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Vážení občané, 
svým úvodním slovem Vás velice zdravím a oslovuji již 9. 
višňovským zpravodajem. Čas dvou měsíců od vydání minulého 
čísla zpravodaje uběhl jak voda, voda, které v předešlém čase bylo 
až do červnových dnů výrazný nedostatek. I přes srážky 
posledních dnů, které již plně nenahradí ty, co měly přijít daleko 
dříve, nemůžeme hovořit o plnohodnotném dostatku vody pro 
zeleň, zemědělské plodiny, dostatku spodních vod. 
Vrátíme-li se k dění uplynulého času, pak si musíme připomenout 
ohlédnutím druhé višňovské trhy, které se uskutečnily 21. dubna. 
Víkend po nich byl ve znamení znovuobrození divadla 
ve Višňovém. Páteční generálku zhlédly děti ze základní školy. 
Sobotní premiéru stejně jako nedělní vystoupení hry 
„Pro Madlenku“ Jaroslava Seidla v režii Marie Machové 
višňovského divadelního spolku Návrat sledoval vyprodaný sál, 
který všechny aktéry divadelní scény několikrát odměnil 
aplausem. Ocenění s tímto skvělým počinem jste mohli 
zaznamenat již po tomto prvním vystoupení.  
Na konec měsíce dubna připravili sportovci z TJ taneční zábavu se 
skupinou Artemis a pálení čarodějnic, kde připravili kulturní 
program tohoto večera, který navazuje již na keltské tradice. 
Druhá květnová neděle byla ve znamení svátku matek. Mateřská 
škola na tento den uspořádala úspěšný program Běh rodičů a dětí 
spojený s oslavou Dne matek. Základní škola zaměřila velkou 
pozornost a propracovanost přípravě akci Višňovská patnáctka, 
která stejně jako jiné roky byla výbornou vizitkou práce naší školy. 
Škoda jen, že se mohlo trochu víc i usmívat sluníčko. Pro tento 
den uspořádala Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod 
v městysi Višňové, příspěvková organizace, jak zní oficiální název, 
Den otevřených dveří na přečerpávací stanici u vinohradu a 
na čistírně odpadních vod. Měli jsme možnost se přesvědčit 
o velmi zodpovědné práci, kterou pro nás vykonává.  
Sportovci nám připravili taneční zábavu se skupinou Vicomt. 
Třetím višňovským trhům přálo krásné počasí, přijel dostatečný 
počet trhovců, nakupujících a občanů s chutí podpořit tuto 
pravidelnou akci, přišel odpovídající počet. 
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V pátek 25. jsme pro děti připravili divadelní vystoupení 
pohádky Aladin v podání Umělecké agentury Opava, které se 
účastnily jak děti z mateřské a základní školy, ale i děti 
trstěnického prvního stupně. 
V závěru měsíce května opět s velkým úspěchem představil 
divadelní spolek Návrat reprízu úspěšné hry „Pro Madlenku“ 
v kinosále Cyklopenzionu.  
Noc kostelů 2012, které jsme se zúčastnili v pátek 1. června, nás 
zahltila svou historickou a duchovní atmosférou. Měli jsme 
možnost být přítomni velmi kvalitně připravenému kulturnímu 
programu, historické přednášce, navštívit hraběcí hrobku, 
navštívit zámeckou kapli Neposkvněného početí Panny Marie. 
Následující den byl ve znamení oslav Mezinárodního dne dětí, 
na který hasiči připravili stejně perfektně jako jiné roky, 
Sportovní odpoledne pro děti. Bohatý program s odměnou 
pro každé dítě letos přilákal rozhodně více návštěvníků než 
loňský rok, což bylo zaslouženou odměnou pro pořadatele. 
V neděli pak na úřadu městyse se uskutečnilo vítání občánků 

 

Pranostiky pro červen: 

 

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný. 
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času. 
 

