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Kalendář farnosti
Farnost Višňové přeje požehnané a pokojné vánoční svátky.

Bohoslužby v kostele ve Višňovém budou v následujících časech:

Štědrý den                                    24. 12. 22:00

První svátek vánoční                    25. 12. 9:30

Svatého Štěpána                          26. 12. 9:30

Poslední den občanského roku    31. 12. 17:30

Nový rok                                       1. 1. 2020 9:30

Úvodní slovo
Vážení občané,

zdravím  Vás  prostřednictvím  tohoto  posledního  vydání  Višňovského  zpravodaje  v 

kalendářním roce 2019. Je až neuvěřitelné, jak rychle tento rok utekl.

Jen  v  čase  od  minulého  čísla  vydání,  kdy  jsme  se  nacházeli  v  čase  před  višňovským 

posvícením.  To  bylo  pod  taktovkou  sportovců  místní  tělovýchovné  jednoty.  Pátek  patřil 

chlapcům chasy, kteří přivezli a postavili máj. Tu stavěli nejen venku na tanečním place vedle 

sportovní  haly,  ale  i  v  samotném  sále.  Na  sobotu  připravil  městys  Zabijačkové  hody,  na 

kterých jste měli možnost ochutnat a nakoupit si zabijačkové pochoutky z výroby pana Mirka 

Kloudy. Trochu  smutnou  se  jeví  skutečnost,  že  několik  stánkařů  potvrdilo  na  této  akci  svou 

účast.  Bohužel  však  nedorazili.  I  když městys  je  prostředníkem,  rozhodně  to  není  čestným 

jednáním vůči Vám občanům. 

Sobotní  odpoledne  patřilo  příznivcům  školy  a  školního  prostředí. Ta  totiž  pro  Vás  připravila 

den otevřených dveří. Návštěvníci tak měli možnost nahlédnout do školy a především pak do 

opravené  školní  kuchyně,  do  tříd  vybavených novým nábytkem,  do  rekonstruovaných dílen, 

specializovaných  učeben,  do  školy  počítačově  pro  výuku  lépe  vybavenou.  Současně  se  i  v 

průběhu tohoto odpoledne roztočily zábavné atrakce, které byly nově rozmístěny v návesním 

zeleném  prostoru  naproti  škole.  Večer  patřil  taneční  zábavě,  kterou  v  sokolovně  pořádali 

sportovci. Posvícenská neděle začala mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele, které se účastnili 

i  krojovaní  chlapci a děvčata. Poté spolu  s dechovou hudbou Dúbravankou zvali  chlapci na 

odpolední zavádění. Vlastní zavádění krojované chasy se uskutečnilo v sále sportovní haly. A 

i když v sále, tak pod májí.

V  průběhu  odpoledne  měli  možnosti  všichni  občané  a  hosté  navštívit  velice  krásně 

připravenou Výstavu ovoce, zeleniny, květin a výtvorů dětí v prostorách nákupního střediska.  

Na úvod listopadu připravil Honební výbor Honebního společenstva Višňové valnou hromadu, 

která  se  konala  v  administrativní  budově Agroservisu.  V  neděli  desátého  listopadu  po  mši 

svaté  si  občané  připomněli  vzpomínkou  Den  válečných  veteránů  položením  věnce  u 

památníku obětí  světových válek na náměstí. Nelze nikdy zapomenout vzpomínku na  ty,  co 

pro  naši  svobodu  přinášeli  oběti.  Pak  však  především  na  ty,  co  položili  život.  V  měsíci 

listopadu měli  jste Vy, občané Višňového, možnost pobesedovat se zástupci hnutí Trikolóra, 

kteří  v  rámci  své  kampaně  po  okrese  Znojmo  navštívili  i  Višňové.  Počínaje  adventem  se 

rozsvítila vánoční výzdoba obce. Každý večer tak můžeme vidět nádherný vánoční strom na 

višňovském  náměstí,  vánoční  výzdobu  na  světlech  veřejného  osvětlení  kolem  náměstí.  V 

průběhu  adventu  byla  umístěna  na  náměstí  i  zvonička  vánočních  přání,  betlém.  Slavnostní 

rozsvícení  betléma  s  Josefem,  Marií  a  Ježíškem  se  uskuteční  24.  prosince  v  14.00  hod. 

odpoledne. Ze stavebních akcí stojí za zmínku dvě akce, a to oprava mostu na potoce u č. p. 

37  –  zesílení  konstrukce  mostu.  Provedena  byla  oprava  vodovodní  šachty  na  přejezdu  ke 

hřišti  u  ZŠ,  při  které  byla  dobudovaná  část  chodníku,  jež  spojila  chodník  před  školou  s 

chodníkem v Nové ulici. Na tribuně fotbalového hřiště bylo umístěno nové zábradlí. Při tomto 

bilancování  je  třeba  i uvést dokončené úpravy a opravy na hřbitově. Na vyhlídce Staré hory 

byl vybudován nový veřejně přístupný přístřešek, na jehož vybudování jste se podíleli všichni 

Vy, kteří jste při akcích letošního Višňovského kulturního léta přispěli dobrovolným vstupným. 

V závěru bych chtěl  ještě připomenout, že  jako přílohu  tohoto zpravodaje obdržíte do svých 

domácností  i  roční  pracovní  kalendáře  městyse  Višňového  pro  rok  2020,  který  bude 

především pro Vás nositelem informací Vašeho běžného života. Současně Vás chci pozvat  i 

na  kulturní  akce  závěru  roku,  na  kterých  se  pořadatelsky  podílíme  –  Setkání  u  betléma, 

Vánoční  koncert  v  kostele. V  úplném závěru  tohoto  úvodního  slova  přijměte mé přání Vám 

radostně,  srdečně  a  šťastně  prožitých  vánočních  svátků mezi  nejbližšími  a  do  nového  roku 

vykročení ve zdraví, s životním elánem a pohodou do života. 

Posezení na Staré 
hoře
Ještě  jednou  přijměte  poděkování  za 

Vaši  podporu  dobrovolným  vstupným  v 

rámci Višňovského kulturního  léta. Díky 

takto  vybraným  peněžním  prostředkům 

byl  na  Staré  hoře  vybudován  krásný 

altán veřejného přístřešku, který se stal 

nádhernou dominantou této vyhlídky. 

Mostek u č. p. 37
V  průběhu  měsíce  listopadu  byla  firmou 

VALDASTAV  provedena  oprava 

stávajícího  mostku  u  č.  p.  37.  Vlastní 

realizace  si  vzhledem  ke  zjištěnému 

skutečnému  stavu  po  zahájení  prací 

vyžádala  větší  objem  a  rozsah  oprav.  V 

současnosti  je  most  již  v  provozu.  Byly 

odstraněny  i  dopravní  značky  omezující 

nosnost mostu.

