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Vážení občané, 
velice Vás zdravím prostřednictvím zpravodaje, poprvé v roce 2015. I přesto, 
že už je určitá část tohoto roku za námi, přeji Vám pevné zdraví a pohodu. 
V čase vánočním jsme se mohli kochat vánoční výzdobou. Dominantním vždy 
bývá však vánoční strom na náměstí, jemuž se nevyrovná žádný jiný 
v okolních obcích i městech.  
Kulturou nejplnějším byl druhý prosincový víkend. Sobotní vánoční trhy byly 
obohaceny o vystoupení dětí základní školy, které návštěvníky přišly pozvat 
na nedělní Vánoční koncert „Andělé nám nad dědinou“. Změna termínů trhů 
z třetí soboty v měsíci na druhou přinesla určité zakolísání, ale jsme 
přesvědčeni, že první trhy roku 2015 dne 14. března svou úspěšností přivedou 
zpět všechny jejich návštěvníky a trhovce.  
Sobotní podvečer tohoto 13. prosincového dne byl ve znamení Adventního 
koncertu „Marianek“ v kostele sv. Jana Křtitele. Ten navázal na úspěšnou 
tradici vánočních koncertů roků předchozích. Zcela zaplněný kostel nás 
všechny jen přesvědčil o přízni občanů. Soubor v úvodu představil i Páter 
Dunda z vranovské farnosti. Sbor čítající více jak čtyři desítky zpěváků 
a doprovodu zcela naplnil atmosféru adventního času. 
Neděle patřila dětem z mateřské a základní školy. Již zmiňovaný koncert 
s názvem „Andělé nám nad dědinou“ nás oproti včerejšímu adventnímu 
posunul blíže k Vánocům. Vystoupení dětí tohoto koncertu vždy přináší 
pohodovou vánoční auru. Výtěžek z koncertu stejně jako z prodeje andělů byl 
věnován školou na humanitární účely.  
Po oslavě radostných Vánoc, jeho Božího hodu, přišel Štěpánský halový turnaj 
v kopané. V tomto ročníku se vedle višňovských družstev Dorostu, Promile, 
Nealka, Starých pánů, krumlovských fotbalistů i nově zařadil tým z Bantic. 
Po dni plném fotbalových klání nakonec v turnaji zvítězili fotbalisté 
z Moravského Krumlova. 
Po turnaji měli připravenou sportovci tradiční štěpánskou taneční zábavu 
se skupinou Vicomt. O její úspěšnosti a oblíbenosti vypovídají vysoké počty 
návštěvníků.  
Na náměstí jsme se měli možnost sejít na samém konci rok 2014, abychom 
zde přivítali ten nový 2015, a mohli si hned v jeho úvodu vzájemně popřát. 
Výtěžek tříkrálové sbírky ve Višňovém vykazuje skutečnost, že občané cítí 
potřebnost a ochotu pomoci těm, pro které je určená. Letošních opět více jak 
30 000,-- o tom jasně vypovídá.   

Úvodní slovo 

V druhé polovině ledna se uskutečnil sportovci již 
dvanáctý Společenský ples sportovců. Ten letošní 
znovu prokázal, že ples na své úrovni nabírá, což 
se odráží nejen v jeho návštěvnosti.  
V současné době se připravujeme na další dvě 
významné události. Tou prvou je školní ples, kde vždy 
velmi očekávané předtančení předvádí chlapci a dívky 
základní školy. Vždyť samotný nácvik pod vedením 
pedagogických pracovníků je věcí náročnou, ale 
pro společenský rozvoj dětí velmi důležitou.  
Neděle osmého bude patřit dětem, kterým pod jejich 
maskami bude patřit nedělní karneval se svými 
soutěžemi, hrami a zábavou. Program pro tento rej 
připravila základní škola. 
Opustíme-li běh událostí kulturního rázu, pak ještě chci 
připomenout ty nejdůležitější splněné úkoly pracovníků 
správy obce. Ti se v průběhu zmiňovaného období 
podíleli na zimní údržbě a zametání, úklidu obce, 
úpravě prostor ve Zmolách, na rekonstrukci bytu 
v budově č. p. 212, na úklidu Staré hory, v Jiřících, 
komunikací mezi agroservisem a silnicí na Miroslav, 
prostorů podél silnice k vinohradu ve směru na Horní 
Dunajovice a dalších úkolech.   

