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Zdarma do vašich schránek
číslo 46
Úvodní slovo
Vážení občané,
zdravím Vás v letošním roce v posledním Višňovském zpravodaji, který vychází v této
době – čase adventním.
Minulý zpravodaj vydaný pod číslem 45 byl do vašich schránek roznesen v době před
višňovským posvícením, jehož pořadateli byli višňovští fotbalisté. A tak v pátek již
chlapci postavili máj, aby v sobotu mohli odehrát veškerá fotbalová utkání jednotlivých
družstev toho podzimního kola. Na večer připravili taneční zábavu. Posvícenská neděle
začínala mší svatou v kostele za účasti krojované chasy. Po ní vyrazili chlapci s
dechovkou Dúbravankou, aby všechny občany a hosty pozdravili a pozvali na tradiční
odpolední zavádění. To se uskutečnilo v odpoledních hodinách pod májí před
Restaurací U Brázdů.
Na tu stejnou posvícenskou neděli připravila místní organizace zahrádkářského svazu
tradiční Výstavu ovoce, zeleniny a květin. Na ní jsme mohli obdivovat i přes skutečnost,
že všeobecně sklizeň v tomto roce proběhla poněkud dříve, vystavené ovoce, zeleninu,
ale i výtvarné práce dětí z mateřské školky a základní školy.
V listopadu připravilo Honební společenství tradiční valnou hromadu v zasedací
místnosti Agroservisu. Při Dni vzpomínek jsme si především připomenuli všechny útrapy
I. a II. světové války. Položením věnce jsme
uctili památku těch, co přinesli oběť nejvyšší

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

– život.

V průběhu roku 2018 získal městys Višňové z rozpočtu Jihomoravského kraje dotace v těchto

V závěru měsíce připravili fotbalisté taneční

projektech:

zábavu.



„Podpora a propagace místního a regionálního vinařství“

Na první prosincovou sobotu připravil městys



„Višňové, úroky z úvěrů 2018“

prodejní akci se zabijačkovými pochoutkami



„Ústřední vytápění hasičské zbrojnice ve Višňovém“

řezníka Jaromíra Kloudy v objektu dvora.



„Polygon“



„Višňovské kulturní léto 2018“



„Změna č. 1 územního plánu Višňové“

Návštěvníci zde mohli dále nakoupit i koření,

JUDr. Ing. Oldřich MOHYLA

racionální výživu a vánoční motivy.

Prosinec začínal svou adventní dobou. Je tradicí, že po tuto dobu jsme zvyklí čerpat Z uvedených podpořených projektů vyplývá, že Jihomoravský kraj je partnerem městyse v mnoha
nadcházející vánoční atmosféru různých oblastech, za což mu patří poděkování za spolupráci a podporu v rámci svého regionu.
z výzdoby, která nás obklopuje.
Nejinak je tomu i letos, kdy s
adventem se rozsvítila první
svíce na adventním věnci obce,
který

je

památníku

umístěn
obětí

válek

vedle
pod

sochou sv. Václava. Současně
osvětlil kruhový objezd vánočně
vyzdobený stříbrný smrk stojící
kousek z druhé strany. Na
sloupech veřejného osvětlení
kolem náměstí se rozsvítily připevněné vánoční prvky.

Nadace ČEZ

A co nás do konce roku ještě čeká?

V roce 2018 byly v rámci podpory Nadace ČEZ realizovány dva projekty. Prvním byla „Oprava

V neděli 16. prosince můžete navštívit Vánoční koncert základní a mateřské školy. mostku u kina“, která byla realizovaná městysem, a jehož součástí byla jak oprava vlastního
Následující neděli 23. prosince se uskuteční Vánoční koncert v kostele. Na Štěpána 26. mostku, tak i části vodoteče mezi mostkem a mostem. Druhou byl v rámci Svazku obcí Moravia
prosince se můžete zajít podívat na turnaj v sálové kopané, který pořádají místní projekt „Doplnění odpočívadel Cyklookruhu Mikroregionem
fotbalisté a večer navštívit taneční zábavu, kterou zde budou pořádat.

Moravia herními prvky“, kterým byly především pro

Toto období bylo rovněž obdobím, kdy se dokončovaly některé stavební akce, a to jak cykloturisty a turisty pořízeny herními prvky na jednotlivá
fyzicky, tak i administrativně.

odpočívadla cyklookruhu svazkem Moravia. Třetí, který je

V současné době probíhá výsadba zeleně v rámci realizace ekologického projektu administrativně v běhu, ale jehož vlastní realizace se
Biocentra Stará hora.

uskuteční zjara roku 2019, je „Oprava vodoteče 2018“, v

S blížícím se koncem roku bych chtěl poděkovat všem občanům, spolkům a firmám za rámci něhož bude provedena oprava vodoteče v části za
jejich činnost a obětavost v práci pro druhé, za spolupráci v letošním roce, a přeji jim, kinem.
aby dostatek vůle, elánu, nápadů a smyslu pro spolupráci měli i v tom roce příštím.
V samotném závěru tohoto úvodníku Vám v této době chci pro blížící se Vánoce popřát,

Kominické služby

aby pro Vás byly radostné a šťastné nablízku Vašich rodinných příslušníků. Do nového Na základě podané informace sděluji, že Kominictví Křivánek bude provádět kominické práce v
městysi Višňovém v průběhu ledna 2019.
roku, který na Vánoce do týdne navazuje, Vám přeji hodně zdraví a pohody.
Vladimír Korek
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„Jdeme ke Kolowratovi!“

zemský hejtman na Moravě (1688)

Nebo též „Sejdeme se u Kolowrata!“, říkávalo se dříve při procházkách ve višňovském



Zámeckém parku.