Den vzpomínek ve 
Višňovém 
Letos je to 101 let od podpisu příměří, jímž 

byly  ukončeny  krvavé  boje  první  světové 

války.  V  neděli  10.  listopadu  jsme  si 

připomněli  u  památníku  obětí  světových 

válek vzpomínkou a položením věnce oběti 

těch, kteří  touto světovou válkou strádali či 

přinesli oběť největší.

Sauna v Cyklopenzionu Višňové
Nejen  v  zimním  či  vánočním  čase  je  možné  si  najít  prostor  pro  relaxaci  těla.  Jednou  z 

nabídek,  kterou  máme  tak  blízko,  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

Sauna Višňové vystavuje doklady pro čerpání výhod pro zdravotní pojištěnce. 
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rozpočtový  list,  kde  je  uvedena 

celková  cena  včetně  Uměleckého 

díla 880 tis. Kčs. 

Projekt montáže železobetonového 

skeletu včetně stropní konstrukce z 

dvojtéček  jsem  uplatnil  u 

Montovaných  staveb  Brno.  Projekt 

zpracoval Ing. Lumír Vitula.

Svahový  terén  pod  halou  byl  tak 

značný,  že  jsme  se  rozhodli 

namísto  násypu  vytvořit  suterén  s 

tím,  že  by  tam  vzniklo  „zaniklé 

peklo“ nebo vinárna s výhledem na 

Pálavu. 

Závěrem chci  říci,  že  jsme  rád,  že 

se  hala  postavila,  kde  jsem  v 

původní  Sokolovně  cvičil  a 

zúčastnil se  jako žák s Lubomírem 

Štoksou  11.  všesokolského  sletu 

1948 v Praze.

Moje přání je, aby hala sloužila jak 

rodákům, tak celému okolí, protože když se rozhlédnete po okrese, tak daleko široko halu 

takových rozměrů nenajdete.

Višňové 21. 11. 2019

Zpracoval Fr. Kolář za účasti J. Hejlka a J. Jedličky.

Od Sokolovny ke Sportovní hale ve Višňovém
Každá obec, městys, město se chlubily, co dobrého v sociální oblasti zřídily nebo jaké stavby se 

v místě postavily. Vzpomenu na 2 stěžejní stavby, které tehdy zrealizovaly 2 tělocvičné jednoty 

Sokol a Orel hned po 1. světové válce.

Orlovna jako budova byla architekty jako komplex vyprojektována a postavena r. 1925. Hlavním 

patronem realizace byl tehdejší farář Jakub Řezníček – konsistor. rada. 

Sokolovnu stavěli méně majetní z vlastních zdrojů a půjčky od banky a ručili svými domy Josef 

Bojanovský  –  1.  starosta  Sokola,  jeho  bratr  Jan  Bojanovský,  František  Eliáš  a  hospodář  a 

pokladník pan Holčapek.

Pamětníci a foto dokazují, že se jednalo o stavbu velmi jednoduchou s nejnutnějším vybavením. 

V  roce 1962 Mirek Bojanovský vyhrál  v Sazce 1.  cenu 300.000 Kčs a koupil  30.000 cihel na 

přístavbu Sokolovny a dobrovolnou akcí byla Sokolovna rozšířena.

V  roce  198486  došlo  k  nabídce  od OVČSTV a  okresu Znojmo  k  realizaci  sportovní  haly  na 

českou  házenou  vyhovující  rozměrům36x18  metrů  jako  přístavba  ke  stávající  Sokolovně. 

Největším problémem byl rozpon 18 m.

Josef  Hejlek,  tehdejší  předseda  MNV,  měl  obavy  ze  složitosti  stavby  a  hlavně  problém  se 

zastřešením. Svěřil se mi a ujistil  jsem, že zastřešení smontujeme z prefabrikátů z Ostrožské 

Nové Vsi takzvanými dvojtéčky – TT . 1 ks 18 m dlouhý a široký 1,20 m vážil 10 tun. Než došlo 

k dopravě dvojtéček, muselo být nádraží v Miroslavi vyklizeno i do sousedních nádraží, aby vlak 

mohl vyložit tento neobvyklý náklad. Další problém byl s dopravou na stavbu. Vjezdový mostek 

nebyl  přijatelný  pro  soupravu  22  m  dlouhou,  a  tak  byla  stanovena  trasa  přes  náměstí  ke 

hřbitovu, Novou ulicí k domu p. Antoše a po poli na stavbu. Plynulý přísun byl nutný, protože 

montážní kolový jeřáb GROVE 90 tun jsem zapůjčil ze stavby Jaderné elektrárny v Dukovanech 

a jeho nájem činil 2.800 Kčs na hodinu. Nakonec všech 30 ks dvojtéček bylo včas a bezpečně 

dopraveno a osazeno! Obrovské štěstí, že nepršelo a nebyla žádná porucha.

Celá  stavba  byla  realizována  v  akci  Z  –  organizována  předsedou  (starostou)  MNV  Josefem 

Hejlkem a stavební práce Jindřichem Jedličkou, kterého poskytlo JZD jako vedoucího pracovní 

čety,  který  zvládl  jak  zednické  práce,  tak  i  výpomoci  pro  řemesla. A  o  svých pomocnících  by 

mohl vyprávět i po 33 letech od výstavby.

Rozhodl  jsem  se  o  tom  napsat,  protože  na  obci  jsme  nenašli  žádný  projekt,  jen  souhrnný 

Milí přátelé. 
Ráda bych Vás chtěla prostřednictvím Zpravodaje v závěru letošního roku pozdravit. Utekl nám ten 

rok  jako  voda  a  já  se  zamýšlím      nad  tvorbou  našeho  ochotnického  divadla  NÁVRAT  v  roce 

letošním, v  roce 2019. V měsíci dubnu a květnu  jsme s velkým úspěchem sehráli  komedii  „ Pod 

borovičkou seděla „. Hráli jsme ji  několikrát nejen  v kinosále, ale představení se uskutečnilo také 

na nádvoří v prostorách   zámku. Bylo  to v období  filmového  festivalu, který každoročně v  letních 

měsících pořádá městys. Počasí se vydařilo, ale návštěvnost oproti představením v kinosálu byla 

slabší. 

Prožíváme advent, blíží se doba vánoční. Už v  této době věnujeme svůj volný čas nácviku nové 

divadelní  hry.    Samozřejmě  opět  komedii.  V  dnešní  uspěchané  době  si  chtějí  lidé  odpočinout, 

odreagovat se od běžných denních starostí. A to se  jim snažíme dávat. Zatím mohu prozradit, že 

název komedie zní „Krajánek a jeho dítě „a představení plánujeme na začátek měsíce dubna 2020. 

