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Úvodní slovo 

 

Červen, červenec:  
Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce.  
Jméno červen je odvozováno rozmanitě, např. od červenání ovoce a jahod 
v tomto měsíci, ale vedle červenosti vůbec i od červů, kteří v tomto období 
dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Někteří odvozují jméno měsíce 
od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo. 
V tomto měsíci slavíme vedle Mezinárodního dne dětí např. den čistého 
ovzduší, den ptačího zpěvu, den rozvoje a vzdělání dospělých, den životního 
prostředí, den, oceánu, den dárců krve, den odpůrců vojenské služby, den proti 
rozšiřování pouští a sucha, den uprchlíků, den hrdosti, den trpaslíků, den 
politických vězňů, den házené, ale i Světový den rybářství (27.).    
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný. 
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 
Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl 
31 dní. 
V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V roce 
44 př. n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský senát na návrh Marka 
Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve kterém se Julius 
Caesar narodil, Quintilis na Julius. Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin 
všude tam, kde je léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, 
přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu. 
Český název měsíce července je snad odvozen od toho, že po prudkých 
bouřkách plných hromů a blesků, je navečer opět na chvilku klidu a ráno krásné 
červánky. Jako by se obloha červenala za to, co způsobila a i za mráčkem 
vysvítá sluníčko. 
V červenci je důvodů oslav podstatně méně. Vedle Světového dne UFO máme 
Mezinárodní den objetí zdarma a Světový den polibku. Ale taky den Tibetu, 
veterinárních lékařů, populace, alternativ ke spalovnám. Ze sportu je 
20. Mezinárodní den šachu.  
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se! 
V červenci když dne ubývá, horka přibývá. 

 
 

Letošní dobrovolné vstupné celého „Višňovského 
kulturního léta 2015“ chceme věnovat opravě sochy 
sv. Jana Nepomuckého a jeho kamennému podstavci 

Vážení občané, 
čas výrazně pokročil a my se již ocitáme v polovině kalendářního roku v období nastupujícího léta. Obraz současného suchého počasí 
nás nenechává lhostejnými, bohužel nemůžeme krom konstatování vůbec nic udělat s obrazem povadající zeleně přírody a polností. 
Minulý zpravodaj vyšel v době předvelikonoční. V čase, ke kterému vedle křesťanských tradic, lidových zvyků patří i tradiční výstava vín. 
Ten letošní 37. ročník byl opět velmi dobře připravený svými pořadateli zahrádkáři. Hojná účast spokojených milovníků vína jen 
potvrzuje tento dlouhodobý trend. 
Následující sobota byla spojena s višňovskými trhy. Zájem však ze strany občanů i přes snahu oživit trhy novými stánkaři opadává. 
V týdnu po nich se uskutečnil úklidový den v zámeckém parku – Parkový den.  
Na závěrečný víkend dubna si připravili divadelníci Divadelního spolku Návrat komedii v textové úpravě Antonína Antla a za režie Marie 
Machové TRAMPOTY HAJNÉHO KLOBÁSKA. Představení slavilo velký úspěch.  Úvod měsíce května byl ve znamení připomenutí si 70. let 
od kapitulace německých vojsk dne 8. května 1945, oslav Osvobození. Višňovské trhy v měsíci květnu jen potvrdili ochabující zájem o ně 
z řad občanů. Školní akce 10. ročník Višňovské patnáctky přinášel velmi dobrou připravenost, kterou uvítala i rekordní návštěva z řad 
účastníků. Velmi poutavá byla i Výstava fotografií ze života školy. Samotný závěr měsíce května patřil dětem, pro které si hasiči 
připravili bohatý program Dětského dne. Každoroční kvalitní velmi pestrá připravenost přináší své ovoce a zájem o tuto akci. Nedělním 
programem bylo Vítání občánků narozených v roce 2014. Šest dětí, které přišli na tento slavností program, jehož část si připravily i děti 
mateřské školy.   
V týdnu následujícím připravili pro děti mateřské školy hasiči Den otevřených dveří, kde si i ti malí mohl prohlédnout velmi dobrou 
vybavenost místních hasičů, svezly se v hasičském autě. Tradice višňovských trhů pokračovala i v sobotu 13. června. Višňové však nežilo 
v tomto předešlém čase jen kulturou a společenskými akcemi. Jarní kola soutěží dohrávala i všechna družstva fotbalistů. Bylo třeba 
splnit i spoustu úkolů pracovních a připravovat ty, co budou po nich následovat. Ale o nich až dále ve zpravodaji.     
                                                   Vladimír Korek 
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Cyklistický závod ve Višňovém v roce 1946. 
 

