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Úvodní slovo
Vážení občané,

zdravím Vás tímto únorovým zpravodajem roku 2017. Letošní paní zima nám ukazuje svou ledovou krásu v 

plném mrazivém a sněhovém lesku. Po několika letech, kdy nás jen občas poškádlila, nám představila to, co k 

ní patří. Minulé číslo vycházelo na začátku prosince. V tom období adventního, předvánočního a vánočního 

času  nás  čekalo  hned  několik  kulturních  akcí.  Na  neděli  11.  připravila  Základní  škola  a  Mateřská  škola 

Višňové  již 19.  ročník Vánočního koncertu ZŠ a MŠ. Jedná se o  tradiční koncert naplňující své posluchače 

atmosférou  blížících  se  Vánoc. 

Koncert  písní  a  koled  v  podání  dětí 

byl provázen prodejní výstavou, která 

letos nesla název Světlo pro všechny. 

Za  zmínku  stojí  i  charitativní 

charakter  této  akce.  Poslední 

Višňovské  trhy  po  několika  letech 

jejich  trvání  připravil  městys  na 

sobotu  17.  prosince.  Jejich  velmi 

příjemným  zpestřením  bylo 

vystoupení dětí základní školy a jejich 

charitativní  prodej  tematicky 

vánočních  ozdobných  výrobků. 

Příjemným  překvapením  byl  letos  vkusně  připravený  betlém,  který  byl  umístěn  vedle  honosně  se  týčícího 

osvětleného  vánočního  stromu  na  náměstí  před  kostelem.  Umělecky  zpracované  slámové  figury  svatého 

Josefa, Marie a Ježíška byly zasazeny do decentně osvětleného „chléva“. Milým překvapením bylo početné 

setkání  občanů  u  betléma  na 

Štědný  den.  Vedle  poselství 

zrození  Ježíše  do  tohoto 

prostředí,  které  přednesl  pater 

Pavel  Klouček,  a  vedle  pozvání 

na  půlnoční  mši,  mohli 

zúčastnění  poslechnout  koledy  v 

podání  bratrů  Fráňových. 

Program  vánočních  bohoslužeb 

byl  zveřejněn  v  prosincovém 

zpravodaji.  Hokejové  utkání 

„Adámci“  proti  „Zbytku  světa“  se 

uskutečnilo  25.  prosince  na 

Zimním  stadionu  Znojmo.  Za  výrazné  podpory  fanoušků  svedla  obě  mužstva  urputný  sportovní  souboj. 

Následující den na svátek svatého Štěpána se uskutečnil  ve sportovní hale ve Višňovém  tradiční  fotbalový 

turnaj  v  halové  kopané  višňovských  družstev,  kde  jediným  hostujícím  týmem  bývá  družstvo 

moravskokrumlovských  fotbalistů. 

Večer  se  uskutečnila  taneční 

zábava. Vánoční  koncert  v  kostele 

sv.  Jana  Křtitele  se  uskutečnil  ve 

středu  28.  prosince.  Na  tomto 

nádherném koncertě vystoupil farní 

sbor  z  Horních  Dunajovic.    Starý 

rok  skončil  a  v  tom  novém  byla 

první  významnou  akcí  Tříkrálová 

sbírka,  která  byla  na  letošní  rok 

naplánovaná  na  neděli  8.  ledna. 

Únor  se  v  tomto  roce  stal  pro 

Višňovou  plesovým.  Školní 

společenský  ples  se  uskutečnil  v 

pátek 3., dětský maškarní se uskutečnil v neděli 5. Fotbalisté naplánovali svůj ples sportovců na pátek 10. Z 

dalších plánovaných akcí  a  zvyklostí  je  nám v  současnosti  nejblíže Masopustní  rej masek  za pořadatelství 

místních hasičů. Přestože se časově nacházíme v úvodu měsíce února a letošní zima nás přesvědčuje o své 

síle,  všichni  se  těšíme na  ten čas, kdy budeme moci přivítat  jaro. Bohužel si  však na  to  jaro musíme  ještě 

počkat, a to nejen kalendářně, ale i časem, kdy voda bude opět tekutinou ne ledem. Vladimír Korek 

Téměř každý z nás něco vlastní. Někdo má víc, někdo méně. Jedno máme 

ovšem všichni společné. Každý si svůj majetek chrání. Nikomu se nelíbí, když 

mu někdo  jeho majetek ničí. Proto si svůj majetek  různě chrání a v případě 

nějaké újmy podniká kroky k nápravě. A kolikrát jsou to kroky rázné. Vždyť na 

cizí majetek se přeci „nemaká“ a na „mém“ pozemku nemá nikdo nepovolaný 

co  dělat,  natož  ho  ničit.  To  se  týká  povětšinou  rodinných  domů,  dvorků, 

zahrad atd. Zcela odlišná je situace kolem polí, lesů a veřejných prostranství. 

Tam se naše myšlení již nezabývá myšlenkou, zda pozemky někomu patří, či 

ne. Však „moje“ to není. Veřejná prostranství jsou obce a pole jsou „družstva“. 

Takže  z  toho  vyplývá,  že  na  nich  můžu  všechno.  A  tak  se  čím  dál  víc 

setkáváme  s  tím,  že  bezohlední  lidé  využívají  místo  cest  pole,  veřejná 

prostranství i lesy. Ať již za účelem dovozu dřeva, cesty kamkoli (podle kolejí 

je  zřejmé,  kdo  kam  jede)  ale  i  k  prosté  zábavě.  Nevím,  co  lidi  vede  k 

úmyslnému ničení něčí práce a majetku. Možná pochroumané ego? Kdo ví. 

 Ano, někde  jsou cesty v horším stavu, ale  to přeci není důvod  jezdit po poli 

někomu  jinému.  Nyní  konkrétněji.  Mnohokrát  mi  bylo  předhazováno,  že  po 

cestě do Jazírek se nedá jet, protože ji vlastně ničíme traktory s těžkými vozy. 

