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Úvodní slovo 

 

Srpen, září:  
Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. České 
jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní nástroj 
užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při žních), žně pak 
obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku. 
V původním římském kalendáři (republikánském) byl název tohoto 
měsíce sextilis („šestý“) a měl celkem 29 dní. Při reformě kalendáře 
Gaiem Iuliem Caesarem roku 46 př. n. l. získal měsíc sextilis navíc 
jeden den, takže čítal dohromady třicet dnů. 
Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. l., kdy byla 
upravena určitá nepřesnost v počítání juliánského kalendáře římskými 
pontifiky, navrhl Senát, aby byl měsíc sextilis přejmenován 
na augustus na počest reformátora kalendáře. Rozšířený názor říká, že 
z důvodu, že se nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc 
pojmenovaný po současném císaři měl méně dní než měsíc 
pojmenovaný po Iuliu Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc jeden 
den, který byl následně ubrán z měsíce února, který od té doby má jen 
28 (nebo v přestupném roce 29) dnů. Ale jsou některé indicie 
napovídající, že srpen měl 31 dní už po julianské reformě. 
Aby neměly tři měsíce za sebou po 31 dnech, byl zároveň převeden 
jeden den ze září do října a jeden den z listopadu do prosince a tak 
bylo rozrušeno Sósigenovo pravidelné střídání dlouhých a krátkých 
měsíců. 
Z pranostik: 
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu 
a nejlepší víno. 
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. 
V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě ovoce 
a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici 
českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti -
vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická konopická. 
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 
Bouřka v září - sníh v prosinci. 
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 
Září, na léto jde stáří 

 

 

 

 

 

 Vážení občané, 
aniž bychom si to příliš uvědomovali, rok svým časem pokročil a my se již ocitáme v druhém prázdninovém měsíci, v osmém 
kalendářním. Léto nám dává svou vlnou veder poznat svou moc. Mohlo by však ukázat i déšť. 
Minulý zpravodaj vycházel v začátku června, v čase po dětském dni a vítání občánků, před červnovými trhy. Červen přináší dětem 
závěr školního roku a s ním čas školních výletů, ale i školní akademii. Ta letošní vzhledem k proměnlivosti a opodstatněné nedůvěře 
k počasí se uskutečnila v kinosále. Pro tuto především rodiči velmi oblíbenou školní akci, jak se jen potvrdilo, je i kapacita tohoto sálu 
nedostatečná.  
Poslední červnový víkend patří pouťovým oslavám, které jsou termínem dané zasvěcení kostela sv. Janu Křtiteli. Garanty pouťových 
zábav a zavádění byla stejně jako jiné roky tělovýchovná jednota s fotbalisty. Na pátek připravili taneční zábavu ve venkovním 
prostředí svého areálu u sokolovny se skupinou Vicomt. V sobotu pak postavili chlapci máj, kterou děvčata nazdobila. V neděli 
za doprovodu dechovky pozvali všechny občany a hosty na tradiční zavádění, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách 
u Restaurace U Brázdů. 
Pro návštěvníky poutě, hosty a pro domácí připravilo Občanské sdružení pro obnovu parku Výstavu višňovských malířů, kterou 
situovalo do objektu prodejny v I. patře nákupního střediska. Výstava měla velký úspěch. 
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Letošní počátek měsíce července přinesl Višňovské kulturní léto. To se skládalo z již zažitého filmového festivalu, jehož promítání 
zastřešoval Kinematograf bratří Čadíků, který patří a je v režii Josefa Čadíka. Po jeho skončení pokračovalo léto taneční zábavou 
se skupinou Babylon. Na sobotu byly připraveny višňovské trhy. Za zmínku stojí i skutečnost, že naši mladí fotbalisté onu sobotu v noci 
zvítězili v nočním turnaji „O pohár starosty Horních Kounic“ v silně obsazeném fotbalovém turnaji. Neděle byla dnem, kdy višňovské 
léto končilo. Jejím programem bylo Listování s Lukášem Hejlíkem knihou Dobrý proti severáku, kterému předcházelo vystoupení mistra 
Evropy v yoyování Jana Kloubce.  
Na první srpnovou sobotu připravilo Ministerstvo zemědělství, Agrární komora JmK, Hitrádia Magic Brno, AZV Marta a Václav Adámkovi 
akci s názvem “Poznej svého farmáře”. Tato akce byla zpestřením višňovského kulturního programu a zviditelnila městys v regionu 
a nejen v něm. 
Ale udála se i spousta dalších velmi významných a znepokojujících událostí. Velmi složitou světovou je příval imigrantů do Evropy. 
Evropský demokratický vzájemně propojený systém v rámci Evropské unie není absolutně připraven čelit této expanzi. A pokud 
vládnoucí politikové Evropy nepřijmou velmi rychle nějaká zásadní a konkrétní kroky řešení, nelze předpokládat v žádném případě, ani 
přes při silně optimistický náhled, další rozkvět tohoto světadílu.     
V současné době se však připravujeme na srpnové višňovské trhy, které se uskuteční tuto sobotu ve Dvoře. Těšíme se z období 
prázdnin u školáků. A prožíváme čas našich dovolených, kdy především dění ve světě nás nabádá poznat lépe naši republiku.  
                                                                                                                                        Vladimír Korek 