Trochu  bych  Vám  chtěla  přiblížit  osobu,  kolem  které  se  točí  hlavní  děj.    Kdo  to  vlastně  byl 

krajánek? Byl to mlynářský pomocník, putoval krajem od mlýna k mlýnu. Na mlýně byl vždy vítán, 

protože přinášel nové zprávy. Byl dobře znalý  řemesla  i mlýnských zvyklostí. Krajánci mívali  své 

pravidelné trasy a své oblíbené mlýny, ale zdržovali se jen když pro ně bylo dostatek práce. Pak je 

to  už  zase  táhlo  dál.  Poslední  krajánci  se  toulali  naší  vlastí  ještě  v  roce  1955  a  právě  z  tohoto 

období  a  z  tohoto  prostředí  bude  i  naše 

nová  komedie.    Více  už  prozrazovat 

nebudu. Určitě se máte opět na co těšit.

Milí  přátelé,  ráda  bych  Vám  chtěla  v 

závěru roku, jménem našeho Divadelního 

spolku  NÁVRAT  popřát  klidné,  krásné  a 

požehnané  svátky  vánoční. Rok  2020  ať 

nám všem přinese mír  a  klidnou pohodu 

v  kruhu svých rodina přátel.    

                                                                   

                                                                

Marie Machová

 vedoucí  DS NÁVRAT

Nové obecně závazné vyhlášky 
Počínaje novým kalendářním rokem vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky 

(dále jen „OZV“), které byly schváleny zastupitelstvem. Jedná se o:

a) Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č. 3/2019, o místním poplatku za 

provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 

komunálních odpadů

Tato  OZV  stanovuje  poplatníka  místního  poplatku  za  komunální  odpad.  Popisuje 

ohlašovací povinnost. Vyhláškou je schválena výše poplatku, její splatnost.

b) Obecně  závazná  vyhláška městyse Višňové  č.4/2019,  o místním poplatku  z 

pobytu

Jedná se o OZV, která stanoví, kdo  je poplatníkem  tohoto poplatku,  jeho výši a další 

okolnosti, plátce poplatku. 

c) Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č.5/2019, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství

Tato  OZV  vysvětluje,  co  je  poplatek  za  užívání  veřejného  prostranství.  Samozřejmě 

konkrétně  stanovuje,  kde  se  veřejné  prostranství  ve  Višňovém  nachází.  Následují 

sazby  jednotlivých  poplatků,  kterým  předchází  způsob  ohlašovací  povinnosti. 

Současně stanovuje místo vyhrazené pro parkování autobusů, nákladních automobilů, 

pracovních strojů a zemědělské techniky v lokalitě Ovčírna.  

d) Obecně  závazná  vyhláška  obce  městyse  Višňové  č.  6/2019,  o  místním 

poplatku ze psů

OZV  stanovuje  ohlašovací  povinnost,  sazbu  poplatku,  splatnost.  Záležitosti  pravidel 

pro  pohyb  psů  a  veřejného  pořádku  řeší  Obecně  závazná  vyhláška  č.  2/2012,  k 

zabezpečení  místních  záležitostí  veřejného  pořádku  na  veřejných  prostranstvích  a 

pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

Opravy hřbitova 
Stavební akce s pracovním názvem „VIŠŇOVÉ, 

HŘBITOV – CHODNÍKY, OPRAVA KAPLIČKY A 

MÁRNICE“  byla  dokončena  v  polovině  října.  V 

rámci  oprav  však  byly  provedeny  ještě  některé 

drobné  opravy,  které  prováděli  pracovníci 

údržby.  Součástí  byly  i  opravy  nátěrů 

kolumbária v horní i dolní části hřbitova. 

Oprava vodovodní šachty a přejezdu na 
hřiště

Po  provedení  opravy  vodovodní  šachty  na  sjezdu 

ke hřišti u budovy ZŠ byla v  této části vybudovaná 

část chodníku spojujícího chodník před budovou ZŠ 

s navazujícím chodníkem v Nové ulici. Na  toto pak 

navazovalo i provedení oprav částí chodníku v nové 

ulici,  kterou  prováděli  pracovníci  obce.  Díky  tomu 

tak vznikl  ucelený chodník celou Novou ulicí až ke 

škole,  potažmo,  autobusové  točně  u ZŠ,  k  budově 

Agroservisu.  Tento  počin  je  samozřejmě  veden  zájmem  a  snahou  větší  bezpečnosti 

chodců především z řad dětí navštěvujících ZŠ. 

Tribuna na hřišti 
Na  tribuně  hřiště  je  již  od  konce  října  nové 

pozinkované  zábradlí,  které  splňuje  veškeré 

bezpečnostní požadavky na zábradlí kladené. 

Pověřená  projektová  firma  zpracovává 

dokumentaci  na  budoucí  zastřešení  této 

tribuny.  O  tom,  kdy  toto  bude  realizováno, 

nám vypoví vypočtená projektová cena.
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Statistika výjezdů JSDH Višňové 
22.  03.11.2019  00:34:38  POŽÁR  –  NÍZKÉ  BUDOVY  SKALICE. 

Jednotka  SDH  Višňové  vyjela  k  požáru  světla  a  nábytku  v 

budově. Požár zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu.

SDH a JSDH Višňové

Pavel Havelka

Jsou vidět Alpy z Višňového?
Odpověď  je  jednoduchá,  ano  jsou. A  to  hlavně  v  jarních  a  podzimních  měsících,  pokud  tomu 

počasí dovolí.

Schneeberg
 (také Klosterwappen, česky Vídeňský Sněžník) je hora ležící v Rakousku, v nejvýchodnější části 

pohoří Schneeberg, 70 km jihozápadně od Vídně. Jedná se o nejvyšší horu Dolního Rakouska a 

zároveň nejvýchodnější alpskou dvoutisícovku, která patří mezi domovské hory Vídeňanů. Výstup 

na  vrchol  z  jižní  strany  prochází  několika  zajímavými  soutěskami  a  přestože  není  technicky 

náročný, je nutno překonat velké převýšení

Ötscher
je  rozsáhlý  horský  masiv,  vysoký  1893  m  n.  m.  na  jihozápadě  Dolního  Rakouska.  Náleží  do 

Ybbstalských Alp,  jež  jsou  součástí  Severních  vápencových Alp.  Hlavní  vrchol  s  nadmořskou 

výškou 1893 m se jmenuje oficiálně Ötscher ale bývá často nazýván Grosser Ötscher.

Oba vrcholky jsou od nás vzdáleny vzdušnou čarou cca 140 km.

