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Úvodní slovo
Vážení občané,

přijměte pozdrav prostřednictvím tohoto zpravodaje v čase již povelikonočním, v období, kdy jaro by mělo mít 

plně  svou moc. To nám ukázal  rozkvetlý  aprílový duben. Chladnější Velikonoce přinesly  dlouho očekávané 

srážky,  byť  nás  svým množstvím  nepřesvědčily.  V  čase minulého  zpravodaje  jsme  se  po  školním  plese  a 

dětském karnevalu připravovali na Společenský ples sportovců, který se uskutečnil v pátek 10. února. V únoru 

rovněž  prošel  po  vsi  Masopustní  rej  dětí  mateřské  školy,  po  kterém  následoval  každoročně  hasiči 

připravovaný  Masopust  s  rejem  masek  a  hudbou.  Tato  porevolučně  obnovená  letitá  lidová  veselost  se 

plnohodnotně zařadila mezi kulturní akce obce. Měsíc březen z pohledu kulturního programu patřil především 

dětským aktivitám v převážné míře organizovaných mateřskou školou. V úvodu tohoto měsíce se uskutečnil 

koncert Na vlnách, který připravil i pro širokou veřejnost výchovný ústav v našem kinosále. Nesmíme rovněž 

opomenout  i  skutečnost,  že  připravovaná  Oblastní  výstava  vín,  o  kterou  se  po  ty  všechny  roky  zasazují 

zahrádkáři a kterou připravují na neděli Božího hodu velikonočního, si vyžaduje už spoustu přípravných prací, 

které  sahají  do  března.  Degustace  vzorků  výstavy  se  uskutečnila  v  pondělí  3.  dubna  od  16.  hodiny  v 

Restauraci U Brázdů  a mohu  jenom potvrdit,  že  bylo  na  co  se  těšit.  Vlastní  výstava  přinesla  kvalitní  vína, 

výborné občerstvení a spolu s cimbálovou muzikou rozhodně kvalitní zábavu. Velikonoce však nejsou jenom 

svátkem  vína.  Velikonocemi  každoročně  ožívá  mystérium  znovuzrozeného  života.  Jsou  největšími  svátky 

křesťanů spjatými s památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce přináší i další zvyklosti. Mezi 

ně patří hrkání chlapců místo „ulétlých zvonů do Říma“ nebo pondělních zvyklostí mrskutu. Dnes již tradicí je 

nabídka  zeleného  piva  v  místních  hospodách  na  zelený  čtvrtek.  Sám  konec  dubna  je  pak  spjat  s 

Filipojakubskou nocí – pálením čarodějnic. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. 

Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Den 

následující   První máj  je pak slaven  jako svátek zamilovaných. Chci Vám popřát, aby nejenom následující 

čas byl pro Vás příjemným a úspěšným. Tento současný čas  je sám o sobě  laděn pozitivně, nese s sebou 

náboj blížícího se léta Vladimír Korek 

39. ročník Oblastní výstavy vín ve 
Višňovém

Na  neděli  Božího  hodu  velikonočního 

připravili  višňovští  zahrádkáři  již  39. 

ročník  Oblastní  výstavy  vín.  Pro  vlastní 

výstavu  dokázali  připravit  341  vzorků 

bílých,  růžových  a  červených  vín  nejen 

znojemské  oblasti,  ale  i  ze  sousedního 

Rakouska.  Degustační  komise 

přechutnala  a  ohodnotila  jednotlivá  vína 

3. dubna v sále Restaurace U Brázdů. V 

neděli  16.  dubna  tak  měli  možnost 

všichni  příznivci  dobrého  vína, 

návštěvníci a hosté výstavy vín ochutnat 

všechny  obodované  vzorky  vín  v 

příjemné  atmosféře,  kterou  výstava  vín 

každor

očně  v 

prostředí  višňovské  sportovní  haly  vždycky 

má.  Dobrou  náladu  navíc  podpořila  i 

cimbálová  muzika.  Pro  návštěvníky  bylo 

připraveno  pestré  a  bohaté  občerstvení. 

Kvalitu  výstavy  oceňují  její  příznivci  vín, 

kteří  se  již  těší  na  její  jubilejní  40.  ročník, 

který její organizátoři připraví v příštím roce 

2018.

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
V  těchto  dnech  byly  zahájeny  práce  na  opravách  sochy  svatého  Jana  Nepomuckého  při  příjezdu  od 

Miroslavi. Vlastní litinovou sochu světce odvezla do svého ateliéru restaurátorka MgA. Radka Levínská. Kopii 

kamenného soklu provede restaurátor MgA. René Vlasák. 

