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Úvodní slovo 

 

Říjen, listopad:  
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. 
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i 
v zimě pršeti. 
Studený říjen - zelený leden. 
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 
Listopad je jedenáctý měsíc 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. 
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 

 
 

Vážení občané, 
čas pokročil a my se ocitáme na počátku října letošního roku. Jak rychle ten čas nachýlil rok ke svému konci? Kolik času nám zbývá 
na vykonání pro letošek stanovených úkolů, abychom mohli se spokojeností bilancovat. 
V úvodu svého slova bych chtěl zkonstatovat jednu skutečnost, která vyplynula ze situace kolem výdeje kompostérů získaných 
prostřednictvím Daníže z dotačních prostředků pro občany. 
Tou skutečností je fakt, že se poměrně dost občanů o veřejný život, veřejné dění nezajímá. Nezajímají se ani o informace, které je 
povinují, ani o ty, které mohou poskytnout výhodu, radu, návod, jak dále postupovat. Osobně přiznávám, že jsem tento rozsah nezájmu 
nepředpokládal. Pak se ani nemohu divit, když musím občas čelit pomluvám, drbům a spletitým neinformacím. – Ale to právě chybně 
teď sděluji Vám, co se naopak o veřejný život obce zajímáte. 
V průběhu toho minulého času se v oblasti společenské kultury toho až tak moc neudálo. V sobotu 8. srpna se uskutečnily trhy.  Ty jsou 
mnohými z vás pravidelně navštěvované. Potřebovaly by však pro svou další existenci podporu i od těch dalších. 
V průběhu měsíce srpna zahájili fotbalisté podzimní kolo soutěží pro sezónu 2015/2016. Zaslouží si, abychom jim fandili. A nejen 
v oblasti fotbalu. Oceňujeme především skutečnost práce s dětmi a mládeží. Vždyť vedle družstva mužů jsou do soutěží přihlášena i dvě 
družstva dorostu, družstvo žáků a družstvo starší přípravky. Je velkým zklamáním skutečnost, že tělovýchovná jednota byla nucena 
ze  soutěže odhlásit družstvo mladší přípravky. Na druhou stranu, kdo se za to může červenat, je fotbalový svaz, který se chválí 
podporou dětí a mládeže, ale přitom jeho skutečné činy se odlišují jeho slovům. 
Podmínky zelené travnaté plochy hřiště jsou však ve Višňovém na velmi dobré úrovni. Za to zaslouží ocenění především správce 
fotbalového trávníku, protože udržet kvalitní povrch přes letošní suché horké léto bylo pro mnohé kluby velkou obtíží.      
Září mění dětem a mládeži sport, zábavu, výlety z letních prázdnin v povinnosti školní docházky. Ten letošní školní rok 2015/2016 
na naší základní škole zahájilo 157 dětí, z toho 15 prvňáčků.      
Zářijové trhy se uskutečnily opět druhou sobotu tohoto měsíce. V současné době jsou již připraveny ty říjnové, které termínově jsou 
zasazeny na sobotu 10. října. 
Z pracovních akcí je tou letošní největší zahájení stavby zastavovací situace a zbudování inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě 
Pod starou horou. Práce budou započaty v průběhu příštích dnů pro předání stanoviště. Jak jste byli informováni zveřejněným zápisem 
ze zářijového zastupitelstva, realizaci bude provádět firma COLAS CZ, která podala nejnižší cenovou nabídku 10,3 milionů Kč s DPH.   
Ze společenských událostí nás čeká posvícení. Termín tzv. „císařského nebo také havelského posvícení“, které nařízením Františka 
Josefa II. v roce 1787 bylo stanoveno na třetí neděli v říjnu, pro letošní rok vychází na 18. října. V programu toho letošního bude v pátek 
stavění máje chlapci a mladými muži. Na sobotu připravila tělovýchovná jednota od 20 hodin taneční zábavu se skupinou Artemis. 
Na neděli naplánovali: od 8 hodin účast krojované chasy na mši svaté, od 10 hodin zvaní s dechovou kapelou Petrovanka a od 16 hodin 
tradiční zavádění na náměstí. 
Místní zahrádkáři připraví stejně jako každým rokem Výstavu ovoce a zeleniny, která bude o posvícenské neděli v přízemí nákupního 
střediska Jednoty – COOP. 
Přijměte pozvání na posvícení.         Vladimír Korek 
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Zvyky a tradice obcí při poutích a posvíceních 
 