     
   Vladimír Korek 

 

 

Z pranostik na únor a březen:  

Únorová voda - pro pole škoda. 
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 
Teplý únor - studené jaro, teplé léto 
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu 
to spálí. 
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen 
Březen - za kamna vlezem. 
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj. 
Březen bez vody - duben bez trávy. 
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj. 
Mnoho dešťů březnových - hubené léto. 
Jak prší v březnu, tak také v červnu. 
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Novokřtěnci na Jižní Moravě II 

Nejmírnějším trestem pro novokřtěnce za nemožnost veřejně vyznávat víru, bylo vyhnanství. Ve svém hlubokém přesvědčení opouštěli 
své domovy, zejména směrem na sever.  
Tím, že Habáni neměli jisté postavení ve společnosti, zaznamenávali si úmrtí důležitých členů, spory „domů“ s majiteli panství, i údaje 
o náboženských změnách ve svých kronikách velmi podrobně. Habánské kroniky jsou vzácnými zdroji dokumentace jejich společenství. 
Habáni byli zdaňováni více než ostatní, a to hlavně za umožnění pobytu. Zemská pokladna s jejich příjmy počítala.   
Habánské kolonie čítaly kolem 100, 300 (Višňové), 400 (Tavíkovice, Trstěnice) lidí. Počet habánů na Moravě je různými historiky jinak 
odhadován: cca 30-40 000 (Hrubý), cca 50 000 (Met. Zemek), nejmladší údaj je cca 20 000 (Jar. Pánek). Ve srovnání s tehdejším počtem 
obyvatel na cca 500 000 činili habáni 2,75 % až 10% obyvatel. 
Kolonie nad sto členů měla svého správce/hospodáře, členové se oslovovali bratr a sestra, všechny příjmy za práci byly odváděny 
do společné pokladny. Soukromý život byl velmi přísný – muži i ženy bydleli zvlášť, pro případy potřeby existovaly malé ložnice. Děti 
do tří let (někde říká údaj do 2 let) byly ve výchově matky, později ve školním internátním zařízení. Ve výchově byl důraz kladen 
na porozumění, s dětmi se hovořilo, fyzické tresty byly vědomě vylučovány.  
Rodiče se tak mohli věnovat plně svým 42 řemeslům. Odlišnou k současné době byla zvýšená specializace jednotlivých řemesel. 
K nejznámějším patřila výroba keramiky – světoznámé fajánce, výroba kachlí, další řemesla byla kamnáři, hodináři, vinaři, stavitelé 
mlýnů, pil, budov i pivovarů, chovatelé ovcí a skotu, nožíři... Zapovězené řemeslo bylo např. zbrojířství, neboť zbraň je určena k zabíjení 
člověka. Na rozdíl od nože, jehož původní účel je jiný.  
V nové zemi si habánské ženy získávaly uznání jako opatrovnice, muži jako lékaři a léčitelé. Každá komunita měla svého lékaře i malou 
