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Úvodní slovo
Vážení občané,

přijměte  poslední  letošní  pozdrav  prostřednictvím  tohoto Višňovského  zpravodaje  v 

kalendářním roce 2020. V tom posledním loňském jsem v úvodním slovu uvedl:  „Je 

až  neuvěřitelné,  jak  rychle  tento  rok  utekl.“  Před  tím,  než  jsem  začal  psát  toto 

poslední  vydání  letošního  roku,  uvědomil  jsem  si,  že  ten  letošní  rok  s  těmi  všemi 

opatřeními,  které  si  žádal  vir  Covidu,  utekl  ještě  rychleji. A  to  i  přestože  jsme  díky 

všem těm omezujícím opatřením „ušetřeni“ i některých činností, které nám v běžném 

životě braly takové množství času. Na druhé straně nám však vzaly i běžný sociální a 

vzájemně  komunikační  kontakt,  což  je  pozitivní  z  hlediska  epidemiologických 

opatření, ale rozhodně to není přínosem v oblasti vzájemných společenských vazeb, 

sociálního kontaktu a situací, při nichž je komunikace verbální spojená s neverbální, 

se sociálním kontaktem neodmyslitelná a nenahraditelná.

Minulé  číslo  zpravodaje  vycházelo  v  době  před  višňovským  posvícením,  které  se 

však  ve  veřejné  formě nemohlo  uskutečnit. Svátek  posvěcení  našeho  kostela  jsme 

tak  měli  možnost  slavit  doma  v  rámci  svých  rodin.  Na  toto  posvícení  tradičně 

připravují višňovští zahrádkáři výstavu ovoce, zeleniny a květin. Ti si však pořádání 

výstavy  nenechali  vzít.  Pro  nás,  kteří 

jsme  ji  navštěvovali,  připravili  virtuální 

prohlídku  Výstavy  ovoce,  zeleniny  a 

květin.  Tento  druh  výstavy  je  velice 

zajímavý.  Můžete  zde  vidět  nejen 

vystavované  produkty,  ale  i  nahlédnout 

do  višňovského  kostela  při  žehnání 

letošní  úrodě  nebo  zavzpomínat  na  již 

minulé  ročníky  výstavy.  Zajímavé  je  i 

videoprůvodcovství.  Je  to  každopádně 

velký  virtuální  posun  v  pořádání  výstav, 

který ten letošní čas dovolil.

Veškeré ostatní plánované akce nemohly 

být  uskutečněny.  Z  těch  předvánočních 

se  nám  rozsvítila  vánoční  výzdoba  na 

veřejném  osvětlení,  rozsvítil  se  i  „náš“ 

velmi  vzrostlý  vánoční  strom. 

Připomenutím  adventního  času  je  po 

týdnu se rozsvěcující adventní věnec. Nejen děti zde najdou i zvoničku pro pomyslné 

splnění svých přání. To vše je k vidění v centru obce vedle kostela u památníku obětí 

světových  válek,  na  které  jsme  ani  letos  svou  vzpomínkou  a  vzdáním  úcty  jejich 

památce nezapomněli.

Připravuje se i betlém, který k oslavám Vánoc neodmyslitelně patří. Na Štědrý den by 

se mělo uskutečnit, v rámci možností daných již několikrát zmiňovanými opatřeními, 

naše  každoroční  slavnostní  Setkání  u  rozsvíceného  betléma  za  doprovodu  koled, 

které nám zahrají muzikanti na své dechové nástroje.  

Na žádné velké a bujaré oslavy příchodu Nového roku ve Višňovém jsme si už zvykli. 

Takže  letošní  závěr  roku  a  příchod  toho  nového  2021  nás  nikterak  nepřekvapí. 

Připravujeme však na nový rok drobnou, spíše  turistickou a malinko  i společenskou 

akci, kterou by měl být Novoroční výstup na vyhlídku Staré hory. Ale o těchto věcech 

více se dozvíte dále ve zpravodaji a následně s blížícím se termínem.

Rovněž Vám  chci připomenout, že přílohou tohoto zpravodaje je pracovní kalendáře 

městyse Višňového pro rok 2021, který  je především pro Vás sdělovatelem pro Vás 

informací  každodenního  dne.  Najdete  v  něm  i  pro  Vás  potřebné  kontakty. Týdenní 

kalendář,  o  jehož  předání  do  Vašich  domácností  jsme  Vás  již  dříve  informovali,  s 

fotografiemi  z  Višňového  a  z  obcí  a  měst,  které  jsou  sdruženy  ve  Znojemském 

regionálním rozvoji, jste již obdrželi do svých domácností.  

V  úplném  závěru  tohoto  úvodního  slova  přijměte  mé  srdečné  přání  Vám,  a  to 

radostně,  srdečně  a  šťastně  prožitých  vánočních  svátků  mezi  těmi  nejbližšími.  Do 

nového roku Vám přeji pevné vykročení s pohodou, odhodláním a životním elánem. 

K tomu všemu Vám přeji rozhodně dostatek zdraví.

Dar pro Nemocnici Znojmo
V pátek 4. 12. 2020 jsme předali dary občanů městyse Višňového a našeho úřadu, které jsou určeny 

pro zaměstnance Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace. Jednalo se o dary, které si současná 

náročná  práce  a  situace  sester  a  lékařů  při  nemocniční  práci  vyžaduje.  Skladba  těchto  darů  byla 

předně  konsultována  a  specifikována  nemocničním  personálem.  A  tak  se  jednalo  především  o 

potraviny  rychlé  energie,  něco  málo  ovoce  a  zvláčňující  krémy  pro  ty,  co  pracují  v  kovidových 

oblecích. Nemocnice a městys Višňové vyjadřuje všem dárcům poděkování. 

Minulý týden nám energii dodali z městyse 

Višňového, jak občané, tak pracovníci úřadu. 

Balíčky putovaly na lůžková oddělení, 

ambulance, ale také na laboratoře nebo 

pracovníkům dopravní zdravotní služby.  

Děkujeme za zpříjemnění dne a dodáváme pár 

foteček z některých pracovišť
Den vzpomínek ve 
Višňovém
Ani  v  letošním  roce  jsme  nezapomněli  na  ty, 

díky  kterým  užíváme  takového  současného 

života, jakým je. V pátek 13. listopadu jsme při 

příležitosti  Dne  vzpomínek  položili  věnec  k 

památníku  obětí  světových  válek  pod  sochou 

sv.  Václava,  abychom  za  všechny  občany 

uctili  památku  těch,  co  přinesli  za  náš 

přítomný  život  oběť  největší,  těch,  co  položili 

své životy, ač na ně zde čekaly jejich rodiny.
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Rybník Jazírka
V letošním roce byl pro rybník Jazírka rokem několika, byť ne zásadních, ale za to potřebných zásahů a 

úprav. První potřebnou věcí byla skutečnost, neboť hladina rybníka byla vlivem sucha dlouhodobě silně 

pod  normálem.  Upozornění  na  prolínající  výpusť  rybníka  se  po  několika  opakujících  se  průběžných 

sledováních ukázala neopodstatněná a mylná. Skutečnost, že hráz drobně v jednom místě prosakuje, je 

historická.  Dle  vyjádření  odborníků  je  zcela  běžnou  záležitostí,  že  téměř  každý  rybník má místo,  kde 

voda mírně prolíná. 

