
oslovuji Vás v dubnovém čísle zpravodaje našeho městyse 
a zdravím Vás. Cyklus a vydání druhého zpravodaje tohoto roku 
nám oznamuje, že čas již ukrojil čtvrtinu z letošního roku. Rok 2014, 
jehož vývoj ani v počasí se vůbec nezrcadlí v tom loňském. Zatímco 
na konci toho loňského jsme na konci března odhrnovali ještě 
padající sníh, ten letošní nás plně zapojuje do jarních prací. 
Od času minulého zpravodaje jsme v oblasti kultury měli možnost 
v rámci plesové sezóny absolvovat školní společenský ples, kterému 
stejně jako každý rok vévodilo velmi pěkně připravené předtančení 
vycházejících žáků základní školy. 
V úvodu března při masopustu pro nás připravili hasiči rej masek 
po obci. Ten se již po léta zařadil, a dnes jasně patří, k perfektně 
připravovaným a organizovaným obnoveným tradicím. A to nejen 
ve Višňovém. V polovině měsíce pro nás škola s městysem 
a mažoretkami připravily program Laxssi show. Při němž jsme měli 
možnost zhlédnout krásná vystoupení děvčat v nádherných 
barevných kostýmech, a to jak těch v Laxssi, tak i v mini Laxssi. 
Program byl doplněn o vystoupení nově vzniklého kroužku lidových 
tanců při ZŠ Višňové. Závěr vyplnily tanečnice v džínách 
a kovbojských kloboucích z republikově velmi úspěšné countryové 
znojemské skupiny Zuzana. 
Po tomto pátečním vystoupení vítal kinosál v neděli vystoupení 
žáků 1. stupně základní školy s představením Budulínek, muzikálu 
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. I tento program doplnil kroužek 
lidových tanců.    
V úvodu dubna jsme měli možnost zúčastnit se Listování s Lukášem 
Hejlíkem, tentokrát s knihou Faktor Merde, při kterém nám tento 
známý herec představil i samotného autora Stephena Clarkeho.  
Rozběhlo se i jarní soutěž fotbalových soutěží, ve kterých nás 
reprezentují muži, dorostenci, starší žáci, žáci a družstvo přípravky. 
V následujícím čase máme před sebou Velikonoce. S nimi je spojen 
zahrádkáři velmi precizně připravený 36. ročník Výstavy vín. Tento 
rok pro nás zahrádkáři připravili téměř čtyři stovky vzorků, které 
můžeme vychutnat za doprovodu cimbálové muziky tradičně o 
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velikonoční neděli. S hodnocením vzorků vín, které se 
uskutečnilo v pondělí 7. dubna, se můžete seznámit 
na webových stránkách zahrádkářů nebo obce.   
Spolu s ochutnávkou nás v sobotu před Velikonocemi čekají 
letošní první trhy. Přijďte navštívit tyto trhy, kterým jste 
v minulých letech svou návštěvou a podporou prokázali jejich 
životaschopnost a potřebnost.  
Z pohledu pracovních povinností, pak při již schváleném 
rozpočtu městyse pro rok 2014, nás čeká několik investičních 
akcí, které svým rozsahem nedosahují velikosti těch v letech 
minulých, ale rozhodně svým významem jsou již dlouho 
očekávané Vámi, občany. Mezi ty nejdůležitější a dlouhodobě 
nejočekávanější patří rekonstrukce komunikace v Dědině v části 
dlážděné komunikace, nová komunikace v lokalitě rodinných 
domů na Staré hoře a Autobusová zastávka a točna u školy.  

      
   Vladimír Korek 

 

Z pranostik na březen, duben:  
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato. 
Březen bez vody - duben bez trávy. 
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě. 
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 
Co duben našetří, to květen spálí. 
 