šlechtičen na Pražském hradě (1759)

Filip Nerius, hrabě Krakowský z Kolowrat, nejvyšší purkrabí, zakladatel Ústavu

Leopold Vilém, hrabě Krakowský z Kolowrat, státní konferenční ministr a ministr
Tam pod strání, za lávkou Višňovského potoka v Zámeckém parku vzdoruje času silně 
vnitřních
záležitostí, zakladatel továrny na tabák a jehly v Golčově Jeníkově, první svého
mechem obrostlý podstavec s neorenesanční, mramorovou, možná dokonce alabastrovou,
bustou. Její hlava, ač silně otlučená, zdobí důstojně ředitelnu Výchovného ústavu Višňové.

druhu v Evropě (1782)

František Antonín II. Libštejnský z Kolovrat (německy Graf Franz Anton von
Místní pamětníci považovali bustu za Alexandra / Sašu Kolowrata, který se údajně znal s 
KolowratLiebsteinsky, pokřtěný 31. 1. 1778 v Praze, zemřel 4. 4. 1861 ve Vídni, pohřben v
višňovským hrabětem Felixem Spieglem.
Oba muži byli nejenom automobilovými fanoušky, ale i aktivními závodníky:

rodinné hrobce v zámku Rychnov nad Kněžnou, bezdětný) byl český šlechtic a rakouský

Alexander Kolowrat, podílník na automobilce Laurint Klement a závodník na jejích státník, jenž byl umírněným liberálem oproti stoupencům knížete Metternicha na Vídeňském
firemních autech, vítěz nesčetných mezinárodních závodů, zakladatel filmových atelierů i kongresu, ačkoli oba dva zastupovali rakouského císaře Františka I., jako i jeho nemocného



objevitel Marlène Dietrich

syna Ferdinanda V. František Antonín II. se proslavil jako zakladatel Národního muzea a



mecenáš české vědy a kultury. Jeho minerální sbírky jako i 35 000 svazků knih patří k

Višňovský hrabě Maria Felix Spiegel, mimo jiné dvojnásobný vítěz závodu Praha 

Bratislava a zpět na vozech Daimler (1931,1933, Saša byl již v této době mrtev)

nejcennějším sbírkám Národního muzea v Praze.

Jak dalece se oba muži osobně znali, nevím.

Hypotézu, že se jedná opravdu o posledního držitele Řádu zlatého rouna z Kolovratů,

Zámeckou bustu, oděnou do jakéhosi taláru či antického roucha, zdobí totiž zřetelně podporují fakta:
1. Sochařský́ styl klasicismu, kdy zakázky jako socha, busta v památníku či pomník na
vytesaný Řád zlatého rouna.
Jistě však nebyl Saša Kolowrat, milovník všeho světského, držitelem Řádu zlatého rouna,

veřejném prostranství́ se stávaly typickou prestižní́ objednávkou osvícenské́ doby. Hold

který Habsburkové výsadním právem dodnes udělují za duchovní zásluhy, zvláště za důstojnosti lidského jedince, ocenění jeho zásluh o vlast nebo národ, to byly častým motivem
těchto děl.
ochranu církve a udržování rytířské cti.
Historie řádu se datuje do Francie roku 1430 založeným spolkem duchovních rytířů. Byl

2. Příbuzenský vztah Františka Antonína II. k hraběnce Spieglové zum Diesenberg

zasvěcen Panně Marii a patronem byl apoštol a mučedník sv. Ondřej (30. listopad). Na Hanxleden ve Višňovém, Rosině (Rose) Antonii Lükow: její matka Karolina Marie Lipštejnská
řádu vidíme zlaté beránčí rouno s hlavou vždy heraldicky doprava, nad ním tmavý z Kolovratů, provdaná na Jeronýma Johana Nepomuka von Lükow, byla sestrou Františka
smaltovaný křesací kamínek s bílými skvrnami lemovaný plameny a nad ním malý reliéf

Antonína II., posledního z větve Libštejnských z Kolovratů. V roce 1830, kdy hrabě obdržel

Argonautů na výpravě za zlatým rounem do bájné Kolchidy.

Řád zlatého rouna, byli oba jeho rodiče po smrti.

Původně byl nošen na řetězu, tzv. kolaně, později z důvodu jeho velké váhy je nošen na 3. Podoba osoby připomíná více asketického Františka Antonína než jiného z držitelů, či
jasně červené stuze o šíři dvou prstů kolem krku. Řetěz je vyhrazen jen pro řádové dokonce Sašu Kolowrata z Krakowských.
slavnosti.

Záhadou zůstává, jak se konkrétně dostala busta strýce Františka Antonína II. k neteři

Latinské heslo na řádu: Pretium laborum non vile  tedy „Odměna za námahu ne nepatrná“,

Rosině Spieglové do Višňového. Stejně tak neznáme autora busty. Socha Františka

odlišuje habsburský řád od řádu španělského.

Antonina II. s kladívkem jako symbolem spoluzakladatele Národního muzea zdobí Národní

Z rodu Kolowratů byly čtyři držitelé řádu (rok získání řádu):

muzeum.



Tedy „Jdeme nadále ke Kolowratovi!“ a už snad víme, ke kterému.

František Karel I., hrabě Libštejnský z Kolowrat, diplomat a nejdéle úřadující

Marie Svoradová

Odpadové hospodářství
Ze zprávy EKOKOM, a.s.:
Občané městyse Višňového v průběhu období od 1. 7. do 30. 9. 2018 Višňové vytřídili a předali k
využití celkem 13 tun odpadu. V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou městys
od společnosti EKOKOM, a.s. obdržel.
Odměna celkem (zaokrouhleno) 39 814,50 Kč Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru 7 476,00 Kč (odměna za zajištění míst zpětného odběru,
bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna
za zajištění využití odpadů z obalů)
Papír