Jenže  Agroservis  tuto  cestu  prakticky  nevyužívá.  Veškerou  úrodu  vozí 

překládací vozy na souvrať ke Staré hoře. Nehledě na to, že v zemědělství se 

většina prací dělá  (až na výjimky) za sucha. Další problém  je podél  cesty k 

„Antoníčkovi“ kolem kapličky. Prakticky od humen až k lesu vyjetá stálá cesta 

podél cesty polní, která je (až na kousek u druhé jámy) v dobrém stavu a bez 

větších  problémů  sjízdná.  A  od  druhé  jámy  se  počet  vyjetých  cest  v  poli 

rozrůstá. A  v  této  oblasti  je  daleko  více  vyjetých  tras.  Tak  jako  po  celém 

katastru. Každý,  kdo  takto úmyslně  jezdí  na pozemcích,  které mu nepatří  a 

myslí si, že je to v pořádku, by se měl zamyslet, jak by se tvářil, kdyby se mu 

po zahradě, nebo jiném pozemku proháněla vozidla. Asi by se to dotyčnému 

moc nelíbilo. Je to přeci jeho majetek. A na ten se „nemaká“. Vše se dá řešit, 

a  když  už  se  něco  přihodí,  nebo  je  potřeba  někam  zajet,  není  problém  se 

domluvit. Tak jak chodí lidé s problémem, když něco „Družstvo vyvede“, měli 

by  přijít  i  v  případě  když  něco  „vyvedou“,  nebo  potřebují  oni.  Zatím  je  více 

těch,  co  chodí  jen,  když  něco  pokazí  „Družstvo“  ale  i  „Obec“,  než  těch,  co 

sami  něco  poškodí.  Ať  již  úmyslně  či  neúmyslně.  Vše  je  o  komunikaci  a 

vzájemném respektování. Nejen materiálních hodnot…

Nejen polní cesty

Na  Štědrý  den    odpoledne  se  sešli  višňovští  na  náměstí  u  rozsvíceného 

betléma. Setkání právě na tomto místo dodalo tomuto dnu tu pravou vánoční 

atmosféru. Při této příležitosti páter Pavel Klouček podal přítomným biblickou 

zprávu  o  zrození  v  Betlému  a  jeho  pastýřích.  Současně  pozval  všechny 

přítomné  na  večerní  půlnoční  mši.  Atmosféru  dotvořili  muzikanti  bratři 

Fráňové,  kteří  setkání  doprovázeli  tóny  vánočních  koled.  Pro  občany  toto 

setkání na tomto místě bylo i velkou příležitostí, aby si mohli vzájemně popřát 

krásné pohodové a radostné Vánoce.

Setkání u betléma
za vedení agroservisu František Illek 
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Připoutáni k půdě
Robotními patenty (zákony) z let 1618 a 1738 stanovoval stát ze svého zájmu roboty jen 

rámcově. Vztah vrchnosti a poddaného byl považován za soukromou záležitost vlastníka, 

tj  vrchnosti.  Tato  požadovala  po  poddaném  roboty  podle  potřeb  svého  hospodářství. 

Nejstarší  povinností  byl  peněžní  ourok,  dále  robota  (práce,  byla  nejdříve  okrajová)  a 

naturálie. Kromě vyžadované práce na poli, musel poddaný držet více  tažného dobytka 

(koně,  voly),  než  by  potřeboval  na  práce  ve  svém  hospodářství.  Podmínkou  robotní 

povinnosti z patentu z  roku 1738 bylo stanoveno:  “...ruční a potažní  robota má trvat  jen 

deset  hodin  s  dvouhodinovou  přestávkou,  během  níž  se  má  především  nakrmit 

dobytek...,  robotíř má  tak  vydržet  déle  než  hovado...“ Dlouholeté  války  vyčerpaly  státní 

pokladnu  natolik,  že  Marie  Terezie  byla  nucena  přistoupit  na  pořízení  nového  soupisu 

půdy  za  účelem  zdanění.  Tomuto  soupisu  říkáme  Tereziánský  katastr  (1749).  Oproti 

dosavadní Berní rule byla tato výměra půdy podle usedlostí přesnější a podrobnější. Byla 

uvedena  bonita  půdy,  počet  domů  bez  pozemků  a  tzv.  adminikula,  charakterizující 

specifické místní poměry v zemědělské výrobě: chmel,  len, víno, dobytkářství, dále pak 

další  možnosti  obživy  jako  předení,  vorařství,  odbyt  a  prodej  výrobků...  Tereziánský 

katastr  obsahoval  jak  přesné  údaje  o  půdě  vrchnosti  –  tzv.  dominikál,  tak  soupis  půdy 

obdělávané  poddanými  rustikál.  Půda  rustikální  byla  zdaněna  dvakrát  více  než  půda 

dominikální panská. Poprvé se o  robotě a povinnostech  jednotlivých skupin poddaných 

ve  Višňovém  dovídáme  též  z  Tereziánského  katastru:  láník  byl  povinen  robotovat  s 

dvěma  koňmi  po  šest  dnů  v  týdnu,  pololáník  s  dvěma  koňmi  tři  dny  v  týdnu,  čtvrtláník 

musel posílat na robotu jednu osobu na tři dny v týdnu, chalupník jednu osobu na jeden 

den v týdnu. Kromě toho musel v létě pololáník posílat na robotu ještě jednoho robotníka 

na tři dny v týdnu. Přičemž v létě se rozuměla doba od sv. Jiří (24. dubna) do sv. Václava 

(28.  září).  Tedy  v  době,  kdy  se  nejen  robotovalo,  ale  kdy  i  poddaní  mající  půdu, 

potřebovali  nejvíce  pracovní  síly  pro  své  hospodářství.  Kdo měl  čeleď, mohl  na  robotu 

poslat  ji. Višňovská vrchnost obhospodařovala své dvory nejenom ve Višňovém, ale  i  v 