Otázkou druhou byl nátok  rybníka, který v průběhu suchých  let zcela vymizel. Rybník zůstal zachován 

pouze  ze  spodních  vod.  Velkou  roli  v  letošním  roce  hrály  významné  srážky,  které  silně  převyšovaly 

srážky uplynulých let. Ale ani ty nezvedly hladinu rybníka, spíše pouze udržovaly stav. Obrat přišel až s 

déle plánovaným vyčištěním a vybagrováním nátoku rybníka. Je skutečností, že toto probagrování mělo 

oproti  plánu  výraznější  zpoždění,  ale  jeho  efekt  se  ukázal. Téměř  s  okamžitostí  se  opět  ukázal  „živý“ 

přítok do rybníka. Přitékající voda znovu začala naplňovat údolí rybníka. 

Jeho  hladina,  jako  by  ožila,  začala  se  zvedat  ke  svým  břehům.  Z 

přiložených  fotografií můžete  číst,  jak  voda  rybníka  nabírá  na  své  síle 

svým objemem.

Další  pozitivní  záležitostí  našemu  rybníku  bylo  ze  strany  údržby  obce 

provedené vyčištění louky na protější straně rybníka od náletových keřů a křovin. Jarní a podzimní vysekání hráze od podrůstajících vrb a akátů považujeme 

za samozřejmost. 

Velmi stinnou stránkou je však skutečnost, že každá opakovaně umístěná zákazová značka pro přejezd po hrázi rybníka je neznámými vandaly stržena. Je 

zcela běžné při návštěvách Jazírek, že rybáři se svými vozidly jsou pak rozmístěni i na protější straně rybníka. O tom, jak se zde v tomto malebném zákoutí 

přírody u vodní hladiny tohoto rybníka chovají, vypovídá přiložená fotografie. 

Sociální automobil pro Centrum sociálních 
služby
V pondělí 7. 12. 2020 bylo slavnostně předáno zástupci  společností  sociálních projektů 

Kompakt  spol.  s.r.o.  vozidlo  DACIA  DOKKER  znojemskému  Centru  sociálních  služeb, 

které bylo pořízeno i díky finanční podpoře městyse Višňového. Vozidlo převzala ředitelka 

centra  Mgr.  Radka  Sovjáková.  Ve  svých  slovech  poděkovala  všem  těm,  kteří  se  na 

pořízení  tohoto  vozidla  podíleli,  a  ocenila  skutečnost,  díky  níž  bude  moci  Centrum 

sociálních služeb Znojmo zlepšovat životní podmínky pro osoby s nepříznivou zdravotní a 

sociální situací na Znojemsku a Krumlovsku včetně Višňového.

Ošetření stromů ve Višňovém
Nejen při procházce naší obcí naleznete spoustu stromů, které jsou uspořádány svou výsadbou 

buď  do  stromořadí  či  alejí,  ale  najdete  je  i  v  parkových  úpravách.  Řada  z  nich  se  přímí  jako 

stromy  solitérní.  Všechny  tyto  stromy  však  vyžadují  i  svou  péči.  I  v  roce  2020  jsme  požádali 

Jihomoravský  kraj  o  podporu  pro  ošetření  stromů  v městysi  Višňovém,  a  tak  bylo  za  podpory 

Jihomoravského kraje ošetřeno 17 vzrostlých stromů. V  rámci ošetření byl na nich proveden v 

první  řadě  zdravotní  řez  pro  jejich  další  životaschopnost.  Na  řadě  z  nich  bylo  nutné  provést 

bezpečnostní řez. Jiné vyžadovaly i provedení redukce. Rozhodně je v zájmu nás všech, aby nás 

obklopovala krásná zeleň se vzrostlými stromy. Všichni se však chceme pod nimi cítit bezpečně. 

Ošetření  stromů  s  pracovním  názvem  akce  „Ošetřování  stromů  –  následná  péče  Višňové“ 

prováděla firma Adamera s.r.o. Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

Výsadba stromořadí na Staré 
hoře
V samotném závěru měsíce letošního listopadu bylo na Staré hoře 

ve  Višňovém  vysazeno  stromořadí,  které  tvoří  vzrostlé  javory 

babyky.

Díky  podpoře  Nadace  ČEZ  mohla  být  realizována  myšlenka 

stromové  aleje  podél  cesty,  která  vede  na Starou  horu. Ta,  která 

nás  přivádí  nejen  k  vyhlídce  na  Staré  hoře,  ale  dále  vede  pak  k 

samotnému  několikahektarovému  prostoru  biocentra.  A  právě  v 

úseku  cesty  mezi  vyvýšeninou  vyhlídky  podél  lučního  prostoru 

Staré  hory  až  k  samotné  výsadbě  biocentra  mohla  být  díky 

prostředkům  z  podpory  Nadace  ČEZ  vysázena  stromová  alej. 

Nově tak zde při pochůzce tímto nádherným přírodním prostorem s 

neskutečně otevřeným výhledem do krajiny míjíte 17 stromů javorů 

babyk.  Stromy  vysázela  firma,  která  zaštituje  i  následnou  tříletou 

péči  o  ně,  KAVYL,  spol.  s  r.  o.  Mohelno.  Dozorujícím  garantem 

výsadby  ve  Višňovém  i  nad  těmito  vysazenými  stromy  je  Ing. 

Jaroslav  Krejčí.  Vlastní  výsadba  dodržuje  soulad  s  Plánem 

místního  územního  systému  ekologické  stability  Višňové,  jehož 

autorem je Ing. Ludmila Bínová, CSc.

Kolumbárium na hřbitově 
V  průběhu  uplynulých  let  prošel  višňovský  hřbitov  řadou  oprav  a 

rekonstrukcí,  které  zvelebily  obvodovou  hřbitovní  zeď,  kapli  Panny 

Marie  Bolestné,  márnici.  Vybudovány  byly  dlážděné  chodníčky  po 

celém hřbitově.

Nedostatek  volných  míst  pro  urny  na  místním  hřbitově  nás  přiměl 

využít prostor horního rohu hřbitova pro vystavění urnového zákoutí v 

této  části  hřbitova.  Dle  vypracované  projektové  dokumentace  zde 

firma  VALDASTAV  v  těchto  dnech  dokončila  část  kolumbária  s  12 

urnovými  skříňkami.  O  tom,  že  se  jedná  o  dílo  velmi  zdařilé,  se 

můžete přesvědčit nejen na fotografii, ale i zhlédnutím na višňovském 

hřbitově. 
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HASIČI VIŠŇOVÉ  JSDH A SDH 
Výjezdy JSDH Višňové
č. výjezdu datum            čas                                  typ zásahu                                        místo události

21 30.10.2020 15:10:44 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – TAVÍKOVICE
22 15.11.2020 14:36:49 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – HORNÍ KOUNICE

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu.“

Jak poznáte hasiče v prchajícím davu?

Jde opačným směrem.

hasici.visnove.cz

Pavel Havelka

Individuální dotace pro 
SDH Višňové
Spolek  SDH  Višňové  požádal  na  rok  2020 

městys Višňové  o  dotaci  z  jeho  rozpočtu. A 

to v oblasti kultury a zajištění chodu spolku. 