3,868 t

4 203,74 Kč

Plast

5,226 t

23 512,82 Kč

Sklo

3,849 t

4 039,14 Kč

Kovy

0,000 t

0,00 Kč

Nápojový karton

0,161 t

582,82 Kč

13,104 t

32 338,52 Kč

Celkem

Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKOKOM při rozvoji systému třídění a recyklace obalových odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více
než 72 % občanů České republiky. Děkujeme.
Na druhé straně je však nutné připomenout, že odměny poskytované společností EKOKOM podporují obce a občany v třídění odpadů finančně. Částky, kterou jsou zde uvedeny, však
zdaleka nepokryjí náklady, které jsou s ukládáním a tříděním odpadu spojené, které zaplatí městys Višňové.
Hovořím zde záměrně o občanech a obci, neboť firmy a živnostníci jsou zákonem povinni uzavřít smlouvu se společností zabývající se likvidací odpadu. V praxi to znamená, že uzavřou
smlouvu přímo se svozovou firmou, které přímo platí za svoz a uložení odpadu. Vzniklý odpad tudíž nemohou ukládat do nádob pro občany nebo na sběrný dvůr.
V průběhu měsíce listopadu zastupitelstvo schválilo na základě reálných nákladů novou Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňové č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zvyšuje roční poplatek za odpad na 540, Kč.
Ke zvýšení ceny došlo, neboť náklady na likvidaci a ukládání odpadů posledních let převyšovaly částky získané z poplatků a odměn za svoz, ukládání a třídění. Další skutečností je fakt, že
ceny svozu, třídění a ukládání odpadů se budou i nadále zvyšovat, a to především na základě vzrůstajících cen pohonných hmot, nárůstu mezd pracovníků a nezájmu společností o další
využití recyklovatelných odpadů (nezájem čínského trhu v oblasti dovozu recyklovatelných plastů). – z informací svozových firem.
V rámci udržení cen v oblasti odpadového hospodářství vede pouze cestou maximálního třídění. Proto znovu připomínám, že na úřadě městyse i na sběrném dvoře na požádání obdržíte
oranžové pytle za účelem domácího třídění tetrapaků. Ten po naplnění odevzdejte na sběrném dvoře. Jedná se o odpadovou komoditu, jejímž tříděním podpoříte příspěvek od společnosti
EKOKOM vůči obci.
V oblasti třídění papíru se obracíme na Vás občany, abyste do kontejnerů ukládali krabice a kartony rozložené tak, aby v kontejnerech zabíraly co nejméně místa. Svoz papíru je již delší čas
na základě jeho nárůstu prováděn 1 x za 14 dnů.
Nově připravujeme pro občany rozmístění tří 240 l popelnic s vhozovým otvorem šedé barvy, které budou určeny k uložení plechovek a drobného kovového odpadu.
Současně se obracíme na občany, kteří ke kontejnerům na Ovčírně ukládají např. autoskla, pet lahve s olejem či dokonce lednici, že toto je odpad, který se ukládá na sběrném dvoře, nikoliv
na kontejnerovém hnízdě.
Provozní dny sběrného dvora Višňové: 11. a 25. ledna 2019, 8. a 22. února 2019, 8. a 22. 3. 2019 Od 5. dubna začíná letní týdenní provoz.
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Statistika výjezdů JSDH Višňové
2018

SDH a JSDH Višňové
Ze života hasičů

V tomto roce 15 hasičů zásahové jednotky strávilo u zásahů při

26. 10. 2018 provedli hasiči sběr železného šrotu.

Dělení výjezdů  hasiči zasahovali u dvou dopravních nehod, u 15

29.11.2018 proběhlo plánované taktické cvičení, které bylo připraveno ve spolupráci s firmou DIKADESIGN. Při cvičení

požárů, dva výjezdy byly kategorizovány jako ostatní pomoc, 13

se jednalo o požár olejárny na mazání výrobku. Cvičení mělo za úkol prověřit povolané jednotky a postupy při likvidaci

výjezdů jako technická pomoc (včetně výjezdů s

takovéto mimořádné události. Kromě naší jednotky, byly na místo povoláni hasiči z Medlic, Trstěnic a Moravského

automatizovaným externím defibrilátorem) a 4 výjezdy byly

Krumlova.

plané.

36 mimořádných událostech celkem 267 hodin.

4. 12. 2018 jeden člen naší jednotky se zúčastnil již tradičního, každoročního proškolení obsluhy intenzimetrů DC3A/B
72.(Přenosný polovodičový rentgenometr  dozimetr sloužící k měření úrovně radiace a k orientačnímu měření
radioaktivní kontaminace). Na úvod proběhla fyzická kontrola a inventura intezimetrů, následovalo vlastní školení
obsluhy intenzimetrů, který byl zajištěn příslušníkem Pracoviště Laboratoř. Poté proběhl krátký blok Oddělení ochrany
obyvatelstva.
7. 12. 2018 proběhla výroční valná hromada spolku SDH Višňové  každoroční bilancování a plán činnosti na další rok.
V plánu na příští rok jsou již tradiční akce jako je masopustní průvod po obci, dětský den nebo například zajištění
filmového festivalu.
8. 12. 2018 účast na slavnostním požehnání nového zásahového vozidla v sousední obci Trstěnice.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VIŠŇOVÉ A NAŠE JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VÁM TOUTO CESTOU DĚKUJÍ ZA PODPORU A SYMPATIE
V LETOŠNÍM ROCE, PŘEJÍ VÁM PROŽITÍ KRÁSNÝCH VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO
NOVÉHO ROKU VŠE DOBRÉ.
Pavel Havelka

Požární cvičení ve firmě DIKADESIGN

Vážení a milí spoluobčané,
dne 10.12.2018 proběhl ve vstupní hale Výchovného
ústavu „Vánoční jarmark“, kde byla ukázka výrobků
dětí z Výchovného ústavu. Jarmark byl organizován
společně se Základní školou a

Mateřskou školou

Višňové, kde děti pořádaly charitativní prodej a zpívaly
vánoční koledy. Celá akce proběhla velmi úspěšně. V
tomto duchu se budeme snažit pokračovat i v
budoucnu.
Závěrem

Vám přejeme příjemné

prožití svátků,

mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2019.
Za Výchovný ústav Višňové
Mgr. Vladislav Popelka  ředitel

Myslivecký
Obecní knihovna
spolek Stará hora Obecní knihovna ve Višňovém je již plně automatizovaná. Pro čtenáře to znamená zkvalitnění služeb
Višňové
knihovny a urychlení výpůjčního procesu. Z pohodlí vašeho domova můžete prostřednictvím online
Myslivecký
Višňové

spolek

provádí

Stará

výkon

hora

práva

myslivosti na pozemcích v katastru
obce Višňové, v honitbě pronajaté
od

Honebního

společenstva

Višňové. Celková výměra honitby je
1085

ha,

z

toho

je

976

ha

katalogu zjistit, zda se v naší knihovně nachází vámi požadovaný titul. V kladném případě si jej
můžete rezervovat, v opačném požádat o půjčení knihy v rámci MVS (meziknihovní výpůjční služba).
Čtenářům je k dispozici 12 055 svazků ve volném výběru. Každoročně je fond knihovny obměňován
nákupem nových knih z rozpočtu obce, zdarma jsou knihy získávány také z projektu Česká knihovna
a v neposlední ředě je fond knihovny na stanovenou dobu zpestřován soubory knih z výměnného
fondu znojemské knihovny.
Čtenářem se může stát kdokoliv na základě

zemědělské, 107 ha lesní půdy a 2 ha vodní plochy.