Medlicích,  Džbánicích,  dvůr  Karolín  a  dva  dvory  v  Trstěnicích.  Další  součástí 

Tereziánského  katastru  bylo  seřazení  a  očíslování  vesnic  na  panství  a  údaje  o 

řemeslnících, zvláště o  řemeslech spjatých se specifickými stavbami  jako mlýny, olejny, 

atd.  K  dalším  příjmům  vrchnosti  patřily  jednotlivé  obci  předepsané  dávky  z  vína,  (ve 

Višňovém  se  tehdy  vyšenkovalo  14  sudů),  dále  zrovna  nezanedbatelný  vinný  desátek, 

původně  určený  pro  kněze    42  věder  (1  vědro  je  62  litrů),  z  vyšenkovaného  piva 

trstěnického pivovaru (s roční produkcí 200 sudů), z  ryb. Další dávky a úroky z robot, z 

pasek, z domkařských stavení postavených na panské půdě, z hospod, drůbeže a vajec, 

ze  mlýna.  Vojenské  úřady  si  všímají  ve  zprávách  i  sociálního  postavení  poddaných, 

najdeme  zde  zmínky  o  katastrofálních  neúrodách,  živelných  pohromách,  které  postihly 

naše  země  v  letech  17691791.  Třetí  a  snad  nejvýznamnější  reformou  Tereziánského 

katastru je první číslování domů, provedené 17701771. Číslování mělo svá pravidla: 

a)  buď  začalo  významnou  stavbou  –  jako  např.  ve  Višňovém  měl  zámek  se  svými 

hospodářskými i odlehlými budovami jako hájenkami, chlévem a dílnou č. 1 až 5, dále pokračují 

pořadově  za  sebou  láníci  a  pololánící  v  rovné  dědině,  chalupníci  a  domkaři  dále  pak  na 

Kopečku. 

b)  druhý  způsob  číslování  byl  přirozený    od  kraje  obce  bez  ohledu  na  sociální  postavení. 

Číslování mělo postupovat uzavřeným okruhem po směru chodu hodinových ručiček. Popisná 

se nazývají proto, že byla na dům namalována, napsána. 

V roce 1771 mělo Višňové 84 čísel,  jinak 100 dětí a 317 dospělých. Pro zajímavost: „... v  létě 

stálými dešti bylo obilí docela zničeno, ani řepa, ani zelí se neurodilo. Chleba byl z ovsa, vikve, 

plevele, z mouky lněných semínek a dokonce i z jetele...“ Vláda i vrchnostenské úřady se marně 

snažily  zamezit  hladomoru a špatné stravitelnosti  nekvalitního  jídla přidaly  zvýšené úmrtnosti. 

Tyto zprávy o neúrodě a jejich následcích se týkají celého znojemského kraje. Staly se i jednou 

z objektivních příčin povstání nevolníků v roce 1775 na jihozápadní Moravě. Dále se mezi lidem 

se rozšířila pověst o neexistujícím císařském patentu, který zaručoval omezení robot, a poddaní 

podezřívali úředníky, že jim tento patent zatajují. Nepokoje vyvrcholily v červenci 1775 vzpourou 

na lesonickém panství, v jehož čele stáli burmistr Jan Tržil z Martínkova a rychtář Jiří Čech ze 

Slavic. Poddaní  začali  odpírat plnění  robotních povinností a  vzpoura se brzy  rozšířila po celé 

Moravě. Marie Terezie  zareagovala  na  neutěšené  nepokoje Robotním  patentem  (pro Moravu 

vydaným 7. září 1775). Vrchnost v něm viděla zásah státu do svých práv, poddaní byli zklamáni, 

protože  očekávali  mnohem  více.  Patentem  byly  určeny  nově  kontribuce  (platby  poddaných 

státu, ale vybírané vrchností): z  jednoho  lánu se platilo 66 zlatých 27 krejcarů. Patent stanovil 

délku robotního pracovního dne na 8 hodin v zimě, 12 hodin v létě, včetně přestávky na oběd. 

Rozdělil  poddané  do  jedenácti  tříd  podle  majetku.  Nejnižší  robotní  povinnost  podle 

tereziánského patentu byla stanovena na 13 dní ročně, nejvyšší byla tři dny týdně. Poddaní se 

mohli  rozhodnout  i  pro  stará  pravidla  roboty  před  rokem  1775.  Předpokládáme,  že  vydáním 

Robotního patentu v r. 1775 došlo k poklesu robot 15 až 30%.  

Pokračování příště Marie Svoradová

Poddaný  občan  jednoho  panství.  Veškerou  moc  nad  ním  a  administrativní  úkony  prováděla 

vrchnost. Držitel poddanského gruntu měl povinnost robotovat, robota vězela na gruntu, ne na 

osobě. Nevolník: stupeň poddanství, kdy závislá osoba nemůže o své újmě změnit ani bydliště, 

ani povolání, ani jiné stránky svého života a života svých dětí. Ke všemu (i k sňatku) potřeboval 

nevolník povolení vrchnosti. Nevolník byl dědičným pronajímatelem půdy a byl tak právně vázán 

k  jejímu  majiteli  (pán).  Vztah  zahrnoval  také  fyzickou  závislost  rolníka  a  jeho  povinnost 

respektovat pánovu vůli. Dědičný pronájem půdy byl základním odlišením nevolníka od otroka, 

který byl prodáván a nakupován bez jakéhokoliv vztahu k půdě.

Z materiálů 

Zdeněk Šípek: Malé dějiny Trstěnic, Hrotovice 2001

Wikipedia

Jiří Škabrada: Lidové stavby, Architektura českého venkova 

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v 
městysi Višňové – příspěvková organizace
Upozornění pro odběratele
Sdělení  určená  odběratelům  (hromadná  sdělení  –  např.  změny  Obchodních  podmínek, 

změny  ceníku  apod.)  jsou  doručovány  odběratelům  pouze  prostřednictvím  uveřejnění  na 

webových  stránkách  dodavatele  umístěných  na  internetových  stránkách  zřizovatele 

www.visnove.cz.  Dnem  umístění  a  zpřístupnění  takového  sdělení  na  webovou  stránku 

dodavatele se příslušné sdělení považuje za řádně sdělené odběrateli.