Lipová výsadba 
Správní rada Nadace 

ČEZ schválila 

poskytnutí nadačního 

příspěvku našemu 

projektu Lipová 

výsadba, Višňové, 

která zahrnuje 

především dosázení 

líp v návesním 

prostoru Dědina.

Práce údržby obce
Práce údržby uplynulého období jsem z části zmiňoval již v jiných článcích. Záležitost, kterou je nutné uvést je 

ukončení programu VPP 2016 k 31. 3. 2017. To znamená, že za kvalitní a poctivou práci v rámci údržby obce 

chci poděkovat paní Drahomíře Coufalové, Petru Schalkovi a Aleně Novákové. Počínaje dubnem byl zahájen 

program  VPP  2017,  ve  kterém  nám  Úřad  práce  Znojmo 

umožnil zřídit pouze dvě pracovní místa z požadovaných čtyř. 

Na tyto pozice nastoupila Marie Pokorná a Jan Páral. Z olasti 

správy,  je  třeba  zmínit,  že  na  pozici  referentky  nahradila 

Michaelu Lesniakovou, která odešla na mateřskou dovolenou, 

Karolína  Valášková.  Z  významných  prací  údržby  obce  chci 

především  vyzdvihnout  provedení  údržbových  prací  v  Sádku. 

V  části  ve  vlastnictví  obce  byly  odstraněny  křoviny,  byly 

vyřezány  suché  a  náletové  dřeviny.  I  v  této  části  je  znatelné,  že  obecní  pozemky  jsou  vnímány  některými 

občany za „společné“ určené ke „skládkování“. Vytěžené dřevo bylo prodáno zájemcům. Shodně byl proveden 

úklid  od  náletového  křoví  i  v  části  lokality Stará  hora  nad  bývalým dětským hřištěm. Napouštění  bazénu  u 

Obecního  domu  nese  sebou  již  jaro. Tomu  však musí  předejít  odvoz  listí,  které  funguje  jako  ochrana  proti 

mrazu přes zimu a vysazení leknínů. V letošním roce již v úvodu 

měsíce  března  započali  pracovníci  údržby  se  zametáním 

obecních  komunikací  tak,  aby  toto  dokončili  v  časovém 

předstihu  jarnímu  předvelikonočnímu  umývání  oken  ze  strany 

hospodyň  jednotlivých  domácností.  V  části  návesního  prostoru 

před školou byly vysázeny nové lípy, které nahradily ty přestárlé, 

které  díky  své  nestabilitě  ve  formě  dutin,  ohrožovaly 

bezpečnost. V prostoru u parkoviště nákupního střediska COOP 

byl vysázen živý plot z habrů. Tento plot, který doplní ještě řada 

před  hlavním  parkovištěm  je  zde  především  proto,  aby 

„spěchající“  nakupující  z  parkujících  vozidel  „nemuseli“  si  zkracovat  cestu  přes  trávníky.  Ze  statistického 

mapování situace tak činí téměř 50 % přijíždějících vozidly a cca 10 – 15 % pěšky se pohybujících. Dále byla 

provedena okrasná výsadba v lokalitě Pod Starou horou.   

Tři nově vysazené stromy, po tom co musely k 

zemi přestárlé lípy u školy

Divadelní spolek Návrat
I  v  letošním  roce  připravují  naši  ochotníci  pro  své  věrné  diváky  nějakou 

lahůdku. Sice o něco později,  ale  věřte, není  jednoduché sehnat divadelní 

hru  pro  současné  obsazení  herců. Naše  řady  se  nedaří  rozšiřovat  novými 

členy. Práce ochotníků totiž vyžaduje lásku k této zálibě a spoustu volného 

času,  který  obětují.  Divadelní  texty  z  naší  obce  jaksi  vymizely.  Kam  se 

poděly,  nikdo  neví!  Je  to  škoda,  vždyť  višňovští  ochotníci  hrávali  po 

generace. Takže jezdíme a sháníme po širokém okolí. A podařilo se i letos, 

členové  divadelního  spolku  nacvičují  veselohru  o  3  jednáních  „Záloha  na 

štěstí aneb svatba nebude“. Představení se odehraje v sobotu 20. 5. v 19,30 

hod. a v neděli 21. 5. v 18,00 hod. v místním kinosále. V případě velkého 

zájmu  se  nebráníme  dalšímu  představení,  jehož  termín  by  byl  včas 

zveřejněn. Předprodej vstupenek bude zahájen od 8. 5. 2017 v dopoledních 

hodinách  u  paní  Machové.  Doporučujeme  Vám  zajistit  si  vstupenky  včas, 

neboť již nyní se hlásí diváci ze širokého okolí.

Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás. Ochotníci divadelního spolku 

 NÁVRAT
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Na cestě ke zrušení roboty
Vydáním  Patentu  o  zrušení  nevolnictví  Josefem  II  1.  listopadu  1781,  ve  kterém  byla 

robota  zrušena  pouze  na  komorních  statcích;  bylo  zrušení  ostatní  vrchnosti  pouze 

doporučeno. Rozdílem bylo,  že  se poddaný mohl  stěhovat bez svolení  vrchnosti,  dávat 

děti  svobodně  na  studia  i  na  řemeslo,  bez  svolení  vrchnosti  se mohli  poddaní  ženit  a 

vdávat. Připoutání poddaného k půdě se  tak stalo navěky minulostí. Připomeňme si, že 

nevolnictví  v  Rusku  bylo  zrušeno  až  v  roce  1861 Alexandrem  II.  Jakmile měli  poddaní 

višňovského panství příležitost projevit svůj postoj k robotě, ihned tak učinili. Jako i v roce 

1806,  kdy  francouzská  vojska  zaplavila  po  bitvě  u  Slavkova  (2.  12.  1805)  velkou  část 

Moravy včetně Znojemska. Příchod francouzské armády vzbudil sympatie i ve Višňovém, 

kde místní  vrchnost  učinila  netaktické  rozhodnutí  a  požadovala  na  poddaných  zvýšené 

roboty,  z  důvodů  velikých  výpadků  zaviněných  ztrátou  potahů,  které  museli  odevzdat 

válčícím mocnostem  (Rakousku,  Rusku  a  Francii).  Poddaní  ve  Višňovém  odmítli  jít  na 

robotu. Když  jim vrchní pohrozil  císařským vojskem  (tj.  rakouským), které bude za  trest 

do  vzbouřené  obce  povoláno,  řekl  za  všechny  místní  robotníky  pololáník  Jan  Jedlička 

(záznam  v  pozemkové  knize  jako  Johan Gedliczka):  „Bohu  poručeno,  bude  lépe,  když 

přijdou  vojáci,  zvláště  ale  Francouzi.  Ze  srdce  bych  si  přál,  aby  přišli  zpět,  protože 

nebude  lépe,  dokud  tito  nepřijdou.“ Višňovská  vrchnost  potrestala  Jedličku  bitím a  jako 

odstrašující  příklad  ho  odsoudila  na  dva měsíce  těžkého  žaláře. Tento,  poměrně  nízký 

trest, dostal Jedlička z ohledu na svůj vysoký věk – v  té době mu bylo 63  let. Podruhé 

zaplavila francouzská vojska Moravu po bitvách u Aspernu (21./22. 5. 1809) a Wagramu 

(5./6. 7. 1809) u Vídně. Pro představu: u Aspernu válčilo 98 000 vojáků rakouské armády 

(z  toho 14 300  jezdců) a 115 000 Francouzů. Ztráty činily na  francouzské 27 000 a na 

rakouské straně 23 300. Nemůžeme se divit,  že oblasti Znojemska a Brněnska byly až 

listopadu  do  1809  vojáky  obsazeny.  Na  vítězné  francouzské  vojsko  nebyly  žádné 

stížnosti;  armáda disponovala  finančními prostředky,  skupovávala potraviny,  víno  i  pivo, 

kterého bylo  i na višňovském panství dost. V květnu 1810 se ze zprávy zemského šéfa 

na Moravě dozvídáme o růstu cen, o nedostatku masa, píce a dřeva. Jen na Znojemsku 

byla  utracena  celá  polovina  krav,  chybí mnoho  koní  a  vozů...  Zpráva  končí  tím,  že  na 

Moravě nastal velký finanční zmatek... Není divu, že vláda monarchie musela v důsledku 

vyčerpání státní pokladny válkami vyhlásit 15. 3. 1811 státní bankrot. Pokračujícímu růstu 

cen  napomohla  i  tohoroční  neúroda.  Obnovení  jednání  o  pozemkové  dani,  přerušené 

napoleonskými  válkami,  vyvrcholilo daňovým provizoriem 23. 12. 1817,  kdy František  I. 