Poskytnuté  prostředky  byly  použity  hlavně 

na  technické  zajištění  kulturních  akcí,  v 

tomto  roce  to  byl    tradiční  masopust  a 

filmový  festival.  Vyúčtování  dotace  bylo  v 

termínu predloženo. 

SDH Višňové děkuje za finanční podporu 

činnosti městysem Višňové v roce 2020.

Černá borovice na Staré hoře
Psal se rok 2002. Vězte a věřte, že  i v  tom čase těch  let dnes  již dávno 

minulých,  nás  všechny  tehdejší  zastupitele  městyse  Višňového  trápil 

vzhled Staré hory. Nebylo  jednoduché přecházet  všechno  to,  co  se  tam 

dělo,  jak  to  tam vypadalo,  co se  tam nacházelo. Byla  to  ještě éra doby, 

kdy  lidé  bezostyšně  dokázali  vyvézt  odpad  ze  své  domácnosti  i 

nemovitosti přímo na Starou horu, a nejen na ni. V tom již uváděném roce 

za  starosty  pana  Jana  Daniela  a  místostarosty  Josefa  Šnábla  vznikla 

myšlenka  osazení  Staré  hory,  a  to  prostoru  mezi  dnešními  rodinnými 

domy  a  současnou  vyhlídkou,  stromovím.  Obec  tehdy  zakoupila 

prostřednictvím a na základě doporučení pana Jana Havlíčka 400 sazenic 

černých borovic. 

Je skutečností, že doba toho jara byla již pokročilá, ale naše snaha a elán 

byl větší. Nejprve bylo nutné prostor vyčistit od všeho nepořádku, co tam 

byl.  Na  samotné  výsadbě  se  vedle  pracovníků  údržby  obce  podíleli  i 

chlapci  výchovného  ústavu  pod  mým  vedením.  V  té  době  jsem  jako 

zástupce  ředitele  vykonával  i  učitele  pro  učební  obory  v  zámeckém 

výchovném  ústavu.  Společným  dílem  byl  pak  již  zmiňovaný  prostor 

osázený  borovými  sazenicemi.  I  přes  neskutečnou  následnou  snahu  v 

podobě  pravidelných  zálivek  těchto  sazenic,  kterou  prováděli  jak  hasiči 

tak i údržba obce, se nepodařilo, aby výsadba byla životaschopná.

Jen jedna je tu. Ta přežila a hrdě se tyčí proto, aby nám všem připomněla 

tu myšlenku, tu snahu, ten počin. Je to ta jedna černá borovice, která je již 

dnes  vzrostlým  stromem.  Ta  nás  všechny,  co  jsme  se  na  tom  podíleli, 

vrací k té tehdejší ideje.
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Oprava vodoteče – 
Nadace ČEZ 
Na  začátku  listopadu  byla  dokončena  další 

etapa  oprav  historické  vodoteče,  jejíž  hlavní 

úlohou  od  počátku  je  především  to,  aby 

zabránila  rozlití  Višňovské  řeky  v  době 

přívalových dešťů. Firma VALDASTAV s.r.o. tak 

opravila úsek v délce 23 metrů. Současně byla 

většinová  část  opravovaného  úseku  překryta 

panely,  aby  bylo  možné  rozšířit  parkovací 

plochu  před  kinosálem.  Projekt  byl  realizován 

za podpory Nadace ČEZ.

Multifunkční kulturní centrum
Na  základě  nejen  od  občanů  získaných  podnětů  a  představ  pro  využití  Obecního  dvora  vzešla  myšlenka  vybudování  v  jeho  části 

multifukční kulturní centrum,  tj. společenský sál s odpovídajícím zázemím. Z projektové dílny Adam Dlabaja, s.r.o. vzešel projekt, který 

odpovídá našim představám. Nutností byla  i  skutečnost,  vyhledat možný dotační  titul,  ve kterém bude možno podat žádost za účelem 

podpory  tohoto  projektu.  Vlastní  žádost  do  odpovídajícího  programu  Ministerstva  místního  rozvoje  připravuje  firma  Grantech,  s.r.o. 

Moravské Budějovice. Pokud bychom uspěli se žádostí o finanční dotační podporu výstavby, pak můžeme v dané záležitosti přistoupit k 

vlastní realizaci. Bez dotačních financí je realizace projektu obtížně dosažitelná. 

Nové vozidlo údržby
V  průběhu  letošního  roku  bylo  velmi  často 

diskutovaným  tématem  zastupitelstev  pořízení 

nového  vozidla  údržby,  které  nahradí  stávající 

dosluhující  multikáru  M25.  Výsledek  těchto 

jednání  v  jednotlivých  zasedání  vyústil  ve 

specifikaci  požadavku  na  nové  vozidlo  údržby. 

Na  listopadovém  zasedání  byla  schválena 

vysoutěžená dodavatelská firma na vozidlo M27 

a nutné příslušenství pro zimní údržbu (sněhová 

radlice,  sypač),  které  dodá  firma Unikont  Praha 

za téměř 2 milionu korun bez DPH. Nové vozidlo 

bude firmou dodáno v předjaří roku 2021. 

Opravy polyfunkčního 
domu 
I pro opravu budovy č. p. 127, ve kterém sídlí mateřská 

škola, obecní knihovna, pošta a lékárna, bychom velmi 

rádi  získali  prostředky. V  současné době se připravuje 

projektová  dokumentace  pro  opravu  současné  špatné 

střechy,  olupující  se  fasády,  nutné  opravy  místnosti 

výdejny  stravy  mateřské  školy.  Tuto  dokumentaci 

potřebnou  nejen  pro  žádost  o  dotační  prostředky  pro 

nás zpracovává Ing. Václav Peloušek. Vlastní žádost o 

dotační  prostředky  z  vyhlášeného  titulu  Ministerstva 

financí bychom měli podat v měsíci únoru příštího roku 

prostřednictvím  znojemské  firmy  Optimal  Consulting. 

Bez toho, že bychom uspěli, si nemůžeme opravu

tohoto rozsahu dovolit provést. 

Pod Starou horou – II. etapa
V rámci připravované stavební  lokality s pracovním názvem „Pod Starou horou –  II. 

etapa“, což pro problematiky neznalého znamená druhá rodinnými domy oboustranně 

obestavěná ulice v lokalitě Pod Starou horou, jsme na příští rok připravili první nutný 

krok. Tím je, jak sám pracovní název akce napovídá, Přeložka anodového uzemnění 

a  kabelového  vedení.  Na  základě  požadavků  na  tuto  přeložku  kladených  firmou 

NET4GAS  a  výběrového  řízení  toto  provede  specializovaná  firma  STUTAK,  s.r.o. 

Praha.  Cena  bez  DPH  přesahuje  milion  korun  českých.  Realizace  je  časově 

stanovena na jaro 2021. 