 

Oznámení 

 
 

 

 

Občané našeho Višňového mají rádi sport a hodně mu fandí. Dokazuje to i nedávno vydaná publikace „Městys Višňové slovem i 
obrazem“, kde je sportu věnována velká pozornost.  
Zmíním se o fotografii z roku 1934, kdy už existovalo ve Višňovém fotbalové družstvo s názvem Atletic club Sparta Višňové. 
Chtěla bych vzpomenout jednu sportovní událost, která proběhla dne 
16. 6. 1946 ve Višňovém a to cyklistický závod. Zúčastnilo se ho 7 závodníků. Všichni domácí, pánové Ladislav Adámek (č. p. 56), 
František Kudláček, František Sedlák, Josef Šnábl. Nepodařilo se nám zjistit, kdo byli další dva závodníci. Z výpovědi pana Adámka víme, 
že dva cyklisté byli ve Višňovém na návštěvě. Pan Ladislav Adámek, dodnes žijící, byl v této době členem cyklistického oddílu Brno – 
Líšeň. Vzpomíná: jako pekařský učeň rozvážel denně na kole zákazníkům objednávky a tak se mu stala cyklistika vášní. 
Závod byl odstartován z náměstí, za velké účasti diváků. 
Trasa vedla kolem hostince pana Macha, nyní restaurace u Brázdů, směrem k Horním Dunajovicím. Na rozcestí odbočili závodníci 
přes Rádoší a do Višňového. Tuto trasu absolvovali třikrát. Jako první dojel do cíle 21letý pan Ladislav Adámek.  
Sponzorem závodu byl Obchodní dům a pekařství Josef Doubek, později zaměstnavatel vítěze. 
Vzhledem k tomu, že v okolí nebyl žádný cyklistický klub, věnoval se pan Adámek aktivně višňovskému fotbalu. 
Znovu, po tolika letech blahopřejeme k tehdejšímu vítězství. 

                                       Marie Svoradová  

 

 

Občanské sdružení Višňové uspořádá výstavu obrazů višňovských malířů 
všech generací 28. 6. v obchodním domě Jednota v prvním patře. 
Prosíme občany, kteří jsou ochotni zapůjčit obrazy p. Juránka, Indry 
Krchňavých a dalších, hlaste se na městysi Višňové nebo p. Čadové č. 51 
a p. Koláře Josefa. 
Obrazy se budou svážet v sobotu 27. 6. dopoledne, budou zaevidovány 
a vystaveny pod jménem. Výstava je neprodejná. Vstupné dobrovolné bude 
věnováno folklórnímu kroužku ZŠ Višňové.  
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I letošní neděle Božího hodu velikonočního byla ve Višňovém ve 
znamení výstavy vín. Letos proběhl již 37. ročník, který nabízel 
všem přítomným více než 350 vzorků bílých, růžových a červených 
vín z jihomoravských vinařských oblastí. 
Nechyběly ani vzorky ze sousedního Rakouska. 
Výstavě předcházela degustace, která se uskutečnila v pondělí 24. 
března 2015. 
Vlastní výstava vín s ochutnávkou všech vzorků započala v 10 
hodin v sále sportovní haly ve Višňovém. Zcela zaplněná hala 
provázela nejen výstavu vín, ale i vyhlašování a oceňování těch, co 
uspěli nejlépe. 
Atmosféru průběhu dne provázela cimbálová muzika. Pro všechny 
přítomné byla připravena i pestrá škála nabídky občerstvení. 
VÍTĚZNÁ VÍNA 
Šampion 
Tramín červený  2011 VB                   Fiala Libor, Hor. Dunajovice 
Nejlepší víno ročníky 2014 
Kerner 2014 VH    Znovín Přímětice 
Nejlepší víno malovýrobce 
Směs bílá   Ludvík Jiří, M. Krumlov 
Cena starosty 
Veltlínské zelené                   Weingut Blaha, Röschitz 
VÍTĚZOVÉ V ODRŮDÁCH 
Veltlínské zelené 2013 PS   Ing. Saleta Antonín, Višňové 
Ryzlink vlašský KAB   Tomana František, Micmanice 
Müller Thurgau PS   Venhuda Pavel, Vítonice 
Ryzlink rýnský PS    Vinné sklepy Lechovice 
Chardonnay PS    Vinné sklepy Lechovice 
Rulandské bílé 2013 PS   Vinné sklepy Lechovice 
Sauvignon PS    Znovín Přímětice 
Pálava 2013 VH    Fiala Libor, Horní Dunajovice 
Rulandské šedé 2012 PS   Vinařství Líbal, Hor. Dunajovice 
Rosé Cab. Sauvignon PS   Tvarůžkovi, Prosiměřice 
Zweigeltrebe 2012 PS   Vinné sklepy Rybníky 
Svatovavřinecké 2011   Ing. Saleta Antonín, Višňové 

 

 

Zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 25. 3. 2015 
schválilo rozpočet pro rok 2015. Součástí položek rozpočtu byly 
poskytnutá finanční podpora višňovským organizacím na základě 
Výzvy vydané 18. 11. 2014. Rozdělení finančních podpor bylo 
schváleno zastupitelstvem. To přidělovalo určené prostředky 
v duchu spravedlivosti a s přihlédnutím ke všem okolnostem 
spojených s činností a potřebou podpory dané organizace. 
Rozdělení finanční podpory z rozpočtu městyse občanským 
sdružením pro rok 2015 takto: 
Tělovýchovná jednota Višňové             80 000,-- Kč 
SDH Višňové               30 000,-- Kč 
Myslivecké sdružení Stará Hora Višňové              6 000,-- Kč 
ZO Českého zahrádkářského svazu Višňové          20 000,-- Kč 
Divadelní spolek „Návrat“             15 000,-- Kč 
OS pro obnovu zámeckého parku             2 000,-- Kč 
OS Pro podporu veřejných aktivit             5 000,-- Kč 
Dále městys Višňové přispěl 50 000,-- Kč na rekonstrukci fary. 
Investiční prostředky ve výši 250 000,-- podpořil TJ Višňové 
za účelem dofinancování dotace z fondu OPŽP na zateplení 
sportovní haly.  
Současně jsme získali tyto dotace: 
JmK Úroky z úvěrů             100 000,-- Kč 
JmK Višňovské kulturní léto 2015             32 000,-- Kč  
JmK Přestavba požární zbrojnice s přístavbou     300 000,-- Kč  
MMR Dovybavení dětských hřišť           261 248,-- Kč 
ASEKOL Sběrný dvůr Višňové                            25 000,-- Kč 
Energoregion 2020 – komunální technika                72 000,-- Kč 
Na další dvě zpracované žádosti jsme doposud nedostali 
odpověď.  

 

 

Ve středu 15. dubna se uspořádalo vedení Výchovného ústavu, 
střední školy a školní jídelny Višňové parkový den. 
Parkový den znamená úklid parku, tedy o práce spojené 
především s jarním úklidem ve formě vyhrabání trávníků, 
vysbírání kamenů, vysečení suchých travních a bylinných 
porostů, ošetření stromů, úpravy cest, vyčištění potoka a jeho 
koryta, vyčištění a úklidu kolem rybníky. Patří sem však i řada 
odborných prací v ošetření bohaté škály vegetace. 
A v neposlední řadě je třeba vysbírat i odpadky, které 
po návštěvnících parku a jeho uživatelích zde zůstaly. 
Této akce věnované přírodě a životnímu prostředí se věnovali 
nejen chlapci a pracovníci výchovného ústavu. Zúčastnili se ho 
i děti základní školy. Do úklidových prací se zapojují 
i zaměstnanci údržby obce. 

 

37. výstava vín 
 

Dotace organizacím 
 

Dotace energoregion 
 Na základě členství v Energoregionu 2020, ve kterém máme své 
místo v radě a v předsednictvu jsme obdrželi dotaci 72 000,-- Kč 
na nákup komunální techniky. V současné době na základě těchto 
prostředků pro údržbu obce krom jiného pořizujeme novou 
motorovou sekačku, motorovou pilu, zádový postřikovač, 
křovinořez. 
Dále zakoupíme i elektrické kladivo, které využijeme při úpravě 
a opravách chodníků a cest.  

 

 

Parkový den 
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70. výročí konce II. světové války 
 

 

 

 

Daníž 
 

 
V neděli 31. května před Mezinárodním dnem dětí 
bylo v zasedací místnosti městyse Višňového 
přivítáno 6 dětí mezi občany Višňové. Jednalo se 
o děti narozené v roce 2014. 
Vedle rodičů, prarodičů, příbuzných se programu 
zúčastnili i přátelé a známi. Na programu se podílely 
svým vystoupením i děti mateřské školy. 
 

Oznamujeme, že provozní doba je nyní každý pátek od 16 do 17 hod., po dohodě si lze domluvit i jiný termín. 
Do konce června obdrží odběratelé – obyvatelé faktury za vodné a stočné za odečtové období 1. 11. 2014 – 30. 4. 2015. S fakturou 
obdrží zároveň i složenku, kterou lze fakturu proplatit na jakékoliv poště, přičemž tato platba není zpoplatněna – zaplatíte jen částku 
za vodné a stočné uvedenou na faktuře (tato forma platby neplatí pro odběratele, kteří mají u nás platbu zajištěnou přes SIPO). Lze 
samozřejmě platit i bezhotovostně – veškeré potřebné údaje pro platbu jsou uvedeny na faktuře. Plátci přes SIPO budou mít 
z technických důvodů odloženou platbu na měsíc červenec. 
Zároveň umožňujeme zasílání faktur na Vaše e-mailové adresy. Kdo má o tuto formu zasílání faktury zájem, přihlaste se o tuto službu 
nejlépe na e-mail: dita.perlickova@visnove.cz.  
Vzhledem k narůstajícím dluhům upozorňujeme na přísnější postup při vymáhání pohledávek – bude postupováno dle zákona 
následovně:  
1)    jeden měsíc po splatnosti  Upomínka č. 1 
2)    jeden měsíc po Upomínce č. 1  Upomínka č. 2 
3)   14 dní po Upomínce č. 2   Výzva k zaplacení s oznámením o odpojení vody 
4)   14 dní po Výzvě k odpojení vody odpojení vody 
Opětovné připojení vody bude možné až po splacení dluhu, a to na náklady dlužníka. 
V případě nutnosti si lze domluvit splátkový kalendář.                                                                 
Napouštění bazénu 
Za napouštění bazénu lze platit pouze cenu vodného (tj. za 20,- Kč/m3). Napouštění bazénů provádí pan Josef Šnábl (tel. č.: 607 191 
536, 728 763 565) jen v pracovní dny a po předchozí telefonické domluvě. 
Upozornění: Odběratelé, kteří si bazény napouští sami z vnitřního rozvodu vody, musí nejprve přiměřené množství vody vypustit mimo 
bazén a počkat až se z potrubí odplaví případný kal. Ten se uvolní, když dojde po dlouhé době k velkému a nárazovému odběru vody. 
S tímto jevem musí počítat i odběratelé, kteří vodu dlouhodobě neodebírají nebo berou jen její minimální množství. Při náhlém zvýšení 
odběru dojde rovněž k uvolnění kalu z potrubí.         Hynek Čada 