 
Posvícení někde hody jsou tradiční slavností vesnické pospolitosti. Pořádaly se dříve v každém městečku a daleko dříve i v městech.  
 Samotné posvícení se skládá z několika částí. První částí celé slavnosti je církevní svátek (posvěcení chrámu), k němuž se během staletí 
připojily desítky starých a prastarých, rodinných i společenských zvyků a obyčejů, ba i zábav a her. Doprovázeny jsou krajovými písněmi, 
tanci a kroji. 
Posvícení se slavila v různém termínu. Změna nastala až v roce 1787, kdy císař Josef II nařídil slavit po celé monarchii dvoudenní 
posvícení v jediném termínu a to třetí říjnovou neděli. Osvíceného panovníka vedly k tomu především hospodářské důvody, kdy 
veškerá úroda byla z polí sklizena a lid se mohl plně věnovat oslavám. Mnohé obce tento příkaz nedodržovaly a slavily jak tradiční pouť 
– patrona svého kostela, tak i posvícení císařské.  
Posvícení, též hody (odvozeno od dny hojnosti) bylo nejdůležitější společenskou událostí celého roku. Přijížděli městští kramáři, 
perníkáři, písničkáři, loutkáři, kočovní artisté a s dobou již kolotoče a střelnice.  Doma se stvrzují rodinné i rodové vazby, jsou zváni 
příbuzní z blízka i dáli.  Někde se dnes dodržuje i stará tradice návštěvy hrobů příbuzných. Tato tradice se někde skloubila s kladením 
kytice průvodu zavádějících párů k památníku padlých dvou světových válek. Konkrétně ve Višňovém se klade kytice k pomníku od roku 
1928, kdy byl pomník 14. 10. postaven a vysvěcen. Z doslechu je i teorie, že poválečný režim chtěl zavádění (původně vycházely páry 
po mši z kostela) zakázat, tedy se tradice skloubila s kladením kytice průvodu zavádějících párů k památníku padlých dvou světových 
válek. Jiná teorie uvádí návaznost na tradici návštěv hrobů zemřelých.  
 K posvícení či pouti neodmyslitelně patří slavnostní hostiny, tradiční pokrmy. „O posvícení všechno to voní, jak někde v apatyce. 
Na všechny strany tlučou koření, dělají jitrnice. Kdo by nešel na posvícení, ten by byl blázen přece“. Oblíbená posvícenská píseň zapsaná 
v Bezkově u Znojma. Posvícenská husa, kačena, pečeně, někde tradičně i maso skopové, koláče.  
K starodávné tradici hodů patřilo obřadní zabíjení obětních zvířat: stínání kohouta, berana. Od poloviny 19. století byly tyto a podobné 
zábavy zakazovány – z důvodů týrání zvířat.    
K další oblíbeně tradici patřilo a doposud někde patří stavění májí. Máj je ozdobený strom, který přivezla chasa, dnes mládenci z lesa. 
Děvčata ozdobí fábory její zelený vršek. Máje tvoří střed obřadního a tanečního prostoru, který má mnoho názvů – plac, sólo, kolo 
či stan. Tento taneční prostor je převážně před hostincem. Máje někde stávala až do adventů. Nejvyšší máji, asi 35 m mají Rouchovany 
a též jsou známé Běhařovice a Krhov v okrese Třebíč. Zvykem vedle máje je postavení pódia pro muzikanty, tradičně ozdobeno chvojím. 
V souvislosti se sociálněpolitickým rozdělením je na sklonku 19. století zvykem, že vlastní máji pořádaly jednotlivé skupiny samostatně. 
Tohoto rozdělení se ujaly převážně tělovýchovné organizace Orel a Sokol. Tak to bylo i ve Višňovém do 2. světové války. Od roku 1945 
dělení zaniklo, je vše společné.  
Stárkovská organizace je zodpovědná za pořádáním zábav o poutích a posvíceních. Je to zvolený stárek a stárková, někde i čtyři 
stárkové a mládek s partnerkou. Ostatní, tzv. mládenci a družičky. Stárek znamená, že se stará o průběh veselí. Za feudalismu bylo 
právo stárka předáváno skutečně jako odpovědnost za probíhající oslavy při posvícení. Stárková mj. měla povinnost finančně přispívat 
na muziku. Tomuto krojovanému obřadu se říkalo zavádění. K hodovým obyčejům patřila i obchůzka s hudbou po vesnici a pozvání 
každé domácnosti na posvícenskou zábavu. Na počátku 20. století se zavádělo v civilu. Aktuální je návrat ke krojově tradici. Funkce 
stárka je více měně representativní. Zavádějící děvčata měla ve vlasech zapletený věneček zdobený i květinami. 
V neděli odpoledne přichází chlapci se stárkem a hudbou ke stárkové, kde jsou všechna děvčata i chlapci pohoštěni. Děvčata přišpendlí 
partnerům rozmarýn a seřazené páry za doprovodu hudby a přihlížejících kladou kytici k památníku obětem obou světových válek. 
Průvod mladých párů pokračuje k máji a zahajuje posvícení. Stárek se stárkovou otevírají oslavu v kruhu polkou a valčíkem. Chlapci 
zvedají stárka a stárkovou na ramena, další dva tance tančí stárek se stárkovou, mládek s partnerkou....  tance i zvedání se opakuje Další 
dvě - tři skladby zavádějí další páry, kolo je rozpuštěno, páry vyzývají k tanci rodinné příslušníky, hlavní program je ukončen, volná 
zábava vyhlášena. Posvícenská zábava trvala dříve vždy tři dny. V roce 1945 zavádělo ve Višňovém 104 párů. Přítomnost na mši 
zavádějících párů obnovil páter Nechvátal v roce 2005. Pokoušel se již o to páter Grmolec v roce 1989, nepodařilo se mu to. 
Višňovská pouť i posvícení přetrvávají, mládež si této národopisné tradice váží a nadále ji obohacuje.  Vedení obce rozšířilo  posvícení 
novodobým setkáním višňovských rodáků. 
 
                                                                                                                                                      Prameny: 
                                                                                                                                                     Dr. Jiří Mačuda,  „Od Hromnic až do Tří králů“, 2015,  
                                                                                                                                                     Ze vzpomínek občanů, kteří již nejsou mezi námi  
                                                                                                                                                     a višňovské stárkové z r. 2015 Evy Adámkové 
                                                                                                                                                     Farní kronika městyse Višňové 
 
                                                                                                                                                                                                    Sepsala Marie Svoradová 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

  

 

Pouť nebo posvícení u Robičků. Orli a 
strana lidová v letech 1924 nebo 1925. 
Stárek je Josef Karpíšek z domu čp 48 
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Hledáte nebo chcete změnit práci? Nechte si poradit! Centrum 
vzdělávání všem nabízí zdarma kariérové poradenství 
pro nezaměstnané, po rodičovské dovolené, absolventy i ty, kteří 
neví, co přesně hledají nebo na jakou práci by se hodili. 
Pro objednání osobní konzultace ve Znojmě volejte 727 969 592 
nebo pište na e-mail znojmo@vzdelavanivsem.cz. Od září je vám 
k dispozici kariérová poradkyně Lucie Mucalová 
v Administrativním centru na Vídeňské třídě 25. Pomoci si sám 
nebo mít k ruce odbornou radu je pořádný rozdíl. Domluvte si 
osobní schůzku ještě dnes a udělejte první krok k lepšímu 
pracovnímu uplatnění. 
Více informací naleznete na www.vzdelavanivsem.cz/karierove-
poradenstvi/znojmo. 