Fotografie jsou pořízené z naší vyhlídky 4.11.2019 v 16:29

Nové přilby a zásahové obleky
Pořídil  městys  Višňové 

za přispění dotace JMK 

z  programu:  Podpora 

jednotek  sborů 

dobrovolných  hasičů 

obcí  Jihomoravského 

kraje na období 2017   

2020, pro rok 2019

Obyvatelé z okolí Dukovan dostanou originální kalendáře, 
na jejich přípravě se podílely děti z okolních základních 
škol
Čtyřicet  tisíc  netradičních  kalendářů  budou  v  následujících  týdnech  dostávat  obyvatelé  v  okolí  Jaderné  elektrárny 

Dukovany.  Dvouletý  stolní  kalendář  pro  roky  20202021  ozdobily  kresby  žáků  ze  dvou  základních  škol  z  obcí  v  okolí 

elektrárny, a  to z Dukovan a Myslibořic. Vedle svátků nebo významných výročí zde  lidé najdou  informace o tom,  jak se 

chovat  v  případě  mimořádné  události.  Vedle  domácností  jsou  kalendáře  určeny  pro  všechny  úřady,  instituce,  školy, 

zdravotnická a ubytovací zařízení, podniky a rekreační obydlí ve 20 kilometrovém okolí elektrárny. ČEZ je zdarma dodává 

každé  dva  roky  do  měst  a  obcí  v  okolí  obou  našich  jaderných  elektráren  Dukovany  a  Temelín.  Obyvatelům  v  okolí 

dukovanské  elektrárny  ČEZ  kalendář  předává  už  počtrnácté.  Lidé  v  něm  najdou  informace,  jak  se  chovat  v  případě 

mimořádných událostí. Jde především o základní pokyny k varování, ukrytí nebo evakuaci.  „Otevřená  informovanost  je 

jedním z našich dlouhodobých úsilí a priorit, a to včetně informací pro mimořádné události i přesto, že jsem přesvědčen, 

že je nebude nikdy potřebovat použít. Na stolní kalendáře jsou lidé z okolí elektrárny natolik zvyklí, že je sami očekávají,“ 

uvedl  Miloš  Štěpanovský,  ředitel  Jaderné  elektrárny  Dukovany.  Kalendář  na  roky  20202021  obsahuje  celkem  52 

obrázků, které namalovaly děti ze základní školy V Dukovanech a Myslibořicích. Tematicky jsou zaměřeny na čtyři roční 

období.  Distribuce  kalendářů  bude  zahájena  již  tento  týden  a  v  následujících  týdnech  bude  pokračovat.  Stejně  jako  v 

uplynulých letech budou obyvatelé 

o  způsobu  jejich  převzetí 

informováni  prostřednictvím 

místních  městských  či  obecních 

úřadů. Dalších  pět  tisíc  kalendářů 

bude  mít  elektrárna  připravené 

jako  rezervu  pro  případné 

doplnění  pro  města  a  obce.  Jiří 

Bezděk,  mluvčí  ČEZ,  Jaderná 

elektrárna Dukovany

Poznámka  k  článku:  Tyto 

kalendáře si pro Vaše domácnosti 

můžete  vyzvednout  v  obecní 

knihovně.

Plán kulturních akcí
Prosinec

  22. vánoční koncert ZŠ a MŠ            ZŠ, MŠ – 15. 12.

  Setkání u betléma                 M, F – 24. 12. 

  Štěpánský halový fotbalový turnaj, taneční zábava

TJ – 26. 12.

  Vánoční koncert v kostele  M, F  26. 12.

  Rozloučení s rokem  Občané – 31. 12.

Leden 2020

 Beseda o pěstování a nových druzích zeleniny

ČZS – 26. 1. (2. 2.)

 Beseda o Višňovém v historii M

Únor

 Školní společenský ples ZŠ – 7. 2.

 Dětský maškarní ples ZŠ – 9.2.

 Společenský ples sportovců  TJ – 21. 2.   

 Masopust  rej masek SDH – 22. 2. 

Březen 

 Praktická instruktáž řezu ovocných stromů 

ČZS 

  Zabijačka pana Kloudy  M – 28. 3.   

Inzerce městyse

 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.:  515  339 

016.

 Úřad  městyse  nabízí  občanům  stavební 

řezivo  –  latě,  prkna,  fošny,  trámky,  a  to  za 

kubíkovou cenu 6000, Kč. Tel.: 724 186782.

Využijte  možnosti  bezplatně  inzerovat 

prostřednictvím Višňovského zpravodaje. 
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Výsadba hlohové aleje u bytovek – 30 let od 
listopadových událostí roku 1989

V závěru  loňského kalendářního roku byly před bytovkami u úřadu městyse 

ve Višňovém vykáceny dva vysoké smrky, které svým vzrůstem přesahovaly i 

tyto  budovy.  Svou  výškou  začaly  představovat  výrazné  riziko,  kdy  již  při 

větším větru vytvářelo jehličnaté větvoví těchto smrků napnuté plachty a kdy 

kmeny  se  prohýbaly  a  zem  na  kořenech  se  jen  pod  sílou  náporu 

pozvedávala. Stromy se pak po jejich vykácení staly vánočními stromy města 

Znojma.

Na  základě projektu  vypracovaného  krajinářem  Ing.  Jaroslavem Krejčím  se 

připravovala  výsadba  jím  navržené  hlohové  aleje,  neboť  tento  druh  stromů  k  veřejnému  prostranství 

Višňové neodmyslitelně patří. Tato výsadba nahrazuje, doplňuje a rozvíjí zeleň v obci.

V listopadových dnech před 17. listopadem pak firma Adamera vysadila 6 ks stromů hlohu obecného druhu 

„Paul’s Scarlet“. 

Tato  hlohová  alej  svým  výsadbovým  načasováním  se  tak  stává  tichou  připomínkou  30  let  svobody  od 

listopadových událostí roku 1989.    

Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa – pod sokolovnou
Velmi dlouho očekávaná a stejně tak dlouho pro svou složitost připravovaná stavební akce se blíží ke své realizaci. V současné době po přípravě projektové dokumentace a získání všech 

dokumentů dokladové části  jsme požádali Městský úřad Znojmo o vydání stavebního povolení pro „Chodník s dešťovou kanalizací –  III. etapa“. Současně s  tímto krokem připravujeme  i 

veškerou dokumentaci a podklady potřebné k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Vlastní realizace by měla být zahájena na jaře 2020. 