České jméno měsíce červen je odvozováno různě. V červenání 
ovoce a jahod v tomto měsíci, nebo od červenosti vůbec nebo 
od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště na štěpích a 
ovoci. Erben odvozoval původ slova červen od červenosti růže 
šípkové, která v červnu nejbujněji kvete, někteří odvozují jméno 
měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo 
barvivo. 
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Při cestě mezi Horními Kounicemi a Trstěnicemi v lese se nachází hájovna, označovaná jako – Pustý zámek. Patří do katastru Trstěnic, 
ale i višnovští mají k této lokalitě svůj osobitý vztah. Dle historických záznamů se jedná o dávno zaniklou vesnici s tvrzí nesoucí jméno 
„DOBRÁ VODA“. Křtěnice – (od r. 1925 Trstěnice), Pustý zámek – tvrz Dobrá Voda a kolem malá vesnice, také Dobrá Voda, byla 
vystavěna pravděpodobně ve 13. století místním vladyckým rodem. Je jisté, že v bližším i dálnějším okolí sídlila na dvorcích a tvrzích 
ve 13. století celá řada rodů drobné a střední šlechty, která snad byla v určitém vztahu ke znojemskému ústředí. Někteří z nich dosáhli 
vysokého postavení, tak jak Jan z Višňového býval olomouckým soudcem a Vicemil z Dobřínska soudcem v Brně. Jejich mateřskou 
zůstávala znojemská provincie, kde se nejčastěji zúčastňovali zasedání zemského soudu a podíleli se na politickém životě kraje. 
Jmenovat lze rody z Plavče, Miroslavi, ale také z Čermákovic, Dobronic, Tavíkovic, Trstěnic, Tulešic či Dobré Vody. Docházelo k častým 
sporům o majetky a na těchto listinách jsou pečetě okolních pánů. Například pečeť NAŠIENA z Dobré Vody, Milota z Tavíkovic, Jaroslava 
z Dobelic, Fridricha z Přeskač a jeho bratrů Stanislava a Děpolta a Vrchoslava z Petrovic, pečetili listinu na patronátní právo v Přeskačích 
– Litera super ius patronatus in Przeskacz – pressir, z 6. 3. 1347. 22. 12. 1355 svědčil Našien z Dobré Vody, Filip z Dobronic, Brandsud 
z Čermákovic o vyplacené zástavě Mikulášem z Trstěnice Vilémovi z Tavíkovic. 
Z těchto zápisů brněnského historika Libora Jana – v knize Z dějin rolnických vsí na Moravskokrumlovsku vidíme postavení drobné 
šlechty z našeho okolí. Zde na zániku tvrze Dobrá Voda i vesnice se podílely na počátku 16. století tehdejší válečné události. Není to 
jisté, ale pravděpodobné. Dokládá to zápis o zániku Dobré Vody z let 1506, kdy zapsal Jan z Veitmile svůj majetek takto: “Tvrz a 
městečko Horní Kounice, ves Medlice, na vsi Přeskačích sedm člověkuov i s kostelním podacím, tři pusté lány a kostelní patronát 
v Čermákovicích, jednoho poddaného v Šemíkovicích, Boroticích, pustou ves Raklinice, pustý dvůr v Dobré Vodě a pustý vinohrad 
Winholcz ve džbánických horách.  
Z písemných pramenů se nedovídáme, kdo na místě bývalé tvrze vystavěl hájovnu. Víme jen, že hájovna již tehdy dostala příznačný 
název Pustý Zámek. Od doby přestavby hájovna sloužívala svému účelu. V lokalitě, označované jako Pustý zámek, se z původního areálu 
středověké stavby, do dnešních dnů dochovalo torzo ochranného valu na západě a zbytek drobné oblé bašty na severozápadě. 
Za zmínku stojí i 2 rozložité staré stromy – duby, které jsou jedinými němými svědky časů dávno minulých. Duby jsou staré údajně 800 
let a jsou chráněny památkovým úřadem. 
Pustý zámek – hájovna, k níž přes vodní příkop – dnes potok – vede kamenný mostek, není veřejně přístupnou kulturní památkou. 
Poslední majitelé tohoto objektu Lesy České republiky, v nedávné době prodaly hájovnu i obydlí pro správce polesí novým soukromým 
majitelům. Připojuji vzpomínky paní Zdeny Havlíkové roz. Ludvíkové, která se narodila v rodině hajného p. Ludvíka Ludvíka na pustém 
zámku v r. 1933. Vzpomínky, které nebyly údajně nikde zveřejněny: 
Za budovami vedla podzemní chodba, které děti říkaly „katakomby“ a údajně měla vést až ke dvoru Karolínu. 
Koncem 2. světové války v r. 1945 německá armáda zanechala tank za dubem a alejí topolů. Po nějaké době se tank propadl do země. 
Objevily se opět podzemní chodby s výklenky jehlanovitého tvaru asi 1 a ½ m půl široké a 1 m vysoké, místy byly zasypané. Děti 
4 sourozenci hajného do těchto chodeb lezly. 
Další zajímavostí bylo, pod lesem, směr k Trstěnicím na levé straně děti nacházely na poli po čerstvé orbě nebo po dešti zkamenělé 
otisky ulit mořských živočichů. 
Též při zemních úpravách na Pustém zámku bylo objeveno několik hrobů skrčených koster. Kultura skrčených koster byla v době 
bronzové 1000 – 1500 let před naším letopočtem. Jedna polní trať v Trstěnicích se dodnes nazývá Dobrá voda. Tolik ze vzpomínek. 
K tvrzi a vesnici Dobrá Voda se váže jedna z variant názvu obce Višňového. Údajně se z válek vracel voják domů do vsi Dobrá Voda, 
kterou nenašel. Byla vypálená, pustá. Ptá se osob, co se stalo s jeho rodnou vsí, která zde stála, než šel do války. Odpověď zněla, že 
po vypálení si lidé postavili ves jinou, „- výš novou“. Toto je jedna ze tří variant názvu našeho městyse Višňového. 
V současné době kolem hájovny Pustý zámek v lese v Jiřicích vede trasa „Višňovské patnáctky“, kterou každoročně pořádá Základní 
škola ve Višňovém. Letos se konala  13. Května                                                                                                       Marie Svoradová Višňové 50 
 