 

Psi a další zvířátka 

 
 

 

 

Oprava komunikací, autobusová točna 
 
 

K otázce psů bych chtěl jejich chovatelům k jejich mazlíčkům sdělit několik 
následujících skutečností, které mnohdy ve své zálibě plně nevnímají.  
V prvé řadě chci připomenout, že Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 
stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. 
To znamená, povinnost pro chovatele mít svého psa při pohybu 
po veřejném prostranství zajištěného na vodítku. I když jste přesvědčeni 
o tom, že váš „hafánek“ by nikdy nikomu nic neudělal, nevíte, kdy a odkud 
může přijít podnět, aby se v něm probudilo to, že je z rodu šelem. 
Současně je zde stanovena i další povinnost pro vás chovatele, a tou je 
počínat si tak, aby nebyly znečištěny ulice a jiná veřejná prostranství psími 
výkaly. Zde znovu žádám chovatele o to, aby skutečně respektovali 
vyhlášku. Je to barbarské ze strany chovatele, jestliže nechá vykálet psa 
na chodnících, cestě, trávnících, dětských hřištích apod. Nehledě 
hygienických a epidemiologických hledisek.  
Na samotný závěr bych uvedl, že hřbitov není místem, aby jej navštěvovali 
chovatelé se psy. Natož, aby je zde nechali kálet.  
V samotném závěru těchto připomínek mám dovětek k chovatelům koček, 
které vyhláškami nejsou řešeny, ale působí obdobně nejen výkaly, ale i tím, 
že výrazně obtěžují hlavně sousedy, kterým způsobují i škody především 
na jarních zahrádkách.  
Při každém chovu ať domácích či hospodářských zvířat musíme mít 
na paměti, abychom tím neobtěžovali ostatní občany ať hlukem, škodami, 
zápachem apod. 

 

 

V průběhu měsíce července byly firmou SÚS realizovány 
opravy dvou komunikací, které byly avizovány již 
v minulém čísle zpravodaje.  Nový povrch z recyklované 
asfaltové drtě tak vznikl u základní školy a na odbočce 
v Dědině k domům Čadových, Svoradových, 
Drochytkových, Brodíkových.  
Souběžně byly prováděny i opravy místních komunikací. 
Jednalo se především o zapravení výtluků vzniklých 
v průběhu zimního období. V Nové ulici se vyrovnávaly 
propadliny vzniklé na základě výkopových prací 
při plynofikaci, kanalizaci a opravách vody na této 
komunikaci. V neposlední řadě pak opravy zahrnují 
zástřik komunikací v místech, kde je zřejmé, že by výtluk 
v následném období vznikl. Na základě provedeného 
cenového výběru tyto opravy prováděla Správa a údržba 
silnic Moravský Krumlov.   

 

 

 



 

 

 

Strana 3 Višňovský zpravodaj 

 

 

 

 

 