Výsadba v obecním lese
Městys Višňové je rovněž i vlastníkem lesních porostů. Ve vlastnictví má více jak 30 hektarů lesa. Všichni víme, 

co velmi suché počasí předchozích  roků udělalo s  lesními porosty s borovou výsadbou. Vedle naší povinnosti 

vytěžení  suchých  stromů  jsme  povinni 

přistupovat k lesu tak, aby les lesem zůstal 

i pro budoucí generace. 

V  samotném  závěru  letošního  roku  jsme 

připravili  jeho  vytěženou  část  pro  novou 

výsadbu.  Díky  tomu můžeme  konstatovat, 

že  jsme  v  rámci  obnovy  lesa  vysadili  šest 

tisíc sazenic dubů a javorů. 

Nyní  si  můžeme  přát  jen  dostatečně  na 

srážky bohatou zimu, aby vynaložené úsilí 

nebylo zmarem.  

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

V těchto dnech už máte všichni k dispozici faktury za vodné a stočné za odečtové období 1. 5. – 31. 10. 2019. 

Plátci, kteří mají zvolenou platbu SIPO, mají na faktuře vyznačeno: NEPLAŤTE!! VODNÉ VÁM BUDE STRŽENO 

ZE SIPA. Ke stržení dojde až v měsíci lednu 2020. Ti, kdo platí SIPEM vyšší částky, by si měli pohlídat nastavení 

limitu souhlasu k inkasu pro SIPO na svém účtu. Při jeho překročení ke stržení nedojde.

Všem, kdo platí své faktury v řádném termínu, děkujeme.

Poděkování

Touto  cestou  chci  poděkovat  všem,  kdo  se  podílí  na  zdárném  provozování  vodovodu  a  kanalizace  u  nás  ve 

Višňovém. Provozování má  jako každá činnost své problémy, ale všichni se snažíme o  to, aby se co nejméně 

dotýkaly vás  našich odběratelů. Za nás za všechny vám přeji klidné a příjemné prožití vánočních svátků mezi 

svými nejbližšími a do roku 2020 pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenost.

Hynek Čada

Odpadové hospodářství 
Sběrný  dvůr  Višňové  bude  v  zimním  období  provozován  každý  druhý 

pátek.  Vzhledem  k  vánočním  svátkům  jako  poslední  letošní  termín 

provozu je pátek 15. prosince.

Obracíme  se  na  Vás,  abyste  tento  termín  k  uložení  Vašeho  odpadu 

využili.  Současně  Vás  žádáme,  pokud  již  zmiňovaného  termínu 

nevyužijete,  abyste  neukládali  v  průběhu  vánočních  svátků  odpad  před 

bránu sběrného místa a jeho uložení na sběrném místě provedli o prvním 

termínu příštího roku. 

Chtěl bych Vám na konci  tohoto kalendářního  roku poděkovat za  to,  co 

děláte pro životní prostředí nejen svých budoucích generací. To, že třídíte 

odpad,  je  věcí  záslužnou  nejen  pro  recyklaci materiálů,  která  se  odráží 

především na výši plateb za svoz odpadu. Vlastní třídění slouží i k tomu, 

aby nebezpečné odpady nezamořovaly prostředí, ve kterém žijeme. 

S narůstajícím množstvím odpadů se však budeme muset naučit jej třídit 

ještě více a efektivněji. Jak jsem již uváděl v minulém vydání zpravodaje, 

velmi narůstajícími složkami jsou především velkoobjemový odpad, ojeté 

pneumatiky a papír. Pro přiblížení Vám uvedu několik čísel  ještě z  roku 

2018

Rozúčtování nákladů na komunální odpad za rok 2018

Celkové  náklady  na  komunální  odpad,  které  spadají  do  rozúčtování  na 

obyvatele, jsou 649.027, Kč. Při 1110 obyvatelích tak náklad na jednoho 

občana  činil  584,  Kč  za  rok.  V  nákladech  na  rozúčtování  jsou  i 

odpadové kontejnery ve sběrném dvoře a velkoobjemový odpad

Náklady, které nespadají do rozúčtování na občany za rok 2018:

Kontejner hřbitov  14.014,00 Kč

Plasty             169.510,00

Papír a lepenka  60.687,00

Sklo barevné  14.459,00

Sklo bílé    3.942,00

Nebezpečný odpad  65.180,00

Celkem               327.792,00 Kč 

Na  náklady,  které  dle  zákona  nespadají  do  rozúčtování,  dostává  obec 

částečné zpětné finanční vykrytí prostřednictvím společnosti EKOKOM. 

Na tomto schématu je zcela evidentní, že třídit se občanům vyplatí, neboť 

toto se odráží na poplatku za „popelnice“. 

Nákup pozemků
Městys Višňové oslovuje Vás občany ve věci výkupu pozemků v katastrálním území obce Višňové za výhodné 

ceny. O Vašich nabídkách  i orné půdy nás můžete  informovat prostřednictvím  telefonu  (515 339 016, 602 640 

403),  či  jednat  osobně  na  úřadě městyse.  Nabídneme  Vám  rozhodně  zajímavou  cenu.  Předem  děkujeme  za 

Vaše  nabídky,  neboť  vlastnictví  pozemků  nám  dává  předpoklad  realizace  dalších  projektů.  Jedná  se  nejen  o 

možnosti  další  výstavby,  ale  i  např.  projekty  za účelem zadržení  vody  v  krajině,  inženýrské  sítě apod. Získání 

pozemků v záměrech plánovaných lokalit je často ze strany stávajících vlastníků podmiňováno směnou pozemků 

v jiných lokalitách. Nejen proto je pro nás vlastnictví pozemků tak potřebné.     
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Předvánoční čas v naší škole
Milí  čtenáři,  v  minulém  zpravodaji  jsme  se  s  Vámi  loučili  pozvánkou  na  Den  otevřených 

dveří, který se konal 19.  října,  tedy o posvícenském sobotním odpoledni. Více než stovce 

návštěvníků  jsme  mohli  představit  nejen  nově  zrekonstruované  prostory  (jazykovou 

laboratoř, nové učebny přírodopisu, fyziky a chemie, školní dílnu, cvičnou kuchyni, prostory 

školního klubu a prvního oddělení školní družiny, bezbariérovou  toaletu, zmodernizovanou 

školní  kuchyni),  ale  také  schodolez,  skvělé  pomůcky  pro  přírodovědné  bádání,  …  Z 

fotografií  je  patrné,  že  nezůstalo  pouze  u  ukazování,  ale  že  se  pedagogové  chopili 

příležitostí, které  tyto novinky nabízí. Odborné učebny  i pomůcky  jsou hojně využívány při 

výuce a vzdělávání v nich je opravdu efektivní a naše žáky baví. Na začátku listopadu se v 

nové učebně fyziky a chemie uskutečnil seminář pro učitele, který vedl známý popularizátor 

výuky přírodních  věd  Ing. Miroslav Staněk, Ph.D.  25 pedagogů nejen  z  naší  školy  si  zde 

vyzkoušelo mnoho zajímavých žákovských experimentů z oblasti fyziky, chemie a biologie, 

které lze zařadit do výuky jako motivační, aktivizující a podporující bádání. 