narozených v roce 2011. V průběhu měsíců duben, květen a následně v měsíci červnu pokračovaly fotbalové soutěže našich družstev. 
Že družstvo mužů sestupuje z okresního přeboru do „trojky“ je již skutečností. Mějme radost ze žákovských a dorosteneckého 
družstva, které dosahují daleko příznivějších výsledků. V přátelských vzpomínkových zápasech se nedaří ani družstvu „Starých pánů“, 
kteří prohráli jak doma s Banticemi, tak i v Dobšicích, kde nastoupili proti družstvu znojemské nemocnice. 
V současné době nás čeká Závěrečná slavnost pořádaná v mateřské škole a v sobotu pak trhy. V následujícím týdnu po Školní 
akademii již budeme oslavovat pouť na sv. Jana Křtitele.                                         
                                                                                                                                                                          Vladimír Korek 

 

Odpadové hospodářství – sběrné místo 

Sběrné místo v oploceném objektu za hřbitovem bude otevřeno v čase od 15.00 do 17.00 hod. v těchto termínech: 
červen: 8. a 22., červenec: 4. a 20., srpen: 3., 17. a 31.  
Termíny na další období budou zveřejněny v příštím zpravodaji, či oznámeny rozhlasem. Uložit zde můžete veškerý elektroodpad , 
bioodpad, staré železo, pneumatiky, nápojové kartony. 
Vzhledem k tomu, že v předešlém období velmi často v době před svozem byl prostor kontejnerů na tříděný plastový odpad obložen 
plasty a pytli s plasty, což při větrném počasí mnohdy znamenalo, že museli pracovníci obce tento odpad sesbírat a pokud to bylo možné, 
napěchovat do kontejnerů. Po jednání s firmou AVE jsme přistoupili ke každotýdennímu svozu firmou AVE. Na konci června dojde 
k vyhodnocení tohoto zkráceného termínu svoz.   
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Vážení spoluobčané,  
Městys Višňové se na základě žádostí, připomínek spoluobčanů na vás obrací s žádostí a 
prosbou, abyste v maximálně možné míře dodržovali nedělní klid a respektovali své 
spoluobčany, kteří chtějí po náročném pracovním týdnu odpočívat bez rušení hlukem 
zahradní techniky, sekaček, křovinořezů, motorových pil, rozbrušovaček, domácích 
malotraktorů a podobně. 
Snad se na tom domluvíme v obci i bez obecně závazné vyhlášky a prostředků vynucování 
jejího dodržování. 

 

V minulém čísle jsem v článku o úklidu 
čekárny chybně uvedl, že tento 
prostor je uklízen každý pracovní den. 
Skutečnost však zní: „každý den“. 
Přesto bych Vám nepřál, vidět 
čekárnu v některých dnech po ránu.  

 

Čekárna 

Stará hora 
 
V minulých dnech jsme zde zlikvidovaly veškerý nežádoucí odpad, jako byl plast, sklo, 
elektroodpad apod. Zůstaly zde haldy stavební suti, stavebního kamene, hlíny apod. 
Z prostoru Staré hory bude v těchto dnech odstraněn vagon, který dříve sloužíval 
v oploceném objektu kynologům. Na příjezdových cestách jsou rozmístěny tabule 
upozorňující na zákaz skládky v této lokalitě. Současně jsou zde rozmísťovány i 
fotopasti. Důkazný materiál o zakázaném ukládání odpadu bude předán k dalšímu 
šetření PČR. 