V letošním roce 2015 Česká televize navazuje na zábavný pořad „Zpívá celá rodina“, který úspěšně vysílala v 70. letech minulého 
století. Pořad se těšil velké popularitě v celé republice, tedy i ve Višňovém našel svůj patřičný ohlas. 
Tehdejší vedení obce, konkrétně předseda Místního národního výboru pan Josef Hejlek s tajemníkem obce panem Janem Rytířem, 
přišli na myšlenku, uspořádat i podobnou akci pro své spoluobčany ve Višňovém. Vzorem byl již zmíněný televizní pořad.  
V naší obci se vždy zpívalo a bylo, (jistě i je), stále mnoho občanů, kteří rádi zpívají. Tedy vznikla „Zpívá celá dědina“. Dvěma 
zmíněnými iniciátory oslovení zpěváci souhlasili, hlásili se další dobrovolníci, s odhodláním, že budou zpívat. Každý si navrhl svou 
píseň, kterou pan Vojtěch Vyhnálek, náš chrámový varhaník upravil, nazkoušel i připravil na vystoupení. Hudební doprovod doplnili 
houslemi pánové Josef Lahodný a Jiří Rytíř.  Partitury písní, k jejímž autentičnosti přispěla i Česká televize, jsou dodnes uchovány. 
Pořadem provázel pan Jan Rytíř. Na jeho vtipné podání komických situací, většinou historek z vlastních zkušeností a samozřejmě 
z důvěrného prostředí diváků, zůstalo ve vzpomínkách účastníků až dodnes. 
Vystoupení probíhala v letech 1980-1983. Konala se v bývalé Orlovně/dnes kulturní sál, v roce 1983 ve sportovní hale - Sokolovně. 
Významným bylo právě vystoupení v roce 1983 na počest 750. výročí obce Višňové. U této příležitosti byli pozváni i hosté 
ze spřátelené obce jugoslávského - chorvatského) Daruvaru. Program obohatily i další vtipné scénky ze života manželských dvojic 
v režii manželů Marie a Václava Jandových. 
Sobotní a nedělní vystoupení se těšila stoprocentní návštěvnosti. Ohlas byl velký, rodiny si zajišťovaly početné vstupenky pro své 
příbuzné a známe daleko dopředu. Reklamace „přespolních“ zůstávaly bez ozvěny. Všichni, ať již sólová vystoupení, dueta či sbor, 
ke kterému se všichni přidali, sdíleli neskonalé úspěchy.  
V repertoáru převážely lidové písně Moravského Slovácka, oblíbené v podání pana Vlastimila Kyliána (Svatoborské vinohrady, Když 
jsem šel z Hradišťa, Co je to za hora, Nechoď venku cérečko, U Hodonína, Stokrát jsem se zaříkala, U Starej Breclavi...) 
Druhou část tvořily písně dechového žánru (Tuláček, Byla noc krásná májová..., tyto z notového záznamníku pana Vyhnálka) pak 
Morava, krásná zem. 
Vystoupení uzavíral duet sester Marie a Jany Stixových písní Vám přátelé a sborový zpěv celého sálu: Než dobrou noc si dneska dáme, 
ještě tu poslední si zazpíváme, tak dobří přátelé se hned tak nenajdou, nebudem si říkat sbohem, ale na shledanou. 
K dalším nezapomenutelným účinkujícím zpěvákům patřili i další spoluobčané: viz seznam dole. 
Dnes nemá Višňové nikoho, kdo by se ujal znovuzrození této pěvecké tradice, která nemalou mírou přispívá k udržení národně 
kulturního bohatství. Úspěšně navázal na kulturní tradice soubor ochotnického divadla Návrat, kterého úspěch cení nejenom obliba 
publika a návštěvnost, ale i přírůst nových členů. 
Tento článek vznikl ze vzpomínek paní Evy Hejlkové, Marie Rytířové, Lídy Čadové a pánů již v článku uvedených Vyhnálka a Hejlka. 
Fotografická dokumentace je uložena v archivu našeho městyse. 
Samozřejmě nestačí Zpravodaj vyjmenovat všechny, co se svou dobrovolnou prací na akci Zpívá celá dědina podíleli: od fotografa 
pana Milana Chládka, přes zvukaře a úpravy pánů ing. Jana Plačka a učitele Josefa Kulhánka, až po nutné drobné práce paní Dáši 
Kolářové nebo Majky Košíčkové. Zpětný dík všem od těch, kteří na jejich příspěvek k této události nezapomněli.    
Účinkující: 
Adámková Marta a její dcerka Markéta, Adámková Majka čp. 245 a její sestra Božena čp. 234, Juřenová Ludmila, Rozmahelová 
Evženie (tehdejší učitelka), Eva Hejlková s manželem a dcerou Petrou, Adámek Josef ml., Kylián Vlastík, děvčata školního sboru 
Adámková Ilona čp. 234, Bernátová Jana čp. 57, Čadová Jana čp. 51, a Lenka Jelínková čp. 87. Ve vzpomínce na Adámkovou Ludmilu 
čp. 234, Lahodnových Žofii a Josefa, autora celého pořadu Jana Rytíře, Josefa Indru, Jirku Adámka, Václava Adámka čp. 156, Janu 
Stixovou-Singrovou...a jistě mnoha dalších...                                                                                   Sepsala Marie Svoradová, srpen 2015 
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Stalo se již pro městys Višňové tradicí pořádání Višňovského kulturního léta. Ten letošní ročník nesl již pořadové číslo 5. 
V pondělí 6. července byl zahájen filmovým festivalem. V přírodním prostředí zámeckého parku vedle Jerlínu japonského, druhého 
stromu v soutěži Strom roku Znojemska 2012, zajišťoval projekci Kinematograf bratří Čadíků, tedy pan Josef Čadík. Kulturní léto  zahájil 
starosta Vladimír Korek.  
Větší část programu kulturního léta se odehrávala v areálu zámeckého parku, kde nechybělo ani perfektně zorganizované zázemí 