Ve  škole  stále  probíhají  aktivity  hned  několika  projektů.  V  tom  „krajském“  Podnikavostí  k 

udržitelnému rozvoji JMK žáci uplatňují svoje dovednosti a znalosti z finanční gramotnosti v 

soutěži  Rozpočti  si  to,  plánují  a  řeší,  čím  by mohli  přispět  ke  zlepšení  prostředí  školy  – 

osmácká Extra třída a páťácká Jedlá zahrada. V projektu s názvem Podpora vzdělávání na 

ZŠ  a  MŠ  Višňové  II  navštívily  děti  z  mateřské  školy  výrobnu  loutek  ve  Znojmě,  žáci 

navštěvující školní družinu absolvovali program na zámku v Miroslavi, ve výuce jsou často 

využívány nově pořízené tablety. V rámci spolupráce se Střední odbornou školou a střední 

odborným  učilištěm Znojmo, Dvořákova  19  si mohli  osmáci  a  deváťáci  vyzkoušet  práci  v 

dílnách  i  odborných  laboratořích  a  poté  navštívili  Burzu  středních  škol,  což  je  jedna  z 

důležitých aktivit kariérového vzdělávání na naší škole. 

18.  listopadu  jsme  oslavili  30  let  od  pádu  komunistického  režimu  a  nástupu  demokracie. 

Společně jsme si připomněli události, které probíhaly nejen mezi 17. a 29. listopadem roku 

1989, ale i ty, které jim předcházely. Je velmi důležité nezapomínat, že cestovat, studovat, 

říkat svůj názor, věřit a svobodně volit, … nebylo vždy samozřejmostí.

Již  v  listopadu  ve  škole  vypukla  příprava  na  Vánoce.  Paní  učitelky  s  téměř  padesátkou 

děvčat  a  chlapců  začaly  nacvičovat  koledy  na  vánoční  koncert  a  také  ve  školce  zahájili 

nácvik  na  vánoční  besídku  a  následné  vystoupení  předškoláků  na  koncertě.  Poslední 

listopadový  pátek  ve  škole  proběhla  již  tradiční  adventní  dílna  pro  děti,  jejich  rodiče  a 

veřejnost, kde si na čtyřech stanovištích mohli účastníci vyrobit pěkné a nápadité dekorace. 

V prvním prosincovém týdnu se v  mateřské škole pekly a zdobily perníčky, vánočně to ale 

vonělo  i  v budově základní školy,  tam pekly  linecké a  i  jiné  tradiční  cukroví děti  ve školní 

družině a také v kroužku vaření. I letos jsme vyhlásili charitativní adventní akci, jejíž výtěžek 

opět pomůže dětem na Ukrajině,  tématem  je  tentokrát Svatá  rodina. V mnoha  třídách  tak 

žáci kreslí, malují či vyrábějí dárečky s touto tematikou určené k dobročinnému prodeji. Ve 

čtvrtek 5. prosince nás navštívil svatý Mikuláš se svou družinou. Nejprve pobyl v mateřské 

škole,  tam mu  děti  předvedly  krátké  pásmo  básniček  a  ti  nejodvážnější  se  s Mikulášem, 

anděly  i  čerty  vyfotily.  Potom  přišli  na  řadu  kluci  a  holky  na  I.  stupni.  Každá  třída  si  pro 

Mikuláše  připravila  krátké  vystoupení,  za  které  je  čekala  odměna  v  podobě  zdravého 

mlsání. Mikuláš  se  svou  družinou  ještě  pozdravil    žáky  II.  stupně  na  tradičním  setkání  v 

tělocvičně,  i  ti  ho  potěšili  připravenými  písničkami  a  básničkami,  a  nezapomněl  ani  na 

pracovníky   

organizace. 

Všechny  jeho 

příchod  a  zdravý 

dáreček potěšil. 

S  příchodem  zimy 

nastává  i  doba 

přikrmování  ptáčků 

a zvířat v  lese. Děti 

z  kroužku 

přírodovědného 

bádání  se  proto 

rozhodly,  že  budou 

pomáhat ptáčkům v 

zimě  a  zároveň  se 

naučí  návštěvníky 

svých  krmítek 

rozeznávat.  Navíc 

se  hodlají  zúčastnit 

výzkumu České  společnosti  ornitologické    Sčítáme  ptáky  na  krmítku,  jehož  druhý  ročník 

proběhne v lednu. 

Milí přátelé naší základní a mateřské školy, děkujeme Vám za přízeň a podporu, kterou jste 

nám celý rok projevovali, těšíme se na setkání s Vámi na 22. vánočním koncertě a pokud se 

již neuvidíme, přejeme Vám klidné vánoční svátky, pevné zdraví a optimismus v roce 2020.

pracovníci a děti z višňovské školy

Parkování v obci
Nejen  v  čase  Vánoc,  kdy  každý  z  nás  rád  vítá  návštěvy  a  hosty  svého  domu,  ale  i  v 

nadcházejících  zimních měsících  šetřete  veřejné  prostranství  a  zelené  plochy  od  parkování 

motorových vozidel. 

Vždyť  krása  veřejného  prostranství  je  o  našem vztahu  k  obci  a  osobním přístupu,  nikoliv  o 

případné represi. 

Úřad městyse Višňové, Matriční úřad 
Višňové, Stavební úřad Višňové 
Úřad městyse Višňové, Matriční úřad Višňové, Stavební úřad Višňové sdělují široké veřejnosti, 

že  v  čase  od  pondělí  23.  12.  2019  do  3.  1.  2020  budou  čerpat  hromadně  dovolenou. Toto 

čerpání  se  tedy  týká  i  Obecní  knihovny  Višňové.  Poplatek  za  odpady    Úřad  městyse 

upozorňuje  občany,  kteří  neuhradili  poplatek  za  svoz  komunálního  odpadu,  případně  jiné 

platby,  aby  úhradu  učinili  na  pokladně  úřadu městyse  v  co možná  nejbližším  termínu  nebo 

převodem  na  účet  1571872329/0800.  Na  pokladně  úřadu  tak  můžete  provést  úhradu 

nejpozději do 19. 12. 2019. Poplatek činí 540, Kč/osoba.