 

 

Vítání občánků 

Sběrné místo je v tomto letním období otevřeno každý pátek v čase mezi 
15.00 a 17.00 hod. Uložit zde můžete bioodpad, veškerý elektroodpad, 
pneumatiky, nebezpečný odpad, železný šrot.  
Do programu vypsaného organizací ASEKOL, která se zabývá sběrem 
elektrozařízení, jsme podali žádost o dotaci, ve které jsme požádali o 
prostředky na nové oplocení sběrného místa a na vyasfaltování prostoru. Z 
požadovaných 181 000,-- jsme obdrželi 25 000,-- Kč. To znamená, že i rozsah 
plánovaných prací musíme snížit vůči poskytnutým finančním prostředkům s 
požadovanou podporou dofinancování obce.      

 

Ve čtvrtek 7. května v 19.00 hod. si občané Višňového připomněli 
v předvečer 8. května – kapitulace německých vojsk – 70. výročí konce 
II. světové války slavnostním položením věnce u Památníku osvobození, 
který se nachází v prostoru návesního prostranství před základní školou. 

 Odpadové hospodářství 

Jedná se o svazek znojemských obcí, jehož jsem dlouholetými členy. 
Zakládajícími členy bylo 6 obcí ležících na potoku Daníž. V roce 2000 se Svazek 
Daníž rozšířil téměř o všechny vinařské obce Znojemského regionu. Dnes je 
ve svazku sdruženo 35 členských vinařských obcí. 
Společným cílem svazku obcí Daníž je vytvoření předpokladů pro rozšíření 
a zkvalitnění vinařství a šetrného turistického ruchu včetně rozšíření kontaktů 
s obcemi Rakouska. Ekonomickým cílem je snížení vysoké nezaměstnanosti 
v regionu. Současně je přihlíženo k dalším cílům, jako revitalizace krajiny, 
ochrana přírody, rozvoj technické infrastruktury, občanské vybavenosti, 
zachování místní kultury, rozšíření společné propagace, podpora rozvoje 
občanské společnosti, zejména podpora nevládních neziskových organizací. 
V letošním roce jsme prostřednictvím Daníže požádali z Operativního fondu 
životního prostředí o 200 ks o objemu cca 1000 l kompostérů pro občany. 
Tyto obdrží zcela zdarma zájemci (1 ks na 1 číslo popisné). Zájemci se musí 
nahlásit na úřadu městyse. Dodání obci těchto kompostérů je předpokládané 
na září letošního roku. Bez odkladu budou vyzváni zájemci k jejich vyzvednutí 
a využívání. 
Současně na 21. srpna připravuje svazek Daníž zájezd do vinařských sklepů 
slovenského Záhorácka. Zájemci, kteří se mohou přihlásit, budou hradit pouze 
polovinu nákladů. 

Vodovod 
 

Oprava regulace 
 – II. etapa 
 
 

V průběhu léta chceme zrealizovat II. etapu akce 
Oprava regulace. O prostředky pro tuto stavbu jsme 
požádali Nadaci ČEZ. V současné době očekáváme 
posouzení naší žádosti. V případě jejího kladného 
vyřízení investujeme 150 000,-- Kč do opravy další 
části úseku regulace.  

 