ve formě občerstvení, kterým je doplňován pro návštěvníky a diváky potřebný servis. 
Počasí prvních promítacích večerů bylo až nadprůměrně horké. Pohádku Tři bratři přišlo zhlédnout téměř čtyři sta návštěvníků. 
V hledišti převažovali rodiče se svými dětmi. Na úterního Fotografa se dostavil obdobný počet hostů. Vzhledem i k tématu filmu byla 
struktura hostů pozměněná. Svou přítomností a slovem k divákům podpořil filmový festival náš nejvíce obsazovaný herec Karel Roden, 
který v tomto filmu ztvárňuje hlavní postavu fotografa Jana Saudka. 
Středeční program byl v prvé řadě ohrožen vývojem počasí v průběhu dne. Přesto však odpolední déšť nic nezhatil a i přes chladnější 
počasí středečního večera byla návštěva diváků velmi pěkná. Host večera významný herec českých a slovenských filmů Roman Luknár 
se ve svém projevu vedle pozdravu k návštěvníkům omluvil. Vzhledem ke své pracovní vytíženosti nedostál svým slovům a nemohl se 
hostům festivalu představit v roli kuchaře, aby připravil pro ně avizovanou pravou valencijskou paellu. Filmem středy byla komedie 
Vejška. 
Čtvrteční závěrečný den festivalu pokračoval komedií Hodinový manžel. Hojná účast potvrdila zájem o kino a promítaný film, neboť 
počasí svým chladem nebylo zrovna této letní akci nakloněno. 
Na pátek byla pořadatelem Višňovského kulturního léta připravena taneční zábava s hudební rockovou legendou skupinou Babylon. 
Pódium pro hudbu bylo na shodném místě areálu zámeckého parku. Tanečním parketem byl jetelotravnatý porost. I této večerní letní 
akci nepřálo chladné počasí. Prvně se dostavili skalní fanoušci této skupiny z Brněnska. Později začali přicházet i domácí. Kvalitní 
produkce nádherných rockových skladeb dávala atmosféře večera patřičný ráz. 
Na sobotu byly připraveny tradiční každoměsíční Višňovské trhy. Příjemné prostředí Dvora, kde se trhy odehrávají, podpořilo i výrazně 
teplejší počasí plné sluníčka. 
Nedělním programem bylo představení z Listování Lukáše Hejlíka Dobrý proti severáku. Svým vystoupením se předvedl v nedělní 
podvečer na zámeckém nádvoří. V samotném závěru tvorby programu se nám podařilo splnit záměr původně plánovaného vystoupení 
juniorského mistra Evropy v yoyování z roku 2012 a letošního vícemistra z mistrovství Evropy v polském Krakowě Honzy Kloubce. Ten 
všem předvedl ukázku sestavy z krakowského mistrovství. Yoyo nad jeho rukami tančilo vzduchem v neskutečně krásných variacích. 
Pak následovalo Listování s Lukášem Hejlíkem, Pavlem Oubramem a Věrou Hollou. 
Višňovské kulturní léto končilo. Skončila možnost navštívit Výstavu obrazů višňovských malířů, která byla každý den k nahlédnutí 
v prostorách nákupního střediska jednoty v podvečerním čase. Tuto výstavu připravilo višňovské Občanské sdružení pro obnovu 
zámeckého parku, kulturních, folklorních a historických památek na višňovskou pouť pro místní, rodáky a hosty. Městys Višňové  
požádal nejen organizátory, ale i pronajímatele prostor o možnost jejího prodloužení pro čas kulturního léta. 
Výtěžek dobrovolného vstupného z celého programu Višňovského kulturního léta bude pořadatelem městysem Višňové věnován 
na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého, něhož potkáte ve Višňovém při příjezdu od Miroslavi. Ze vstupného bylo získáno uctihodných 
36.540,--. Všem těm, co přispěli, velmi děkujeme nejen za důvěru, ale Vaši podporu kultury a podpory kulturního dědictví obce. 
Děkujeme i Skupině ČEZ. Vám divákům a návštěvníkům rovněž děkujeme za zájem o připravený kulturní program. 
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V začátku letošního roku jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na akci „Dovybavení 
dětských hřišť“. Na základě přidělené dotace uvedeným ministerstvem a schváleného rozhodnutí 
o výběrovém řízení provede firma Bonita Group Service s.r.o. z Tišnova dovybavení dětských hřišť. 
Jedná se o dětské hřiště u základní školy a v Dědině. Na dofinancování této dotace budou použity 
i prostředky, které byly získány dobrovolným vstupným z loňského IV. Višňovského kulturního léta. 
Celá akce započne v posledním srpnovém týdnu. U základní školy přibude prvek šplhací sestavy, 
dětský kolotoč, lanová pyramida. Opraveno bude i oplocení dětského hřiště, které bude doplněno 
s ohledem na požadavky bezpečnosti o výplň profilů z dřevěné polokulatiny. V Dědině přibude 
řetězová droujhoupačka se skluzavkou a šplhací sestava.  
Náklady celé akce včetně dofinancování budou dosahovat téměř 350 tisíc korun.  
Na dětském hřišti naproti benzině, přestože byl opraven plot, nebudou již další opravy probíhat. 
Přestože toto hřiště bylo velmi předmětné své době, na základě rozhodnutí zastupitelstva bude 
v příštím období zřízeno nové v oblasti lokality výstavby rodinných domů Pod Starou horou.  
 