Úřední hodiny jsou každý pátek od 16 do 17 hodin.

KONTAKTY:

Dita Perličková Hynek Čada

email: dita.perlickova@visnove.cz email: cov@visnove.cz 

mobil: 724 760 547 mobil: 602 540 205

Kvalita vody
Na  internetových  stránkách  zřizovatele  www.visnove.cz  jsou  rovněž  umístěny  protokoly  o 

zkouškách (rozborech) vody.

Dle  Vyhlášky  č.  252/2004 

Sb.,  kterou  se  stanoví 

hygienické  požadavky  na 

pitnou  a  teplou  vodu,  musí 

mít  pitná  voda  takové 

fyzikálněchemické 

vlastnosti,  které 

nepředstavují  ohrožení 

veřejného  zdraví.  Pitná 

voda  nesmí  obsahovat 

mikroorganismy,  parazity  a 

látky  jakéhokoliv  druhu  v  počtu  nebo  koncentraci,  které  by  mohly  ohrozit  veřejné  zdraví. 

Vyhláška  stanovuje  ukazatele  jakosti  pitné  vody,  jejich  hygienické  limity  a  určuje  četnost  a 

rozsah  kontrol  pitné  vody.  Provádí  se  úplné  a  krácené  rozbory  upravené  vody.  Vzorky 

odebírají,  ve stanovených místech vodovodní sítě, sami pracovníci akreditované  laboratoře. 

Dále  jsou  prováděny  rozbory  podzemní  (surové)  vody,  která  je  odebírána  přímo  z 

vodárenských vrtů. Na základě Vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 

provádíme  jedenkrát  ročně  rozbor zaměřený na obsah přírodních  radionuklikdů v dodávané 

vodě.  Protokoly  o  všech  provedených  zkouškách  jsou  zasílány  do  celostátního  registru 

Pitných  Vod  (PiVo).  Kromě  akreditované  laboratoře,  která  kontroly  provádí  a  vyhodnocuje, 

jsou protokoly kontrolovány pracovníky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se 

sídlem v Brně – pracoviště Znojmo. Jejich kontroly  jsou zaměřeny,  jak na výsledek každého 

protokolu o kvalitě dodávané vody samostatně, tak i na kvalitu vody z dlouhodobého hlediska, 

zda nedochází k nepřiměřeným výkyvům v celkové kvalitě a k abnormálním změnám hodnot 

jednotlivých  ukazatelů  vůči  hygienickým  limitům.  Tyto  výsledky  jsou  vždy  po  uplynutí 

kalendářního roku vyhodnocovány.

Informace
Pokud  odběratel  hodlá  ukončit  smlouvu,  zejména  v  důsledku  převodu  nemovitosti  na 

nového  vlastníka,  přičemž  dodávka  vody  by měla  kontinuálně  pokračovat,  je  povinen  se 

spolu  s  novým  vlastníkem  nemovitosti  dostavit  k  dodavateli  za  účelem  ukončení  této 

smlouvy  a  uzavření  smlouvy  s  novým  odběratelem.  Přitom  předloží  doklady  prokazující 

změnu  v  osobě  vlastníka  nemovitosti.  Neníli  řádně  ukončena  smlouva  ke  dni  skončení 

odběru,  je  odběratel  povinen  zaplatit  vodné  až  do  dne  uzavření  smlouvy  s  novým 

odběratelem.  Vlastníci  nově  připojovaných  nemovitostí  jsou  povinni,  před  zahájením 

dodávek vody nebo odvádění odpadních vod, uzavřít s dodavatelem smluvní vztah. Odběr 

vody nebo odvádění odpadních vod bez uzavřené smlouvy  je považováno, dle Zákona č. 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, za neoprávněný odběr vody nebo neoprávněné 

vypouštění  odpadních  vod.  Ve  výjimečných  případech  se  může  vlastník  nemovitosti  s 

dodavatelem  dohodnout,  že  smlouvu  podepíše  uživatel  nemovitosti  (nájemník).  Vlastník 

nemovitosti  však  zůstává  plně  zodpovědný  za  závazky  ze  smlouvy  a  ručí  za  všechny 

pohledávky vzniklé v souvislosti s  tímto smluvním vztahem. Veškerou tuto problematiku  je 

možno  řešit  osobně  v  úředních  hodinách  v  kanceláři  dodavatele  nebo  na  kontaktech  viz 

níže.
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Hasiči Višňové  JSDH A SDH Višňové Výjezdy JSDH Višňové
1. 01.02.2017 09:58:58 – ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Trstěnice

Byl to již 14. výjezd naší jednotky s automatizovaným externím defibrilátorem. 

Tentokrát  to bylo do sousedních Trstěnic. Naše  jednotka byla  již za 8 minut 

od  vyhlášení  poplachu na místě a  zahájila  okamžitě  resuscitaci. Potřebnost 

této  činnosti  dokládal  pozdní  příjezd  zdravotnické  záchranné  služby,  která 

díky  sněhové  kalamitě  dorazila  až  čtvrthodinu  po  našem  příjezdu,  ale  i  4 

doporučené výboje, které naši hasiči v rámci resuscitace provedli.

Více na webu: hasici.visnove.cz   Pavel Havelka

Uplynulé  období  bylo  u  hasičů 

nejen  pracovní,  ale  neslo  se  i  ve 

znamení  setkávání.  První  bylo 

příjemné  a  neformální  vánoční 

setkání  všech  těch  co  se  podíleli 

na  rekonstrukci  a  přístavbě 

hasičárny  a  jejich  partnerů,  kteří 

velké  množství  brigádnických 

hodin  trpěli.  Další  setkání  již  byly 

pracovní,  a  to  výroční  členská 

schůze  SDH  Višňové  a  okrsková 

hodnotící  schůze.  Tam  se 

hodnotila  práce  hasičů  ve  všech 

okolních sdruženích. Každý spolek představil plánované kace pro letošní rok.