 

Nechci se neustále opakovat, ale obracím se na Vás chovatele, 
abych připomněl užívání vodítek, sbírání exkrementů atd. tak, 
aby Vaše záliba, Váš mazlíček nebyl pro Vaše okolí zdrojem 
nešvarů a potíží. 
Obdobně se na Vás obracím i při dalších Vašich chovech 
ať domácích či hospodářských zvířat. 

 

Opravy komunikací 
V letním období byly prováděny opravy a údržby místních 
komunikací. Nejen v Nové ulici se vyrovnávaly propadliny vzniklé 
na základě výkopových prací při plynofikaci, kanalizaci a opravách 
vody na této komunikaci. Následně byl proveden emulsní nástřik 
se štěrkovým zásypem. Samotný emulsní nástřik se štěrkovým 
zásypem se pak provádí v místech, kde je zřejmé, že by výtluk 
z trhliny v komunikaci v průběhu následujícího zimního období 
vznikl. 
Je zřejmé, že na komunikaci, jaká je v Nové ulici, nelze vyrovnat 
všechny vzniklé sedliny. Vyrovnávají se postupně, kdy jsou 
vytipovávány ty největší. Je zřejmé, že po opravách tato 
komunikace nebude jako nová. Opravy této ulice byly provedeny 
v řádu několika desítek tisíc. 
Kritika, kterou jsem si vyslechl, argumentovala tím, že všichni 
říkají, že je to špatně udělané, že jsme to raději neměli vůbec 
dělat. Závěr zněl: „Proč neuděláme v Nové ulici novou cestu?“ 
Nechal jsem tedy zpracovat cenovou kalkulaci generální opravy - 
rekonstrukci komunikace s oboustrannou obrubou v Nové ulici. 
Rozpočet prací tohoto rozsahu dosahuje 6.000.000,-- Kč.   
Nechávám na posouzení ostatních, zda je v současné době nutné 
zařadit do plánu tuto rekonstrukci. Procházíte-li touto částí, pak 
se setkáváte se skutečností: automobily přejíždí chodníky 
a obrubníky, automobily parkují i na chodnících, popelnice stojící 
na chodníku bránící parkování. Výsledek: rozježděné dlaždice 
chodníků, zaježděné obrubníky, obtížný pohyb skrz tuto ulici 
nejen pro vozidla, ale i pro chodce. Ještě, že zde „již“ nejezdí 
linkové autobusy. 
Ale ať netrápím obyvatele Nové ulice. S parkováním v zeleni 
a na chodnících se setkáváme i v jiných částech obce. 
Problematická je především část Dědina. Auta zde parkují 
v trávníku. Daleko horší však je skutečnost, že při budování 
komunikace přes dlážděnou část jsme na základě požadavku 
nechali položit chodník. Dnes poměrně často jsou na něm 
zaparkovaná auta. Cožpak je těmto řidičům zcela jedno, kudy 
musí chodit maminky s dětmi? – Ne, tohle není citové vydírání 
z mé strany. To je obsah facebookové komunikace maminek, jak 
je pro ně náročné a především nebezpečné, když ráno doprovází 
děti do školy či školky. 
K těm parkujícím na veřejné zeleni. Ve větších městech by to měli 
500,-- Kč za kolo na trávě.    
Ještě jedna skutečnost. 
Obracíme se na rodiče dětí v mateřské škole, kteří tyto děti vozí 
auty. Přestože od mateřské školy je možné projet kolem kostela 
a zkrátit si tak cestu. – Přístupovou štěrkovou cestu ke kostelu 
nepovažujte za komunikaci, po které se denně „mohou prohánět“ 
desítky aut. V opačném případě budeme nuceni přistoupit 
k jednání s příslušnými orgány a uvedenou cestu dopravními 
značkami nebo technicky uzavřít. 
Na závěr: do oprav a rekonstrukcí příštího roku hodláme zařadit 
úpravu povrchu cesty kolem fary na náměstí.   

Hledáte práci 
 

Psi a další mazlíčci 
 

Prodejci - obchodníci 
 Přestože v naší obci jako jedné z prvních na okrese platil Tržní řád 
zakazující podomní a pochůzkový prodej, našli jeho agenti spousty 
kliček, jak se vyhnout tomu, aby jim i policie toto prokázala. 
Chci Vás touto cestou upozornit na to, že mnoha těmto agentům 
nebo společnostem, které je vysílají, jde i o Vaše osobní data. 
Velmi zvažujte vždy, komu tyto informace jste ochotni poskytnout, 
abyste nebyli jednou překvapeni.   

 

Na základě provedeného výběrového řízení rozhodlo zastupitelstvo 
o výběru dodavatele na zastavovací situaci a inženýrské sítě akce 
„Višňové, lokalita Pod Starou horou“, kterou je firma COLAS CZ. 
Nabídková cena je 10,3 milionu korun s DPH. Práce budou 
zahájeny v průběhu příštích dnů po předání staveniště. Technický 
dozor investora bude provádět Ing. Ladislav Křemeček. 
Na zářijovém zasedání Zastupitelstvo městyse Višňového rozhodlo 
o prodeji 7 z 21 pozemků. 
Znovu případné zájemce upozorňuji na níže uvedenou skutečnost 
týkající se cen pozemků.   
Prodejní cena pozemku 200 Kč/m2 je pro letošní rok osvobozena 
od DPH dle Zákona č. 360/2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
s účinností od 1. 1. 2016. 

Oprava regulace – II. etapa 
Již na konci měsíce září zahájilo Zednictví Ivo Paleček provádění 
oprav II. etapy vodoteče Višňovského potoka. O náročnosti těchto 
prací nemusím nikoho, kdo se byl na průběh těchto prací podívat, 
přesvědčovat. Dokončení těchto prací proběhne do konce měsíce 
října.