Velikonoce  
Velikonocemi každoročně ožívá mystérium znovuzrozeného života. 
Jsou největšími svátky křesťanů spjatými s památkou smrti 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
K Velikonocům se váží naděje věřících všech konfesí na duchovní 
obnovu života. Pro mnohého člověka zůstává smysl svátků jara 
s velikonočním tajemstvím skryt anebo stojí ve stínu Vánoc, které 
dnes znamenají dominantu roku. Snad je to tím, že se část lidské 
společnosti po mnoho generací odklání od hledání duchovních 
hodnot a směřují jinými cestami. Zesvětštění více zasáhlo Vánoce 
než Velikonoce, které slaví většinou věřící. 
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Na 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňové byl schválen rozpočet městyse pro rok 2014. Sestaven byl jako přebytkový. V rámci 
rozpočtu byly schváleny i žádané neinvestiční příspěvky pro místní organizace. TJ Višňové - 80.000,--, SDH - 30.000,--, Myslivecké 
sdružení Stará Hora - 5.000,--, Český zahrádkářský svaz - 20.000,--, divadelní sdružení Návrat - 15.000,-- 
Do doby jeho schválení hospodařil městys v rámci rozpočtového provizoria, které pro toto překlenovací období zastupitelstvo schválilo 
5. prosince 2013.  

 

V závěru měsíce března proběhl Závěrečný 
přezkum hospodaření městyse Višňové v roce 
2013. Proveden byl týmem pracovníků odboru 
kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
s výsledkem bez chyb a nedostatků.  
Přezkum hospodaření městyse za daný rok se 
vždy skládá z dílčího a závěrečného, jehož rozsah 
je časově v délce 4 pracovních dnů. 
 
 

 

Obvykle v úvodu roku jsou vyhlašované dotační tituly především jednotlivými 
ministerstvy, Jihomoravským krajem, Nadací ČEZ, Skupinou ČEZ, apod. Ty se 
pro nás staly výzvou, abychom podali ve vybraných titulech námi připravované 
žádosti. Takto jsme jich připravili celkem osm. Přestože se o prostředcích pro tyto 
dotace ve většině případů teprve bude rozhodovat, dnes již víme, že Nadace ČEZ 
zamítla účelnost našich dvou žádostí. Jednalo se o akci Rekonstrukce kurtu u školy 
a v případě druhém o prostředky na výsadbu stromů.  Prostředky od Skupiny ČEZ 
na kulturní akce jsou již na cestě. 
Pevně musíme věřit ve skutečnost, že příslušné rozhodovací komise vyhodnotí 
naše ostatní žádosti jako opodstatněné.  

 

Díky schválenému rozpočtu pro letošní rok můžeme začít realizovat i akce, které jsme si naplánovali. Bezesporu těmi nejdůležitějšími 
a nejočekávanějšími jsou asfaltová komunikace v dlážděné části v Dědině a současně komunikace v lokalitě rodinných domků na Staré 
hoře. Jenom ti, co v těchto částech obce bydlí nebo sem často dochází, mohou potvrdit, jak jsou tyto úseky náročné pro cestování 
a obtížně překonatelné v časech, kdy se počasí rozmaří. 
Pro naplnění úmyslu větší bezpečnosti dětí a dopravy v prostoru před školou, ale také v Nové ulici, bude firmou Miloš Ryšavý Vémyslice 
realizovaná stavební akce „Autobusová zastávka a točna u školy“.  
Z těch menších, které svým významem oslovující buď jen část obyvatel Višňové, nebo jen určitou věkovou skupinu, či slouží veřejnému 
účelu, aniž by za běžných podmínek občané pociťovali jejich význam, je třeba jmenovat:  údržba a oprava dětského hřiště u benziny, 
změna vytápění - plynofikace úřadu městyse, nákup vlečky k traktoru. Je samozřejmě zapotřebí i pokračovat v další etapě opravy 
vodoteče Višňovského potoka a vyčištění koryta potoka za hřištěm, které navazuje na dešťovou kanalizaci z Nové ulice. Je třeba opravit 
levou část hřbitovní zdi, která vůči té pravé opravené působí neutěšeným dojmem. Dále realizovat požadavek z řad obyvatel 
na zbudování parkoviště u bytovky, zapotřebí je třeba dokončit garáž a oplocenku u hasičské zbrojnice, nutné je zrekonstruovat veřejné 
osvětlení v části Sádek. Povinností pro nás zůstává i peníze získané z dobrovolného vstupného při loňském filmovém festivalu investovat 
do opravy Větrného kola.  
Nelze však zůstat jen u letošního roku. S potřebným výhledem je třeba i plánovat a připravovat akce, jejichž realizace se týká 
následujících roků. Proto hledáme prostředky na zřízení víceúčelového parkoviště na náměstí, na zbudování inženýrských sítí k lokalitě 
pro rodinné domy Pod Starou horou, pro zbudování sociálních bytů v podkrovních prostorách obecního domu, na další část realizace 
průtahu obcí ve spolupráci s SÚS a jiných dalších potřebných a důležitých věcech.  