Školení na obsluhu přístroje AED, nově 
spolu s kyslíkovou terapií

13. 1. 2017   proběhlo v 

naší  hasičárně  školení 

na  obsluhu  přístroje 

AED  (automatizovaný 

externí  defibrilátor) 

nově spolu s kyslíkovou 

terapií,  při  kterém  si 

naši  hasiči,  hasičky  a 

zástupci  SDH  Medlice 

oživili  základy  první 

pomoci  při  zástavě 

oběhu. Školení vedl koordinátor projektu AED pro složky  IZS Antonín Truska 

DiS. profesionální hasič, který zároveň pracuje jako záchranář pro ZZS JMK. 

Hasiči měli možnost ze zeptat na to co je zajímá a probrat to s čím se setkali 

u svých zásahů, a co jim nebylo jasné. Příklady z praxe byly velice přínosné a 

celkové školení bylo na vysoké profesionální úrovni.
Hasiči v rámci svých kondičních jízd a prověření techniky provedli nástřik kluziště a v Jazírkách

Práce údržby obce
Zimní práce uplynulého období údržby obce byly zaměřeny především na 

práce spojené s úklidem a výzdobou, a to v době před Vánocemi, v jejich 

průběhu a po jejich skončení. Další významnou náplní jsou práce spojené 

se zimním počasím, tj. údržba chodníků a komunikací v zimním období. I 

přesto,  že  údržba  obce  nemá  kredit  správy  a  údržby  silnic,  mohu  zcela 

zodpovědně  prohlásit,  že  ošetření  chodníků,  cest  a místních  komunikací 

probíhá  velmi  kvalitně  v  odpovídajícím  rozsahu,  času  v  souladu  se 

směrnicí  pro  zimní  údržbu.  Že  představa  některých  občanů  je  ještě 

náročnější, to bývá v některých případech běžné a obvyklé. Pro tyto práce 

je  jistě  velkým  přínosem  skutečnost,  že  jsme  v  průběhu  minulých  let 

investovali  i  do  techniky,  kterou  při  těchto  udržovacích  a  úklidových 

pracích využíváme. Ať už se jedná o zametací koště k vari systému, které 

ušetří spousty ruční práce při úklidu zejména při nízké sněhové pokrývce 

na chodnících, traktor John Deere s čelním nakladačem a zadní sněhovou 

radlicí  či  multikára,  která  těsně  před  zimním  obdobím  prošla  opravou  a 

generálkou karoserie, se sněhovou radlicí a sypačem. V neposlední řadě 

se jedná o ruční nářadí a mechanický vozíkový sypač. Díky této technice, 

ale  i  zodpovědnosti  a  organizovanosti  pracovníků,  tak  lze  hodnotit 

chodníky, cesty a komunikace v průběhu zimních kalamit jako upravené a 

ošetřené. 

Rozhodně 

jsem  měl 

možnost  a 

porovnáva

l  jsem  s 

ostatními 

obcemi  a 

městy  v 

tomto 

zimních 

období.  A 

stejně jako 

Vy,  musím 

konstatovat, že u nás v naší obci bylo velmi kvalitně uklizeno. Především 

na přívalu sněhu v posledních dnech bylo patrné, že byl odklizen tak, aby 

při jeho tání docházelo k minimálnímu podmáčení chodníků, cest a dalších 

míst.  Touto  cestou  chci  zaměstnancům  za  jejich  práci  i  o  sobotách, 

nedělích,  v  nočních  ranních  hodinách,  odpoledních  –  mimo  rámec 

pracovní  doby  poděkovat.  Nešvarem,  který  se  tu  a  tam  objevuje,  je,  že 

někteří  občané  ať  na  komunikace  místní  nebo  správy  a  údržby  silnic 

vyváží  sníh  s  tím,  že  se  tam  rozjezdí.  Tímto  jednáním  dochází  k 

ohrožování bezpečnosti v dopravě a přidávání přidávání práce jiným.

Tříkrálová sbírka
Ve  Višňovém  jste  mohli 

potkat  koledníky 

Tříkrálové  sbírky  v  neděli 

8.  ledna  2017.  Bylo  to  již 

po  sedmnácté,  co  u  nás 

do  ulic  vyšly  skupinky  v 

kostýmech  tří  králů,  kteří 

dle tradice chodí od domu 

k  domu  a  připomínají 

putování  dávných 

mudrců.  Před  sedmnácti 

lety  nám  lidé  otvírali  s 

rozpaky  a  údivem.  Dnes 

se  nám  dostává 

přátelského přijetí, vřelých 

úsměvů  a  někdy  i 

dojemných slziček.  Jelikož se Višňové postupně  rozrůstá o nové  lokality,  navýšili  jsme počet  skupinek. Letos 

jsme jich měli šest. O koledníky u nás nemáme nouzi. Děti se už dlouho dopředu velice těší. Přijdou malí i velcí, 

děvčata i chlapci. Dostaví se i ti nejmenší v doprovodu rodičů. Během let se stává, že z těch malých koledníků 

vyrostou velcí vedoucí skupinek. Letos nám počasí nadělilo větší mráz než  jindy, ale  to koledníky neodradilo. 

Všichni  vykročili  s  úsměvem a  velkým odhodláním  zúčastnit  se  a  podpořit  největší  celostátní  dobrovolnickou 

akci.  Višňovští  občané  letos  do  sbírky  přispěli  částkou  33837  Kč.  Je  to  zatím  nejvyšší  výtěžek  v  historii 

Tříkrálové  sbírky.  Všem  dárcům  tímto  ještě  jednou  srdečně  děkujeme.  Chci  tímto  také  poděkovat  všem 

koledníkům i vedoucím skupinek a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu sbírky. Nejenom té letošní, ale i 

všech předcházejících.   