mailto:dita.perlickova@visnove.cz
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Vážení spoluobčané, 
vzhledem k rozsáhlým investicím při rekonstrukci sportovní haly Vás chci prostřednictvím zpravodaje vydávaného městysem informovat 
o průběhu rekonstrukce sportovní víceúčelové haly. Finance byly získané z Operačního programu Životního prostředí s 90% a s 10% 
spoluúčastí. Celá akce začala 20. 4. 2014 a zahrnuje: 
- Zateplení fasády objektu 
- Zateplení střech objektu 
- Výměna oken a dveří 
- Výměna zdroje tepla a topného systému 
K dnešnímu dni je dokončený topný systém v prostorách sportovní haly. A pracuje se na topném systému v přísálí, v šatnách, sociálkách 
a šenku.  V samotné kotelně byly vyklízeny staré kotle. Čekáme na nové objednané. Co se týče stavebních prací, tak jsou vyměněna 
veškerá okna. Dodány budou všechny dveře. Bylo provedeno zateplení rovné střechy nad sportovní halou. Je hotové odvodnění 
a odvětrání kolem sportovní haly. Dokončeno je napojení na splaškovou kanalizaci. Toto nebylo součástí projektu. V současnosti 
se začalo se samotným zateplením pláště budov. Ten bude zateplen 10 cm silným polystyrenem a staré budovy 16 cm silným 
polystyrénem. Do rámce dotace z OPŽP nepatřila rekonstrukce sedlové střechy, do které zatíkalo převážně kolem komínu, ale i na jiných 
místech. Proto jsme zažádali na Jihomoravský kraj o dotaci na opravu zastřešení sportovišť.  Z přidělené 50 % dotace, která nám byla 
schválena, jsme se pustili i do této opravy. I s vědomím, že dofinancování bude těžké.  Jsme si vědomi, že nás čeká spoustu brigád, 
abychom byli schopni dílo dotáhnout do zdárného konce. Rekonstrukce sedlové střechy již začala. TJ zorganizovalo i brigády:  
- na sundání staré střešní krytiny (bobrovky), která je ve velmi zachovalém stavu. Tašky bobrovky jsou uskladněny na paletách,   
nabízíme je k odprodeji. Pokud má někdo zájem o zakoupení této krytiny může se ozvat  na Václav Adámek Višňové 234, tel. 607 531 
704. Výtěžek z prodané krytiny půjde na doinvestování rekonstrukce. Oprava sedlové střechy zahrnovala:  
- Sundání staré krytiny 
- Očištění krovů, výměna poškozených krovů a ošetření nástřikem krovů 
- Zafoliování 
- pokládka nové střešní krytiny. Ta se uskutečnila ve dnech minulého týdne opět za pomoci brigádníků.  Do višňovské pouti bude střecha 
kompletní.  
Chápu, že v dnešní uspěchané době je těžké si najít čas na takovéto věci, ale i tak bych chtěl poděkovat všem, kdo se zúčastnili brigád. 
Kompletní rekonstrukce musí být hotová do 30. 9. 2015, kdy musí být dílo předané a profinancované. 
Co se týče oblíbené pouťové taneční zábavy, tak ta proběhne před sportovní halou.  Pokud však bude nepříznivé počasí, budeme muset 
zábavu zrušit, čímž Vám děkujeme za pochopení.                                                                                                           Václav Adámek  
 

Informace k rekonstrukci sportovní haly 
 

Lokalita Pod Starou horou 

 
Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního 
střediska  

 

Plánovaná akce s výše uvedeným názvem zahrnuje v sobě spojení chodníku 
před bývalým zdravotním střediskem s autobusovou zastávkou, která samozřejmě 
musí řešit i odvod dešťové vody, což znamená zbudování nového krátkého ramene 
dešťové kanalizace, která tyto vody převede pod vozovkou silnice II/400.  
V současné době vyřizujeme na Městském úřadě ve Znojmě stavební povolení 
pro tuto akci, tak abychom měli celou záležitost připravenou pro očekávaný dotační 
titul dopravní infrastruktury.  
Vlastní realizace v případě kladného posouzení naší žádosti a přidělení dotace by 
připadala na příští kalendářní rok. 

 

Pro tuto lokalitu, kde by v budoucnu mělo stát 
21 rodinných domků na pozemcích o výměře 
kolem 700 m2 je již zpracovaná „Zastavovací 
situace inženýrské sítě pro RD – lokalita 
Pod Starou horou – Višňové“ – dokumentace 
pro provádění stavby. V současné době 
připravujeme podklady pro výběrové řízení 
současně s podklady pro stavební povolení. 
Plánovaný rozpočet zbudování inženýrských 
sítí, tj. komunikace a zpevněných ploch, 
splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, 
vodovodu, sítě nízkého napětí, veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu, plynovodu 
a přípojek přesahuje 16 milionů korun. 
Z tohoto důvodu veškeré volné finanční 
prostředky rezervujeme na zafinancování této 
akce. Vedle přímých nákladů vznikají v průběhu 
realizace každé stavby ještě náklady související. 
Tato akce přinese ještě jednu změnu. 
Společnost E.ON přemístí do oploceného 
sběrného místa transformátor. Bude se jednat 
o moderní přízemní transformátor. Ten nahradí 
pro celou lokalitu současný TS Za hřbitovem. 
Při této akci bude část vedení převedena 
do země. Nový transformátor ponese název TS 
Garáže.  
Vlastní přidělování stavebních pozemků by 
mělo začít v průběhu prázdnin. Provizorní 
připojení staveb elektrickým proudem bude 
umožněno ze sběrného místa.   

Jazírka  
Jazírka jsou historickým rybníkem patřícím k obci. Přesto však chceme Vás informovat 
o skutečnostech, které jsme v průběhu minulých let změnili, zařídili. Celkem se nám 
podařilo vykoupit, směnit 21 pozemků. Za to chceme Vám bývalým vlastníkům 
poděkovat. „Děkujeme, že jste pochopili a uznali naši snahu napravit věci 
z minulosti“. Ještě nás čeká pozemek dvaadvacátý, který je svou složitostí poněkud 
oříškem. Přesto věřím, že se nám podaří jej získat, abychom na základě již 
provedeného výškopisného zaměření, vypracovaného pasportu rybníka a následně 
provedeného geodetického zaměření požádali prostřednictvím MěÚ Znojmo 
životního prostředí o legalizaci rybníka. Na základě rozhodnutí již minulého 
zastupitelstva jsme požádali v loňském roce o odnětí rybářského práva pro Moravský 
rybářský svaz Rouchovany na tomto rybníce. Po konzultacích na životních prostředích 
ve Znojmě a v Brně jsme o to požádali na Ministerstvo zemědělství. To tuto záležitost 
po téměř tři čtvrtě roku, předalo k řešení na životní prostředí JmK, které správně 
záležitost rozhodování ve věci rybářského práva po několika dnech opět vrátilo 
na Ministerstvo zemědělství. Po této „administrativní přestřelce“ opět nastal klid, 
než přišlo vyrozumění, které na určitý čas celou záležitost „zmrazilo“. Dokud nebude  
obec vlastnit všechny pozemky pod rybníkem Jazírka, nelze kolem rybníka podnikat 
jakékoliv kroky. 
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Poslední dubnový víkend se místním kinosálem nesl smích příznivců ochotnického divadla. Divadelní spolek NÁVRAT zahájil již svoji 