 

 
 

http://www.vzdelavanivsem.cz/karierove-poradenstvi/znojmo
http://www.vzdelavanivsem.cz/karierove-poradenstvi/znojmo
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Sběrné místo je i v podzimním „zahrádkářském“ čase otevřeno každý pátek v čase mezi 15.00 a 17.00 hod. Uložit zde můžete bioodpad, 
veškerý elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, železný šrot. 
Žádáme Vás, občany, aby respektovali provozní dobu sběrného dvoru. Respektujte a neznevažujte práci pracovníků obce. Velmi často 
čeká pracovníky obce první ranní úkol, kterým je vytřídit nahromaděný odpad před branou sběrného místa. 
Horší však je, když např. v úterý 29. září bylo mezi kontejnery přes plot naházeno plno starého železa. Současně s tím byly v kontejneru 
naházené dveře a další např. dřevěný odpad, který sem nepatří. Takže museli pracovníci prvně tento odpad vybrat z kontejnerů,  aby jej 
pak následně vytřídili. – Víme, od koho ten odpad byl. Chceme, aby to i tento člověk pochopil. 
Služby poskytované prostřednictvím sběrného místa jsou služby Vám občanům. Ale sběrné místo není skládka nebo smetiště. Tady se 
odpad ukládá podle komodit, aby mohl být v maximální míře použit k recyklaci, v opačném případě uložen tak, aby nemohl poškozovat 
životní prostředí. 
Sběrný dvůr Višňové je určen pro občany s trvalým pobytem ve Višňovém a pro vlastníky staveb ve Višňovém. Pro přespolní nabízíme 
pouze služby uložení elektrospotřebičů a svítidel. 
Sběrný dvůr bude otevřen: - říjen – každý pátek, 6., 13. a 20. listopadu, 4. a 18. prosince (týdny svozu popelnic). 
Bioodpad - jedná se o biologický odpad bez větví. – Ten patří do určeného kontejneru. 
Výkopová zemina stavební suť - můžete jej uložit za poplatek v prostoru za kotelnou. 
Upozornění 
Do kontejnerů s plasty nepatří novodur a automobilové plasty (nárazníky apod.). Jedná se o nebezpečný odpad. 
Do kontejnerů se sklem třiďte sklo na barevné a bílé. Tabulové sklo patří do barevného. Do skla nepatří čelní autoskla a drátěné sklo. 
Popelnice 
Nejen na základě podnětů a žádosti občanů Vás žádáme o to, abyste popelnice s komunálním odpadem umísťovali na chodník pouze 
těsně před svozem popelnic. Po provedeném svozu je pak odklízeli na vlastní pozemek. 
Staré železo -  
Svoz starého železa provádí po obci hasiči dvakrát ročně. Podzimní bude v pátek 9. 10. od 16.00. S těžkými kusy Vám hasiči pomohou.  
Svoz velkoobjemného odpadu 
V úterý dne 13. října provede firma AVE Třebíč svoz velkoobjemného odpadu. Tento odpad, do kterého patří: 

 Části vybavení bytu, části nábytku, koberce, židle, matrace, odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných 
nádob na směsný komunální odpad, 

soustřeďte v průběhu předchozího dne na svozová místa, kterými jsou: 

 prostor u moštárny, u kontejnerů na Ovčírně, parkoviště na Rajčuli, u sběrného místa. 
Odvoz nebezpečného odpadu 
V pondělí dne 19. listopadu bude proveden firmou AVE Třebíč odvoz nebezpečného odpadu ze sběrného dvora. Pokud takovýto odpad 
máte doma, odvezte jej do uvedeného termínu na sběrné místo. Jedná se o: 

 olověné akumulátory včetně elektrolytu, barvy v uzavřených nádobách, plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté 
oleje, opotřebované pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové) 

Asekol. Na základě přidělených dotačních prostředků z Fondu Asekolu byl realizován v letošním roce projekt „Sběrný dvůr Višňové, 
rozšíření kapacity, zabezpečení dvora“ v rámci něhož byly provedeny stavební úpravy a provedeno nové oplocení sběrného místa.  
Na pořádek a bezpečnost bude dohlížet instalovaná kamera. 
Daníž. Jak bylo uvedeno v červnovém čísle Višňovského zpravodaje č. 25, požádali jsme prostřednictvím Daníže z Operativního fondu 
životního prostředí o dotaci na zakoupení 200 ks o objemu cca 1000 l kompostérů pro občany. V současné době zájemcům, kteří se 
o kompostéry přihlásili, byly tyto vydány spolu s návodem jak kompostovat. 
Toto by měl být pro zmiňované zájemce přínos při ekologické likvidaci bioodpadu, zahrádkářům produkci kvalitního kompostu. Současně 
by toto mělo přinést i finanční úsporu pro obec v objemu likvidovaného bioodpadu prostřednictvím sběrného místa. 
Na spíše zimní čas připravujeme pro Vás besedu s Ing. Soňou Jonášovou ředitelkou Institutu Cirkulární Ekonomiky o tom, jak 
kompostovat. 
Dále svazek Daníž na 21. srpna připravil zájezd do vinařských sklepů slovenského Záhorácka. Je velkou škodou, že se z Višňového tohoto 
velmi kladně hodnoceného poznávacího zájezdu především vinaři a milovníky vín nikdo nezúčastnil. Daníž přispíval i úhradou části 
nákladů tohoto zájezdu. 