Vánoční koncert 
Ve  středu  28.  prosince  2016  se 

stejně  jako  v  předešlých  letech 

uskutečnil  Vánoční  koncert,  v 

němž  vystoupil  farní  sbor  z 

Horních Dunajovice  v  kostele  sv. 

Jana  Křtitele  ve  Višňovém. 

Pořadateli  tohoto  koncertu  byl 

městys Višňové, farní úřad a farní 

sbor  z  Horních  Dunajovic. 

Naplněný  kostel  posluchačů  z 

Višňového,  ale  i  z  okolí 

poukazuje  na  zájem  účastníků 

zaposlouchat  se  v  tomto 

vánočním  čase  do  tematického 

zpěvu  a  hudby  v  tomto  nádherném  a  neopakovatelném  prostředí.  Výtěžek  z  dobrovolného  vstupného  bude 

věnován na opravu kostelní věže, na opravu elektrického vedení a motorů.

Ludmila Krchňavá Farní charita Višňové
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Příprava rozpočtu se zapracováním 
plánovaných oprav a investic
V  současné  době městys  Višňové  hospodaří  ve  schváleném  rozpočtovém  provizoriu,  k  jehož 

schválení  došlo  na  prosincovém  zasedání  zastupitelstva.  Rozpočet  pro  rok  2017  se  teprve 

připravuje.  Ten  letošní  bude  vycházet  ze  závěrečných  čísel  uzavřeného  loňského.  Jednání 

Finančního  výboru,  které  se  uskuteční  v  pátek  10.  února  se  bude  zabývat  vyhodnocením 

poskytnutých  individuálních  dotace  z  rozpočtu  roku  2016  a  současně  bude  připravovat  pro 

rozpočet plán čerpání individuálních dotací v roce 2017. Současně s rozpočtem je připravován i 

plán oprav a  investic pro tento rok. Ten se odvíjí v návaznosti na vyhlášené dotační programy, 

do kterých svými žádostmi chceme vstoupit, a pokusit se tak získat finanční prostředky z jiných 

zdrojů. Z významnějších akcí, které pro rok 2017 připravujeme je např. Dětské hřiště Pod Starou 

horou,  na  něž  jsme  požádali  o  finanční  dotaci  z  programu  Ministerstva  pro  místní  rozvoj.  O 

dotační prostředky z Nadace ČEZ budeme žádost na opravu mostku chodníku u kina. Žádáme o 

prostředky z Ministerstva kultury na dofinancování opravy sochy svatého Jana Křtitele z litiny při 

příjezdu  od  Miroslavi.  Z  rozsáhlejších  a  významnějších  akcí  je  zapracování  finančních 

prostředků  spojených  s  přípravami  stavebních  akcí  výraznějšího  rozsahu,  jako  je  Dešťová 

kanalizace od kruhového objezdu ve směru na Miroslav, která v sobě zahrnuje vedle dešťové 

kanalizace i chodník a parkovací místa. U této akce jsem již několikrát připomínal, že probíhá ve 

spolupráci v realizaci se Správou a údržbou silnic. Od úvodu společných jednání, které probíhají 

již  více  jak  deset  let,  je  však  aktivita Správy  a  údržby  silnic  především  v  rovině  nadnesených 

slibů, od kterých později její zástupci pozvolna ustupují. Pro dokreslení přikládám vyjádření z 16. 

12. 2016. Další velmi významnou akcí je Chodník a dešťová kanalizace naproti obecnímu domu, 

Višňové. Celá  stavební akce  je  rozsáhlá a náročná. V současné době  jsme ve  fázi  územního 

řízení.  Následně  bude  třeba  připravit  projektovou  dokumentaci  pro  stavební  a  vodoprávní 

povolení na úrovni pro provedení stavby včetně výkazů výměr a položkového rozpočtu. Potom 

všem  můžeme  přistoupit  k  výběrovému  řízení  na  dodavatele  akce.  Rovněž  velmi  vážně  se 

zaobíráme  myšlenkou  výstavby  bytového  domu.  K  tomu  nás  vede  přibývající  počet  zájemců 

především  z  řad  mladých  partnerských  párů,  které  mají  zájem  samostatně  bydlet  a  zakládat 

rodiny. I pro tento rok plánujeme provedení oprav chodníků, a to v obdobném rozsahu loňského 

roku. Poměrně často je z vašich řad poukazováno na přístupový chodník k nákupnímu středisku 

kolem  sochy  sv.  Floriana.  Osvědčila  se  i  nabídka  možnosti  budování  chodníků  občany 

svépomocí  za materiální  pomoci  obce. Městys  tuto  pomoc  občanů  v  lokalitách  Žižkov  –  levá 

strana ve směru na Medlice a Stará hora vítá. Za položení a vybudování chodníku před svou 

nemovitostí  jim  tímto  děkujeme.  Budování  nových  asfaltových  povrchů  našich  místních 

komunikací je finančně velmi náročné, proto musíme z rozpočtu uvolnit částku na jejich opravy 

tak,  aby  jejich  stav  byl  zachován  v  odpovídajícím  stavu.  Na  tento  rok  jsme  ve 

spolupráci  s  Agroservisem  Višňové  zařadili  do  rozpočtovaných  oprav  i  údržbu 

polních cest. V letošním roce by měla být provedena nová fasáda na budově bývalé 

„reiffeisenky“.  Již několik  roků byla  z důvodu upřednostnění  jiných stavebních akcí 

tato  nejen  stavební  akce,  ale  i  estetická  záležitost  centra  obce  odložena.  Do 

rozpočtu budou zahrnuty i další opravy, nákupy, projekty, úpravy a udržovací práce. 