čtvrtou sezonu komedií „Trampoty hajného Klobáska“. Byli jsme překvapeni, kolik příznivců nám fandí nejen doma, ale i v okolí. 

Všichni herci se snaží, aby podali co nejlepší výkony. A že někomu vyklouzne na okamžik text, to se stává i profesionálům. Ale diváci 

nás i takto berou a vždy nás právě v tento okamžik podpoří bouřlivým potleskem. A tak to určitě patří.  Vždyť jsme jenom 

dobrovolníci, kteří věnují svůj volný čas právě této zálibě. A věřte, že není pro nikoho jednoduché vystoupit na jeviště, dívat 

se do světel reflektorů a mít před sebou naplněný sál diváků, kteří od nás hodně očekávají.   

V příštím roce budeme slavit malé narozeniny. Pět roků od znovuobnovení ochotnického divadla u nás ve Višňovém. Určitě 

připravíme zase komedii, vždyť těch starostí máme během roku všichni až nad hlavu. Děkujeme sponzorům a všem, kteří nám fandí.   

                                                                                                                                                                                         Marie Machová 

Stejně i letošní rok nás čeká program „Višňovského kulturního léta 2015“. Ten letošní se liší již v první řadě termínem. Zatímco jsme si 
zvykli na třetí týden v červenci. Letos to bude v termínu od 6. do 12. července. Změny nastávají i v jeho struktuře. Filmový festival, 
který se shodně uskuteční v zámeckém parku, bude realizovat za promítání Kinematografu bratří Čadíků v digitální podobě. 
I pro letošní rok bude zajištěna pestrá nabídka občerstvení. V pátek 10. na stejném místě v parku uspořádáme taneční zábavu 
s rockovou hudební skupinou Babylon (www.babylon-rock.cz). Na sobotu 11. budou připraveny višňovské trhy. V neděli pak 
na zámeckém nádvoří vystoupí se svým Listováním herec, kterého především znáte ze seriálu Ordinace v růžové zahradě Lukáš Hejlík. 
V jeho předprogramovém vystoupení vám své dovednosti ukáže mistr Evropy v „Jojování“.   
V současné době jednáme s Občanským sdružením pro obnovu zámeckého parku, kulturních, folklorních a historických památek 
o tom, že by možnost shlédnout „Výstavu obrazů višňovských malířů“ jste měli ještě každý den v průběhu Višňovského kulturního léta   
6. 7.  Tři bratři 
7. 7.  Fotograf  - účast na promítání přislíbil protagonista hlavní postavy - Karel Roden 
8. 7.  Vejška 
– v průběhu večera budete mít možnost ochutnat pravou valencijskou paellu, kterou na místě připraví slovenský herec a kuchaře, 
který ve Španělku strávil řádný kus života – Roman Luknár  
9. 7. Hodinový manžel 
10. 7. Taneční zábava v areálu parku s hudební rockovou legendou „Babylon“ 
11. 7. Višňovské trhy ve Dvoře 
12. 7.  Listování s Lukášem Hejlíkem na nádvoří zámku 
Letošní dobrovolné vstupné celého „Višňovského kulturního léta 2015“ chceme věnovat opravě sochy sv. Jana Nepomuckého a jeho 
kamennému podstavci, který nás vítá při příjezdu do Višňového ve směru od Miroslavi. 

 