Dovybavení dětských hřišť 
 

 

Lokalita Pod Starou horou 

 

 

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. K ukládání odpadu 
na sběrné místo využívejte uvedeného časového 
prostoru. 
Snažíme se o to, aby bylo pro Vás co nejvíce dostupná 
skutečnost, že danou komoditu odpadu můžete zde 
uložit. Stává se však velmi často, že před branou bývá 
uložen odpad, který musí pracovníci dále třídit 
a ukládat. Specialitou je pak skutečnost, když jsou 
hromady umístěny tak, aby nebylo možné otevřít 
bránu.   

 

Odpadové hospodářství 
 

 

V současné době je již vyvěšeno Oznámení předběžných informací na stránkách věstníku veřejných zakázek v souladu se Zákonem 
o veřejných zakázkách. Vlastní výběrové řízení na dodavatele stavebních prací výstavby inženýrských sítí pro tuto lokalitu proběhne 
v průběhu srpna a září letošního roku.  
Rovněž je zpracovaný i Geometrický plán jednotlivých stavebních parcel Ing. Pavlem Pexou pod č. 870-1/2015. Na základě uvedeného 
geometrického plánu bude již zahájen prodej jednotlivých pozemků. O prodeji jednáme již s prvními žadateli. Současně nabízíme tímto 
i dalších zájemcům o stavbu rodinného domku v této velmi dobře situované lokalitě. 
Prodejní cena pozemku 200 Kč/m

2
 je pro letošní rok osvobozena od DPH dle Zákona č. 360/2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2016.  

 

 

 

 

Bioodpad 
Obracíme se na Vás občany, využívající službu ukládání bioodpadu 
na sběrném místě, abyste zde do určených kontejnerů ukládali skutečně jen 
odpad slučitelný s touto komoditou. Aby se zde neobjevovaly další příměsi, 
které sem nepatří. Výkopovou zeminu, stavební suť můžete uložit 
za poplatek, který zaplatíte na úřadě v prostoru za kotelnou.  
Popelnice 
Nejen na základě upozornění a stížností občanů Vás žádáme o to, abyste 
popelnice s komunálním odpadem umísťovali na chodník pouze těsně 
před svozem popelnic. Po provedeném svozu je pak odklízeli na vlastní 
pozemek. 
Popelnice trvale stojící na chodnících jsou předmětem bránícím v pohybu 
po chodnících. Chodce nutí vstupovat do vozovky, čímž je uvádí v riziko 
dopravní kolize. Často se jedná o děti. Myslete i na jejich bezpečnost. 
Žádáme Vás o to. 

 



V sobotu 1. 8. se ve Višňovém v prostoru Ovčírna za pořadatelství Ministerstva zemědělství, Agrární komory JmK, Hitrádia Magic Brno, 
AZV Marta a Václav Adámkovi uskutečnila akce s názvem “Poznej svého farmáře”. Návštěvníci této akce měli možnost nakoupit 
kvalitní produkty z farem, které se akce zúčastnily se svými produkty. Občané a hosté si mohli zakoupit brambory, zeleninu, vína, 
bylinky, koření, sýry, výrobky z vlny. Příležitost měli k ochutnání spousty dalších představovaných výrobků. Děti si užívaly programu 
v herním stanovišti a dětském koutku. Povozit se mohly i na ponících. Spolu s dospělými si prohlédly hospodářská zvířata, která  zde 
byla vystavena. Program celého dne byl velmi pěkně moderován. K dobré náladě přispěla i lidová muzika, která zde vyhrávala. 
Nechybělo ani občerstvení, které k akcím tohoto typu neodmyslitelně patří. 
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V nadcházejícím období bude zahájena těžba 
dřeva v obecních borovičkách. Zájemci se 
ještě mohou přihlásit o palivové borové 
dřevo prostřednictvím volně psaných žádostí 
na úřadu městyse.  

 

 

Statistika pohybu obyvatel 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

Poznej svého farmáře  
 

 

Tradiční pouť 
  

 

Plán kulturního akcí  
 

Letošní rok byl počet obyvatel Višňového 
na počtu 1089, což navazuje na dlouhodobé 
snižování počtu jeho obyvatel. V jeho 
průběhu se do dnešního dne narodilo 7 dětí. 
Zemřelo však našich 11 spoluobčanů. 
K záporným číslům se řadí i 8 odstěhovaných. 
To však vyvažuje 8 přistěhovaných.  
Stav k dnešnímu dni je 1083 obyvatel. 

 
Zájemci o borové dřevo 
 

Páter Pavel Klouček správcem 
višňovské farnosti 
 V neděli 2. 8. v kostele sv. Jana 

Křtitele ve Višňovém byla sloužena 
pro višňovské slavnostní mše, 
při které Děkan moravskokrumlovský 
Pavel Bublan přednesl biskupský list, 
který stanovuje Pátera Pavla Kloučka 
správcem višňovské farnosti. Višňovští 
ho vřele přivítali. 

 

 

Poslední červnový víkend byl pro Višňovské ve znamení oslav 
pouti a jejího kostela zasvěceného sv. Janu Křtiteli. 
Páteční taneční zábava se skupinou Vicomt byla zahajovacím 
programem, kterou pořadatelé TJ Višňové ve svém areálu vedle 
opravované a zateplované sportovní haly uspořádali.  
Sobotní program znamená především pro mládež a chasu přivézt, 
vyzdobit a vztyčit pouťovou máj.  
V neděli po mši, které se zúčastnila i višňovská chasa v krojích, 
chlapci spolu s vyhrávající dechovkou Petrovankou obešli vesnici, 
aby dům od domu pozvali všechny občany a jejich návštěvy 
příbuzných a známých na odpolední zavádění. Samotnému 
zavádění předchází vzdání piety u Památníku obětí světových 
válek pod sochou sv. Václava. Tradiční zavádění, k jehož zhlédnutí 
se sejde celá široká veřejnost, proběhlo na obvyklém tanečním 
plácku před Restaurací U Brázdů.  
Při pouťových oslavách, kterým byla partnerem i Skupina ČEZ, 
se uskutečnila výstava v prostorách prodejny COOP pořádaná 
Občanským sdružením pro obnovu zámeckého parku. Na přípravě 
prostor vyšlo v otázce přípravy sálu velmi vstříc vedení Jednoty 
v Moravském Krumlově. Na úklidu se zase podíleli pracovníci 
údržby obce. Tématem té letošní byla Výstava obrazů višňovských 
malířů. Velmi zdařile připravenou výstavu ocenili všichni její 
návštěvníci. Hrdi na ni mohou být všichni, nejen višňovští malíři. 
Výstavu velmi pozitivně zhodnotili i hosté kulturního léta Josef 
Čadík a Roman Luknár.  