provedené registrace a uhrazení ročního

Spolek má v současné době 19 členů. Činností myslivců není jen lov, ale především

poplatku.

práce v přírodě, udržení rovnováhy počtu zvěře v honitbě, zvyšování úživnosti,

Pravidelně se setkáváme s žáky školní

starost o zvěř v době potravní nouze a v období sucha. Za účelem zlepšení

družiny a trávíme spolu část odpoledne.

podmínek pro zvěř obhospodařujeme zvěřní políčko a pro zimní přikrmování zvěře

Prosincové

provozujeme 14 krmných zařízení. V letním období zavážíme zvěři vodu do 10

všudypřítomným

napáječek.
Početně stabilní zvěří v naší honitbě je zvěř srnčí. Bažantí a zaječí zvěř je v honitbě

podhorské vesničky a jsou tak živé, že se
mohly stát v dobách našich předků i dnes.

pozemků, kteří jsou členy Honebního společenstva Višňové, připravujeme

za podporu, kterou našemu spolku poskytují.
Jménem členů Mysliveckého spolku Višňové přeji všem spoluobčanům klidné a
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, a hlavně pevné
zdraví.
Josef Adámek, předseda MS Stará hora Višňové

ním

Šárky Váchové. Jsou to příhody dětí z malé

automobilů hyne stále více zvěře a ostatních živočichů. Pro vlastníky honebních

Děkujeme úřadu městyse Višňové a AGROSERVISU, 1. zemědělské a.s. Višňové

s

čerpáme z příběhů Chaloupka na vršku od

ztrátách zvěře v poslední době představuje provoz na silnicích, kdy pod koly

se psy, a to především v době kladení mláďat, nepouštěli své psy z dohledu.

a

se

v tomto školním roce. Inspiraci a téma vždy

v honitbě vyskytuje hlavně v době vegetace kukuřice a řepky. Stále větší podíl na

Na závěr chci požádat všechny spoluobčany, aby při svých procházkách honitbou

adventem

spojeno

které jsou klíčovým tématem našich setkání

bažantí kuřata. Dospělou zvěří se potom provádí zazvěřování honitby. Zvěř černá se

konala 10. listopadu. V příštím roce se valná hromada uskuteční 9. 11. 2019.

bude

souvisejícími lidovými tradicemi a zvyky,

zastoupena na hranici minimálních stavů. Každoročně nakupujeme a odchováváme

každoročně pohoštění ze zvěřiny s bohatou tombolou. V letošním roce se tato akce

setkání

Do těchto příběhů se promítá moudrost
lidových obyčejů a tradic a dokreslují je pořekadla, přísloví a lidové písničky, které děti znají ze
školních lavic. Takto si připomínáme lidovou kulturu a české tradice, které souvisejí s křesťanskými
svátky, světci a koloběhem v přírodě. Pranostiky, příběhy a legendy o svatých si čteme z knížek, které
svým obsahem tematicky zapadají do našeho povídání a připomínají nám duchovní a etický odkaz
předchozích generací, v současnosti tak opomíjený.
Milí čtenáři, k poslednímu možnému výběru četby na sváteční dny je knihovna otevřena v úterý 18.
12. od 12.00 –19.00 hodin. Po vánoční pauze se 7. 1. 2019 vrátíme k běžnému provozu.
Přeji krásné Vánoce, v novém roce zdraví, pracovní úspěchy, rodinné štěstí a pohodu.
Jarmila Šnáblová

Višňovský zpravodaj
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Velká válka
V průběhu kalendářního roku pořádal městys Višňové
za organizace obecní knihovnou cyklus přednášek
„Stoletá vzpomínka na velkou válku“. Jedná se o čtyři
přednášky o I. světové válce, které velmi kvalitně
připravil dr. Jiří Kacetl z Jihomoravského muzea
Znojmo. V ucelených blocích seznamuje přednášející
posluchače

o

událostech

jednotlivých

frontách,

v

světové
politických

války,

jak

na

událostech,

v

Inzerce
Borové dřevo

Úřad městyse přijímá
objednávky na měkké palivové
dřevo – borové dřevo za 690 Kč/m3
včetně DPH. Tel.: 515 339 016 nebo
osobně na úřadě městyse. Dřevo
pak bude spolu s úhradou za
přepravu hrazeno přímo dovozci.

císařství, v týlu, ale i o událostech z Krumlovska,
Znojemska i Višňového.
Z cyklu čtyř přednášek máme již tři vyslechnuté. Tu
čtvrtou, ve které budou události roku 1917 a 1918,
připravujeme na leden 2019

Práce údržby obce
Údržba obce v uplynulém období plnila spousty různorodých úkolů.
Jednu z etap tvořilo zabezpečování jednotlivých kulturních a společenských akcí. V čase višňovského posvícení připravovali
obec především oblastí úklidových prací jak před vlastními oslavami, tak především po jejich skončení. Úpravné a úklidové
práce si vyžádala přípravy pro Památku zesnulých i oslavy Dne vzpomínek. Svou náročností převyšuje ostatní příprava obce
spojená s adventní a vánoční výzdobou – světelná výzdoba, obecní adventní věnec, vánoční strom na náměstí, zvonička
splněných přání, později pak betlém.
Podzimní prací číslo jedna je úklid padajícího listí. O tom ví své každý, kdo na svém pozemku stromy má. Nejvíce práce s listím
přichází v době postupného opadávání, kdy nepomůže vítr ani mráz. Takovýto čas vyžaduje, aby pracovníci opakovaně trpělivě
znovu a znovu shrabovali listí postupně padající ze stromů.
S podzimem přichází i plnění úkolů k řádnému zazimování nejen přírody, ale i dalšího obecního majetku – doplnění štěpky u
stromů, zazimování bazénku u bývalého zdravotního střediska, zastavení vody na hřbitov, na sběrný dvůr a další.
Pozdní podzim se svými rozmary a zkouškami se zimním počasím prověřují připravenost na zimní posypy a údržby chodníků a
cest. Zde bych chtěl poznamenat, že při náledí zkraje prosince jsme postrádali vůz multikáry, který byl servisně připravován na

Nájemní prostory

Úřad městyse nabízí
veřejnosti nájemní prostory za
účelem podnikání v oblasti služeb
ve vrchním patře budově Domu s
pečovatelskou službou Višňové č.
p. 379. Tyto prostory jsou k
dispozici. Nájemné 400 Kč/m2/rok.
Tel.: 602 640 403.