Práce údržby obce 

 
Pro údržbu obce je jarní období především ve znamení údržby zeleně, a posečení všech travnatých ploch. 15. dubna posílilo pět  
pracovníků VPP údržbu obce. Pracovních úkolů, které bylo již třeba udělat, bylo plno. Tím největším a zmiňovaným byla úprava zeleně, 
respektive vysečení travnatých ploch, příkopů, svahů, zákoutí, lokality vyhlídky atd. Než na jedné straně bylo dosečeno, z druhého 
konce se již začínalo znovu. Růst trávy vždy zabrzdí suché jaro.  
Dalšími významnými úkoly byla úprava terénu v prostoru pod kostelem, kde byla odstraněna stará šeříková výsadba a došlo ke spojení 
travnatých ploch pod kostelem a nad farou.  
Pracovní úkoly byly i na dětském hřišti mateřské školy. Vedle nové výsadby zde byly provedeny poměrně významné úpravy dětského 
pískoviště, které po jejich provedení odpovídá hygienickým a bezpečnostním předpisům.  
Pracovníci údržby provedli jarní vyčištění krásného parkového posezení mezi budovou úřadu a budovou bývalého zdravotního 
střediska. Do vyčištěného bazénku osazeného lekníny byla napuštěna po zimě voda. 
V prostoru Na Kopečku došlo k poměrně výraznému narušení tarasové zdi nad místní komunikací. Došlo tím k  ohrožení bezpečnosti 
na dané cestě. Tato zeď byla do základu odstraněna a nahrazena novou ze ztraceného bednění.  
V průběhu minulého období se pracovníci podíleli na přípravě dubnových, květnových a červnových trhů. S příchodem jara je vždy 
daleko náročnější práce a péče o sběrné místo, kde se navyšuje množství tříděného odpadu, ale probíhají i svozy nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu.  
V současnosti pracovníci dokončují nové posezení pro muzikanty u Restaurace U Brázdů. Toto řešení místa pro zavádějící mládež  není 
konečné, ale pouze současně možné. 
Na náměstí byla umístěna krásná nová malovaná mapa kraje jihu od Brna. K ní byla umístěna i mapa Znojemské vinařské stezky.  
Dokončeny byly i úklidy a úpravy prostor vyhlídky na Staré hoře. Ti co zde „levně“ uloží odpad a ti, co je přitom sledují, si  neuvědomují, 
že takto uložený odpad nejvíce zvyšuje cenu za odpad pro všechny občany.  
Z aktuálních prací se jedná o opravu chodníku na náměstí. Následovat bude dokončení silniční obruby podél autobusové točny 
na náměstí, která nahradí rozmístěné kameny vymezující hranici cirklu autobusové točny.     

 

Višňovské kulturní léto  
 

 

Višňovští ochotníci rozdávali radost 

a smích. 
 



 
  

V současné se připravuje těžba dřeva v obecních borovičkách. Zájemci 
o palivové borové dřevo z řad občanů nahlaste své požadavky o toto palivo 
prostřednictvím volně psaných žádostí na úřadu městyse. Limit pro žádost 
stanovujeme na 5 m

3
.  
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Oslovení dodavatelů asfaltových technologií pro opravy komunikací bude uzavřeno rozhodnutím zastupitelstva o jeho výběru. Opravy 
místních komunikací budou zaměřeny především na výtluky a částečně vyrovnání nerovností komunikace v Nové ulici.  
Je již však podepsaná smlouva, na jejímž základě bude zbudovaná z asfaltového recyklátu komunikace v uličce v Dědině (Čadovi, 
Svoradovi, Drochytkovi, Brodíkovi) a komunikace u ZŠ mezi školou a kurtem. Realizace akce by měla proběhnout v době do poloviny 
července.   

 

Oprava silnic, zbudování silnic 
  

 

Inzerce 
Pro občany je soukromá inzerce prostřednictvím 
zpravodaje zdarma. Podnikatelská inzerce je 
zpoplatněna. Využijte tuto možnost v příštím čísle 
zpravodaje, jehož uzávěrka bude 1. září 2015.  
• Pronájem předsálí kinosálu (přízemní předsálí 
kina, toalety a oddělená místnost zastupující 
kuchyňku). 
Cena pronájmu předsálí na tel.: 725116532 (Lenka 
Šubová): 
Letní období  Kč 500,--/den + Kč 100,-- paušál 
na energetická média (vč. DPH) 
Topné období Kč 500,--/den + Kč 400,-- paušál 
na energetická média (vč. DPH) 

 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 200 Kč/m2. K pozemku jsou 
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 
200 Kč/m2. K pozemku budou přivedeny inženýrské 
sítě. 

 

Zájemci o borové dřevo 
 

Červen                  
- Školní akademie      ZŠ – 19. 6.  
- Tradiční pouť    TJ, ÚM – 27. – 28. 6. 
. Taneční zábava se skupinou Vicomt  TJ – 27. 6. 
. Tradiční pouť se zaváděním   TJ – 28. 6. 
. „Výstava obrazů višňovských malířů“  OS – 28. 6. 

Červenec 
- VIŠŇOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

 Pátý filmový festival   M, SDH – 6. – 9. 7. 

 Taneční zábava v zámeckém parku  s Babylonem M – 10. 7.  

 Višňovské trhy     ÚM – 11. 7. 

 Listování s Lukášem Hejlíkem    M, VÚ – 12. 7.  
Srpen                       

- Višňovské trhy      ÚM - 8. 8. 
Září                  

- Zahájení školního roku    ZŠ – 1. 9. 
- Višňovské trhy       ÚM – 12. 9. 

 

Plán kulturního akcí  
 

 

Placená inzerce 

Pavel Havelka - internet v městysi 
Višňovém 
Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí aktivita potulných 
prodejců po naší obci, kteří šíří mylné informace o tom, že Pavel 
Havelka končí a snaží se zavázat klienty neúměrně dlouhými 
smlouvami, atd., považuji za důležité, sdělit svým zákazníkům, že 
rozhodně nekončím a dále budu poskytovat připojení k internetu. 
Navíc po jednáních s dodavatelem můžu přistoupit k výraznému 
snížení ceny a k dalším benefitům. 
Měsíční platba se snižuje na částku 250,- s DPH ihned. 
Upravte si prosím svoje trvalé příkazy. Číslo účtu a VS se nemění. 
Týká se to plateb na fakturu a v hotovosti od příštího měsíce. 
Dále dojde k bezplatné výměně některých zastaralých antén a 
technologie, navýšení rychlosti na 35 Mbps a rozšíření nabídky, 
například o internetovou televizi. 