 

Termíny odběru odpadu na sběrném místě v oploceném objektu za hřbitovem ve Višňovém:  
- do odvolání bude sběrné místo otevřeno každý pátek mezi 15.00 a 17.00 hod. Žádáme Vás, abyste odpad určený na sběrné 

místo vozili v daných termínech a v daném čase.  
Termíny na další období budou zveřejněny v příštím zpravodaji. Ve sběrném místě můžete uložit veškerý elektroodpad, bioodpad, staré 
železo, pneumatiky, nápojové kartony v igelitových pytlích, které si můžete vyzvednout na úřadě, baterie - monočlánky.  
Sběrné nádoby ke třídění textilu, obuvi provozuje v naší obci Oblastní charita Brno. V minulém čase došlo ke změně smluvních partnerů 
Charity, což bylo spojeno se skutečností, že jsme museli dočkat času, než budou béžové kontejnery firmy RE-CO CZECH nahrazeny 
modrými firmou ASA.  
Firmu Eko-kom jsme požádali o doplnění Vámi žádaných kontejnerů na papír na jednotlivých kontejnerových hnízdech.  
Stavební suť bez dalších příměsí je možné uložit v oploceném prostoru objektu za bývalou kotelnou u ZŠ po předchozí úhradě na úřadě 
(1 autovlek -   Kč 250,-- včetně DPH, 1 stavební kolečko -   Kč 30,-- včetně DPH). 
Termín svozu nebezpečného odpadu (ze sběrného místa)  22. květen  
Svoz nebezpečného odpadu je prováděn firmou AVE přímo ze sběrného místa. 
Do nebezpečného odpadu patří: 

- olověné akumulátory včetně elektrolytu 
- barvy v uzavřených nádobách 
- plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje 