Biocentrum Stará hora
O výsadbě biocentra Stará hora bylo napsáno již
mnoho. Po určitých úpravách projektu v průběhu
podzimních měsíců bylo na Staré hoře firmou Kavyl z
Mohelna

vysazeno

50

stromů,

více

jak

1100

stromových odrostků a 1800 keřů, které by zde měly
pro budoucí generace vytvořit přírodní kout, který bude
mít i své ekologické poslání v zadržování vody v
přírodě.

technickou kontrolu. Tudíž při nastalém náledí chyběl vůz s posypovým rozmetadlem. Své by Vám o tom mohli povyprávět
pracovníci údržby, kolik úsilí jim dalo, aby zajistili to, že celá obec, její cesty a chodníky, jsou posypané.
Ošetření chodníků a komunikací provádí údržba obce v případech sněhu nebo náledí podle směrnice zimní údržby. Jsou v ní
zahrnuta i místa, kde se zimní údržba neprovádí, např. chodník v lokalitě Rajčula, který bývá „obsazen“ zaparkovanými auty.
I v průběhu vánočních svátků bude nutné zabezpečit, aby byl po obci pořádek, aby byl zajištěn posyp či prohrnutí sněhu z cest
v případě náledí či sněhové nadílky. A tak i přesto, že budou pracovníci údržby velmi rádi čerpat dovolenou, musí zajistit i
pořádek a údržbu chodníků a cest. Mějte však určité pochopení a trpělivost. Jsou to zaměstnanci obce v údržbě a nikoliv
cestáři.

Úřad městyse Višňové
Úřad městyse Višňové upozorňuje občany na úhradu plateb za komunální odpad roku 2018. Zaplatit máte možnost v úřední dny
v kanceláři úřadu do 19. 12. 2018. Později prostřednictvím převodu na účet, a to na 1581872329/0800.
Současně Úřad městyse Višňové sděluje občanům, že v době od 20. 12. 2018 do 2. 1. 2019 bude z důvodu čerpání dovolené
pro veřejnost uzavřen. Stavební úřad bude uzavřen do 4. 1. 2019.

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi
Višňové – příspěvková organizace

Milí přátelé,

Informace pro odběratele

abychom se zamysleli nad divadelní sezonou letošního

setkáváme se prostřednictvím višňovského zpravodaje,

V těchto dnech jsou vám doručovány faktury za odečtové období 1. 5. – 31. 10. 2018. Platby SIPO budou strženy v lednu 2019.

roku 2018. Blíží se doba vánočních svátků a s nimi
Všem, kteří své faktury hradí v řádném termínu, děkujeme. Chronickým neplatičům děkujeme za to, že se polepší a nebudou kromě stromečků, jesliček a dárečků také moje
přidělávat zbytečné starosti a zbytečnou práci sobě i nám.
zamyšlení nad tvorbou ochotnického divadla pro další
Upozornění pro majitele, kteří nemají své nemovitosti připojeny na splaškovou kanalizaci

období roku 2019. Poté, co jsme s velkým ohlasem

Od 1. ledna 2019 nabývá účinnosti Zákon 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).

odehráli v dubnu a květnu 2018 divadelní komedii

Ten mimo jiné říká:

„Nevěsty z našeho kraje“, sedím, přemýšlím a vybírám
Ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu novou hru, samozřejmě zase komedii, protože lidé si to
odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních přejí. V dnešní uspěchané době jsou rádi, že se mohou
vod za období posledních dvou kalendářních let.

alespoň na chvíli odreagovat od běžných denních
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo starostí a od srdce se zasmát. Věřte, že není
provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno jednoduché z těch několika málo textů, které jsem od
toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, našich příznivců sehnala, vybrat právě divadelní
název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.
komedii. Snad mně v přemýšlení pomůže klid a pohoda
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových bez povolení vodoprávního úřadu je zakázáno.
adventního času. Zatím mohu jen prozradit, že texty a
Fyzická osoba se jako ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, dopustí přestupku tím, že

jednotlivé úlohy jsou již rozdány. Název komedie zní
a) neumožní odborně způsobilým osobám podle § 103 odst. 5 vstup do prostorů, kde se nachází kontrolovaný zdroj znečišťování, „Pod borovičkou seděla“, a plánovaná představení jsou
nebo nezajistí podmínky pro provedení kontroly včetně poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontroly, nebo
na konci dubna a v květnu 2019. Více už prozrazovat
b) neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře podle § 103 a odst. 5 vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, nebo nechci a nebudu. Ale máte se opravdu zase na co těšit.
nezajistí podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění
Milí příznivci našeho ochotnického divadla, chtěla bych
Za porušování popsaných ustanovení tohoto zákona lze fyzickým osobám udělit pokutu až do výše 50 000 Kč

popřát pěknou pohodu, klid a příjemné prožití svátků

Hynek Čada

vánočních nejen všem hercům a ostatním členům

Úřední hodiny jsou každý pátek od 16 do 17 hodin, v případě nutnosti i mimo úřední hodiny na
tel.: 724 760 547 či email: dita.perlickova@visnove.cz