 

Středa 13. května se stala pro 12 seniorů – studentů virtuální 
univerzity třetího věku výjimečným a svátečním dnem. 
Na slavnostní promoci v aule České zemědělské univerzity 
v Praze obdrželi totiž čestné uznání, čímž završili svoje tříleté 
studijní snažení. Naše úspěšné studenty na tento slavnostní akt 
doprovodili ředitel ZŠ Višňové Mgr. Jiří Beran a Mgr. Kamil 
Kopeček, kteří je všemi šesti požadovanými semestry provázeli 
a byli jim cennými rádci a pomocníky. Po promoci si v blízké 
restauraci všichni pochutnali na dobrém obědě a po společné 
procházce po Staroměstském náměstí se všichni vydali zpět 
domů, do Višňového a okolí. Všem absolventům srdečně 
gratulujeme a přejeme mnoho chuti dále se vzdělávat. 
Jsou skutečně obdivuhodní a pro ostatní jsou skvělým příkladem 
přístupu k celoživotnímu vzdělávání. 
Pokud se chcete připojit a přihlásit ke studiu univerzity třetího 
věku (určena pro zájemce z řad seniorů) nebo univerzity 
volného času (určena všem zájemcům bez věkového omezení), 
přijďte do Základní školy Višňové dne 8. 10. 2015. V 15:00 zde 
bude zahájeno studium již sedmého semestru tentokrát 
s tématem Život a dílo Michelangela Buonarrotiho. 
 

Knihy z projektu Česká knihovna 
Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české 
ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské 
knihovny. Do projektu se mohou přihlásit profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol literárního zaměření, které jsou 
veřejně přístupné. V letošním roce si každá knihovna mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 6 300,- Kč.  
Tyto tituly budou do knihovny dodávány postupně v průběhu následujících měsíců roku. 
Knihy kupovati    dějiny knižního trhu (nakladatelé, tiskárny, knihkupectví, knihovny) 
O popisu   sonda do všednodenní řeči a námět k sebereflexi 
Obrazy ze Starého zákona  přibližuje současným jazykem starodávné příběhy z Levanty, Mezopotámie a Egypta. Mýtus 

o stvoření světa, mýtus o potopě…              
O botě, která si šlapala na jazyk  pohádky a veselé básničky s rozvernými ilustracemi pomohou odnaučit šišlání  
Starověké báje a pověsti 
Labyrint světa a ráj srdce 
Jak zvířata spí  vybízí rodiče a učitele k interaktivní hře a otevírá dětem prostor k přemýšlení:     

proč lidé a zvířata spí, co je to odpočinek, jak a kde žijí jednotlivá zvířata a k čemu jsou užitečná.   
Češi 1989. Jak se stal Havel prezidentem 
Kouká roura na kocoura  básničky spisovatele Miloše Kratochvíla 
Povíš mi to?  kniha speciální pedagožky a logopedky zábavnou formou podněcuje mluvní apetit, rozvíjí 

vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu a jazykový cit dítěte.  
Dědečku, ještě vyprávěj   malá Viktorka naslouchá pohádkám a příběhům, které ji učí základům etikety a pomáhají jí utvářet si 

pohled na svět kolem sebe.  
Příhody lišky Bystroušky 
Svatý Václav. Panovník a světec v ranném středověku 
Čtení není žádná nuda  náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení. Říká se, že české děti nečtou. Jenom 

možná nečtou to, co bychom si my představovali, že by číst měly. Děti ke knihám a čtení můžeme 
motivovat různými testy a cvičeními. 

Logopedické hádanky  veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti. 
O modrém světle  Přemůže Jaromír hrozné kouzlo a podaří se Otíkovi překonat těžkosti při čtení? 
Historie Evropy 1   obrazové putování pravěkem a starověkem 
Historie Evropy 2   obrazové putování středověkem 
Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel  

v lehce rozpustilém duchu – a s pomocí nepřekonatelných ilustrací Miroslava Váši – nám autor 
přivádí před oči strašidla, přízraky a další roztodivná stvoření, která se zrodila v lidské fantazii. Kromě 
těch známějších, jako jsou Bazilišek, Bezhlavý jezdec, Diblík, Hejkal, Ježibaba, Klekánice či Meluzína, 
tu najdeme i Nemodlenku, Zimnici, Škrabinožku a Rýbrcoula. Svérázná encyklopedie, přinášející 
vyčerpávající přehled strašidel na našem území, je určena nejen pro děti a mládež. 
 

Nakoupené knihy z rozpočtu městyse pro rok 2015 v příštím čísle. 
 
 OCENĚNÍ VIŠŇOVSKÝCH STUDENTŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 

Višňovský zpravodaj 

 

Strana 8 

Knihovna 

 



 



 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Nezištná práce šikovného 
višňovského truhláře Petra 
Jedličky. K vidění před vchodem do 
mateřské školy 
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Hasiči pomáhají v době sucha 
zalévat nově vysetou trávu 