Obracíme se tedy na Vás, abyste využili blížícího se termínu a odevzdali veškerý nebezpečný odpad na sběrné místo.  
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Historie vývoje lidské společnosti dokazuje, že člověk poznal již v dávnověku dva mocné živly: vodu a oheň. Živly, které mu sloužily 
k usnadnění života, ale často ho i ohrožovaly. Zkušenost poučila lidi, že účinné čelit živlům a přírodním katastrofám, bojovat za záchranu 
hodnot vytvořených lidskou prací i přírodou, je možno jen kolektivně organizovanou ochranou. Proto vznikají první dobrovolné 
organizace těch, kteří velmi obětavě bojují s ohněm či povodněmi. K ochranným opatřením proti ohni vydala Marie Terezie 21. srpna 
1751 ,,Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského”, podle něhož byl každý občan volán 
k odpovědnosti při jeho nedodržování. V 60. letech 18. století se k nám šíří zvěsti o zakládání hasičských spolků v cizině, ale teprve roku 
1864 vznikl 1. český sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech. V roce 1896 již bylo ve 35 župách zaregistrováno 822 sborů. Z toho 
na Moravě 763 s 21 tisíci členů. V téže době se začínají psát dějiny Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém, který byl podle skromných 
písemných dokladů založen v roce 1897. Vznik sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém je datován dnem 25. dubna 1897. Na jeho 
činnosti se v té době podílelo 32 členů. Jako základní vybavení byla zakoupena ruční stříkačka, hadice, žebříky, sekyry, háky, lezecké pásy 
a trubky. Každý aktivní člen potom obdržel přilbu, oblek, a čamaru. V letech 1897-1922 zasahovali višňovští hasiči i přes skromné 
vybavení úspěšně u 14 požárů nejen ve Višňovém, Křepicích, Horních Dunajovicích, ale také v Trstěnicích, Skalici, Morašicích a Medlicích. 
Nebyla to však pouze činnost hasičská, kterou žil sbor. V kronice se můžeme dočíst o pořádání mnohých kulturních a sportovních akcí. 
Veškeré vydělané peníze sloužily k zakoupení dalšího vybavení. Na tomto místě nesmíme zapomenout na mnoho přispívajících členů 
sboru, kteří ač se aktivně neúčastnili činnosti, jejich finanční pomoc byla značná. Od roku 1922 jsou zápisy v kronice obsáhlejší. Můžeme 
se zde dočíst o skutečně pestré činnosti sboru. Hasiči nejsou pouze organizací k potírání ohně, ale přispívají také ke kulturnímu životu 
obce. Jen namátkou zde uvádíme každoroční pořádání dožínkových slavností, kateřinských zábav, plesů a mnoha různých výletů. 
Do 2. světové války nacvičili členové sboru tři divadelní představení, která se setkala s velkým úspěchem. V kronice je dále zmínka 
o pomoci sboru bratrům hasičům, kteří se ocitli pro přestárlost v chudobě. Hlavní činností však i nadále zůstávají preventivní cvičení, 
údržba techniky a výstroje, organizování požárních žňových hlídek, ale také účast na župních sjezdech a přehlídkách a v neposlední řadě 
to nejdůležitější, tedy výjezdy a úspěšné zásahy u požárů. Za zmínku určitě stojí, jaká byla tehdy připravenost SDH. 3. června 1923 – 
cvičení se stříkačkou v 1 hodinu 30 minut. Za čtvrt hodiny po vyhlášení poplachu se dostavili všichni členové.” Tolik kronika . V roce 1935 
nastává velký rozmach hasičské činnosti. Ohlédnutí do minulosti volá po ještě účinnější ochraně před živelnými pohromami, jakými jsou 
voda a Oheň. A tak si všichni uvědomují, že včas vynaložené peníze ochrání před ztrátami ještě větších hodnot. Za tohoto vědomí bylo 
postaveno v letech 1935-1936 nové hasičské skladiště. V roce 1938 byly zakoupeny ze zemské podpory a vlastních finančních prostředků 
hadice uniformy a další technické vybavení. A konečně v roce 1939 byla převzata a slavnostně vysvěcená nová stříkačka, na kterou 
polovinou obnosu přispěla obec. Bohužel tato léta rozvoje byla přerušena 2. světovou válkou, která znamenala útlum činnosti sboru. 14. 
října 1939 vstoupily v platnost nové stanovy sboru a 28. února 1940 bylo zakázáno nošení stejnokrojů a musely být odevzdány odznaky, 
prapory a jiné upomínky na Československou republiku. Hasičská sborovna je zapůjčena mlékárenskému družstvu. Od 17. listopadu 1941 
přebírá požární službu Civilní protiletecká ochrana. Aktivní činnost sboru byla opět obnovena po válce. V roce 1947 proběhly 
ve Višňovém oslavy 50. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů za hojné účasti veřejnosti. Byla sloužena polní mše svatá, uskutečnil se 
koncert pod zámeckými kaštany. Odpoledne potom bylo uspořádáno požární cvičení a celé oslavy vyvrcholily veslicí. Finanční výtěžek byl 
věnován na pořízení hasičské výzbroje. V roce 1948 složili všichni členové hasičského sboru slavnostní slib. Činnost sboru pokračovala 
ve stejném duchu jako před válkou.  
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Divadelní kroužek nastudoval několik 
divadelních her, které slavily 
mimořádný úspěch. V 50. letech se sbor 
začal potýkat s neduhem společným 
pro mnoho dobrovolných organizací, 
a to s poklesem činnosti a malou účastí 
členů na všech pořádaných akcích. 
Nicméně tento jev neměl vliv 
na zabezpečení akceschopnosti sboru. 
V roce 1953 začali hasiči působit 
preventivně formou protipožárních 
prohlídek v obci, aby se tak poukázalo 
na neutěšený stav hasičské zbrojnice 
a výstroje. Přestože bylo přislíbeno 
zahájení stavby zbrojnice nové, tato 
byla otevřena po velkých nesnázích, se 
kterými se stavba potýkala, až v roce 
1958. Hasičský sbor zároveň obdržel 
nový požární vůz v celkové hodnotě 163 
100 Kč. Začátkem 70. let se situace 
ve sboru zlepšila. Každoročně byly 
pořádány pouťové zábavy, hasiči 
organizovali tradiční posvícení a mnoho 
dalších akcí. Dobrovolná činnost 
naplňující myšlenku ,,bližnímu 
k ochraně” přispěla k úspěchům, který 
sbor dosáhl. 