Obecní knihovna Višňové
13.  listopadu  přijala  pozvání  a  navštívila  naši  knihovnu 

spisovatelka  a  scénáristka  Petra  Dvořáková.  Kromě  literární 

tvorby  spolupracuje  i  s  Českou  televizí,  píše  scénáře  k 

dětskému pořadu YÓ a také připravila sérii pohádek pro Český 

rozhlas. 

Do  povědomí  veřejnosti  vstoupila  svým  debutem,  knihou 

rozhovorů  o  víře  Proměněné  sny,  za  kterou  získala  cenu 

Magnesia  Litera  a  později  autobiografickou  knihou  Já  jsem 

hlad,  kde  autorka  rozbíjí  médii  zjednodušeně  prezentovaný 

obraz  mentální  anorexie.  Pozornost  nejmenších  čtenářů  si 

získala  její  první  dětská  knížka  Julie  mezi  slovy,  která  byla 

oceněná  Zlatou  stuhou  a  Cenou  učitelů  za  přínos  k  rozvoji 

dětského  čtenářství.  Před  čtenářem  v  ní  vyvstává  jakýsi 

slovník  pojmů,  které  ze  světa  dospělých  mnohdy  nechtěně 

pronikají do světa dětí. Autorčiny knihy, které  jsou určené pro 

dětské  čtenáře,  řeší  nenásilnou  cestou  aktuální  témata  dnešní  doby.  V  románu  Dědina  se 

vrací  do  kraje  svého  dětství,  v  novém  románu  Chirurg  těží  ze  svých  zkušeností  bývalé 

zdravotní sestry.

Příjemné  středeční  odpoledne  strávily  děti  ze  školní  družiny  ve  společnosti  spisovatelky  a 

jejich pomocníků z knížky Flouk a Líla. Kouzelný kocour Flouk a bezdrátová myš Líla nám ve 

svých počítačových i skutečných dobrodružstvích přiblížili  rozdíly mezi běžnou skutečností a 

virtuálním  světem,  odlišnost  vztahů  v  běžné  realitě  od  vztahů  na  sociálních  sítích.  Sladká 

odměna  byla  součástí  hádanek  a  zároveň  motivací  k  aktivní  účasti,  při  které  děti  hledaly 

zatoulanou  myšku  Lílu  mezi  knihami.  Tento  příběh  dotvrzuje  hodnotu  skutečného,  časem 

prověřeného přátelství, které nemůže být nahrazeno facebookovými přáteli, jejichž existenci si 

ani neuvědomujeme.
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Hokej 
Na sobotu 16. listopadu připadl den 

odvety  jarního  hokejového  utkání 

mezi  višňovskými  hokejisty  a 

hokejovým  rakouským  Retzem,  v 

němž  višňovští  zvítězili.  Po 

urputném  hokejovém  boji  tentokrát 

výsledek vykazoval smírné skóre 5 : 

5.  Děkujeme  hráčům  za  jejich 

skvělou  reprezentaci  višňovských 

barev. Vlastní  hokejová sezóna  i  nadále pokračuje pravidelnými hokejovými utkáními mezi  „Adámky“ a 

„Zbytkem  světa“  v  jejich  čtrnáctidenním  cyklu.  Další  hokejovou  prezentací  višňovských  dresů  jsou  ve 

shodném  cyklu  páteční  utkání  proti  bantickému  hokejovému  týmu.  Fanouškům  a  příznivcům  hokejisté 

višňovských  týmů  „Adámků“  a  „Zbytku  světa“  nabízí  možnost  shlédnout  vánoční  utkání,  které  se 

uskuteční  v  sobotu  28.  prosince. Přijďte  fandit  tomuto  hokeji. Nejen  pro  hráče,  ale  i  pro Vás  příznivce 

bude doprava na hokej zajištěna autobusem. Čas hokejového utkání, odjezdu autobusu bude upřesněn 

hlášením obecním rozhlasem. 

Ligový Jakub Pokorný
V pátek 29. 11. 2019 

na  stadionu  v 

Ostravě se odehrálo 

ligové  utkání  mezi 

Baníkem  Ostrava  a 

Slezanem  Opava. 

Za  Baník  Ostrava  v 

základní  sestavě 

nastupuje  višňovský 

Jakub  Pokorný,  na 

kterého  právem 

mohou  být  všichni 

fandové  hrdí.  Díky 

iniciativě Jakuba a jeho otce měla možnost hrstka fotbalových fandů z Višňového 

povzbudit a fandit nejen Jakubovi, ale i Baníku v tomto derby se slezským rivalem 

z  Opavy  na  krásném  stadiónu  s  jeho  neopakovatelnou  diváckou  kulisou.  Po 

zápase  za námi  tento  višňovský  hráč  přišel,  a my  jsme měli možnost  pohovořit 

nejen  o  samotném  zápase.  Chceme  popřát  Jakubovi  mnoho  budoucích 

sportovních úspěchů nejen na  ligovém hřišti Baníku,  ligovému hráči,  jehož první 

fotbalové kroky patřily višňovskému hřišti a místní fotbalové tělovýchovné jednotě.

Práce údržby obce
Tímto  příspěvkem  bych  chtěl  připomenout  nejen  povinnosti,  které  vyplývají  pro  údržbu  obce  ze  své 

sezónnosti, ale i ty, které si toto období vyžádalo nebo je zadalo.

Připomenemeli si uplynulý čas, ve kterém se vrátíme, abychom navázali, tak musíme vzpomenout, že 

bylo třeba připravit vše potřebné včetně úklidů na posvícenské oslavy. Po nich bylo třeba uklízet. 

O tom, že podzim je spjat s padajícím listím, není pochyb. Jeho úklid však vyžaduje svůj čas, nelze ho 

provádět po spadnutí posledního lístečku. Úklid vyžaduje svou průběžnost.

Některé  práce  navazovaly  na  prováděné  opravy.  Například  při  opravách  hřbitova  prováděli  některé 

úpravy  a  opravy  pracovníci  údržby  na  hřbitově.  S  touto  akcí  byla  provedena  i  nová  výmalba  kaple 

Panny Marie Bolestné. Při opravách vodovodní šachty a přejezdu na hřiště u ZŠ pracovníci provedly  i 

již uváděné opravy chodníku v Nové ulici. Svou opravu – kompletní přeložení si vyžádal i chodník pod 

poštou k mateřské škole. Krátce po té, co byla u „Antoníčka“ na kraji lesa umístěna krásná nová lavička, 

došlo  k  její  krádeži. Doufejme,  že  ta  druhá  na  tomto místě  vydrží  nejméně  tak,  jak  ta  původní.  Před 

zimou je třeba provést řadu opatření nejen na  budovách obce, ale i na hřbitově. Je samozřejmě nutné 

vypustit  a  vyčistit  bazén  u  bývalého  zdravotního  střediska  apod.    Připravit  se  na  adventní  období 

neznamená jen „oživit“ veškerou světelnou výzdobu obce. Na čas Vánoc na náměstí umístit i zvoničku 

a  betlém.    Do  podzimních  prací  patří  i  připravit  se  na  zimní  posypy  chodníků  a  komunikací  nejen 

materiálem,  ale  i  technikou.  Do  zimního  provozu  bylo  třeba  uvést  i  sběrný  dvůr.  Před  zimou  byl 

pracovníky  do  odvozových  kontejnerů  uložen  veškerý  velkoobjemový  odpad,  pneumatiky.  Bylo  třeba 

nechat odvézt nebezpečný odpad, elektroodpad. Časově nejrozsáhlejší akcí bylo vyčištění  části  lesa, 

ve kterém byla provedena výsadba nových stromových sazenic. 