 

Víte, je mnohdy až zarážející, jak se mění 
požadavky občanů v čase. Před časem 
cca 10 lety požadovali občané společně 
bydlící v jedné části zbudování chodníků. 
Na základě jejich opakovaných žádostí 
jim bylo vyhověno a přes další potřebné 
požadavky byl zde chodník položen. 
Argumentace především bezpečného 
pohybu jak malých dětí, tak i dospělých 
byla považována zastupitelstvem 
za prioritní. V současné době je však 
chodník stálým parkovištěm a 
komunikace, ta se často stává 
neprůjezdnou a to i přesto, že v místě 
najdeme dostatek parkovacích ploch a 
jednotlivé domy vlastní garáže.  

 

 

Chodníky Stará hora 

V průběhu uplynulého času připravilo zastupitelstvo smlouvy 
k nákupu pozemků za více než 120 tisíc korun. Jedná se především 
o pozemky na katastrálním území Horních Dunajovic 
pod přečerpávací stanicí vodovodu a část cesty k čistírně 
odpadních vod ve Višňovém. 

. 
   

Garáže 
V prostoru za hřbitovem jsme v současnosti připravili 24 stavebních míst pro garáže. Velikost jednotlivých pozemků je tři krát šest 
metrů. Jednotlivé pozemky jsou geodeticky zakreslené. Cena za metr čtverečný je stanovena na 290,-- Kč. Takto získané finanční 
prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s úpravou terénu, geodetickým zaměřením, později na náklady zřízení 
veřejného osvětlení a v závěru na zbudování zpevněné komunikace. V současné době již přijímáme žádosti o jednotlivá místa, 
ve kterých uvádějte i termín realizace, který bude klíčem pro přidělování jednotlivých míst.  

 
Filmový festival 

V případě Vašeho zájmu je možné 
zpravodaj zasílat elektronickou formou. 
Pokud o toto máte zájem, přihlaste se na 
adrese: info@visnove.cz 

 

V průběhu letních prázdninových měsíců uspořádá svazek, 
jemuž Višňové předsedá, spolu s partnerem Skupinou ČEZ 
tyto akce: 

 „O pohár starosty obce“ – hasičská soutěž 
ve Výrovicích, datum konání 14. 7. 2012, 

 Setkání cyklistů trasy Mikroregionem Moravia“, 
akce se uskuteční na dunajovické přehradě dne 29. 
7. 2012, 

 „Loučení s prázdninami a soutěž „O Nejlepší guláš“ 
v Horních Dunajovicích“, uskuteční se u KD dne 26. 
8. 2012.  

Svazek obcí Moravia současně nabízí k zapůjčení dívčí a 
chlapecké kroje. Stejně tak disponuje i dětskými 
karnevalovými maskami, jejichž seznam s uvedením velikosti 

najdete na webové stránce: www.svazekmoravia.cz 

 

Zpravodaj 

Svazek obcí Moravia 
Letošní již druhý filmový festival se uskuteční v termínu 18. až 22. 
července. Pevně věříme, že nám bude přát počasí a podpoří tak 
jeho atmosféru. Tu bude dotvářet i krásné prostředí zámeckého 
parku. V jeho průběhu by jej mělo navštívit i několik herecky a 
filmově významných osobností.  
Akcí, která bude probíhat souběžně s filmovým festivalem, je 
Řezbářské minisimpozium. Bude se jednat o dřevořezbu. Jejím 
výtvarným místem bude prostor za bránou do zámeckého parku.      
 
Nákup pozemků 

Nedělní klid 



 

 

 
Požár v parku                                                        Požár v parku                                                       Technická pomoc – zalévání 
 