Každopádně  je důležité připomenout, že realizaci každé akce ovlivňují míra priority 

ostatních  akcí,  finanční  možnosti  získané  z  dotačních  programů,  připravenost 

vycházející  z  projektové  dokumentace  a  veškeré  nutné  dokladové  části,  jako  je 

vlastnictví  pozemků,  vyjádření  dotčených  orgánů,  ochranná  pásma  a  soulad 

stanovený územním plánem. 

Plán kulturního akcí
Únor

 Společenský ples sportovců  TJ  10. 2. 

 Masopustní rej dětí po vsi MŠ – 24. 2.  

 Masopust  rej masek SDH – 25. 2. 

 Masopust v MŠ  MŠ – 28. 2.

Březen

  Cvičení rodičů s dětmi  MŠ – 6. 3. a 23. 3.

  „Pohádka o líných strašidlech“ v MD Znojmo MŠ – 9. 3. 

  Otvírání zahrady – jarní úpravy hřiště MŠ  MŠ – 27. 3.

  Vynášení Moreny  MŠ – 31. 3. 

Duben

 Velikonoční svátky 14. – 17. 4.

 Tradiční výstava vín  ČZS – 16. 4.  

 Divadlo „Návrat“     Návrat –

Odpadové hospodářství 
Sběrné místo Višňové do konce měsíce března bude otevřeno v zimním provozním 

režimu,  tj.  otevřeno  bude  každý  druhý  pátek  (souhlasný  s  odvozem  popelnic)  od 

15.00 do 17.00 hod. 

O  tom,  co  zde  za  odpad  můžete  uložit,  jste  dostali  prostřednictvím  informace 

prostřednictvím minulého zpravodaje. 
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Školní plesová sezóna Leden se jako již každoročně nesl ve znamení příprav na oba školní plesy. Na ten 

školní společenský pro dospělé a na dětský maškarní. Děti vypisovaly vstupenky, 

vyráběly  losy  a  dekorace,  starší  žáci  chystali  sál,  paní  kuchařky  pekly  dorty,  v 

ředitelně se vybíraly příspěvky do tomboly. Ale především žáci devátého a osmého 

ročníku  již  několik  měsíců  pilně  nacvičovali  svoje  předtančení.  A  pak  konečně 

nastal  pátek  3.  února,  kdy  se  všechny  naše  přípravy  zúročily.  Před  téměř 

vyprodanou halou  tělovýchovné  jednoty 22  tanečníků předvedlo úchvatné  taneční 

číslo.  Po  obvyklém  tanečku  s  rodiči  se  začal  bavit  celý  sál.  K  dobré  atmosféře 

přispěla hudba Fantazie a  také bohatá  tombola,  která  letos čítala o  téměř stovku 

cen více. Návštěvníci se bavili do brzkých ranních hodin. V sobotu odpoledne bylo 

nutné uklidit prostory haly a připravit  je na nedělní společenskou událost – dětský 

maškarní ples. Díky  rekordně velké účasti  dobrovolníků z  řad  rodičů,  žáků,  členů 

TJ a pracovníků  školy  byla hala  za dvě hodiny připravena. V neděli  před druhou 

hodinou  začaly  k  hale  směřovat  proudy dětských masek  v  doprovodu dospělých. 

Tentokrát  přišlo  120  dětí  v  maskách,  ples  zahájily  mažoretky  Laxxsi,  o  zábavný 

program se postarali deváťáci. Úspěch měla tradiční malá i velká tombola, k tanci i 

poslechu  hrál  jeden  z  členů  dua  Artex.  Rádi  bychom  poděkovali  všem 

organizátorům, pracovníkům školy, dobrovolníkům,  rodičům, žákům a sponzorům, 

Městysi Višňové  za  pomoc  s  úklidem. Pro  tančící  žáky  ale  období  plesů  zdaleka 

nekončí,  již  10.  února  zahájí  Sportovní  ples  ve  Višňovém,  17.  února  zatančí  na 

Obecním  plese  v  Trstěnicích  a  hned  druhý  den  (18.  února)  se  představí  na 

Hasičském  plese 

v  Horních 

Kounicích.  Naši 

plesovou  sezónu 

ukončí  děti  z 

mateřské  školy 

koncem  února, 

kdy  je  čeká 

masopustní 

veselice  s  rodiči  a 

očekávaný 

masopustní 

průvod obcí.
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„Adámci“ – „Zbytek světa“ 5:2
Na první vánoční svátek – Boží hod vánoční se uskutečnilo plánované hokejové 

utkání  „Adámci“  proti  zbytku. Přistaveným autobusem odjeli  hráči  s  fanoušky na 

znojemský  zimní  stadion.  V  17.00  hod.  začal  hokejový  zápas,  který  navázal  na 

vzájemný  fotbalový  pouťový  zápas,  v  němž  „Adámci“  prohráli  8  :  2.  Ve  velmi 

vyrovnaném  utkání  nakonec  tým  „Adámků“  přesvědčil  svou  snahou,  častější 

střelbou, větší chutí a  touze po vítězství. To vše zúročil  v závěrečných minutách 

utkání, kdy skóre zápasu strhl na svou stranu.  Přítomní fanoušci a diváci tak měli 

možnost vidět velmi pěkné bojovné utkání, v němž zvítězilo mužstvo  lačnější po 

vítězství.  Bylo  zřejmé,  že  se  na  zápas  daleko  více  připravovali.  Rozhodli  tak 

zápas i na základě technickotakických pokynů svého „kauče“. 

Štěpánský turnaj v halové kopané
Každoroční Štěpánský turnaj v halové kopané skončil v ročníku 2016 s výsledky, 

které určily toto pořadí pro tento turnaj ustanovených družstev:

1. Nealko 2. Muži Višňové (staří páni) 3. Sebranka (dorost "A") 4. Mor. Krumlov 5. 

Promile 6. Dorost "B"

28. 1. 2017 VÝSLEDEK TURNAJOVÉHO ZÁPASU DOROSTU "A + 
B + MUŽI" 
TJ Višňové  FK Znojmo (dorost + muži)  6 : 2  (1 : 2)

STŘELCI: Indra Tomáš 1x, Novák Marek 2x, Šuba Přemysl 2x, Brodík Rostislav 

1x.