 

Srpen                       
Višňovské trhy   ÚM - 8. 8. 

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

Říjen           
 Višňovské trhy      ÚM -  10. 10. 
 Pracovní dílna: Podzimní hrátky   MŠ – 14. 10. 
 Tradiční posvícení    TJ, ÚM – 17. a 18. 
10.    
 Taneční zábava Artemis    TJ - 16.10. 
 Posvícenské zavádění    TJ – 18.10. 
 Výstava ovoce, zeleniny a květin     ČZS – 18. 10. 

.Výstava „Podzimníčků“ na výstavě ČZS  MŠ – 18. 10. 
 



 
 

Pro údržbu obce bylo v tomto období především ve formě sečení travnatých ploch, 
zametání cest a chodníků, čištění záhonů, svozu a sběru odpadků z obce. Plnění těchto 
„běžných“ povinností zabírá výraznou část pracovních kapacit údržby. 
Přesto však v průběhu období od minulého zpravodaje se údržba obce podílela 
na úklidových a přípravných pracích i v prostoru areálu sportovní haly, úklidu farního 
dvora, prostorů výstavy obrazů v nákupním středisku COOP, areálu Ovčírna.  
Provedeno bylo vyčištění struhy od višňovského potoka dále do Dědiny. Vyčištěna byla 
i část příkopy ve Zmolách. Úpravy terénu byly provedeny i rezervoáru vody u lesa.  
Další akcí související s poutí bylo vydláždění prostoru pro muzikanty při tradičním 
zavádění. Úpravu terénu včetně stavebních úprav a přípravy podkladu provedli obecní 
pracovníci. Pokládka dlažby byla závěrečnou prací učňů z výchovného ústavu.  
V průběhu Višňovského kulturního léta zastávali pracovníci údržby nejen zvýšené úklidové 
práce, ale současně i práce na přípravě a realizaci jednotlivých akcí, stejně i pořadatelské 
posty.  
Po odkvětu růží v točně kruhového objezdu bylo třeba provést ošetření těchto záhonů 
růží. Stejně se prováděl úklid v okolí vyhlídky na Staré hoře. 
Nově prováděli pracovníci odkopání původních a následné osazení nových obrubníků 
na točně autobusů. Po přípravě podkladu provedli pracovníci SÚS opravy povrchu 
asfaltových ploch točny. 
V průběhu období prázdnin pokračovaly i práce spojené s výměnou podlahových krytin 
v budově MŠ a stavební úpravy v budově ZŠ, na kterých se naši pracovníci rovněž podíleli.  
V průběhu měsíce července byla údržbou obce provedena oprava části hřbitova – 
urnového háje. Zednické a fasádní práce navázaly na podzim loňského roku, kdy byly 
provedeny stolařské opravy jednotlivých schránek s doplněním klempířských prvků. 

 

Inzerce 
Pro občany je soukromá inzerce 
prostřednictvím zpravodaje zdarma. 
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna. 
Využijte tuto možnost v příštím čísle 
zpravodaje, jehož uzávěrka bude 
1. listopadu 2015.  
• Pozemky pro výstavbu RD 
v lokalitě Pod Starou horou v ceně 200 
Kč/m

2
 (v letošním roce bez DPH). 

Uvedená lokalita bude v průběhu 
příštího roku zasíťována vodovodem, 
kanalizací, elektrickým proudem, 
plynem, veřejným osvětlením, 
místním rozhlasem, zbudována zde 
bude komunikace a chodník.   

 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/m

2
. 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 m

2
. 

Cena je 200 Kč/m
2
. K pozemku budou 

přivedeny inženýrské sítě. 

 

Práce údržby obce 
 

Agroservis Višňové 

Truck Trans 

Elektro Večeřa 

Vinařství Saleta 

Adámkovo Vinařství 

AVE 

Cardinal Group 

Česká spořitelna 

D+V Stavos 

Dikadesign 

Josef Šnábl – Instalatérství 

Mores Elektronic 

Skupina ČEZ 

Agroservis Holý 

Pila a. s.  