Obrubníky kolem líp
Související  prací,  která  navazovala  na  rozšíření  parkovací  plochy  před  kinosálem,  bylo  vymezení 

prostoru záhonu u líp před kinosálem tak, aby tyto stromy netrpěly ujmou. Díky tomu, tak nemohou 

vozidla  najíždět  až  téměř  na  tyto  stromy.  Prostor  určený  k  parkování  je  vzhledem  k  rozšíření 

položením panelů na vodoteč dostatečně prostorný. Děkujeme všem za slova ocenění tohoto počinu.
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Škola v nouzovém stavu
Milí přátelé,

po třech měsících Vás opět zdravíme z višňovské školy, abychom Vám přinesli informace o 

tom, co se v tomto období událo. Paradoxem je, že minulé číslo zpravodaje vyšlo v den, kdy 

ve  škole  naposledy  probíhala  výuka  „normálně“  (13.  10.).  Následovalo  uzavření  základní 

školy a přechod na distanční vzdělávání, se kterým jsme se důkladně seznámili na jaře. Díky 

velkému  nasazení  pedagogů,  spolupráci  rodičů  a  snaze  dětí  probíhala  výuka  bez  větších 

problémů, k čemuž rozhodně přispělo  i velké množství notebooků a  tabletů, které škola do 

rodin  zapůjčila,  k  dispozici  jsme  navíc  měli  i  SIM  karty  s  neomezeným  internetovým 

připojením  zdarma.  V  období,  kdy  jsme  se  nemohli  s  žáky  osobně  setkávat,  byly  online 

schůzky  jednou z mála možností,  jak vzdělávání zajistit. Videokonference  jsme nově začali 

využívat  pro  odpolední  činnost  školní  družiny,  kde  se  děti  z  prvního  stupně  setkávaly  při 

zábavných aktivitách s paní vychovatelkou  Ilonou Stehnovou a díky dlouhodobé spolupráci 

také  při  společném  čtení  z  dětských  knih  s místní  paní  knihovnicí  Jarmilou  Šnáblovou.  V 

mateřské  škole  se  stejným  způsobem  uskutečňují  lekce  dlouhodobě  úspěšného  programu 

Budu  školákem,  jehož  cílem  je  rozvoj  dovedností  dětí  před  vstupem  do  první  třídy  a 

metodická podpora rodičů. Prvního virtuálního setkání s paní učitelkou Hanou Koubkovou se 

zúčastnilo  jedenáct  předškoláků  a  jejich  rodičů.  Velmi  operativně  se  nám  také  podařilo 

zorganizovat online volby do školské rady, v nichž hlasovalo rekordních 92 rodičů. Ustavující 

schůze  tohoto  pro  školu  velmi  důležitého  orgánu  proběhla  jak  jinak  než  prostřednictvím 

videokonference.

Další  důležitou součástí  výuky na dálku  je  samostatná práce žáků. Úkoly,  které děti  doma 

plnily,  byly  mimo  obvyklého  procvičování  učiva  zaměřeny  také  na  podporu  iniciativy, 

kreativity,  skupinové  práce  žáků  a  smysluplného  trávení  volného  času.  Na  webových 

stránkách  školy  si  tak  můžete  přečíst  vlastní  básnickou  tvorbu  šesťáků,  prohlédnout  si 

podzimní přírodu, jak ji na svých fotografiích zachytili žáci druhého stupně, nebo se podívat 

na výsledek společného tvoření druháků se svými rodiči. Jedná se o model vesnice vyrobený 

z  dostupných  přírodních materiálů  a  dobrá  zpráva  je,  že  tohle  velkolepé  dílo  bude  od  21. 

prosince k vidění  v prodejně COOP ve Višňovém.

Ve středu 18. listopadu jsme po více jak měsíci distanční výuky přivítali ve škole žáky prvního 

a druhého ročníku a v pondělí 30. listopadu nastoupily všechny třídy prvního stupně, šesťáci 

a deváťáci. Ve třídách na ně čekalo sladké překvapení – perníčky, které jim v pátek ve školní 

družině  napekli  prvňáci.  Děti  i  učitelé  se  na  vyučování  ve  škole  moc  těšili  a  nic  na  tom 

nezměnil ani  fakt, že zde stále platí řada přísných hygienických opatření. Ta bylo nutno dát 

do  souladu  s  organizací  výuky  v  jednotlivých  třídách,  což  vyžaduje  velké  nasazení  všech 

pracovníků.  Největším  oříškem  bylo  zajištění  stravování,  školní  družiny  a  školního  klubu, 

protože  se děti  z  jednotlivých  tříd  smí  setkávat  pouze omezeně. Následující  týden došlo  k 

výměně šesťáků za sedmáky a osmáky, kteří se budou vždy po týdnu střídat  v distanční a 

prezenční výuce.

Situace  v  mateřské  škole  byla  trochu  jiná,  provoz  probíhal  téměř  nepřetržitě  (s  výjimkou 

podzimních  prázdnin).  Komplikací  bylo  nucené  uzavření  školní  kuchyně  v  polovině  října, 

neboť  se  ani  nám  nevyhnula  koronavirová  nákaza,  ale  poradili  jsme  si.  Svačinky  a 

přesnídávky  jsme  připravovali  v  mateřské  škole  a  se  zajištěním  obědů  nám  vyšla  vstříc 

trstěnická  škola.  V  listopadu  a  prosinci  proběhlo  v  mateřské  škole  několik  zajímavých 

projektových  dnů.  V  projektu  Veselé  notičky  se  děti  seznámily  s  různými  příjemnými  a 

nepříjemnými   zvuky, notami a hudebními nástroji,  vše navíc umocnilo hudební vystoupení 

Mgr.  Vojkůvky.  Projekt  Všechno  létá,  co  má  peří  byl  zaměřen  na  vlivy  větru  na  přírodní 

prostředí. Děti  zkoumaly  sílu  proudu  vzduchu prostřednictvím úst,  slámky,  fénu  a  větru  při 

pouštění  papírového  draka.  Na  konci  listopadu  školku  v  rámci  projektu  Policista  v  MŠ 

navštívil pan Luboš Molík. Přiblížil dětem práci policie, seznámil je se stejnokrojem policisty a 

jeho vybavením a došlo  i na   pravidla bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. V 

závěru  si  děti  mohly  prakticky  vyzkoušet  funkci  pout,  dostaly  omalovánky,  pexeso  a 

obrázkovou knihu. Z Brna do naší mateřské školy  zavítala také paní Petra Dadáková, která 

ve svém projektu Jak se máš? seznámila děti s pravidly chování ve vztahu k sobě samému, 

k  druhému  i  v  dětské  skupině.  K  procvičení  sociálních  dovedností  využila motivační  hry  a 

řešení modelových situací, což děti velmi bavilo. 

I přes všechna nařízení a opatření navštívil mateřskou  i  základní školu ve Višňovém svatý 

Mikuláš se svou družinou. A protože pravidla by měli dodržovat všichni, známá trojice se na 

základní  škole  objevila  v  rouškách  (nutno  říct,  že  čert  to  občas  porušoval).  V  každé  třídě 

prvního  stupně  proběhlo  čtení  z  “Knihy  dobrých  skutků  a  hříchů”,  potom  děti  potěšily 

Mikuláše  říkankami  a  básničkami,  za  což  byly  následně  odměněny  drobným  jedlým  a 

zdravým  dárkem. Jsme rádi, že alespoň  tuto  tradici se nám v  této nelehké   době podařilo 

zachovat a věříme, že příští rok proběhne nadílka tak, jak ji známe z předchozích let, stejně 

tak  jako  mnoho  našich  tradičních  adventních  akcí,  které  se  letos  bohužel  nemohou 

uskutečnit.

Přejeme Vám klidné vánoční svátky plné pohody a radosti,  nový rok, který bude lepší  než 

ten právě končící, pevné zdraví a životní optimismus. 