nemocnici (lékař Albrechta z Valdštejna byl též habán). Novokřtěnci jako zkušení zemědělci se stali nepostradatelnými pro německy 
hovořící šlechtice, majitele panství. 
Období po bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) se vyznačuje silnou rekatolizací, potažmo konfiskací veškerého majetku všech nekatolíků, 
tedy i novokřtěnců.  První obětí z řad evangelíků. Už v roce 1619 Dampierrovo vojsko vyplenilo na 25 habánských vesnic a nalezlo zde 
ohromnou kořist. 28. září 1622 vydal císař Ferdinand II. dekret, kterým vypověděl všechny novokřtěnce z Moravy. V listopadu 1622 byli 
Mandátem vyzváni i novokřtěnci, aby opustili do čtyř týdnů Moravu anebo přestoupili na katolickou víru. Bylo to před zimou 
a novokřtěnci prosili, aby tu mohli do jara zanechat aspoň své nemocné a děti. Na nevyslyšené prosby, opouštěli tak své kolonie, mlýny, 
pivovary, Moravu, tehdy svou zemi zaslíbenou.  
Mnozí nestihli v tak krátkém čase najít kupce a byli nuceni prodávat pod cenou nebo přestoupit ke katolictví. Skutečně asi 10 000 
habánů se stalo katolíky. Vyskytly se i případy, kdy habáni neuposlechli a zůstali. Proti takovým vydal kardinál Dietrichštejn roku 1623 
patent, kterým opětovně pod přísným trestem hrdla nařizoval přestup ke katolické víře nebo odchod ze země. I poté ještě zůstala 
hrstka neposlušných, kteří se skrývali v horách na moravsko-uherském pomezí, kde našli ochranu svých největších ochránců - pánů 
ze Žerotína. 
Odcházeli na Slovensko, do Sedmihradska, do Ruska, na Balkán, odsud po moři do Spojených států (Indiany, Jižní Dakoty) a Kanady. Stát 
Mississippi čítá současně nejvyšší počet novokřtěnců - okolo 55%.  
Poznámka současného krajana pana Votypky z Kanady: Habáni žijí v Albertě patrně i na jiných místech severní Ameriky pod jménem 
Hutterites. Žijí v malých osadách a jsou pečliví zemědělci. Na veřejnosti jsou pouze vidět na farmářských trzích. 
Po roce 1650 se novokřtěnecká společenství začínají rozpadat. Bratři uzavírají sňatky podle vlastního rozhodnuti a náklonnosti, zařizují 
vlastní samostatné dílny a neřídí se předpisy komunity. Poslední mandát proti novokřtěncům pochází z roku 1650 a poslední 
společenství na Moravě se rozpadlo v roce 1685.  
5. října 2008 bylo v malé rakouské vesničce Niedersulz, ležící na půl cesty mezi Mikulovem a Vídní otevřeno první muzeum novokřtěnců 
ve střední Evropě. 
Užívané slovní obraty „drží jako helvétská víra“, hezká jako toufárek“ (zde je míněn habánský polévaný hrneček) či „pracuje jako toufar“ 
jsou zažití svědci připomínající nám tuto dobu. 
(dokončení příště).  