Pavel Pexa 

 

Sponzoři kulturního léta 
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Na základě dotazů od odběratelů Vám odpovídáme: 
1) ZPŮSOBY PLATBY: 
Jsou možné tři způsoby platby: SIPO, šek, převod z účtu. 
Šeky zasíláme všem odběratelům, kteří u nás nemají přihlášku k inkasní platbě přes SIPO. Důvodem je jasná identifikace plateb, která 
chrání zejména Vás – odběratele. Pokud u nás nemáte SIPO a zároveň nechcete platit šekem, ale převodem z účtu – můžete nám to 
dát vědět na níže uvedených kontaktech a šeky Vám nebudeme zasílat. Při platbě převodem z účtu je variabilním symbolem číslo 
faktury. Pokud však uvedete variabilní a specifický symbol, které jsou uvedeny na šeku, je vše také v pořádku a nemusíte se bát, že 
platbu nedokážeme správně určit. 
2) JINÝ VARIABILNÍ SYMBOL NA FAKTUŘE A NA ŠEKU 
Šeky, které od nás dostáváte k faktuře, jsou šeky na objednávku od Obchodního centra České pošty, která tam předtiskne své 
variabilní symboly. Naší jedinou možností k jasné identifikaci platby je pak zapsání čísla faktury (variabilního symbolu) 
do specifického symbolu. Pro větší kontrolu si zapisujeme i čísla šeků jednotlivých plateb. 
3) PROČ NENÍ MÉ JMÉNO NA ŠEKU 
Bohužel, v případě těchto šeků nelze zapsat jméno odběratele. Můžeme doplnit pouze specifický symbol. Jiná varianta šeků, za které 
byste Vy neplatili poštovné, bohužel není. Tyto šeky jste dostávali společně s fakturou za vodné, stočné již celý minulý rok – není to 
tedy žádná novinka. 
Toto byly nejčastější dotazy Vás odběratelů. 
 
Zároveň bychom Vám rádi zdůvodnili zpoždění fakturace. Dodavatel softwaru pro vystavené faktury řešil technické problémy s tímto 
softwarem, kvůli kterým jsme nemohli zahájit vystavování faktur v dřívějším termínu. Dnes jsou tyto problémy již plně odstraněny. 
Zároveň malé části odběratelů byly dodány šeky se zpožděním z důvodu jejich nedodání Obchodním centrem České pošty, která si 
ve svých podmínkách vyčleňuje právo na jejich nedodání. Faktury bez přiložených šeků jsme Vám dodali, abyste znali výši Vašeho 
vodného, stočného a nebyli tím nijak znevýhodněni. 
Kvůli opožděné fakturaci nemohlo být strženo ani SIPO odběratelům, kteří jsou k němu přihlášeni. Tito odběratelé měli na fakturách 
pod stavy odečtů napsáno: NEPLAŤTE!! VODNÉ BUDE STRŽENO AŽ V MĚSÍCI SRPNU, zároveň bylo jako forma úhrady napsáno 
INKASEM, což je i SIPO (slovo SIPO program na vystavování faktur nenabízí).  V několika málo případech se stalo, že i přes to, že je 
odběratel u nás přihlášen k SIPu, zaplatil fakturu za vodné, stočné za odečtové období 1. 11. 2014 – 30. 4. 2015 ještě i převodem, 
tedy „zaplatil dvakrát“. Tyto úhrady Vám budou vráceny na číslo účtu, ze kterého platba přišla. V jednom případě byla platba 
zaplacena dvakrát z jiného důvodu – 1x převodem z účtu a podruhé šekem. Tato platba Vám bude vrácena také na číslo účtu, 
ze kterého platba přišla.  
Připomínáme, že je možné 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  a zároveň můžete sdělit, zda si přejete platit převodem – neposílali bychom 
Vám šeky. 
Připomínáme 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 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 jen za cenu vodného (tj. za 20,- Kč/m

3
) a to pouze v případě, že toto předem ohlásíte p. Josefu 

Šnáblovi na tel. č.: 607 191 536, 728 763 565. 
 
Připomínáme, že provozní doba je každý pátek od 16 do 17 hod., po dohodě si lze domluvit i jiný termín. 
KONTAKTY: 
e-mail: dita.perlickova@visnove.cz 
mobil: 605 940 887 

 
 
Upozornění na hospodárné nakládání s vodou  
Vážení občané, odběratelé pitné vody z vodovodního řadu, 
vzhledem k dlouhotrvajícímu suchému počasí a všeobecnému snižování hladiny spodní vody 
Vás upozorňujeme a žádáme o hospodárné nakládání s tak vzácnou tekutinou, jakou voda 
bezesporu je.  
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Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňovém  
 

 

mailto:dita.perlickova@visnove.cz
mailto:dita.perlickova@visnove.cz
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SDH Višňové – jednotka sboru dobrovolných hasičů   
Naši členové významně pomáhali při organizaci Višňovského kulturního léta. Především zbudováním zázemí, postavení party stanů 
a hlavně zajištěním občerstvení v podobě chlazených točených nápojů a douzené cigáry. 
Kromě kulturního léta se členové zúčastnili i dětského dne v Horních Kounicích a ve Džbánicích, kde předvedli dětem svoji výzbroj 
a výstroj, kterou používají při zásazích. Dále se hasiči podíleli na zalévání stromů a veřejné zeleně v městysi Višňovém. 
Zásahy jednotky sboru dobrovolných hasičů v průběhu července a srpna: 
3. 7. 2015  - ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Morašice 
17. 7. 2015  - ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Višňové 
17. 7. 2015  - POŽÁR – POLNÍ POROST A TRÁVA – Horní Dunajovice – Jednalo se o požár pole. Vznik požáru od jiskry z el. vedení. 
21. 7. 2015  - POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Džbánice – Požár kombajnu. Jen díky duchapřítomné posádce, pohotovému 

agronomovi a rychlému výjezdu hasičů se podařilo zabránit větší škodě na sklízecí technice i porostu. 
22. 7. 2015  - POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Džbánice – Požár kombajnu 
31. 7. 2015   - POŽÁR – POLNÍ POROST A TRÁVA -  Želetice - Jednalo se o požár travnatého porostu o rozměrech cca 