 

Odpadové hospodářství 
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Dovybavení dětských 
hřišť 
V minulých číslech jsme Vás informovali o dotačním 
projektu na akci „Dovybavení dětských hřišť“. 
Informaci jste dostali o tom, že dofinancování bude 
uhrazeno i ze získaných finančních prostředků 
z dobrovolného vstupného loňského IV. Višňovského 
kulturního léta. 
Je pravdou, že jsem toto dovybavení herními prvky 
pro děti avizoval na konec srpna. Omlouvám se tedy 
za firmu Bonita Group Service z Tišnova, která toto 
dovybavení prováděla, že nedokázala splnit 
nasmlouvaný termín a požádala o jeho odklad. Toto 
odůvodňovala letošním množstvím zakázek vzhledem 
k udělované dotaci z prostředků MMR a zpožděním, 
které vykazovali výrobci prvků dětských hřišť.    
V současné době na dětském hřišti u školy nově 
najdete šplhací sestavu, dětský kolotoč, lanovou 
pyramidu. Na hřišti v Dědině řetězová droujhoupačka 
se skluzavkou, šplhací sestava a houpací pes. 
Náklady této akce včetně dofinancování dosahují 
téměř 350 tisíc korun. Práce na doplňování 
a opravách nejen herních prvků však budou ještě 
pokračovat. Do posvícení bychom chtěli provést 
obnovu nátěrů na starších herních prvcích a obnovu 
oplocení těchto dětských hřišť. 

 

 

 

Doplňování knihovního fondu – obecní knihovna 
Winx Club.   Magie přírody  
Winx Club.  Klíč k harmonii - Věříš v kouzla a sníš o lepším světě? Staň se vílou jako Winx! Známé z televizního seriálu. 

Proč se říká? - Začít od Adama. Šalamounské rozhodnutí. Nevěřící Tomáš a další biblická úsloví. Co tato 
přirovnání znamenají? Srozumitelnou odpověď, napsanou tak, aby jí porozuměly děti, najdete v této knize. 

Gabriela Kopcová:  Pohádky z hájovny - Pohádky s obrázky pro malé čtenáře, kteří ještě neznají písmenka, ale příběhy zvířátek 
i ptáčků žijících v lese si určitě s nadšením přečtou. 
Bajky o zvířátkách - Bajky odjakživa učily nejen děti, jak se chovat a co dělat a jak se nechovat a co nedělat 
v rozličných situacích. 

Jo Nesbo:   Krev na sněhu - Autor známých severských krimi (Sněhulák, Švábi…) 
Arnaldur Indridason: Duel - Po skončení filmového představení je v kině nalezena mrtvola     
 sedmnáctiletého mladíka… 
Nora Robertsová:  Krajina světla - Detektiv Nat, který Meg miluje, jí musí sdělit, že její     
 otec byl zavražděn… 
Stehen King:   Revival - Román o posedlosti a závislosti… 
Elizabeth Haran:  Za rudým obzorem - Román z prostředí Austrálie řeší milostný trojúhelník 
Christina Laurenová:  Vášnivý svůdník - Dokonalá dávka romantiky a sexy hrátek pošimrá na těch správných místech a zápletka 

si rafinovaně pohrává s naším srdcem.  
Hong Ying:  Umění milování - Strhující příběh milostné romance, který se opravdu stal.              

Konkubína ze Šanghaje - Další porce romantiky z pera čínské spisovatelky  
Sabrina Jeffries: Rozum a vášeň - Některé city po letech znovu vzplanou…Dokáží si odpustit nebo je chyby z minulosti rozdělí 

podruhé? 
Meredith Duran:  Spoutáni láskou - Romantika z britské historie 
Adele Ashworth: Svůdný vévoda - Jeho úsměv dokáže přesvědčit i tu nejpočestnější dívku… 
Pro čtenáře odměna. Když vrátíš přečtenou knihu a povíš nám, co se ti v ní líbilo nebo co tě v ní zaujalo, dostaneš do hrací karty razítko 
pilné včeličky. Hra bude probíhat celý školní rok 2015 – 2016. Včeličky si můžeš nastřádat a pak vyměnit za tyto dárky: 

1 včelička   - Desatero malého čtenáře 2 včeličky - hopík fotbal 
3 včeličky - tužka s gumou  4 včeličky  - propiska 
5 včeliček  -  zvýrazňovačka – centropen 6 včeliček - zápisník s různými motivy 

7 včeliček - ochranné výrobky BESIP 8 včeliček  - centropen 6 barev     

9 včeliček  - zápisník A 6   10 včeliček - čtenářský deník                                                         Jarmila šnáblová    

 
 
 



  

 

 

Strana 6 Višňovský zpravodaj 

 Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – 
příspěvková organizace 
Vzhledem k uplynutí lhůty jednoho měsíce od data splatnosti posledního vyúčtování za vodné a stočné za odečtové období 1. 11. 2014 
– 30. 4. 2015, budou v nejbližších dnech rozeslány Upomínky č. 1 těm, kteří doposud nezaplatili a svůj dluh se nesnažili řešit jiným 
způsobem (např. splátkovým kalendářem). Další postup pro vymáhání pohledávek je uveden níže. 
Zároveň Vás chceme informovat o skutečnosti, že na konci měsíce října budou prováděny odečty vodoměrů za odečtové období 1. 5. 
2015 – 31. 10. 2015. V rámci odečtů bude provedena i výměna některých vodoměrů. Vodoměry jsou majetkem Vás odběratelů, ale 
jejich výměnu provádí provozovatel vodovodu na svoje náklady. O provedené výměně budou majitelé informováni. Po provedení 
odečtů je jejich správnost a relevantnost kontrolována a teprve následně se přistupuje k samotné fakturaci. Z toho důvodu 
předpokládáme, že budou faktury rozesílány na přelomu měsíců listopad, prosinec. Tímto se snažíme předcházet chybám, které by Vás 
mohly poškodit (jde např. o příliš vysokou spotřebu vody na daný počet obyvatel v domě nebo oproti jiným obdobím daného objektu – 
na tyto nesrovnalosti upozorňujeme a následně je s majitelem objektu řešíme). 
Žádáme touto cestou všechny odběratele, aby si po provedení odečtů zabezpečili vodoměrné šachty před zimním obdobím. V  případě 
havárie, která je způsobená mrazem z důvodu nedostatečného zabezpečení, hradí veškeré náklady na opravu majitel nemovitosti. 
Připomínáme, že je možné zasílání faktur na Vaše e-mailové adresy. Kdo má o tuto formu zasílání faktury zájem, přihlaste se o tuto 
službu nejlépe na e-mail: dita.perlickova@visnove.cz  a zároveň můžete sdělit, zda si přejete platit převodem – neposílali bychom Vám 
šeky. 
Připomínáme postup při vymáhání pohledávek – bude postupováno dle zákona následovně:  
1)   jeden měsíc po splatnosti  Upomínka č. 1 
2)   jeden měsíc po Upomínce č. 1  Upomínka č. 2 
3)  14 dní po Upomínce č. 2  Výzva k odpojení vody 
4)  14 dní po Výzvě k odpojení vody odpojení vody 
Opětovné připojení vody bude možné až po splacení celého dluhu a uhrazení připojovacího poplatku ve výši 1500  Kč, a to 
na náklady dlužníka. 
V případě nutnosti si lze domluvit splátkový kalendář.  
PRO ZAJÍMAVOST 
Výše ceny vodného a stočného ve Višňovém a výše cen od hlavních dodavatelů na Znojemsku – Vodárenská akciová společnost 
(VAS) a Vodovody a kanalizace Znojemsko (VAK): 