Ocenění za jejich vzorně odvedenou dobrovolnou práci patří jak Zásahové jednotce SDH, která je zřizovaná úřadem městyse, tak i 
občanskému sdružení Sboru dobrovolných hasičů Višňového. Důvody jsou zcela prosté a faktické. Pro připomenutí: 
Dne 30. dubna se zásahová jednotka vyjela k požáru, který vznikl na dřevě v areálu výchovného ústavu. Po jeho uhašení, prohlášení 
profesionálního hasiče – velitele zásahu o ukončení zásahu byl prostor předán zpět vlastníkovi. Zásahová jednotka spolu s dalšími 
čtyřmi jednotkami vjíždí znovu do areálu parku po osmi hodinách od vzniku prvního požáru. Tentokrát je ohnisko požáru ve skladu 
dřeva.   
V době provedení nové výsadby u hřbitova, kdy zem zcela postrádala vláhu, podíleli se hasiči na zálivce nově vysazených stromů a 
keřů. Životodárnou tekutinou pomáhali probudit se i nově osetým travnatým plochám kolem zámku po jeho loňské rekonstrukci.  
Dne 12. května se naši hasiči se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu v Trstěnicích. Obsadili zde první místo s časem 17,98. 
Gratulujeme. 
Svou pomoc poskytli v rámci velmi dobré spolupráce i Agroservisu Višňové, když 15. května na základě žádosti provedli vyčištění 
proudovou vodou nákladní váhu.  
Za zmínku stojí i členská schůze z 18. května, jejímž programem byla důležitá příprava, organizace a zajištění akce dětského dne. 
V měsíci květnu oslavil 60 let starosta sdružení SDH pan František Šnábl. Ke gratulaci členů se rovněž připojujeme i my s přáním všeho 
nejlepšího.  
20. května a následně 23. května vyjížděla zásahová jednotka k požárům na katastru obce Skalice. Jejich výjezdy do 3 a do 5 minut 
jasně konkurují profesionálním jednotkám. V obou případech byl za příčinu označen zkrat elektrického vedení v důsledku větru.  
Sobota druhého byla ve znamení oslav Mezinárodního dne dětí. Sportovní odpoledne, které již tradičně připravují hasiči, probíhalo 
pod jejich záštitou. Vlastní akce s velmi bohatým a zábavným programem pro děti neopomněla na spoustu disciplín jako např. střelba 
ze vzduchovky, chůze po laně, hasičský sport, hod na cíl aj. Odpoledne bylo doplněno o ukázky z činnosti městské policie, vystoupení 
mažoretek ZŠ a MŠ Višňové, možnost projížďky na koních, představení požární techniky užívané při zásazích, ukázky myslivecké 
činnosti, z výcviku psů. To vše doprovázela hudba Silence.  Dobrá nálada se nesla do večerních hodin. 
6. června hasičskou zbrojnici navštívili, jako každý rok, děti z višňovské mateřské školy. Dětem nejprve ukázal starosta SDH Višňové 
pan František Šnábl výzbroj a výstroj, kterou hasiči používají. Poté jim pan Jiří Beran vysvětlil, jak se mají při požáru chovat, jak se 
požáry hasí a jak jim předcházet. Následovaly záludné otázky dětí, na které nebylo vždy snadné odpovědět. Dále si děti mohly  
prohlédnout naše zásahové vozidlo a prostory hasičárny. Nakonec je čekala sladká odměna za to, jak pozorně naslouchaly výkladu 
hasičů. 
9. červen 2012, 11:56 byl naší zásahové jednotce nahlášen požár v jednom bytě DPS. Jednalo se o požár, který zapříčinilo  vzplanutí 
oleje na elektrickém sporáku. Jen díky pohotovému zásahu pana Pavla Svobody požár nenapáchal závažnější škody. Jednotka hasičů 
provedla odvětrání objektu a demontáž požárem poškozeného vybavení bytu. Kromě našich hasičů byla přizvána jednotka z požární 
stanice z Moravského Krumlova. 
Tímto vyjadřujeme panu Pavlu Svobodovi poděkování za čin, který je příkladem ochoty a snahy pomoci.  
Bližší informace o konaných akcích, ale i o zásazích při požárech najdete na webu: hasici.visnove.cz 
 

 
Požár v DPS                                                              Dětský den                                                          Mateřská škola v hasičárně 
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Zeleň 

Vodovod, kanalizace a ČOV Višňové: Informace pro 
odběratele 
18. května tohoto roku proběhlo monitorování TV kamerou na dvou 
úsecích kanalizačních stok v délce 240 metrů. Při tom byly zjištěny 
skutečnosti, které nepomáhají ke správné funkci a dobré ekonomice 
kanalizace. 
Prvním zjištěným nešvarem je nadměrný výskyt tuků v kanalizaci. Toto 
vede k jejich nadměrnému usazování v kanalizačním potrubí a zvyšuje tak 
možnost jeho ucpání. Dále dochází k usazování tuků ve vstupní jímce ČOV. 
Zde musíme několikrát ročně provádět čištění speciální technikou a 
usazené tuky nechat odvézt k likvidaci jako zvláštní odpadní vody. To vše 
samozřejmě není zadarmo. 
Druhým nešvarem je neoprávněné odvádění srážkových a spodních vod do 
kanalizace. I když se nejedná o odpadní vodu, na ČOV se na 1 kubík takové 
vody spotřebuje stejné množství el. energie jako na kubík vody odpadní 
(průměrně 1,5 kWh/m3). 
V souvislosti s provozem vstupní jímky ČOV nás trápí ještě předměty, které 
do kanalizace nepatří. Mezi ně patří hadry, mopy, dámské hygienické 
potřeby, menší části oděvů a podobně. 
Proto touto cestou žádáme všechny občany, aby svým přístupem podpořili 
naši snahu o co nejlepší a nejefektivnější provoz kanalizace a ČOV. 
    Hynek Čada 
 