400 x 200 m. Požár nenapáchal žádných větších škod. 
5. 8. 2015  - TECHNICKÁ POMOC – Horní Dunajovice - Hasiči provedli odsátí sršního hnízda pomocí motorového vysavače. 
 
 
 
 

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní 
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních 
kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě 
věnuje velkou pozornost. 
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné 
demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví a 
bezpečnost osob. 
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v 
dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo 
odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození. 
Nekompletnost se musí snížit 
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu 
je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k 
lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.  
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez 
technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN 
upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o 
které části se jedná.  
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do 
předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo 
odstranění.“  
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím 
kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se s 
ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami. 
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Nakoupené knihy z rozpočtu městyse pro rok 2015 
 
Případ zrazeného krále 
Případ nitranské mince 
Případ podivného gombíku 
Případ hrozníčkové náušnice  série historických detektivek z doby Velké Moravy podle skutečnosti. 
Pomsta    ze světa, kde vládne síla, peníze a násilí. 
Platanová alej  soudní spor, který odhalí skoro zapomenuté rasové pnutí a přiměje místní obyvatele utkat se 

s vlastní minulostí. Otec se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou a potrestat dva bělochy 
za znásilnění desetileté černošské dívenky. 

Dopisy mrtvých  sériový vrah popisuje dopodrobna důvody v dopisech přiložených k tělům obětí. 
Policie     kriminální román norského spisovatele Jo Nesbo (autor Sněhuláka) 
Příběh Jary Šamborové  vesnický román Vlasty Javořické 
Stáza    vesnické povídky Bohumila Brodského 
Bič    detektivní příběh z dostihového prostředí 
Modré z nebe   román pro ženy od známé spisovatelky Nory Robertsové 
Bílá žena   další tajemné záhady z pera cestovatelky Barbary Woodové 
Hedvábná smyčka  romantický román 
Krásná Filipína  příběh bouřlivé, zakázané lásky mezi měšťanskou dcerou a císařským synem z rodu Habsburků. 

Nejkrásnější příběh lásky 16. století. 
Pohodlné lži   tři matky, dva otcové, jedno dítě. 
Dáma v nesnázích  historický román pro ženy s notnou dávkou erotiky. 
Se zatajeným dechem  romantický román z australského prostředí. 
Hvězdy nad Afrikou 
Ozvěna afrických bubnů 
Bílá čarodějka   africká dobrodružství, která autorka poznala na vlastní kůži 
Božský bastard 
Božský cizinec 
Božský hráč  okouzlující playboy, lehce perverzní sex a milostné lekce, které by pro školní lavice byly příliš 

skandální. 
Po proudu Dyje krajem vína a slavné historie  vypravování o cestě podél moravské, ale i rakouské řeky Dyje přes starobylé 

Znojmo pamatující dávnou Velkomoravskou říši. 
Svět přírodních antibiotik  88 přírodních zdrojů pro prevenci i terapii virových, bakteriálních a plísňových infekcí. 
Hrdý Budžes  žákyně druhé třídy nás provází prvními roky husákovské normalizace. (povinná četba) 
Osamělá Jessie 
Šmudla se ztratil 
Tim má potíže  další z oblíbených příběhů o koťatech a štěňatech pro děti mladšího školního věku Mikuláš, 

Ježíšek, pan Vrána a my: úsměvné vyprávění malého kluka o nejkouzelnějším a nejvoňavějším 
období roku z pera oblíbeného spisovatele Miloše Kratochvíla. 

Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě starý a moudrý plyšový pejsek vypráví pohádky, ze kterých se můžeme dozvědět 
o správném stolování, proč je dobré po sobě uklízet nebo se umět rozdělit … kromě deseti 
krásných příběhů je tu i deset zábavných úkolů! 

 
O dalším doplňování knihovního fondu budou čtenáři průběžně informováni. 
 
V knihovně naleznete i knihu Daniela Husárika – Višňové Príroda. Kniha, jejímž nosným tématem jsou výsledky dlouhodobých 
terénních a pramenných výzkumů přírodních poměrů obce Višňové u Žiliny.  
 

- knihy věnovali do obecní knihovny fotbalisté mužstva Starých pánů Višňové, kteří dne 21. června letošního roku navázali 
družbu s obcí Višňové u Žiliny. V uvedeném dni dojeli uspořádaným zájezdem do této obce na Slovensku, aby zde sehráli přátelské 
utkání s místními fotbalisty, a navázali na kdysi vytvořené přátelství mezi obcemi se shodným názvem.  
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