Za  poctivě  odvedenou  práci  nejen  v  letošním  kalendářním  roce  patří  pracovníkům  údržby  velké 

poděkování.

Dům s pečovatelskou službou Višňové 
č. p. 379
I  v  tomto  čísle  Višňovského  zpravodaje  oslovujeme  občany,  kteří  uvažují  nad 

výhodným  ubytováním  s  možností  využívání  služeb  poskytovaných 

pečovatelskou  službou.  Na  webových  stránkách  obce  https://www.visnove.cz/?

page_id=660 naleznete přihlášku, která bude po vyplnění a podání na podatelně 

úřadu  zařazena  do  pořadníku  žádosti.  Nebo  se  dostavte  na  úřad,  kde  přímo 

přihlášku  vyplníte.  Tento  dům  slouží  především  občanům,  kteří  vzhledem  ke 

svému  věku  potřebují  určitou  pomoc  či  podporu.  Pro  občany  omezené 

zdravotním  stavem  či  sociálními  podmínkami.  Tito  lidé  pak  pro  zachování 

standardu  svého  života  využívají  služeb  pečovatelské  služby.  Podmínkou 

nájemního  bydlení  v DPS  je  to,  že  pobírají  starobní  případně  invalidní  důchod. 

DPS Višňové se nachází v klidné části městyse mezi obytnými domy obklopené 

zelení. Budova má 21 bytových jednotek. Z toho 2 bezbariérové byty, 2 byty a 17 

garsoniér.  Součástí  12  bytů  a  garsoniér  je  i  balkon.  K  výbavě  patří  kuchyňský 

kout  s  elektrickými  spotřebiči,  na  chodbičce  jsou  skříně  s  úložným  prostorem, 

koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Součástí budovy je výtah pro 

potřeby seniorů. V budově najdeme i provoz služeb jak pro občany DPS, tak i pro 

veřejnost. Před budovou DPS je i parkoviště. V pracovní dny je obyvatelům domu 

k  dispozici  pečovatelská  služba  z  Centra  sociálních  služeb  ze  Znojma,  která 

zajišťuje pomoc v pečovatelských a sociálních službách. Pečovatelská služba  je 

však  i  terénní  službou  pro Višňovou  poskytovaná  osobám,  které mají  sníženou 

soběstačnost  z  důvodu  věku,  chronického  onemocnění  nebo  zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 

ve  vymezeném  čase  v  přirozeném  sociálním  prostředí  osob.  Posláním 

pečovatelské  služby  je,  aby  lidé,  kteří  ji  využívají,  mohli  žít  stejným  způsobem 

života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním 

prostředí. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených 

potřeb  jednotlivých  uživatelů,  respektuje  a  zachovává  jejich  důstojnost  a  jejich 

základní  lidská  práva.  Působí  na  ně  aktivně  a  podporuje  je  v  sociálním 

začleňování.  Pečovatelská  služba  se  zároveň  snaží  minimalizovat  riziko 

prohlubování závislosti na poskytované službě

Cílová skupina:

• osoby se zdravotním postižením

• osoby s chronickým onemocněním

• rodiny s dítětem/dětmi

• senioři

Pečovatelka Centra sociálních služeb Znojmo poskytuje tyto činnosti:

• pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů  péče  o  vlastní  osobu  (pomoc  při 

podávání  jídla  a  pití,  oblékání  a  svlékání,  prostorové  orientaci,  přesunech  na 

lůžko nebo vozík)

• pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro  osobní 

hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty a při 

použití WC)

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz 

nebo donáška jídla, příprava a podávání jídla a pití)

• zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím  (doprovázení  k 

lékaři, na úřady apod. a doprovázení zpět)

Vážení občané,
Srdečně  vás  zdravím  v  tomto 

předvánočním  čase  a  chtěl  bych  vás 

seznámit  s činností TJ v  reprezentační 

přestávce.

I  v  této  přestávce  neodpočíváme  tak, 

jak bychom mohli, ale náš volný čas se 

snažíme  vyplnit  různými  aktivitami. 

Nejen,  že  se  fotbalisté  schází  zahrát 

fotbal  ve  sportovní  hale  a  udržovat  si 

tak kondici, ale padl i návrh zúčastnit se 

společného darování krve. Návrh byl přijat s kladným ohlasem. Po domluvě s Transfúzní stanicí Znojmo 

se dne 29. 11. 2019 skupina 14 osob účastnila odběru. Pro nemoc a zranění nás dost chybělo, což je 

příslib,  že  nás  při  dalších  odběrech  bude  přibývat. V  této  činnosti  chceme  v  pravidelných  intervalech 

pokračovat.

Dále nás čeká  tradiční Štěpánský halový  turnaj, který bude zakončen Štěpánskou zábavou. V novém 

roce  bude  zahájena  fyzická  příprava.  Sehraje  se  několik  přípravných  zápasů  jak  dospělých,  tak 

mládeže. To vše proto, abychom do jarního kola vstoupili s cílem setrvat v soutěži krajského přeboru v 

1. B třídě.

Dále  vás  chci  pozvat  na  již  tradiční  sportovní 

ples,  který  se  bude  konat  21.  2.  2020  ve 

sportovní  hale  ve  Višňovém.  Bohatý  program 

plesu  bude  zakončen  půlnočním  překvapením. 

Pokud  budete  chtít  tento  ples  podpořit 

sponzorským  nebo  věcným  darem,  budeme 

velice rádi.

Také hledáme zájemce, kteří by chtěli svůj volný čas obětovat dětem a být tak nápomocni při trénincích 

a zápasech, nechť se přihlásí na vedení TJ.

V lednu budou také probíhat nové volby do vedení TJ. Čas a datum bude upřesněn.

Závěrem vám přeji klidné, pohodové Vánoce a hodně zdraví do roku 2020.

Za TJ Višňové Václav Adámek