Poskytovatel Vodné Stočné Celkem 

VAS 44,56 38,78 83,34 

VAK 44,56 38,78 83,34 

VKČOV Višňové 20,00 24,00 44,00 

Ceny jsou včetně DPH. 
Stále se Vám zdá, že je naše voda moc drahá? 
Nový zdroj pitné vody 
Do konce měsíce října očekáváme, že Městský úřad Znojmo - odbor životního prostředí vydá stavební povolení na dokončení nového 
vrtu. Tuto investiční akci pod názvem „Zajištění nového zdroje pitné vody pro městys Višňové a obec Medlice“ se budeme snažit  
dokončit, pokud to počasí dovolí, do konce tohoto kalendářního roku. Tím bude snížena hrozba, že by obyvatelé Višňového a Medlic, 
v případě poruchy stávajícího vrtu, zůstali bez dodávek vody… 
Připomínáme, že provozní doba je každý pátek od 16 do 17 hod., po dohodě si lze domluvit i jiný termín. 
KONTAKTY: 
e-mail: dita.perlickova@visnove.cz                                                                                                                       Hynek Čada 
mobil: 605 940 887                                                                                                                                                        
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Práce údržby obce 
V době od minulého čísla zpravodaje pracovníci údržby obce 
kromě „běžných“ prací, kdy sečou travnaté plochy, zametají 
cesty, čistí, okopávají chodníky, záhony, upravují poškozené 
zelené plochy, uklízí veškeré odpadky z obce, z odpadkových 
košů, zabezpečují provoz sběrného místa atd., provádějí nebo 
se podílí i na plnění dalších úkolů. S plnění těchto úkolů 
můžeme být velmi spokojeni. 
Z prováděných akcí: 
V průběhu měsíce srpna bylo provedeno osazení obrubníku 
před kostelem, který vymezuje travnatou plochu a současně 
odvádí dešťovou vodu. Provedeny byly i související terénní 
úpravy a osev trávníky. Další částí úkolu byla úprava chodníku 
před farou tak, aby současně sloužil i jako odvod dešťových 
srážek tekoucích při dešti od kostela. Vlivem nejen letních 
srážek, které přišly po vyčerpávajícím suchu, se počala velmi 
výrazně rozpadat tarasová zeď travnaté plochy vedle kostela. 
Bylo třeba odstranit rozpadlou zeď, odebrat za ní zeminu, 
vykopat základ a následně vystavět novou. 
Provedeny byly nátěry vývěsek na náměstí a laviček po obci. 
Nejen natěračské práce pokračují na autobusové čekárně 
na náměstí. Zde je třeba natřít plechovou střechu, dřevěný 
strop, lavičky, okna, opravit a natřít fasádu. 
V Cihelně byla provedena úprava terénu, která si vyžádala 
pečlivé několikadenní práce žen. Osevem trávy bylo toto 
dokončeno. 
Velmi potřebnou a náročnou prací bylo odstranění hustého 
letitého porostu břečťanu ze zdí hřbitova, který se plazil 
a prorůstal jeho zadní zdí.   
Svůj čas si vyžádaly i práce na sběrném dvoře, kde bylo třeba 
nejprve odstranit staré pletivo a teprve pak vystavět zídky 
ze ztraceného bednění na odpovídajících základech. Nově bylo 
třeba usadit a zabetonovat i posunutou bránu. Teprve pak bylo 
možné provést nové oplocení sběrného dvora a vybudovat 
výjezdovou bránu. Své si vyžádají vždy i terénní úpravy 
a dokončovací práce. 
Úkolů, které bychom do zimy ještě chtěli zvládnout, je spousta. 
Důležité je vyhodnotit a dokončit ty nejpotřebnější.   
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Nový taras u fary 

 
Inzerce 
Pro občany je soukromá inzerce prostřednictvím zpravodaje 
zdarma. Podnikatelská inzerce je zpoplatněna. Využijte tuto 
možnost v příštím čísle zpravodaje, jehož uzávěrka bude 1. listopadu 
2015. 
• Pozemky pro výstavbu RD v lokalitě Pod Starou horou v 
ceně 200 Kč/m2 (v letošním roce bez DPH). 
Uvedená lokalita bude v průběhu příštího roku zasíťována 
vodovodem, kanalizací, elektrickým proudem, plynem, veřejným 
osvětlením, místním rozhlasem, komunikací a chodníkem.   
Pronájem zahrádky na Dílci o výměře 225 m2. Cena pronájmu 5 
Kč/m2/rok.   

