěží  

 

Připravujeme na rok 2014 

http://www.ekolamp.cz/
http://www.ekolamp.cz/
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