Výběr vodného a stočného proběhne: 

v pátek 15. Června od 12:00 – do 19:00 v zasedací místnosti OÚ 

v pátek 29. června od 14:00 – do 14:45 na DPS pro obyvatele DPS 

    od 15:00 – do 18:00 v zasedací místnosti OÚ 

 

Den otevřených dveří - ČOV 
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Jaro už se svým datem své žezlo předává létu. Letošní 
veškerá zeleň byla poznamenaná nedostatkem vláhy, 
které se jí nedostávalo a které ji příroda nadělila až 
v samotném počátku června. Nároky a především finanční 
náklady na sečení nebyly zdaleka tak vysoké. Vzhledem 
k tomu, že počet pracovníků na údržbu prostřednictvím 
úřadů práce byl státem pozastaven, nám toto počasí 
v této oblasti nahrávalo. Z tohoto stavu vývoje plyne i fakt, 
že sečení travnatých ploch budeme provádět spíše 
účelově. Nebude realizováno formou pravidelně 
zastřihovaných porostů. 
O to náročnější péči si vyžádala nová výsadba v prostoru 
před hřbitovem. Především bylo třeba zajistit pravidelné 
zalévání.  
V této části chci poděkovat všem těm, kteří nám v tomto 
pomáhají, kteří pečují o to, aby obec byla vzhledná.  
 

 

Z nových knižních titulů Obecní knihovny 

Psi 

Za zmínku rozhodně stojí připravované knihy, které budou v naší knihovně k zapůjčení. 
Jednou z nich je z pera Jiřího Lysáka. Název Partyzánské družiny Josefa Hybeše napovídá, že se jedná o literaturu faktu a je 
zaměřena na partyzánské hnutí našeho regionu na konci II. světové války. 
Rovněž zde najdete i knihu Josefa Koláře - Josef Indra – rodák z Višňové, která byla k dispozici na úřadě městyse. 
V knihovně rovněž naleznete publikaci vydanou u příležitosti Noci kostelů 2012, v níž naleznete popis nástěnných maleb zámecké 
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. 
Z nových titulů: 
Vstupenka do ráje, Večeře v horách, Letní závrať, Podivné hry, Vítěz bere vše, Líbáš jako bůh, Intimní a osobní, Jejich pohádka, 
Mezi Marinky, Vánoční koledy, Staré pověsti české, Staré řecké báje, Návrat domů, Krtek a rybka, Jídlo jako životní styl 1, Jídlo jako 
životní styl 2, Zlatá klec, Osedlat vítr, Místo na slunci, Desáté výročí, Tajemství ztracené kočky, Nerozvážnost, Rodina, Love, Příliš 
mnoho nehod 

 
 
 

Nabídka pečovatelské služby 

V současné době připravuje zastupitelstvo novou obecní vyhlášku 

ohledně pohybu psů na veřejnosti.  

 

Pečovatelská služba je ve Višňovém provozována prostřednictvím Centra pečovatelské služby Znojmo, což je příspěvková organizace 

města Znojma. Z poskytovaných služeb se jedná především o donášku obědů a nákupů. Samozřejmě, že rozsah poskytovaných služeb 

pečovatelkami CPS Michaelou Indrovou a Annou Krchňavou je daleko větší. Případní zájemci o tuto péči se mohou přihlásit buď přímo 