Divadelního spolku NÁVRAT, ale také všem našim
občanům.
Marie Machová Divadelní spolek NÁVRAT
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Předvánoční čas ve višňovské škole
Milí čtenáři, rádi bychom se s Vámi podělili o aktuální informace z naší školy. Již celý listopad se dvakrát týdně schází
skupina dětí – malých i větších zpěváků, aby připravili co nejlepší program na 21. vánoční koncert. Ten se již
nezadržitelně blíží, proběhne v neděli 16. prosince a všichni vystupující se na něj velmi těší. Malou ochutnávku ve formě
vystoupení dětí mateřské školy a žáků základní školy jste mohli již zhlédnout na Jarmarku v zámku v pondělí 10.
prosince. Tam jste si také mohli zakoupit vánoční dekorace, které vyráběli děti, rodiče, pracovníci školy i její přátelé jako
příspěvek do tradiční adventní dobročinné akce. Tentokrát byly jejím tématem zvonky v různých podobách a zakoupit si
je můžete ještě v průběhu již zmiňovaného vánočního koncertu. Výtěžek věnujeme Charitě Znojmo na podporu žáků
základní školy Turyčky na západní Ukrajině.
Další charitativní akce, do které jsme se zapojili, nese název Krabice od bot. Pořádá ji Diakonie s cílem obdarovat a
potěšit děti z chudých rodin. Hlavní myšlenkou je, že radost těmto dětem udělají zase děti, které naplní krabici od bot
nejrůznějšími drobnostmi nebo již nepotřebnými věcmi. V každé třídě přinesli žáci množství dárků, mnoho plných krabic
obstaraly i některé maminky. Naplněné krabice pak žáci spolu s třídními učiteli zabalili do vánočního papíru a opatřili
štítkem s informací, zda je obsah krabice určen pro dívku nebo chlapce a jakého věku. Během 14 dnů se nám podařilo
naplnit úctyhodných 99 krabic, které jsme v pátek 30. listopadu odvezli na faru do Moravského Krumlova, odkud budou
rozděleny potřebným přímo v našem regionu.
Vánoce máme spojené s dobročinností, ale většina z nás také s vůní perníčků. Ta se linula z naší cvičné kuchyně již od
poloviny listopadu. Byli jsme totiž panem starostou požádáni o připravení malého dárečku pro seniory ve Višňovém. Děti
ze školní družiny napekly perníčky, sedmáci v pracovních činnostech je začali slepovat a zdobit a nakonec je vystřídaly
děti v kroužku vaření. No, a když byly všechny perníčky slepené a krásně nazdobené, práce se chopili ještě páťáci a
připravili 320 úhledných balíčků. Pečení perníčků a jejich zdobení si užily také děti v mateřské škole, kde se 16.
listopadu konalo tradiční pečení tohoto cukroví. 22. listopadu se tamtéž uskutečnila úspěšná a hojně navštívená dílna
pro rodiče a děti s názvem Vánoční hraní. Vánoční dílna v základní škole proběhla v době přípravy tohoto zpravodaje ve
středu 12. prosince. Jedná se o akce, kterými chceme podporovat vzájemné setkávání a rodinnou pospolitost
Ve středu 5. prosince všichni ve škole už od rána netrpělivě vyhlíželi Mikuláše se svou družinou. Ten nejdříve navštívil
mateřskou školu, kde mu děti předvedly krátké pásmo písniček a básniček a ti nejodvážnější se s Mikulášem, anděly i
čerty vyfotili. Potom přišly na řadu děti na prvním stupni. Každá třída si pro Mikuláše připravila krátké vystoupení, za
které je čekala odměna v podobě zdravého mlsání (mandarinka a ovocná kapsička). Mikuláš se svou družinou ještě
pozdravil žáky druhého stupně na „Mikulášské diskotéce“, i ti ho potěšili připravenými písničkami a básničkami, a také
pracovníky školy. Všichni se z jeho příchodu a zdravého dárečku těšili.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakkoli podíleli na našich charitativních akcích a těšíme se na setkání na
té poslední v letošním roce  na 21. vánočním koncertě.
Děkujeme Vám za přízeň a podporu, kterou jste nám celý rok projevovali a přejeme Vám klidné vánoční svátky, pevné
zdraví a optimismus v roce 2019.

Motivace a rozvoj iniciativy žáků

pracovníci a děti z višňovské školy

V naší škole si velmi uvědomujeme, jakou roli v životě a vzdělávání dětí hraje jejich vnitřní motivace. Navíc je pro nás
důležité, aby působení školy i rodiny bylo v souladu, a proto jsme v podvečer 28. listopadu uspořádali vzdělávací akci s
názvem Jak motivovat a podporovat svoje děti. Lektorkou byla Mgr. Eliška Vondráčková, která se problematice
efektivního rodičovství již dlouhodobě věnuje. Semináře se zúčastnilo 26 posluchačů – rodičů dětí mateřské školy a žáků
základní školy různého věku. Paní lektorka je seznámila s několika technikami, které vedou k lepší komunikaci s dětmi a
pozitivní atmosféře v rodině, vysvětlila rozdíl mezi chválou a povzbuzením a uvedla i mnoho konkrétních tipů, jak
motivovat i nespolupracující potomky. Seminář byl interaktivní, mezi paní Mgr. Vondráčkovou a účastníky probíhala čilá
komunikace, což přispělo k velmi příjemné atmosféře během celé akce, která se konala v rámci projektu Škola pro
všechny ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.
K motivaci žáků přispívá i využívání aktivizačních metod práce. Jednou z nich je badatelsky orientovaná výuka. Tuto
metodu využíváme ve škole již druhým rokem a každý měsíc organizujeme díky projetu Čerstvý vítr z hor vzdělávací
semináře pro učitele z naší školy i ze škol okolních. Od října se schází také žáci prvního stupně v novém kroužku s
názvem Přírodovědné bádání. Jeho činnost je zaměřena na poznávání přírody, přírodních jevů a zákonitostí a to
badatelským způsobem. Bádání je založené na přirozené zvídavosti dětí a jejich vlastní aktivitě. Celý podzim se žáci
věnovali stromům, jejich listům a plodům. Absolvovali přírodovědnou vycházku, na které provedli sběr vzorků. V
chemické laboratoři zjišťovali, proč se listy na podzim „barví“, zasadili si mnoho podzimních plodů (žaludy, kaštany,
ořechy, …), o které se starají, pozorují je a výsledky zapisují do badatelských deníků. Na prosincových schůzkách se
věnují cyklu bádání s podtitulem: Co se stane, když …? Jestli Vás zajímá, jaké výsledky tahle metoda výuky může mít,
určitě navštivte naše webové stránky (www.zsvisnove.eu) a podívejte se na článek Významný objev deváťáků.
Aktivitu, ale také vysokou úroveň motivace prokázali deváťáci v posledním listopadovém týdnu, kdy se
zúčastnili týdenního vzdělávacího pobytu Život v kostce. Ten se uskutečnil díky zapojení školy do projektu
KaPoDaV (klíčové aktivity Podnikavost) a byl pro žáky zdarma, vzdělávací obsah připravila „Lipka“ 
školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Pobyt byl zaměřen na vzdělávání v oblasti finanční
gramotnosti, podnikavosti a ekologie. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Podmitrov nedaleko Tišnova.
Žáci pracovali pilně každý den na jedné části projektu, který pak vyvrcholil celotřídní prezentací ve
čtvrteční večer. Prezentaci s názvem „Zero waste party“ připravovali žáci samostatně za vedení zvoleného
zástupce a vedoucích skupin, hospodařili se skutečnými penězi, připravovali zábavu, krátké divadelní
představení a občerstvení. Zkusili si rozhodování o rodinném rozpočtu a pocítili na vlastní kůži negativní
důsledky špatných rozhodnutí. Pochopili participaci občanů na životě obce. Také ale hráli hry, sportovali a
poznávali hezké okolí penzionu.
Díky stejnému projektu (KaPoDaV) budou moci žáci osmé třídy realizovat svůj záměr a změnit tak
prostředí školního klubu. V pátek 30. listopadu odeslali projektovou žádost, kterou celý měsíc zpracovávali
ve výuce podnikavosti a pokud vše dobře dopadne, obdrží na proměnu svých představ ve skutečnost
částku 18 tisíc korun.
vedení školy
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Touto cestou bych Vám chtěl poděkovat za podporu a projevenou