 

Pro letošní rok v rámci programu úřadu práce nám byly 
schváleny 4 pracovní místa v projektu veřejnoprospěšných 
prací termínem zahájení 1. duben 2014. Počet zájemců o tyto 
pracovní místa převýšil možnost nabídky. 
V tomto roce, ve kterém oslavíme 780 let od první písemné 
zmínky o Višňovém, se chceme v rámci těchto pracovních 
možností zaměřit především na úpravu zelených ploch. 
Na mysli máme především přeložení či výměnu obrub podél 
travnatých ploch, dlážděním zpevnit plochy pod kontejnery, 
údržbu a dorovnání travnatých ploch. Dále pak v rámci akce 
„Autobusová zastávka a točna u školy“ provedeme přeložku 
dálkového telefonického kabelu. Rovněž se budeme podílet 
na opravě levé části hřbitovní zdi z čelního pohledu. Chceme 
rovněž provést zbourání hospodářských objektů hyzdících 
prostory dvora za budovou úřadu městyse. Čeká nás i opravy 
audržovací práce na Větrném kole (zde použijeme prostředky 
z dobrovolného vstupného při loňském filmovém festivalu). 
Toto je jen výčet současně plánovaných prací vedle 
každodenní údržby veřejných prostor, pořádku a péče o zeleň.  
V oblasti zmiňované péče o zeleň již provádíme vyrovnávání 
travnatých ploch, které vzniklo sedáním zeminy, výkopy nebo 
i parkováním či přejezdy vozidel. V péči o zelené ploty bylo již 
prováděno především okolo kostela a hasičské zbrojnice jejich 
srovnání do primární formy, částečné základní zastřižení, 
na náměstí bylo provedeno jejich odplevelení. Obdobnou 
údržbu provádíme i prostoru zeleně před hřbitovem.     

 
 

V polovině měsíce března proběhlo kácení 5 topolů a vrby 
v Dědině. Na tyto stromy již v roce 2011 byla vypracována 
znalecká zpráva, v jejímž závěru je uvedeno, že v celém 
prostoru je třeba zeleň obnovit, topoly odstranit. Vlastní 
organizaci, provedení kácení a prodej dřeva řídil Ing. Vladimír 
Vališ.    

 

Jarní úklid 

 

V letošním roce již máme za sebou zametání místních komunikací, které 
prováděli zaměstnanci obce. Snažili jsme se především využít při něm 
metací kartáč a poměrně včasného termínu před Velikonocemi.  
Můžeme vyhodnotit, že metací kartáč se osvědčil jak do kvantity 
zametacích ploch, tak i do kvality zametání. Je samozřejmostí, že jsme 
se snažili o to, aby zametání probíhalo v době a za podmínek snížené 
prašnosti. I zmiňovaná včasnost dávala hospodyňkám dostatečný 
časový prostor pro umývání oken před Velikonocemi.  
Pokud jsme odstraňováním posypového materiálu z komunikací 
způsobili nepříjemnosti, omlouváme se. Vězte, že by svou prašností, byl 
tento posyp v pozdějších měsících velmi nepříjemný. Byl by 
i nebezpečným pro cyklisty a motocyklisty. 
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Kácení topolů v dědině 
 