SESTAVA:  Adámek  Petr,  Jelínek  Tomáš,  Adámek  Václav,  Adámek  Dominik, 

Jelínek  Dominik,  Indra  Tomáš,  Košař  Tomáš,  Šuba  Přemysl,  Březina  Roman, 

Brodík Rostislav, Novák Marek.

NÁHRADNÍCI: Vališ Radim, Kláris Lukáš, Adámek Josef, Klaudinger Pavel.

Odehráli jsme zápas, ve kterém jsme se potkali také se smíšeným družstvem, a 

to ze Znojma. První půle pro nás začala velice dobře. Už v 8. minutě  jsme se 

dostali po rohovém kopu do vedení 1:0. Soupeř byl přeci jen v mrazivém počasí 

houževnatější,  a  z  mnoha  šancí,  které  si  vytvořil,  nám  do  konce  první  půle 

vstřelil dva góly. Uzavřel poločasový účet na 1 : 2 pro Znojmo. Myslím si, že to 

bylo  i  tím,  že  někteří  kluci  nastupovali  na  postech,  které  jsme  potřebovali 

„zalepit“, nebo si ověřit, jak se jim tam bude dařit. Do druhé půle jsme nastoupili, 

jak  už  je  uvedeno,  s  několika  změnami,  a  to  tak,  že  jsme  některé  hráče 

přesunuli, a na jejich obvyklé posty jsme i pro zranění, zapojili další náhradníky. 

Po  pár minutách  na  hřišti  jsme  zcela  ovládli  hru,  a  začala  naše  kanonáda.  Z 

mého  pohledu  se  střídaly  krásné  akce  s  ještě  krásnějšími,  a  jako  trenér  jsem 

mohl  jen  a  jen  chválit.  Vytknout  se  tomu  nedalo  naprosto  nic.  Kdo  neviděl, 

neuvěří. A ti co viděli, nebo hráli, mi dají za pravdu. Odehráli jsme již třetí zápas, 

z  toho dva v  rámci  turnaje. Ze dvou zápasů  jsme dva vyhráli, a naše skóre  je 

7:2.  Ještě  jednou  velké  díky  všem,  co  do  zápasu  zasáhli. A  brzké  uzdravení 

zraněným hráčům. Díky kluci za  fotbalovou parádu. Dál však musíme na sobě 

makat,  a  připravovat  se  na  další  zápasy. A  následně  to  zúročit  v  jarní  části 

našich soutěží.        

21. 1. 2017 VÝSLEDEK PŘÍPRAVNÉHO ZÁPASU DOROSTU "A + B 
+ MUŽI"
TJ Višňové  Fotbalová škola Třebíč  0 : 3  (0 : 1)

SESTAVA:  Adámek  Petr,  Jelínek  Tomáš,  Adámek  Václav,  Adámek  Dominik, 

Jelínek Dominik,  Indra Tomáš, Tesař Petr, Adámek Josef, Ouroda Petr, Brodík 

Rostislav, Buchta Jakub.

NÁHRADNÍCI: Vališ Radim, Kláris Lukáš, Šuba Přemysl.

Fotbalová škola se ukázala  jako silný soupeř. Jeden gól  jsme však dostali po 

naší  chybě.  Je  pravda,  že  soupeř  byl  po  všech  stránkách  lepší. Ale  i  přesto 

jsme  s  ním  drželi  krok  až  do  samého  konce,  kdy  jsme  inkasovali  po 

nedorozuměních  v  našich  zadních  řadách  druhý  gól,  a  vzápětí  i  třetí.  Ten 

soupeř  dosáhl  po  vypracování  pěkné  akce.  Nevadí  kluci,  další  zápas 

zvládneme a vyhrajeme. 

14. 1. 2017 VÝSLEDEK 1. ZÁPASU TURNAJE DOROSTU "A + B + MUŽI"
TJ Višňové – Ivančice 1 : 0  (1 : 0)

STŘELCI: Novák Marek

SESTAVA:  Adámek  Petr,  Jelínek  Tomáš,  Adámek  Václav,  Adámek  Dominik,  Jelínek  Dominik,  Indra 

Tomáš, Tesař Petr, Novák Marek, Adámek Josef, Bulín Luboš, Ouroda Petr.

NÁHRADNÍCI: Vališ Radim, Indra Lukáš, Kláris Lukáš, Klaudinger Pavel, Brodík Rostislav.

Odehráli  jsme první zápas z pěti zápasů  turnaje v Jevišovicích. Hned na úvod se nám podařilo porazit 

dorost Ivančic, který hraje o soutěž výš než náš dorost. Krajský přebor. Kromě tohoto turnaje nás čekají 

další čtyři zápasy, o které se podělíme s našimi muži. Náš první zápas, a zřejmě  i soupeřův, se nesl v 

duchu individuálních chyb. Po dlouhé době jsme se dostali ven na trávu, i když umělou, a k „normálnímu“ 

míči,  ne  futsalovému,  jako  je  tomu  v  hale,  a  bylo  to  znát,  jak  na  zpracování,  tak  i  na  práci  s míčem. 

Podařilo se nám rychle vstřelit gól, ale to bylo asi tak vše. Hra nám trošku vázla, hromadily se nepřesné 

přihrávky, a míč se nám motal pod nohami. Ba, bych řek, že nám snad i zavazel. Zápas se nám podařilo 

dotáhnout do vítězného konce, a to i přes to, že nás soupeř v závěru zatlačil k naší bráně. Věřím, že v 

dalších  zápasech  se  už  budeme  jen  zlepšovat  a  sbírat  „skalpy“  soupeřů:D  Díky  kluci  za  odmakaný 

zápas, i přes tu zimu.

Tomáš Jelínek