I pro ten příští rok 2019 pro Vás vydáváme pracovní

Farnost Višňové přeje
požehnané a pokojné
vánoční svátky.

přízeň při účasti na fotbalových utkáních a kulturních akcích, které

kalendáře městyse Višňového. Do Vašich schránek by

Bohoslužby v kostele ve Višňovém budou v

jsme pořádali v roce 2018. Těšíme se, že nás podpoříte i v roce 2019.

měly být doručeny spolu s Višňovským zpravodajem.

následujících časech:

Parkování zemědělské,
pracovní a ostatní
techniky

Štědrý den

24.12.

22:00

První svátek vánoční

25.12.

9:30

Svatého Štěpána

26.12.

9:30

1.1.

9:30

Vážení
sportovní
příznivci
občané městyse Višňového.

a Pracovní kalendáře na rok
2019

Také bych chtěl zhodnotit fotbalový rok 2018.
Jaro 2018 pro „A“ tým mužů bylo náročné. Do „A“ týmu přestoupilo 6
chlapů, kteří už nemohli kopat za dorost. Tudíž se nám „A“ tým

Ještě jedenkrát poskytuji informaci k parkování techniky.

Nový rok

celá sezóna. Z podzimu jsme moc bodů nahráno neměli, začátek jara

Především chci zde všeobecně zdůraznit, že zelené

nám také nevyšel. Nakonec se nám podařilo urvat pár bodů v

plochy nejsou určeny k parkování vozidel natož techniky.

Nákup pozemků

posledních zápasech a kluci skončili na 7. místě. Víme, že

V souvislosti se zmiňovaným parkováním zemědělské,

momentálně těžíme z dobrého kolektivu a potenciál kvality hráčů

pracovní a ostatní techniky Vás chci upozornit na

roste. To se nám potvrdilo hned v podzimní části sezóny 2018 – 2019,

platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním

kdy kluci skončili na 3. místě se ztrátou 4 bodů na prvního, se

poplatku, která vedle poplatku ze psů, řeší možnosti,

stejnými body s druhým týmem. Do dalších let předpokládáme, že

způsoby a poplatky za užívání veřejného prostranství.

zkušenosti našich mladých hráčů porostou a v nejbližší době se

Řeší však i parkování zemědělské, pracovní a ostatní

poperou o postup do I. B třídy Jihomoravského kraje. Tak ať jim to

techniky, pro něž jasně vymezuje místo pro parkování –

vyjde.

Ovčírna.

omladil, věkový průměr hráčů nepřekročil 21 let. Od toho se odvíjela

Mužstvo dospělých „B“ týmu hraje 4. třídu okresního přeboru. Tým je
často doplňován mladšími hráči z dorostu. To se projevuje na herní
kvalitě. Všeobecně hráčů fotbalu ubývá a mužstva se odhlašují ze
soutěží. Ostatní manšafty v této soutěži mají starší zkušené hráče,
ale zase našim mladým běhavým klukům nestačí rychlostně ani
fyzicky. Naše „B“ družstvo přezimuje na 4. místě se ztrátou 5 bodů na
první celek.
Mužstvo dorostu nás také mile překvapilo, protože jak jsem již uvedl,
skončilo 6 chlapců, kteří překročili dorostenecký věk. Jejich odchod
do vyšší věkové kategorie jsme brali jako velké oslabení, obávali se,
zda se mužstvo v kvalitní krajské soutěži udrží. Nicméně přístupem,
tréninky a zodpovědností kluci drží krásné 5. místo se ztrátou 5 bodů
na prvního. Jen tak dál kluci.
Mužstvo žáků hraje okresní soutěž skupiny C. Bohužel je znát, a
nejen u nás, celkově v mládežnickém fotbale velký úbytek hráčů.
Nám se podařilo dát dohromady 14 hráčů. Jsme rádi, že jsme
kategorii žáků udrželi v soutěži. Je to i díky přespolním hráčům a
obětavostí trenéra. Žáci skončili na podzim na 4. místě se ztrátou 6
bodů na první celek.