Již několik roků přijíždí do Višňové herecký představitel doktora 
Jáchyma Kaliny ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, aby 
prezentoval vybrané knižní tituly formou scénického čtení dětem 
i dospělým. Tento projekt listování v podpoře čtenářské gramotnosti 
započala a každoročně pořádá základní škola. Pro letošek se pozvání 
zhostil městys Višňové.  
Nedělní podvečer 6. dubna měli možnost příznivci listování Lukáše 
Hejlíka zhlédnout jeho scénické čtení knihy Stephene Clarkeho Faktor 
Merde. Spolu s ním na pomyslných prknech višňovského kinosálu 
vystoupila Věra Hollá. Touto formou představená kniha z pařížského 
prostředí diváky velmi zaujala. Po skončení tohoto vystoupení Lukáš 
Hejlík představil samotného autora série knih Merde pana Stephene 
Clarkeho. Diváci měli možnost prostřednictvím překladu vyslechnout 
myšlenky jeho samotného. Spisovatel pak odpovídal i na dotazy, které 
mu byly z publika položeny. Ti, co si zakoupili nabízené knihy, měli 
možnost získat i věnování samotného autora.  
Nově v obecní knihovně najdete od Stepthene Clarkeho: 

- Merde!  Rok v Paříži 
- Už zase skáču přes Merde! 
- Celkem jde o Merde 
- Merde Impossible 
- Faktor Merde 

 

 

 

 

 

Program úřadu práce - VPP 

 

Stephen Clarke s Lukášem 
Hejlíkem ve Višňovém 

Parkový den v zámeckém parku 

Ve středu 9. dubna se uskutečnil v zámeckém parku 
Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové 
„Parkový den“.  
Parkový den se se svým zaměřením řadí mezi akce, jejichž 
smysl a záměr je multivýznamový. Tím prvotním je však 
bezesporu pořádek v parku, péče o něj. Jedná se tedy o práce 
spojené především s jarním úklidem ve formě vyhrabání 
trávníků, vysbírání kamenů, vysečení suchých travních 
a bylinných porostů, ošetření stromů, úpravy cest, vyčištění 
potoka a jeho koryta, vyčištění a úklidu kolem rybníky. Patří 
sem však i řada odborných prací v ošetření bohaté škály 
vegetace.  A v neposlední řadě je třeba vysbírat i odpadky, 
které po návštěvnících parku a jeho uživatelích zde zůstaly.  
Akce se zúčastnili nejen chlapci výchovného ústavu, ale i jeho 
zaměstnanci. Své ruce k dílu přidaly i děti mateřské školy. Park 
se zámkem jsou výraznými dominantami Višňové, a proto se 
prací spojených s jeho úklidem účastnili i pracovníci obce.   

 



V pondělí 7. dubna v sále Restaurace U Brázdů se uskutečnilo 
komisionální hodnocení vín pro 36. ročník Výstavy vín, která se uskuteční 
v neděli o Velikonocích, tj. 20. dubna 2014 od 10.00 hod. ve sportovní 
hale ve Višňovém. Pořadateli této regionálně významné akce je ZO 
Českého zahrádkářského svazu Višňové.  
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Podomní prodej se stal nešvarem posledních několika let. Agenti různých společností nás 
obtěžovali snad na každém místě. Díky jejich snaze prodat za každou cenu, za cenu lživých 
informací se stal tento prodej tak opovrhovaným. Městys Višňové byl jedním z prvních 
v republice, který schválil Tržní řád, jež tento druh prodeje zakazoval. Ostatní obce se 
postupně přidávaly a některé dokonce na dopravní značky jejich obce umístili tabulky, kde 
na zákaz tohoto způsobu prodeje upozorňují.  
Je mou povinností Vám sdělit, že o umístění zmiňovaných cedulí neuvažujeme, protože se 
jedná o umísťování místního obecního značení na majetek správy a údržby silnic. Jedná se 
tedy o vlastnický rozpor.  
Přes všechny opatření zůstává nejlepší prevencí těmto agentům neotvírat, případně s nimi 
vůbec nekomunikovat. V žádném případě jim nedávat faktury, smlouvy či osobní doklady, byť 
k pouhému nahlédnutí.     

 

Hodnocení vín 36. ročníku Výstavy vín   

 

Podomní prodej  

Omezení dopravy 

Pro občany je soukromá inzerce 
prostřednictvím zpravodaje zdarma. 
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.  
Využijte tuto možnost v příštím čísle 
zpravodaje, jehož uzávěrka bude 
27. května 2014.  

 Stavební místa v lokalitě Cihelna. 

Znojemské reality (www.znojemske-

reality.cz , tel. 515 261 999). 