Děkujeme  všem  pracovníkům  naší  organizace  za  mimořádné  nasazení  v  překonávání 

překážek  letošního  roku,  rodičům  za  spolupráci  a  pomoc  při  vzdělávání,  dětem  za 

svědomitou práci, zřizovateli a Vám všem za  přízeň a podporu. 



Višňovský zpravodaj Strana 6

Online výstava ovoce, zeleniny 
a výtvarných prací dětí
Když se v  tradičním posvícenském termínu nemohla uskutečnit 

výstava  ovoce  a  zeleniny  višňovských  zahrádkářů,  která  bývá 

doplněna  výtvarnými  pracemi  dětí  z mateřské  i  základní  školy, 

uvažovalo  se  o  jejím  přesunutí  na  začátek  listopadu.  Opatření 

proti  šíření  koronaviru  však  zhatilo  i  tento  plán.  Naštěstí  jsou 

zahrádkáři  kreativní  a  napadla  je  skvělá  myšlenka  uskutečnit 

tuto  výstavu  online.  Všechny  oslovené  aktéry  tento  nápad 

nadchl  a  hned  se  pustili  do  práce.  Výstava,  kterou  najdete  na 

této adrese: vystavaonline.visnove.cz   , je společným dílem ZO 

ČSZ Višňové,  ZŠ  a MŠ Višňové  a městyse. Grafickou  podobu 

celé  realizaci  dal  pan  Pavel  Havelka.  Děkujeme  ZO  ČSZ 

Višňové za poskytnutí výtvarného materiálu v hodnotě 8 tisíc Kč 

naší mateřské škole a těšíme se na další spolupráci.

Vedení školy

Zimní údržba místních komunikací a 
chodníků
První sníh, který napadl ve čtvrtek 3. prosince, byl prověrkou připravenosti na 

zimu jako takovou. I přes drobný problém, který se týkal techniky, pracovníci 

údržby  toto  zvládli.  Pořadí  důležitosti  a  potřebnosti  prohrnování  sněhu  a 

následný posyp se řídí dle směrnice, která tento postup stanovuje. Největším 

problémem jsou místa, kde si  řidiči, kteří neznají pravidla zákona o provozu 

na  pozemních  komunikacích,  dělají  parkoviště  z  chodníků  a  míst,  kde  by 

tomu vůbec tak být nemělo. 

Prostřednictvím  zpravodaje  připomínám nejen místně  příslušným občanům, 

že  nebude  udržován  chodník  v  dolní  části  ulice  lokality  Rajčula.  Důvod: 

parkování vozidel na chodníku.

Obdobně  nebudeme  provádět  úklid  sněhu,  či  provádět  posyp  i  v  jiných 

částech obce v případě, že zde budou zaparkovaná vozidla.

Ve městech,  na  rozdíl  od Višňového,  je  rozdíl  pouze  v  tom,  že  tam přijdou 

strážníci a ve zjednodušenosti začnou počítat za kolo vozidla v zeleni 500 Kč 

pokuty.

Parkování na chodnících, v zeleni
Kdysi  dávno  jsem  vyslechl  zprávu,  že  v  japonských  městech,  když  si  chcete  koupit 

auto, musíte prvořadě doložit, kde je budete parkovat. S touto informací jsem se setkal 

už  před  dlouhou  řadou  let.  Nevím  ani,  zda  byla  skutečná  či  se  pouze  jednalo  o 

zamýšlené řešení či úvahu. 

Každopádně je na ní kus reálné pravdy pro skutečnost řešení. Vždy dávám příklad: „Ať 

si každý koupí třebas helikoptéru, ale ať si heliport vybuduje na svém dvoře.“ A ti, co si 

myslí, že obec je povinna zajistit parkování pro jejich auta. Odpovídám: „Nejsme, není 

to  naše  povinnost.  My  vytváříme  místa  k  parkování  především  pro  návštěvníky  a 

hosty.“

Každý  vlastník  vozidla by měl  před  jeho pořízením hledat  na  svém pozemku,  ve  své 

garáži  místo  k  parkování.  Stejně  tak  to  platí  pro  vlastníky  nákladních  automobilů, 

dodávek, traktorů a dalších strojů.

V  části  Dědiny  byl  vysázen  živý  plot  na  základě  pokynu  zastupitelstva.  Moc  mne 

potěšilo vyjádření díků od občanů v této části obce za přijaté řešení. Nečekal jsem tak 

početnou pozitivní odezvu s řešením tohoto prostoru. Moc za to děkuji.  Hranice moje a tvoje
Omlouvám se, pokud se opakuji, že se znovu stejně  jako ve zpravodaji v  roce 2016 a v  jiném z 

roku  2017  vracím  ke  stejnému  tématu,  kterým  je  respektování  vlastnictví.  Přednášející,  kteří 

vyučují na školách či  jiných vzdělávacích seminářích či kurzech právo, obvykle pro  jednoduchost 

používají  jednoduchou  frázi  v  drobných  obměnách:  „Tvoje  právo  začíná  tam,  kde  končí  moje.“ 

Kdyby  tohle  všichni  ctili,  bylo  by  na  Zemi  jen  dobře.  Bohužel  tomu  tak  není.  Navíc  je  zde 

mechanismus  čtyřiceti  let  totality,  který  interpretoval,  že  „všechno  je  všech“.  Tuto  demagogii 

interpretoval se smyšlenkou, že moje je i to, co patří sousedovi. Po sametové revoluci na pozvání 

Václava Havla navštívil Prahu proslulý americký hudebník Frank Zappa. Velmi výstižně na pojem 

„vlastnictví“ v totalitě a nově se otevírající éru řekl v televizním přenosu větu: „První slovo dítěte je 

matka, dalším slovem, které dítě řekne, je moje.“ A na tato slova chci navázat.

Při každému vlastní snaze zvelebit prostředí svého domu či nemovitosti nemůže nikoho napadnout 

vysadit  strom,  keř  či  květiny,  byť při  dobrém úmyslu  zkrášlení,  do sousedovy zahrady.   Ne  jinak 

tomu může  být  v  případech,  jednáli  se  o  pozemky  veřejného  prostranství  anebo  jiný  pozemek, 

které patří do vlastnictví obce. I když toto už mnohdy za nepřekročitelné pravidlo není považováno. 

Střetl  jsem  se  i  s  názorem  občana,  jehož  názor  na  „obecní  majetek“  byl  zcela  převrácený. 

Pozemek městyse považoval za „svoje vlastnictví“, kde ho městys má snahu omezovat.  

Nejen jako jeden z mnoha vysvětlujících důvodů je i skutečnost uložení inženýrských sítí v místech 

veřejného prostranství, jimiž je často tento prostor protkán. Každá stavba inženýrské sítě má i své 

ochranné  pásmo.  Vysazování  stromů  a  další  činnosti  jsou  v  pásmu  těchto  sítí  protizákonné. A 

proto se na veřejné prostranství dívejte vždy jako na sousedovu zahradu.

Milí přátelé, 
rok se s rokem sešel a máme tu opět Vánoce. Kde jsou ty časy, kdy bývaly bílé, sněhové? Vůně 

vánočního  stolu  a  vánočního  stromku  jsou  ale  pro  nás  nezapomenutelné.  Asi  i  proto  se  na 

Vánoce tak těšíme. A zejména v dnešní zrychlené době a čase. Dopady pandemie nám zabránily 

ve společném setkání při divadelním představení.  