 Pronájem předsálí kinosálu (přízemní předsálí kina, toalety 

a oddělená místnost zastupující kuchyňku). Cena pronájmu předsálí 

na tel.: 725116532 (Lenka Šubová): 

Letní období  Kč 500,--/den + Kč 100,-- paušál na energetická 

média (vč. DPH) 

Topné období Kč 500,--/den + Kč 400,-- paušál na energetická 

média (vč. DPH) 

 Kniha „VIŠŇOVÉ“. Jedná se o knihu, která slovem i obrazem 

zachycuje historické události ve Višňovém v čase 20. století 

po současnost. Možnost zakoupení v Obecní knihovně ve Višňovém 

v době určených pro výpůjčku knih. Cena 360 Kč. 

• Hrneček „Višňové“. Jedná se o hrnek na čaj, kávu 
s potiskem koláže fotografií Višňového. Možnost zakoupení 
na úřadě městyse. Cena 200 Kč. 
• Tričko „Višňové“. Jedná se o tričko s logem znaku Višňové. 
Možnost zakoupení v Cyklopenzionu. Kč 185,--. 
• Saunování v Cyklopenzionu na základě objednávky na tel.: 
725116532. Možnost zakoupení dárkových poukazů do sauny. 
• Stavební místa v lokalitě Cihelna – pozemky parc. čísel: 
3325/62 a 3325/63, 3325/58, 3325/56, 3325/55. Cena je 200 
Kč/m2. K pozemku jsou přivedeny inženýrské sítě. 
• Stavební pozemek. Městys Višňové nabízí k prodeji 
upravený stavební pozemek p. č. 1422/97 určený pro RD. Pozemek 
je o velikosti 605 m2. Cena je 200 Kč/m2. K pozemku budou 
přivedeny inženýrské sítě. 
 
Zájemci o borové dřevo 
Zájemci o palivové borové dřevo nahlaste svoji žádost co nejdříve 
na úřadě městyse. Cena je 690 Kč včetně DPH za m3. Dřevo Vám 
bude přivezeno dopravou dřevorubce před Váš dům.  
 

 

 

 



 

 

Hasiči Višňové 
Přístavba hasičárny 
V současné době je ve fázi přípravy akce nazvaná: Stavební úpravy hasičské zbrojnice. Jedná se o využití krajské dotace, která je určena 
na opravy a stavební úpravy požárních zbrojnic. Ke stávající budově bude přistavěna zadní část. Díky této přístavbě a rekonstrukci 
stávajícího objektu vznikne nová větší šatna, zasedací místnost a kuchyňka. Dále potom dosud úplně chybějící sociální zázemí,  jako jsou 
sprchy a vyhovující toalety.  

 
Výjezdy JSDH Višňové (od minulého čísla): 

 11. 8. 2015 18:34 – likvidace bodavého hmyzu DPS Višňové 

 17. 8. 2015 03:59 – požár Horní Dunajovice 

 17. 8. 2015 08:16 – záchrana osob a zvířat AED Trstěnice 

 31. 8. 2015 18:03 – likvidace bodavého hmyzu Višňové 

 14. 9. 2015 04:42 – požár kotelny rodinného domu Višňové 

Přeřazení jednotky JSDH Višňové do kategorie JPOII 
Od 1. 1. 2016 bude naše jednotka přeřazena z kategorie JPOIII do kategorie JPOII. Toto přeřazení bude klást na naše hasiče především 
větší nároky na včasnost výjezdu. Dále rozšiřuje okruh okolních obcí, kde budou naši hasiči zasahovat při řešení mimořádných událostí. 
                                                                                                                                                                                                           Pavel Havelka 
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Plán kulturního akcí  
Říjen           
- Višňovské trhy       ÚM -  10. 10. 
- Pracovní dílna: Podzimní hrátky    MŠ – 14. 10. 
-  Koncert ZUŠ Letovice – tradiční koncert    VÚ – 16. 10. v 17.00 – dle počasí na zámeckém nádvoří nebo 

v kinosále  
 Tradiční posvícení     TJ, ÚM – 17. a 18. 10.    
- Taneční zábava Artemis     TJ - 17.10. 
-  Posvícenské zavádění     TJ – 18.10. 
- Výstava ovoce, zeleniny a květin      ČZS – 18. 10. 

. výstava „Podzimníčků“ na výstavě ČZS   MŠ – 18. 10. 
Listopad             

- Honební společenství                                             MS -  7.11. 
- Den vzpomínek       ÚM, Far. Ú – 8. 11. 
- Višňovské trhy       ÚM  - 14. 11.  
- Setkání seniorů       zastupitelé – 22. 11.    
- Pracovní dílny:  Vánoční hrátky     MŠ – 24. 11.  

Prosinec  
- Vánoční výzdoba obce 
- Mikuláš v MŠ       MŠ – 4. 12. 
- Mikulášská zábava      TJ  -  4. 12. 
- Vánoční višňovské trhy     ÚM – 12. 12.  
- Adventní koncert     kostel  
- Vánoční koncert ZŠ a MŠ      ZŠ, MŠ – 13. 12.  
- Vánoční slavnost v MŠ     MŠ – 14. 12. 
- Vánoční vystoupení v DPS     MŠ – 15. 12.  
- Štěpánský halový fotbalový turnaj, taneční zábava -  Vicomt TJ – 26. 12.  
- Rozloučení s rokem na náměstí               Občané – 31. 12.  
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ZŠ a MŠ Višňové 
Pracovali jsme v projektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“ 

Naše škola se v loňském školním roce měla možnost, stejně tak jako 35 dalších z Jihomoravského kraje, zapojit do projektu "S Evou 
a Edou zdravě a bezpečně". Byl to projekt, který byl zaměřen na zdravý životní styl dětí a jejich bezpečnost v rámci dopravní výchovy. 
Celý projekt byl hrazen z Evropského sociálního fondu Evropské unie a z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Nejenom zdravá strava, ale také pohyb a udržování se v kondici je pro náš organismus potřeba. Aneb jak říká jedno staré rčení  -
e zdravém těle zdravý duch. O tom, že je pravidelná pohybová aktivita součástí zdravého životního stylu, asi nikdo nepochybuje. 