 
 

Počet 
obyvatel 
městyse 
Višňového 
Počet obyvatel k 31. 12. 
2014 městyse Višňového 
vykazoval 1088 obyvatel. 
Všichni jsme si vědomi 
toho, že je to číslo opět 
nižší než v předchozím 
roce. V průběhu roku se 22 
lidí přistěhovalo, 6 narodilo, 
25 odstěhovalo a 10 
zemřelo.   

 

 

 

Odpadové hospodářství 
 Sběrné místo je v tomto zimním období otevřeno vždy v pátek v týdnu svozu popelnic v čase mezi 15.00 a 
17.00 hod. Zde jsou termíny:   
Leden: 2., 16. a 30., únor: 13., 27., březen: 13., 27. 
Svoz jednotlivých komodit odpadu v roce 2015: 
Směsný komunální odpad (popelnice):   1 x 14dní , liché úterý 
Odvoz plastů – kontejnery:   1 x 14 dní, liché úterý 
Odvoz papíru – kontejnery:   2. 3. - dále vždy v pondělí po 4 týdnech 
Barevné sklo – kontejnery:   20. 3.  - dále po 8 týdnech 
Bílé sklo -  kontejnery:    1x za 2 měsíce (vždy první týden v měsíci)  
Nebezpečný odpad – odvoz ze sběrného místa:   28. 5., 19. 11.  
Velkoobjemový odpad    - ve dvou termínech, které nebyly stanoveny 
Obracíme se na občany se žádostí, aby třídili odpad podle jednotlivých odpadových komodit. Je smutné, 
kdy například obkladačky, které patří do stavební sutě, jsou vysypané v kontejneru na barevné sklo.  
Na sběrné místo patří pneumatiky. Obracím se tedy na občany, kteří je ukládají vedle kontejnerů, aby tak 
nečinili.  
Nezodpovědné ukládání odpadu na místa, kam odpad nepatří, nebo dokonce do přírodního prostředí 
obce může přinést akorát zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu.  
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Pracovníci údržby v průběhu adventu, Vánoc a ledna 
se věnovali především údržbě veřejného prostranství. 
V tomto ročním období se jednalo především o údržbu 
chodníků a cest při náledí, sněhu, tj. sypání 
a odmetání. Po skončení kritické námrazy, která přišla 
ve dnech 1. a 2. prosince, bylo nutné naopak zametat 
a odvozit posypový materiál z chodníků a komunikací. 
Vždyť za tyto dva dny bylo použito k údržbě 9 tun 
písku, který zajišťoval schůdnost veřejných cest.    
Největší škody napáchalo toto náledí a především tíha 
námrazy na stromech. V obci se jednalo především 
o javory u hřbitova. Zde způsobily padající větve škody 
na místním rozhlase a kapličce. Štěstím bylo, že 
nepoškodily pomníky na hřbitově. Množství 
ulámaných větví zůstalo viset v korunách stromů. 
Shodně na tom byly stromy především na náměstí. 
Výrazně poškozené byly i stromy v Dědině. Náhradu 
škod u hřbitova řešíme prostřednictvím pojišťovny.  
Do pravidelných činností patří sběr odpadků, údržba 
hnízd s kontejnery, odvoz odpadků z košů 
na veřejnosti. Zaměřili jsme se i na pořád i v místech 
jako jsou cesta do Jiřic a vlastní Jiřice. Je však velmi 
neradostné, když z této části odvezli pracovníci několik 
pytlů odpadků, aby první den po následujícím víkendu 
se sem museli vracet a sbírat již znovu.  
Další problémovou komunikací je zkratka 
od agroservisu ke komunikaci na Miroslav. Zde byla 
obvyklá kvanta odpadků naházená jako vždy do křovin 
podél cesty. Sběr všemožného odpadu si vyžádala 
i komunikace ve směru na Horní Dunajovice 
k vinohradu.  
Údržba a úklid Staré hory potřeboval více jak týden 
práce. Průběžně bylo provedeno vysečený zaschlých 
travin, odstranění bujně rostoucích stromovitých 
porostů. A pak teprve po vysbírání všech obvyklých 
odpadů přišel na řadu „úklid“.  
Stará hora se opět stala místem, kam byla některými 
občany vyvážena stavební suť, vytěžená zemina, 
kamenivo, ale i eternit, linolea, kobercové krytiny, 
izolační lepenky, novodurové roury a další běžný 
komunální a domácí odpad. Zůstaly zde pouze skládky 
dřeva, ke kterým se nikdo nehlásí.   
Musí nám být všem zřejmé, že náklady s tím spojené 
se promítnou do poplatku za svoz komunálního 
odpadu. Samozřejmé to musí být i těm, co mlčky 
přehlíží, jak někteří jedinci, tento odpad 
nepochopitelně místo do sběrného místa vozí 
do přírodních částí naší obce.  

 

  

 

Na základě dlouhodobé žádosti o možnost parkování 
vybudoval městys Višňové vedle bytového domu č. p. 
314 parkovací místa, která jsou určena pro obyvatele 
bytového domu, jeho návštěvníky, ale i ostatní občany.  
Obracíme se tedy především na majitele aut 
parkujících před touto bytovkou, aby v maximální míře 
využívali toto parkoviště a ulehčili tak dopravě v Nové 
ulici. Děkujeme za pochopení.    

 

Parkoviště u bytovky 

 

Doprava na místních komunikacích   
 PČR Jevišovice prostřednictvím našeho zpravodaje vyzývá občany – řidiče 
k respektování dopravního značení v Nové ulici a v Dědině vyznačující 
„ZÁKAZ STÁNÍ“. V opačném případě bude policie toto řešit jako dopravní 
přestupky. 