u pečovatelek, nebo prostřednictvím úřadu městyse.  
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Dešťová kanalizace na Žižkově 
V současné době již rozbíháme s firmou Ing. Pavel Pelán předání staveniště při akci vybudování dešťové kanalizace s usazením 
obruby. Tato akce musí být dokončena do konce července, protože v průběhu měsíce srpna bude realizovat Správa a údržba silnic 
nový povrch silnice od hřbitova po benzinku.  
Budování dešťové kanalizace s obrubou k silnici s sebou přinese i určitá omezení. 
Toto bude probíhat za omezeného dopravního provozu po silnici II/400 část Žižkov. Příjezd či přístup k dotčeným nemovitostem je 
třeba dojednat na místě s vedením stavby (fi Ing. Pavel Pelán).  
Sociální byty v budově bývalého zdravotního střediska 
Další již téměř připravenou stavbou je přestavba zdravotního střediska na sociální byty. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve  výši 
3 350 tis.  Její realizace by měla být dokončena do června příštího roku. V budově zůstane zachována ordinace zubní lékařky a nově 
vznikne šest bytových jednotek, z toho jedna bezbariérová.  
Byty budou určeny pro sociálně slabší mladé manžele a rodiny. Jedná se tzv. o startovací byty. 
Zateplení školy 
 V těchto dnech jsme obdrželi akceptaci naší žádosti na zateplení školy, tzn., že naše žádost byla vyhodnocena jako úplná a 
postoupena do dalšího řízení. Konečné stanovisko nám bude sděleno po obdržení rozhodnutí ministra životního prostředí. V  případě, 
že akce bude ministerstvem v rámci Operačního programu životního prostředí podpořena, pak budeme realizovat v příštím roce 
stavební akci, při níž bude zateplena budova školy spolu s výměnou oken, což s sebou přinese nemalé úspory v nákladech 
na vytápění a vyřeší současný stav oken a fasády školy. Dotace na toto z OPŽP by měla činit výši 5,5 milionu korun.  
Oprava sochy sv. Floriána 
V průběhu letošního léta bude provedena oprava sochy sv. Floriána, na niž jsme obdrželi dotaci na základě žádosti ve výši 80 tisíc. 
Při konzultaci s brněnskými památkáři a restaurátorem se obě strany dohodly, že je nutné provést dále odizolování sochy a výměnu 
jednoho ze základních kamenů. 
Oprava kruhové studny u „Větřáku“ 
V tomto měsíci bude dokončena oprava kruhové studny u „Větřáku“, kde budou učni z výchovného ústavu provedeny omítky, 
odizolování zdiva. Již dříve byl proveden ochranný nátěr zkorodovaného plechového zastřešení.   
Hasičské auto 
Na základě žádosti o dotaci na nákup nového hasičského vozidla CAS jsme obdrželi dotaci z kraje ve výši 550 tisíc. Nesmíme totiž 
zapomínat na potřebnost až nutnost pořízení vozidla CAS, protože současné hasičské auto, přestože je dobrovolnými členy 
udržováno v perfektním technickém a provozuschopném stavu k jeho věku, slaví letos 45. narozeniny. Ano, jeho rok výroby je 1967. 
Úroky z úvěrů  
Na základě žádosti o krajskou dotaci bychom měli v blízké době obdržet dotaci ve výši 160 tis. na úhradu úroků z úvěrů městyse.  

 

Co nás čeká 

Vážení občané, 
jídelna při Základní škole a Mateřské škole 
ve Višňovém Vám nabízí svoje stravovací služby. 
V pracovní dny zde můžete odebírat obědy 
do jídlonosičů, nebo se můžete naobědvat přímo 
v zadním traktu školní jídelny. Cena obědů je 
stanovena na 48,-- Kč. 
Výhody stravování v naší školní jídelně: 

 přijatelné cena 

 vaření v průběhu celého roku 

 stravování podle zásad zdravé výživy 

 pestrý jídelníček 

 k téměř každému obědu přídavek ve formě 
ovoce, zeleniny, salátu… 

 možnost rozvozu jídel do okolních vesnic 

 spolupráce s pečovatelkou (možnost 
donášky oběda do domu) 

 hotovostní i bezhotovostní platba 
Vyzkoušejte naše služby a ochutnejte obědy z naší 
jídelny. 
    Jiří Beran 

 

Nabídka služeb Jídelny  
ZŠ Višňové 

Informace o platbě odpadů přes 
SIPO 
V letošním roce proběhla změna v termínu placení místního poplatku 
(komunálního odpadu) přes SIPO. Byl posunut termín pro strhávání plateb 
o měsíc dříve. V letošním roce byly občanům strženy již tři platby. V lednu 
za 4. čtvrtletí 2011, v dubnu za 1. čtvrtletí 2012 a v červnu za 2. čtvrtletí 2012. 
Dříve byly platby strhávány zpětně za období po skončení čtvrtletí, nyní 
budou strhávány také zpětně za čtvrtletí, ale v posledním měsíci čtvrtletí, 
ke kterému platba náleží. Nově tedy budou odpady strhávány v měsících 
březnu, červnu, září a prosinci. Důvodem je to, aby platby byly řádně 
uhrazeny do konce kalendářního roku, kdy splatnost výše uvedeného 
poplatku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou a to do 31. 12. 2012. 

 

Elektrická síť na hřbitově 
Na základě požadavků byla na místním hřbitově zbudována možnost 
připojení do sítě elektrického proudu 230 V. V případě Vaší potřeby je možné 
tohoto připojení využít; poplatek 20 Kč/hod. na úřadě městyse.  