Celý školní rok v odpoledních hodinách děti navštěvovaly kroužek KLUB ZDRAVÍ, jehož cílem bylo přivést je ke smysluplnému pohybu. 
Čas zde trávený probíhal velmi rozmanitě. Byla hojně využívána tělocvična, ale pokud bylo příznivé počasí, trávily jej děti mimo 
budovu základní školy. Koloběžky, jež škola získala v rámci projektu, patřily k nejoblíbenějšímu vybavení. Dále jsme obdrželi 
basketbalový koš, míč, in-line brusle, stůl na stolní tenis, pro výuku dopravní výchovy cvičné lékárničky a DVD zaměřené na chování 
chodců a cyklistů v silničním provozu.   

Do hodin tělesné výchovy docházela rehabilitační pracovnice, která prováděla činnosti sledující správné držení těla, zařazovala 
prvky zdravotní tělesné výchovy a vyrovnávací cvičení. 

Během realizace projektu byly uspořádány dva projektové dny. První proběhl v měsíci květnu. Byl zrealizován pro žáky druhého 
stupně, kteří navštívili Střední zdravotnickou školu ve Znojmě, kde byl pro ně připraven velmi obsáhlý program týkající se první 
pomoci. Vyzkoušeli si masáž srdce, ošetření krvácení, zlomenin a práci s přenosným defibrilátorem. Nedlouho poté následoval 
projektový den s názvem Dopravní výchova, tentokrát pro žáky z 1. stupně. O program, šitý na míru jednotlivým ročníkům, sestávající 
se ze znalostí dopravních značek, předpisů, křižovatek, tak samotných praktických jízd na elektrických autíčkách, se postarala firma 
dopravnihriste.eu. Děti si měly možnost vyzkoušet roli jak řidiče a chodce, tak i policisty. 

V dnešní uspěchané době se dá říci, že každý pohyb je dobrý, protože ho máme jako populace obecně velmi málo. Cílem projektu 
bylo, jak je uvedeno v úvodu, začlenit dostatek pohybu, her, příležitostí a podnětů do života dětí. O tom, jak si tyto činnosti děti 
oblíbily, svědčí naplněnost zájmového kroužku, který na projekt volně navazuje. 

                                                                                                                               Mgr. Jana Vališová, koordinátorka projektu a vedoucí kroužku 

V novém školním roce s novými aktivitami 

1. září jsme zahájili školní rok 2015/2016 s historicky nejnižším počtem žáků, což je 157, ale plni elánu a optimismu. Připravovali jsme 
se na něj totiž v průběhu celého léta, kdy jsme zpracovávali grantové žádosti, jejichž výsledkem jsou dva nové, velmi přínosné 
projekty. Ostatně, posuďte sami, jaké příležitosti na naše žáky a učitele čekají.  

V tom prvním s názvem Podpora čtenářství a jazykových dovedností se zaměříme na rozvoj čtenářské gramotnosti výukou čtení 
v čtenářských dílnách. K tomu nám pomůže materiální podpora ve formě 400 nových, pro děti atraktivních knih. Velkou příležitostí 
je možnost týdenního bezplatného pobytu 45 žáků v Oxfordu a Berlíně s výukou cizího jazyka v místních školách. 

Druhý projekt, který jsme pojmenovali Podpora technických a komunikačních dovedností, využijeme na popularizaci a obrodu 
technického vzdělávání v naší škole. Věříme, že díky metodické podpoře, vzdělávání pedagogů a vybavení školní dílny novým nářadím, 
se nám podaří probudit v dětech zájem o rukodělné práce a techniku vůbec. Další aktivitou tohoto projektu je e-learningové jazykové 
vzdělávání učitelů. 

Na realizaci obou projektů získala škola částku 1 196 000 Kč. V příštím čísle zpravodaje Vás budeme informovat o tom, jak jednotlivé 
aktivity probíhají. 

Děkujeme Vám za podporu a těšíme se na setkávání s Vámi při vzdělávacích a společenských akcích, které škola organizuje.  

                                                                                                                                   vedení školy 

Putování po historických památkách 
Jedním z cílů naší mateřské školy je seznamovat děti s historií místa, ve kterém žijí, a vytvářet v nich tak pozitivní vztah k tomuto 
místu. Naše vesnice nám nabízí celou řadu historických památek a sakrálních staveb. K naplňování těchto záměrů jsme využívali 
různých činností a aktivit v tematické části Putování po historických památkách naší vesnice.  
Nejdominantnějšími památkami, které jsme navštívili, byl kostel sv. Jana Křtitele a zámek v místním parku. 
Kostel navštěvujeme každoročně v období příchodu Tří králů. S prostředím kostela nás jak slovem, tak písní provází pan Jan 
Mairinger.  
Neoddělitelnou součástí našich návštěv je místní zámek, ve kterém děti ohromily nástěnné malby v kapli Neposkvrněného početí 
Panny Marie. Historií celého zámku nás provedl ředitel Výchovného ústavu Mgr. Zdenek Vichta. Pan ředitel nás rovněž provedl celým 
parkem, kde jsme zhlédli historická místa s nově instalovanými sochami a byli jsme zde seznámeni se vzácnými rostlinami. Svým 
výkladem děti zcela zaujal. 
Ostatní památky děti zhlédly při putování po celé naší vesnici. Historie památek v dětech probouzela fantazii, údiv i zvídavost, 
působila na ně záhadně a tajemně. Putování dětí po historických památkách bylo zdokumentováno na fotografiích, které můžete 
zhlédnout na webových stránkách naší mateřské školy. 
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Foto ZŠ a MŠ Višňové

 
Obrázek 1 

 
Obrázek 2Foto ZŠ a MŠ Višňové 

 

 