 Stavební pozemek 

Městys Višňové nabízí k prodeji 
upravený stavební pozemek p. č. 
1422/97 určený pro RD. Pozemek je 
o velikosti 605 m

2
. Cena je 250 Kč/m

2
. 

K pozemku budou přivedeny 
inženýrské sítě. 

 Palivové dřevo 

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

3
. 

 Stavební materiál (tašky, okna, 

dveře) 

- Tašky Bramac á 5,-- Kč/ks 
(3150 ks) 

- Eurookna 180 x 240 cm á 
300,--Kč – 3 ks, 

Informace na tel. 515339130.  

 

 

 

V době od 15. 5. do 15. 8. 2014 bude 
omezena doprava v prostoru 
mezi objekty bytového domu č. p. 
301, rodinného domu č. p. 286 a 
základní školy č. p. 228 v městysi 
Višňové z důvodu provádění stavby 
„Autobusová zastávka a točna 
u školy, Višňové“. 

 
Nabídka inzerce 

 

Strom roku 2014 

Kulturní a společenské akce 
 
Duben  

- První višňovské trhy      ÚM – 19. 4. 
- 36. ročník Výstava vín      ČZS – 20. 4.  
- Taneční zábava – Vicomt     TJ – 26. 4.                

Květen    
- Druhé višňovské trhy     ÚM – 18. 5.                                                         
- Běh rodičů a dětí spojený s oslavou Dne matek          MŠ -   7. 5.   
- Vítání občánků   
- Taneční zábava – Team Rock     TJ – 10. 5. 
- Divadelní vystoupení souboru Návrat                                - 10., 11.5. 
- Višňovská 15                     ZŠ – 17.5.  
- Taneční zábava – Artemis     TJ – 24. 5.       
- Dětský den                     SDH – 31. 5.       

Červen                  
- Závěrečná slavnost MŠ     MŠ - 13. 6. 
- Školní akademie       ZŠ - 20. 6. 
- Třetí višňovské trhy     ÚM -  21. 6. 
- Tradiční pouť, oslavy 780 let od první písemné zmínky TJ, ÚM – 27. – 29. 6. 
. Taneční zábava – Vicomt     TJ – 27. 6. 
. Oslavy 780. let od první písemné zmínky o Višňovém, sraz rodáků  
(svěcení knihy Višňové, symbolů Višňového)   ÚM - 28. 6.   
. Tradiční pouť       TJ – 29. 6. 

 

Pro letošní rok je uzávěrka pro přijímání návrhů stromu roku stanovena 
do konce dubna. Pokud jste přesvědčeni o správnosti svého nápadu, 
máte možnost jej buď podat sami, nebo nám tento návrh předat 
k podání. Nejpozději však do 23. dubna z důvodu zpracování.   
přijímání návrhů stromu roku stanovena do konce dubna. Pokud jste 
přesvědčeni o správnosti svého nápadu, máte možnost jej buď podat 
sami, nebo nám tento návrh předat k podání. Nejpozději však do 23. 
dubna z důvodu zpracování.   
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Vážení přátelé,  
začátek kalendářního roku ve škole bývá ve znamení hodnocení 1. pololetí roku školního. Nejinak tomu bylo i letos. Pokud vás zajímá, 
jak dopadlo, zde je výsledek: 104 z celkového počtu 174 žáků školy si 30. ledna odneslo pololetní vysvědčení s vyznamenáním.  
Po jednodenních prázdninách jsme se opět s chutí pustili do práce. Sedmáci už v neděli odjeli na lyžařský výcvik do Hostýnských vrchů. 
I přes komplikace s náledím a následným zpožděním autobusu proběhl týdenní kurs podle plánu. Lyžařský svah Troják byl uměle 
zasněžen, a tak děti za slunečného počasí lyžovaly každý den, což lze při letošním průběhu zimy považovat za malý zázrak. Součástí 
výuky v základní škole je i druhý kurz, a to plavecký. První únorový čtvrtek ho ve Znojmě zahájilo 29 žáků třetího a čtvrtého ročníku. 
Po absolvování deseti lekcí obdrží všichni na začátku dubna Mokré vysvědčení. Na obě akce finančně významně přispívá sdružení rodičů, 
zřizovatel školy i jednotlivé obce a díky tomu se jich mohou účastnit všichni žáci. Možná nevíte, že plavecký kurz absolvují letos poprvé 
i děti z mateřské školy, které jezdí každý pátek do bazénu se slanou vodou v Příměticích. 