Milí přátelé, dejme si pod stromeček úsměv, ať slzy stírá a hojí.

Dejme si klid, lásku, pohodu a štěstí v kruhu svých nejbližších.

Krásné svátky vánoční, úspěšné a klidné vykročení 

do Nového roku 2021 Vám přejí ochotníci Divadelního spolku NÁVRAT.

Divadelní spolek Návrat děkuje za finanční podporu činnosti městysem Višňové v roce 2020.

VÚ, SŠ a ŠJ 
Výchovný ústav, střední škola a školní  jídelna Višňové přeje všem občanům Višňového pokojné 

svátky a hodně zdraví a štěstí v roce následujícím. 
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Inzerce městyse  Využijte možnosti bezplatně inzerovat 
prostřednictvím Višňovského zpravodaje.

 Městys Višňové přijímá žádosti občanů o samotěžbu borového 
dřeva. Cena za vytěžený 1 plm – 100 Kč.

 TRUCK TRANS, s.r.o. přijme do pracovního poměru automechanika 
a řidiče MKD. Praxe podmínkou.

 Koupím garáž. Platba v hotovosti. Prosím, nabídněte. Kontakt: 602 
441 224

Co  vše  zvýšilo  náklady  na  odpad  jednoho  člověka  je  prosté.  Prvním  faktorem  je  zvýšené 

množství produkovaných odpadů občany.

Dalším  faktorem  je  skutečnost,  že  sběrný  dvůr,  kontejnery  a  popelnice  jsou  určeny  pro 

občany. Obec je povinna zajistit svoz odpadů občanům.

Pro rok 2021 nejrazantnějším důvodem je všeobecný trend zvyšujících se cen spojených s 

ukládáním  a  likvidací  odpadů  v  celém  světě.  O  tom,  v  jaké  mohutné  výši  se  nárůst  cen 

odpadů promítne do cen za odpady, nás  informovali zástupci svozových  firem. Ti pro obce 

do nového roku připravují výrazné navýšení cen. Toto navazuje i faktu tzv. spojených nádob, 

když se na jedné straně přileje, na druhé straně se rovněž zvedne hladina. To značí, když se 

na jedné straně se zvyšují platy a důchody, tak ten, co zvyšuje hladinu, chce z druhé kapsy 

brát.  

OSVČ
Jak je uvedeno v kapitolce výše: Obec je povinna zajistit svoz odpadů občanům. Nikoli však 

pro  OSVČ  a  firmy.  Ty  jsou  povinny  si  zajistit  svoz  odpadů  smluvně  přímo  se  svozovou 

firmou.  Na  vysvětlenou.  My  nedokážeme  zamezit,  pokud  osoby  ze  své  podnikatelské 

činnosti ukládají na sběrném dvoře nebo do kontejnerů odpad vzniklý  jejich podnikatelskou 

činností  s  tvrzením,  že  je  to  jejich  odpad.  Netroufám  si  prostřednictvím  zpravodaje  vůbec 

spekulovat, o jaké množství odpadů se jedná.

Jen se obracím na  firmy, OSVČ, které  tak činí, aby si uzavřely smlouvy a  řádně za odpad 

vyprodukovaný jejich podnikatelskou činností platily a nepřenášely své náklady na občany.  

Hledání úspor
Jak napovídá název kapitoly, i hledání úspor má celou řadu možností, které je třeba užívat. 

Z  těch  již  uváděných  je  například  využívat  pořádaného  sběru  starého  papíru,  který 

opakovaně organizuje škola. Rozhodně největší možnosti z pohledu občanů jsou ve třídění. 

Obec  se  snaží  umožnit  občanům,  co  největší  možnosti  třídění,  neboť  vytříděný  odpad  je 

nákladově  levnější.  Za  tímto  cílem  máte  k  dispozici  např.  kompostéry  ve  svých 

domácnostech,  plastový  odpad  máte  možnost  třídit  do  tří  komodit  na  plastový  odpad, 

kuličkový polystyren a  tetrapakové obaly. Hledáme však  i další možnosti. Nejhorší  je, když 

někdo z občanů uloží svůj odpad do kontejneru, jenž je určen úplně k jinému druhu odpadu. 

Toto  rozhodně není  cizím pojmem:  v plastovém kontejnery  staré brambory,  stavební  suť  v 

kontejnery na plasty, ve skle papír nebo zrcadlo či drátěné sklo atd.  

POZOR – v lednu budeme sbírat starý papír
Současná  koronavirová  situace  a  omezení  v  kombinaci  s  nakupováním  vánočních  dárků 

zatěžuje naše životní prostředí daleko více, než bychom si přáli. Proto Vás chceme požádat, 

abyste  nevyhazovali  papírové  obaly,  letáky,  kartony,  balicí  papír,  …  do  popelnic  ani 

kontejnerů na tříděný odpad. Soustřeďte ho prosím doma, neboť od 11. do 13.  ledna 2021 

ho budete moci odevzdat ve škole. V případě, že by Vám činilo problémy dopravit ho tam, 

zajistí  pracovníci  městyse  svoz  po  Višňovém.    Zabijete  tím  dvě  mouchy  jednou  ranou. 

Pomůžete přírodě a podpoříte činnost školy.

Děkujeme, že pomáháte. Jiří Beran

Odpadové hospodářství
Odpadové  hospodářství  nejen  pro  tento  zpravodaj  je  oblast  poměrně  obsáhlá.  Rozdělím  ji 

tedy  do  několika  podkapitol,  ve  kterých  Vám  chci  sdělit,  připomenout,  zdůraznit,  uvést  na 

pravou míru několik důležitých informací.

Komunální odpad
Svoz komunálního odpadu z popelnic bude i v průběhu letošních vánočních svátků fungovat v 

zaběhnutých čtrnáctidenních cyklech.

Kontejnery na tříděný odpad v jednotlivých kontejnerových 
hnízdech
Obdobně jako svozový cyklus platí pro popelnice, je tomu tak i pro svoz kontejnerů, který pro 

nás  zajišťuje  svozová  firma  AVE  Třebíč.  Vzhledem  k  vytíženosti  a  náročnosti  zajišťovat 

provoz i v průběhu vánočních svátků nemůžeme počítat s nějakým mimořádným svozem. Tím 

především  narážím  na  zvětšující  se  objemy  už  nejen  papírového  odpadu,  ale  i  veškerých 

plastových odpadů. K nepřiznivé situaci nahrávala i skutečnost zavřených drobných obchodů, 

a tím pádem zvýšený počet objednávek přes eshopy. 

Obracím se  tedy na Vás, abyste v oblasti papírového odpadu byli chápaví a využili nabídky 

základní školy s uspořádáním sběru starého papíru, který bude škola za začátku nového roku 

pořádat.  

V oblasti plastů Vás žádám o maximální vytřídění odpadů. Využijte možnosti a  třiďte plast z 

domácností  a  nemovitostí  na  tetrapakové  obaly,  na  kuličkový  polystyren  a  plast  určený  do 

žlutých kontejnerů, abyste nezahltili  tyto kontejnery časně po  jejich vyvezení 22. prosince. V 

případě,  že budou  tyto  kontejnery plné,  vydržte s  tímto odpadem na  jejich další  svoz,  který 

bude 5. ledna 2021.

Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora pro veřejnost byl naposled v pátek 11. 12. 2020. Respektujte termíny 

provozní doby sběrného dvora. Neukládejte odpad, který  jste mohli uložit na sběrném dvoře 

již dávno, před jeho bránu. Pominu skutečnost, že se dopouštíte zakládání tzv. černé skládky, 

ale  odpad,  který máte  připravený  na  uložení  na  sběrném  dvoře,  jistě  vydrží  do  provozního 

času v novém roce. 

Při této příležitosti musím přednést  i část facebookové konverzace s člověkem, který k tomu 

dal  i  souhlas.  Ve  svém  vyjádření  sdělil,  že  on  před  bránu  bude  dávat  odpad,  kdy  se  mu 

zachce  a  nebude  respektovat  danou  provozní  dobu.  Vyčítal mi,  proč  tam  nejsou  v  sobotu. 

Zapojil  se  do  diskuze  občan  z  Rouchovan,  kde  mají  sběrný  dvůr  i  pro  okolní  obce,  a  tím 

pádem  rozšířenou  provozní  dobu.  K  našemu  sběrnému  dvoru,  ke  kterému  je  zúžená 

komunikace, je vedle hřbitova u zástavby. Ano, vzhledem k zájmu okolních obcí bychom také 

dokázali  otevřít  sběrný  dvůr  i  pro  okolní  obce,  ale  zvýšenými  požadavky  logistiky  by  se 

výrazně zvýšil i provoz v této části nejen občanů, kteří by zde ukládali odpad, ale i svozových 

firem.  Zastupitelstvo  městyse  i  z  těchto  důvodů  neuzavřelo  s  dalšími  obcemi  smlouvy  na 

využívání našeho sběrného dvora. 

Otázku  svévolného  ukládání  odpadu  před  bránu  jsem  již  zmínil,  nehledě  na  skutečnost,  že 

toto dělat pouze z  recese  je  trochu za hranicí běžného chápání. Další skutečností  je, že  i v 

pracovních  kalendářích městyse,  které  obdržíte  spolu  s  tímto  zpravodajem,  naleznete  čtyři 

soboty, ve kterých sběrný dvůr v roce 2021 bude otevřen. A navíc v případě skutečně akutní 

potřeby můžete kontaktovat pana Petra Březinu, a po dohodě zde odpad uložit.

  

Poplatek za popelnice
V  roce  2019,  ze  kterého  se  vypočítá  dle metodik  a  směrnic  výše  poplatku  pro  rok  2021  je 

výsledná cena za svoz a uložení odpadu na 1 občana Višňového 610 Kč/rok (skutečný náklad 

na  občana  v  roce  2018  činil  584  Kč/rok).  O  výši  poplatku  pro  rok  2021  bude  rozhodovat 

zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání. Dosavadní platba za popelnice je 540, Kč/občan/

rok.

Náklady  na  komunální  odpad  za  rok  2019,  které  nespadají  do 

rozúčtování

Druh odpadu                                               Kč

Kontejner hřbitov                                       19 006,00   

Plasty                                                   156 629,00   

Papír a lepenka                                       63 314,00   

Sklo barevné                                       16 868,00   

Sklo bílé                                                       3 943,00   

Nebezpečný odpad                         96 572,00   

Celkem                           356 332,00   

Zahrádkáři Višňové v roce 2020
Činnost našeho spolku byla zahájená brzy na začátku roku přednáškou Ing. Smékala ze SEMO Smržice o nových odrůdách zeleniny a dále praktickou ukázkou řezu ovocných stromů, kde 

byla hojná účast nejen členů spolku, ale dokonce i přespolních zájemců. 

Vzhledem k všeobecné situaci jsme museli hned v začátcích ukončit přípravu na výstavu spojenou s ochutnávkou vín. A to jsme ani netušili, že přerušíme činnost téměř na celý rok. Práce 

na polích a zahradách však přerušená nemohla být, takže nás na podzim čekala celkem zdařilá sklizeň všeho ovoce a zeleniny. Bohužel, ani to jsme nemohli ukázat na tradiční výstavě, 

takže jsme alespoň uspořádali výstavu „virtuální“, jak už mnozí mohli vidět na webových stránkách obce, školy nebo i na FB naší organizace. 

Dobrá úroda ovoce byla znát i na podzimním moštování. 

Všichni věříme, že po skončení období, které nám nedovolilo setkávání, budeme v dalším roce pokračovat v aktivitách a budeme moci pořádat tradiční výstavy.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Višňové děkuje za finanční podporu činnosti městysem Višňové 2020.

Farnost Višňové
24. prosince bude Půlnoční bohoslužba ve 21.00 u jesliček na 
náměstí. (za dodržení bezpečnostních rozestupů)
Farnost Višňové děkuje  za  finanční  podporu při  opravě  farní  stodoly městysem Višňové  v 

roce 2020. 

Myslivecké sdružení „Stará hora“
Myslivecké sdružení „Stará hora“ děkuje za finanční podporu činnosti městysem Višňové v 

roce 2020. 
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Nápisy na nádržích na vodu dokončeny
Dlouho  plánovaná  akce  –  zhotovení 

nápisu  TJ  VIŠŇOVÉ  a  znaku  městyse, 

který je zároveň znakem našeho klubu, na 

nádržích  na  vodu  byla  realizována. 

Poděkování  patří  těmto  lidem:  Jakubu 

Slámovi  za  obroušení  a  nátěr  nádrží, 

Tomáši  Indrovi  a  Tomáši  Jelínkovi  st.  za 

pomoc  při  nátěru.  Celou  akci 

zorganizovala  Lucie  Machová  s  Petrou 

Adámkovou.  Hlavní  a  výbornou  malířkou 

byla  Michaela  Indrová,  pomáhaly  Lucie 

Machová,  Petra  Adámková  a  Aneta 

Alexová.  Všem  těmto  lidem  patří  velký 

dík, vypadá to totiž skvěle! Posuďte sami.

Užívání zábavné pyrotechniky
Nejen v období narozeninových oslav, letních party či příchodu sv. Mikuláše, vánočních svátků 

nebo oslav příchodu Nového roku v den Silvestra. Tyto dny bývají často spojeny se zábavnou 

pyrotechnikou.

Městys  Višňové  apeluje  především  na  Vás,  abyste  nákup  této  „zábavné  pyrotechniky“  a 

užívání domýšleli do  reálných detailů. Už při nákupu se seznamte se všemi  jejími efekty,  tak 

aby  nepřesahovaly  Vaše  možnosti,  např.  prostorové  možnosti,  ohrožení  sousedních 

nemovitostí,  sousedského  spolužití  apod.  Obdobně  uvažujte  i  při  jejím  použití.  Promyslete 

nejen okolnosti vlastního prostoru pro její využití, ale i okolnosti, které na toto navazují. Může 

to  být  například  denní  doba,  ve  které  ji  chcete  užít. Rozhodně  nezapomínejte  na  zachování 

dobrých  sousedských  vztahů,  které  si  tímto  můžete  narušit.  Rozhodně  vždy  ctěte  zásady 

bezpečnosti.  Zde  je  samozřejmě  nutné,  abyste  dodržovali  návod,  který  je  vždy  na  dané 

pyrotechnice  uveden.  Každopádně  však  mám  na  mysli,  abyste  respektovali  a  dodržovali 

zásadu, že zábavná pyrotechnika nepatří do rukou dětem – vyjma I. třídy nebezpečnosti.