Daníž
Na základě dotace, která byla poskytnuta svazku
vinařských obcí DANÍŽ, jsme získali další kompostéry o
objemu 1100 l pro ukládání a využívání bioodpadu za
účelem zkompostování přímo v domácnostech.
Tzn. zástupce domácnosti, která v I. vlně neobdržela
kompostér, se dostaví na úřad, kde vyplní žádost, aby si
následně s dokladem vyzvedl kompostér na sběrném

chuť udělat něco navíc, stát se novým správcem, bude velice vítán.

pracovním

Pracovníkům údržby městyse se již velmi osvědčuje na

zahradní techniky, sekaček, křovinořezů, motorových

sběrném dvoře i štěpkovač pro zpracování dřevité hmoty,

pil, cirkulárek, rozbrušovaček, domácích malotraktorů a

který jsme prostřednictvím dotace získané Svazkem

podobně.

bez

rušení

hlukem

Nejen v zimním čase je možné si najít prostor pro
relaxaci těla. Jednou z nabídek, kterou máme tak
blízko a která je přímo ve Višňovém, je možnost
využití sauny.
„Natáhnout se a nechat z těla společně s potem
odcházet i stres a únavu. Jestliže saunování
nešidíte, je pobyt v sauně sám o sobě rituálem,
během kterého si člověk odpočine. Fyzicky i
duševně.“
Pravidelné saunování výrazně posiluje imunitu,
má pozitivní vliv na psychiku, odbourává stres,
zlepšuje kvalitu pokožky i kvalitu spánku… pocení je po všech stránkách přínosné – tělu i duchu.
Saunování v Cyklopenzionu ve Višňovém si můžete objednat na telefonním čísle správce penzionu:
725116532.
Ceník Sauny Višňové
za 1 hodinu

Při platbě (předplacení) 5 hodin

• 3 – 4 osoby

Kč 80,– /osoba

Kč 60,–/osoba

• 2 osoby

Kč 140,– /osoba

Kč 120,–/osoba

• 1 osoba

Kč 260,– /osoba

Kč 240,–/osoba

Plán kulturních akcí
Leden


Stoletá vzpomínka na Velkou válku
na Znojemsku a Krumlovsku – Dr. Jiří Kacetl

Únor

aktivních hráčů. Takovouto základnou se na Znojemsku může pyšnit



Školní společenský ples

ZŠ – 1. 2.

snad jen Znojmo. Tím bych chtěl poděkovat všem funkcionářům,



Dětský maškarní ples

ZŠ – 3.2.

trenérům a hráčům za odvedenou práci v roce 2018, popřát hodně



Společenský ples sportovců

TJ – 22. 2.

Za TJ Višňové z.s. Adámek Václav

odpočívat

Sauna v Cyklopenzionu
Višňové

1 mužstvo žáků a nově vzniklou přípravku, které čítají téměř na 80

dalších let.

týdnu

vinařských obcí Daníž získali.

TJ Višňové má momentálně 2 mužstva dospělých, 1 mužstvo dorostu,

síly, trpělivosti, odhodlanosti, a především fotbalových úspěchů do

tak potřebné.

a jejich skutečná cena je několikanásobně vyšší.

pomoct při organizaci, trénincích, zápasech, bude velice vítán.

chci oslovit veřejnost. Pokud má někdo z veřejnosti vztah ke sportu,

vlastníků podmiňováno směnou pozemků v jiných
lokalitách. Nejen proto je pro nás vlastnictví pozemků

respektovali své spoluobčany, kteří chtějí po náročném

nejmladšími, a pokud by někdo z veřejnosti chtěl být nápomocen a

už by rád ukončil práci správce, a předal to mladšímu nástupci. Tím

plánovaných lokalit je často ze strany stávajících

Kompostéry o objemu 1100 l firmy JRK jsou velice kvalitní

Višňovských je pouze 5. Přeji mu do dalších let pevné nervy s těmi

Jedličkovi, který se svědomitě stará o travnatou plochu. Pan Jedlička

inženýrské sítě apod. Získání pozemků v záměrech

v maximálně možné míře dodržovali nedělní klid a

místních, tak hlavně přespolních, bez kterých by fotbal hrát nemohli.

Chtěl poděkovat našemu dlouholetému správci hřiště Jindřichu

ale i např. projekty za účelem zadržení vody v krajině,

a to tím, že za Kč 500, si pořídí druhý kompostér.

Josef dal dohromady úctyhodných 17 hráčů, a to jak

začne ve 20.00 hod.

pozemků nám dává předpoklad realizace dalších

spoluobčanů na vás obrací s žádostí a prosbou, abyste

obcí, které se mohou pyšnit fotbalovou přípravkou na Znojemsku,

pozvat na taneční Štěpánskou zábavu se skupinou VICOMT. Zábava

Předem děkujeme za Vaše nabídky, neboť vlastnictví

hospodaření v rámci vytváření kompostové hmoty posílit,

soutěže 2019 – 2020. Bude zde problém sehnat soupeře, protože

ve vánočním duchu a všichni si ho užívají v klidu. Po turnaji Vás chci

městyse. Nabídneme Vám rozhodně zajímavou cenu.

Městys Višňové se na základě žádostí, připomínek

zatím nehraje žádnou soutěž. Mužstvo přípravky přihlásíme do

Moravského Krumlova, které je součástí již několik let. Turnaj se nese

016, 602 640 403), či jednat osobně na úřadě

Domácnost, která v I. vlně obdržela kompostér, může své

nejmladších  přípravku. Toto mužstvo vzniklo na podzim 2018 a

ve fázi, kdy na turnaji hraje 6 višňovských mužstev a jedno mužstvo z

můžete informovat prostřednictvím telefonu (515 339

Vážení spoluobčané,

velkou časovou zátěž a odpovědnost. Josef dal dohromady mužstvo

Štěpánský halový turnaj, který má dlouholetý vývoj a historii. Nyní je

výhodné ceny. O Vašich nabídkách i orné půdy nás

dvoře.

velké poděkování Josefu Perličkovi, který se odhodlal vzít na sebe

Co nás ještě čeká do konce roku? Chtěl bych Vás pozvat na tradiční

pozemků v katastrálním území obce Višňové za

projektů. Jedná se nejen o možnosti další výstavby,

Co se nám podařilo, za což jsem upřímně rád a za což také patří

moc není.

Městys Višňové oslovuje Vás občany ve věci výkupu

Pro zájemce o naši historii je
postupně zveřeňován sken
kroniky
a to na adrese

http://kronika.visnove.cz