 
Do vyučování na prvním stupni byl zařazen projektový den, jehož tématem byl člověk. Žáci měli možnost seznámit se s mnoha poznatky 
o lidském těle, jak o ně správně pečovat, dokonaleji poznat své smysly, rozeznat lidské orgány i to, jak fungují. Dalším neméně 
zajímavým tématem byly lidské profese. Naše škola se zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání, který 
probíhá ve spolupráci se SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19. Během dvou let jeho trvání budou žáci 8. a 9. ročníku naší školy navštěvovat 
jejich laboratoře a dílny, což přispěje k rozšíření přírodovědných a technických dovedností. Většina programů, které již žáci absolvovali, 
se těšila jejich velkému zájmu. Další významnou akcí byly Příběhy bezpráví, které organizujeme ve spolupráci se společností Člověk 
v tísni již řadu let. Žáci zhlédli film o nespravedlnosti totalitního režimu „Kauza Uherské Hradiště“ a pak následovala beseda s pamětníky 
- bratry Adámkovými, jejichž otec Josef Adámek, rodák z Višňového, patřil k významným aktivistům moravského disentu.  
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Základní škola a Mateřská škola Višňové 

 

 

Zahraniční asistentka slečna Buket se podílela 
na výuce cizích jazyků, matematiky i fyziky a sama 
vede seminář o tureckých reáliích. O své rodné zemi 
besedovala s lidmi v místní knihovně a úspěšná byla 
i její návštěva v mateřské škole, kde jí děti ukázaly 
jarní a velikonoční zvyky a pohostily ji jidášky. Buket 
jim na oplátku povídala o Turecku, ukázala mnoho 
zajímavých fotek, naučila je několik tureckých slov 
a dala jim ochutnat vlastnoručně připravený tradiční 
turecký moučník. 

 

 

 

 

Velkému zájmu veřejnosti se těší vzdělávací a zájmové aktivity pro dospělé, jsou to 
kurzy němčiny a angličtiny, které probíhají každý týden v šesti skupinách, 
9 studentů absolvovalo kurz „Základy práce s počítačem nejenom pro seniory“ 
a 17 členů má studijní skupina Univerzity třetího věku. Letní semestr, již čtvrtý 
v pořadí, má téma Evropské kulturní hodnoty. O komunitních aktivitách jsme 
debatovali s žáky i učiteli ukrajinské školy v Alčevsku. Akce se uskutečnila v rámci 
projektu „Community Schools – Live via Skype“ jako oslava Mezinárodního dne 
komunitních škol. 
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První čtvrtletí roku probíhaly ve škole také soutěže a olympiády, jejichž vítězové měřili svoje síly v okresních kolech ve Znojmě. O tom, 
jak si žáci naší školy v konkurenci ostatních vedli, svědčí následující výsledky. Dějepisná olympiáda – 5., 8. a 21. místo v okresním kole, 
postup do krajského kola v Brně. Olympiáda v českém jazyce - 2 x 7. místo, konverzační soutěž v anglickém jazyce - 2x 7. místo, 
celostátní kolo soutěže Bible a my - 7., 8. a 26. místo. Biologická olympiáda – 10. místo v okresním kole a 1. místo v místním kole 
mezinárodní soutěže Lesů ČR s.p. - YPEF a postup do regionálního kola. 
28. března, což je Den učitelů, jsme ve škole zorganizovali Den naruby, který byl pro žáky skvělou příležitostí vyzkoušet si náročnou práci 
pedagogů. Hlavní roli v něm hráli deváťáci, ti učili děti na 1. stupni, ale našlo se i několik odvážlivců z nižších ročníků, kteří nahradili 
učitele té „své“ třídy.  
Děkujeme všem pracovníkům za jejich práci, žákům za aktivitu a Vám všem za přízeň a podporu. 
Více informací najdete na www.zsvisnove.eu nebo v měsíčníku OKNO do višňovské školy.                       Vedení školy 
 
 

 

 

 