Za městys a za občany Višňového děkujeme.

Další informace naleznete na webu policie.

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních 
vod v městysi Višňové – příspěvková 
organizace
Dovolte  mi,  abych  touto  cestou  poděkoval  všem,  kdo  se  jakkoli  podílí  na  řádném 

provozování vodovodu a kanalizace v městysi Višňové. Všem patří velký dík, protože bez 

jejich  práce  by  nebylo  používání  vody  ve  Višňovém  tak  automatickou  a  většinou 

bezstarostnou lidskou činností.

Čtenářům  zpravodaje  a  všem  našim  odběratelům  chci,  za  nás  všechny,  popřát  krásný 

zbytek adventní doby a klidné a příjemné prožiti vánočních svátků mezi svými nejbližšími. 

Do roku 2021 přeji všem pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Hynek Čada

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

Úřad městyse, stavební úřad a matriční úřad 
Úřad  městyse  upozorňuje  občany  na  úhrady  poplatků  za  komunální  odpady  a  úhrady 

nájemného  za  rok  2020  se  splatností  do  31.  12.  2020,  které můžete  uhradit  v  hotovosti  ve 

středu  16.  12.  Po  tomto  termínu  je  nutné  úhrady  provádět  bezhotovostně  na  č.  ú. 

1581872329/0800.

Úřad  městyse,  stavební  úřad  a  matriční  úřad  bude  v  termínu  od  pondělí  21.  12.  2020  do 

neděle 3. 1. 2021 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Obecní knihovna Višňové 
Obecní  knihovna  Višňové  bude  z  důvodu  čerpání  dovolené  v  čase  Vánoc  uzavřena  od 

pondělí 21. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Práce údržby obce
Údržba  obce  má  své  stabilní  povinnosti. 

Jedná se především o úklidové práce všeho 

druhu.  Vedle  toho,  že  udržuje  pořádek  po 

celé  obci  od  zametání,  vyhrabování,  úklidu 

odpadů,  spadených  větví  počínaje,  po 

hrabání  listí,  svoz  odpadkových  košů,  po 

provoz  a  správu  sběrného  dvora  konče.  Z 

uvedeného  výčtu  vyplývá,  že  těchto 

pravidelně se opakujících úkolů není málo. V 

uplynulém  čase  podzimu  to  bylo  ponejvíce 

hrabání  listí,  které  v  tom  letošním  roce  bylo 

velmi  provlhlé  a  obtížněji  se  vyhrabovalo.  V 

minulém  čísle  jsem  zmiňoval  složitosti  v 

úklidu  veřejných  WC,  ze  kterých  si 

příležitostně  kdosi  dělá  zásobárnu 

náhradních  dílů  pro  svou  domácnost.  Dnes  bych  chtěl  přiblížit  práci  při  úklidech 

autobusové  čekárny,  která  byť  ze  zákona  nekuřácká  místnost  vyhraněná  pouze  pro 

občany čekající na dopravní  spoje,  je  vždy plná nedopalků. Toto by mělo být  tématem 

pro  dotaz  rodičů  vůči  dorůstajícím  dětem,  co  asi  dělají  ve  volném  čase?  Dalším 

specifikem je to, že se čekárna stala jakousi místností ke svačinám. Z pohledu uklízející 

pracovnice,  pokud  dotyčný  „nastele“  obalový  papír  a  foliové  odpadky  pod  sebe,  tak  to 

ještě  jde.  Horší  je,  když  v  čekárně  je  až  na  bílou  stěnu  rozvržená  hořčice  apod.  No 

prostě, nad chováním některých jde lidské pochopení stranou.

Z dalších prací vedle sezónního hrabání listí bych chtěl především uvést výsadbu živých 

plotů  z  habroví.  Letošní  vlhký  podzim  je  velmi  příznivý  k  jejich  vysazování.  Proto  byl 

opětovně  vysazen  živý  plot  před  parkovištěm  naproti  obecnímu  domu,  u  obchodního 

střediska a v části Dědiny. 

Předadventní čas si vyžádal přípravu veškerého vánočního osvětlení. Bylo třeba prověřit 

světla  na  vánočním  stromu,  nachystat,  rozvěsit  vánoční  světelnou  výzdobu  na  sloupy 

veřejného osvětlení,  připravit  vše  k  umístění  a  rozsvěcení  adventního  věnce,  přivést  a 

umístit  zvoničku.  V  těchto  dnech  již  proběhly  přípravné  práce  kolem  betléma.  Ten  je 

třeba „nastrojit“ chvojím a „vystlat“ dřevěnými štěpky.

Spousta  drobných  prací  souvisí  a  navazuje  na  probíhající  realizované  stavební  akce 

firem, které se v obci realizují. Na zimu je nutné připravit veškerý materiál a techniku pro 

úklid a posyp komunikací. 

V současné době  je vozidlo údržby multikára na 

opravě,  která  je  přípravou  na  technickou 

kontrolu. Musíme věřit tomu, že se servisní firmě 

podaří  ještě  35  let  starý  stroj  připravit,  aby 

vydržel  náročnost  zimní  údržby  komunikací  a 

chodníků do doby dodání nového stroje. 

Plán kulturních akcí (podle aktuální situace)
Prosinec

  Setkání u betléma M, F – 24. 12. 

  Půlnoční bohoslužba  F – 24. 12. 21.00 hod. 

(venku u jesliček na náměstí) 

Leden 2020

 Novoroční výšlap na Starou horu  M – 1. 1.

Vážení občané a příznivci sportu
Od posledního vydání zpravodaje se v amatérském sportu téměř nic neděje. Dohrání soutěží je 

přesunuto na jaro 2021, kdy by se měla dohrát celá soutěž. Jestli se dohraje, nebo vůbec začne 

hrát,  to  nikdo  v  tuto  chvíli  neví.  V  době,  kdy  se  fotbal  měl  svou  povinnou  koronavirovou 

přestávku, se nám podařilo dokončit nátěr a nápis na zavlažovacích nádržích. Myslím se, že se 

toto dílo velice povedlo, a patří velké poděkování brigádníkům, neboť na realizaci tohoto projektu 

strávili spoustu času.

Z důvodu vládních nařízení  jsme se zatím rozhodli zrušit  tradiční Štěpánský  fotbalový  turnaj a 

Štěpánskou zábavu.

Chtěl  bych  poděkovat  všem  fanouškům,  příznivcům  a  sportovním  nadšencům,  kteří  nás 

podporují ať už finančně, pracovně či svou přítomností nebo také chutí se zapojovat do naších 

sportovních starostí a radostí.

Dále bych Vám všem chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně sil a 

pevné  zdraví.  Naším  sportovcům  bych  chtěl  ještě  popřát,  aby  se  mohli  vrátit  co  nejdříve  na 

trávník. Aby mohli nejen posbírat body do tabulky, ale hlavně si zahrát s radostí fotbal.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

Tělovýchovná  jednota Višňové  děkuje  za  finanční  podporu  činnosti městysem Višňové  v  roce 

2020. Předseda TJ Višňové 

Adámek Václav