 

Práce správy a údržby obce 
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SDH Višňové 

 

JSDH – jednotka sboru 
dobrovolných hasičů. Je zřízena 
městysem Višňové a je zařazena 
do kategorie JPO III, má 16 
členů a nově disponuje dvěma 
zásahovými vozidly. K automobilové 
cisterně Liaz přibyl dopravní 
automobil Ford Transit, který urychlí 
dopravu hasičů k místu mimořádné 
události. Hlavně pak k výjezdům 
s automatizovaným externím 
defibrilátorem. Nově jednotka má 
k dispozici zásahový tablet Gina, 
který přijímá z operačního střediska 
příkaz k výjezdu a rovnou naviguje 
na místo události. Dále zrychluje 
zpětnou komunikaci zásahové 
jednotky s HZS Jmk, poskytuje 
přesnou polohu zásahového vozidla 
operačnímu důstojníkovi. 
V budoucnu bude zobrazovat 
hasičům polohu všech zasahujících 
v rámci integrovaného záchranného 
systému. 
Svépomocí si hasiči v měsíci lednu 
zbudovali prostornější šatnu, která 
usnadní rychlejší oblékání 
zásahových obleků, přičemž urychlí 
výjezdy. 
V letošním roce zásahová jednotka 
vyjížděla už ke dvěma mimořádným 
událostem a to 8. 1. 2015 k požáru 
v obci Vítonice a 25. 1. 2015 
k srdeční zástavě s AED 
do Mikulovic. 
 
 

  

JSDH Višňové 

 

 

SDH Višňové je spolek, 
který stejně jako 
v ostatních obcích 
zastřešuje Sdružení hasičů, 
Čech, Moravy a Slezska. 
Má v současnosti 46 členů. 
Starosta sdružení je 
František Šnábl, jednatel 
Jakub Indra a pokladník 
František Illek.  
Vznik sboru dobrovolných 
hasičů je u nás datován 
dnem 25. dubna 1897 a už 
od počátku je krom jiného 
pořadatelem i kulturních 
akcí. Jednu zrovna 
připravují, a to je tradiční 
masopust, na který Vás 
srdečně zvou. 
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Výňatek z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
a pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.  
Především pak v čl. 4 Povinnosti osoby doprovázející psa na veřejných prostranstvích 
         1. Osoba, doprovázející v dané chvíli psa, je povinna zajistit pohyb psa na veřejných prostranstvích v souladu s ustanovením čl. 3 
této vyhlášky. 
       2. Osoba, doprovázející v dané chvíli psa, je povinna počínat si tak, aby zabránila znečištění ulic a jiných veřejných prostranství 
psími výkaly. 
         3. V případě znečištění ulice nebo jiných veřejných prostranství psími výkaly odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která psa 
v dané chvíli doprovází. 
.  
 

Česko-rakouský adventní koncert v Leutaschi 
 

Seznámení s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 
 

 

Nabídka inzerce 
 

V průběhu měsíce prosince a ledna proběhla dílčí kontrola, která přezkoumávala hospodaření městyse Višňového. Prováděl ji odbor 
kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Jihomoravského kraje. Výsledek kontroly je bez chyb a nedostatků. 

 

Ze správy úřadu městyse - Kontrola hospodaření  
 

 

 

 

Poplatky 
 Oznamujeme občanům, že se vybírají místní poplatky ze psů 
a za komunální odpad pro rok 2015. Poplatky se vybírají 
v kanceláři úřadu městyse. Upozorňujeme občany, že je 
povinnost u poplatku ze psů nahlašovat přihlášení 
a odhlášení psa. 

 Plán kulturního akcí  
 

Pro občany je soukromá inzerce prostřednictvím zpravodaje 
zdarma. Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.  
Využijte tuto možnost v příštím čísle zpravodaje, jehož uzávěrka 
bude 1. dubna 2015.  