 

Kronikář 
Městys Višňové hledá zájemce ochotného a schopného vést Obecní kroniku. 
Své žádosti zašlete na úřad městyse do 31. 7. 2012, pak bude provedeno 
posouzení jednotlivých žádostí a výběr.  
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 Cyklopenzion Višňové 
 

 

Provozovatel cyklopenzionu: Městys Višňové – IČ 293784, DIČ CZ00293784 
Správce penzionu:            Lenka Šubová – tel.: 725116532, lenka.subova@visnove.cz            
Nabídka Cyklopenzionu: 

- kapacita 30 lůžek, skladba pokojů – 5 čtyřlůžkových, 2 pětilůžkové, 
- Každý pokoj má vlastní sociální zařízení (koupelna + WC), 
- Společenská místnost 35 míst u stolů, 
- Zařízení ve společenské místnosti kuchyňskou linkou, lednicí, televizorem, radiopřijímačem, 
- Cyklopenzion disponuje dále uzamykatelnou kolárnou, venkovním zařízení pro mytí kol, půjčuje kola, 
- Služby sauny, 
- Vinotéka s nabídkou odrůdových vín. 
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Městys Višňové nabízí zájemcům o stavbu rodinného domu volná stavební místa v lokalitě Cihelna v k. ú. Višňové. Jedná se o pozemky 
určené k zástavbě RD. K pozemkům jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě (elektro, voda, plyn, kanalizace). 

Celá lokalita je v klidové zóně a je orientovaná jihovýchodním směrem. Od severu a západu je kryta svahem. Od centra obce je vzdálena 
cca 800 m. Jednotlivé stavební parcely jsou již geometricky rozděleny. Jejich velikost se pohybuje od 600 do 800 m2. Cena za 1 m2 
stavebního pozemku je 250 Kč. Fotografie pozemků, geometrické údaje o pozemcích najdete na odkaze: www.visnove.cz 

 

 

Červen 2012                    

- Závěrečná slavnost MŠ (ZŠ Višňové)      15. 6. 

- 4. višňovské trhy (Úřad městyse)      16. 6.  

- Školní akademie (ZŠ Višňové)      22. 6.  

- Tradiční pouť městyse Višňové (TJ, ÚM, partner akce Skupina ČEZ)    22. a 24. 6.  

taneční zábava se skupinou Vicomt 22. 6., 

tradiční zavádění s dechovkou Petrovankou 24. 6.,  

- Víkendový pobyt (Čtyřlístek) 

Červenec 2012                 

- O pohár starosty – hasičská soutěž ve Výrovicích (MORAVIA, partner akce Skupina ČEZ) 14. 7. 

- 5. višňovské trhy (Úřad městyse)      21. 7. 

- Turnaj „Starých pánů“ v kopané (TJ)      21. 7. 

- 2. filmový festival (Úřad městyse, SDH, partner akce Skupina ČEZ) 

          18. – 22. 7. 

- Dřevořezbářské minisympozium (Úřad městyse)      18. – 22. 7.  

- Taneční zábava se skupinou Artemis      28. 7. 

- Setkání cyklistů trasy Mikroregionem Moravia, Dunajovická přehrada  

  (MORAVIA, partner akce Skupina ČEZ)      29. 7. 

Srpen 

- 6. višňovské trhy (úřad městyse)      18. 8. 

- Taneční zábava (TJ) 

- Loučení s prázdninami a soutěž „O nejlepší guláš“ v Horních Dunajovicích 

   (MORAVIA, partner akce Skupina ČEZ)      26. 8. 

Září 

- Zahájení školního roku (ZŠ)       1. 9. 

- Zahájení školního roku (VÚ, SŠ a ŠJ Višňové)      3. 9. 

- Taneční zábava se skupinou Artemis      8. 9. 

- 7. višňovské trhy (úřad městyse)      15. 9.  

- Divadelní vystoupení souboru Želetín (VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, ÚM) 

- Taneční zábava se skupinou Vicomt       22. 9.  

- Zájezd do divadla (kult. výbor při městysi) – dle nabídky 

- Koncert na zámeckém nádvoří (VÚ, SŠ a ŠJ Višňové) 

- Taneční zábava (TJ) 

Říjen 

- Pracovní dílna – Podzimní hrátky (MŠ Višňové)      10. 10. 

- Výstava ovoce, zeleniny, květin (ČZS)      14. 10. 

- 8. višňovské trhy (úřad městyse)      20. 10. 

- Tradiční posvícení městyse Višňové (TJ, ÚM, partner akce Skupina ČEZ)   20. a 21. 10.  

 taneční zábava se skupinou Artemis 20. 10.,  

 tradiční zavádění s dechovkou Petrovankou 21. 10.  

Lampionový průvod (Čtyřlístek)  

Plán kulturních a sportovních akcí  
 

Stavební místa 