 Kniha „VIŠŇOVÉ“. Jedná se o knihu, která slovem 
i obrazem zachycuje historické události ve Višňovém v čase 20. 
století po současnost. Možnost zakoupení v Obecní knihovně 
ve Višňovém v době určených pro výpůjčku knih. Cena 360 Kč.  

 Hrneček „Višňové“. Jedná se o hrnek na čaj, kávu 
s potiskem koláže fotografií Višňového. Možnost zakoupení 
na úřadě městyse. Cena 200 Kč. 

 Tričko „Višňové“. Jedná se o tričko s logem znaku Višňové. 
Možnost zakoupení v Cyklopenzionu. Kč 185,--. 

 Saunování v Cyklopenzionu na základě objednávky na tel.: 
725116532. Možnost zakoupení dárkových poukazů do sauny.  
• Stavební místa v lokalitě Cihelna – pozemky parc. čísel: 
3325/62 a 3325/63, 3325/58, 3325/56, 3325/55. Cena je 250 
Kč/m2. K pozemku budou přivedeny inženýrské sítě.  
• Stavební pozemek. Městys Višňové nabízí k prodeji 
upravený stavební pozemek p. č. 1422/97 určený pro RD. Pozemek 
je o velikosti 605 m2. Cena je 250 Kč/m2. K pozemku budou 
přivedeny inženýrské sítě. 

 Evidenčně vyřazenou zahradní motorovou sekačku zn. 
John Deere. Cena 1000,-- Kč.  
• Stavební materiál (okna) 
- Eurookna 180 x 240 cm á 300,-- Kč – 3 ks, 
Informace na tel. 515339130.  

 

 
 

 

Únor  
- Školní společenský ples ZŠ – 6. 2.  
- Dětský maškarní ples ÚM, ZŠ – 8. 2. 
- Masopustní veselice po vsi MŠ – 13.2.  
- Masopust - rej masek SDH – 14. 2.  
- Masopust v MŠ  MŠ – 17. 2.  

Březen 
- Den otevřených dveří + zápis do MŠ  MŠ – 2. 3.  
- Moravské pašije (Divadlo Víti Marčíka ÚM – 12. 3     
- Višňovské trhy  ÚM – 14. 3. 
- Vynášení „Moreny“ MŠ – 20. 3.  
- Pracovní dílna: Velikonoční malování  MŠ – 25. 3.  
- Školení řidičů amatérů    
- Taneční zábava se skupinou Vicomt TJ -  

Duben  
                - Velikonoční dílna ZŠ – 1. 4.  

- Tradiční výstava vín  ČZS – 5. 4.         
 - Parkový den v zámeckém parku   VÚ, MŠ, ZŠ, ÚM   
 - Višňovské trhy  ÚM – 11.4. 
 - Návštěva skleníků, kaple ve VÚ  MŠ, VÚ -  
 - Taneční zábava se skupinou Artemis  TJ - 

- „Trampoty hajného Klobáska" - DS Návrat - 25., 26. 4. 

 

V sobotu 20. prosince se uskutečnil v rámci představení kulturních tradic česko-rakouský adventní koncert, na němž vystoupily děti 
kroužku Lidových tanců při ZŠ Višňové, děti vánočního sboru při ZŠ Višňové a soubor tyrolského Leutasche. 

V nádherném prostředí alpské přírody horského střediska především běžeckého lyžování obce s více jak dvěma tisíci obyvateli 
za aktivní účasti a organizace tohoto koncertu honorárního konzula Alexandera Swarovského, konzula velvyslanectví Rakouska 
v Mexiku, místostarosty Innsbrucku, starosty Leutasche Thomase Mösnera, zástupců městyse Višňového a dalších čestných hostů 
se uskutečnila přehlídka výše uvedených souborů. 

Výtěžek z dobrovolných příspěvků byl věnován na potřeby dalšího rozvoje dětí ZŠ Višňové. 

 

http://www.visnove.cz/?p=4642
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Škody po námraze 

 

 
Nová školní autobusová zastávka 

  
Vánoční koncert 

 

 

 

Adventní
koncert 
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