patentem rozhodl o podrobení dani všech pozemků bez zvýhodnění a o  jejich přesném 

zaměření.  Tyto  neutěšené  poměry  vyvolaly  vlnu  odporu.  Zavedením  nového  berního 

provizoria vzniklo mezi lidem i mylné domnění, že přestaly všechny roboty a další nevoli 

u robotníků tam, kde robota zůstala, například v Hostimě. V nedalekých Blížkovicích byla 

totiž  robota placenou prací  již nahrazena. Rok 1821  je  rokem vrcholu a  taktéž poslední 

selské vzpoury na jihozápadní Moravě. Sedláky z mnoha přilehlých obcí kolem Studence 

založené gubernum mělo centrum právě na náměštském panství ve Studenci. Odsud byli 

vysíláni členové guberna do Rudlic,  kde byl odpor obzvláště  jednotný. 21. března 1821 

se  shromáždily  v  Rudlicích  stovky  sedláků  z  deseti  panství.  Usnesení  tohoto  shromáždění, 

formulované  v  oběžníku,  vyzývalo  k  odmítnutí  roboty  datem  od  26.  března.  Citace  z  Pamětí 

obce Rudlice:  „V příštích dnech 22. a 24. března shromáždili se sedláci v Rudlicích opět, kde 

znovu bylo přísežně přijato usnesení neplatiti panstvu desátek a nerobotovat. Sedlákům, kteří 

chtěli robotovat, měli být vypřaženi na polích koně, zahnáni domů nebo zabiti a domy sedláků 

zapáleny.  Vojsko,  jež  mělo  potlačit  povstání,  bylo  zajedno  s  povstalci  a  jeho  velitel,  setník 

Brojáč,  přišel  za  to  před  vojenský  soud“.  Zahájení  pasivního  odporu  s  odmítáním  robotní 

povinnosti  bylo  stanoveno  právě  k  nástupu  jarních  prací  na  26.  března. Ve  většině  obcí  byla 

dohoda  na  robotu  nenastoupit  dodržena.  2.  dubna  1821  vyjeli  ze  Znojma  do  Rudlic  krajští 

komisaři  se  silnou  vojenskou asistencí  a  11  vůdců povstání  dopravili  do  věznice do Brna:  po 

dvou z Rudlic, Němčiček, Hlubokých Mašůvek, Bojanovic a tři z Příštpa. Z brněnského žaláře se 

vrátil  pouze  Karel  Dosbaba.  9.  dubna  1821  svolali  komisař  Livhart  a  generál  Fleischer  ve 

Studenci  všechny  sedláky  a  nařídili  robotovat.  I  přes  násilné  výhružky  se  sedláci  nevzdali. 

Deseti  ranami  holí  bylo  potrestáno  pět  sedláků,  Jan  Jurášek  dostal  nejvíce    šedesát  ran. 

Sedláci  se  přesto  nepodvolili.  Do  Brna  bylo  odvedeno  dalších  osmnáct  náčelníků  robokopné 

vzpoury v  čele s Pavlem Klíčníkem. Část dozorného vojska ve Studenci příkazem zůstala na 

účet občanů  tito museli živit jak vojáky, tak i jejich koně. I poddaní ve Višňovém patřili k šesti 

panstvím na Znojemsku, která se odmítání  roboty zúčastnila. Představitelé  tohoto odporu byli 

pozváni 3. května 1821 do Jevišovic před dvorního komisaře, pověřeného likvidací vzpoury. Při 

čtení císařského  rozkazu proti  vzpouře se dva mluvčí z višňovského panství  „zvlášť neslušně 

zachovali“. Za toto chování byli potrestáni čtyřiadvacetihodinovým žalářem v okovech. Po tomto 

zákroku  hromadné  odpírání  roboty  ve  Višňovém  skončilo.  Výrazem  jednotlivého  odporu  bylo 

úmyslné  žhářství. V Trstěnicích  se  pokusilo  několik  pololáníků  zapálit  stodolu  patřící  příznivci 

starých pořádků. Do zrušení roboty – do roku 1848 už nedošlo k žádnému hromadnému odporu 

proti  robotě. To ale neznamená, že by poddaní  rezignovali na dění kolem sebe. Říšský sněm 

rozhodl koncem srpna 1848, s mírnou převahou konzervativnější slovanské většiny o výkupu z 

roboty za mírnou finanční náhradu.  Toto rozhodnutí stvrdil císař Ferdinand I. svým podpisem 7. 

září  1848.  V  českých  zemích  se  tzv.  „vyzdvižení  z  roboty“  (tehdejší  dobový  výraz)  týkalo  asi 

milionu osob a proběhlo do  roku 1851 skutečně pokojně.   Osvobozený  rolník  zaplatil  za  svůj 

výkup  pouhou  třetinovou  cenu,  ale  nikoliv  hotově  najednou,  nýbrž  v  dvacetiletém  splátkovém 

kalendáři. 

Venkovská  společnost  tak  nebyla  vykořeněna  ze  svých  tradic  a  mentalit,  získala  pobídku  k 

svobodné  práci.  Půdou  mohl  rolník  disponovat  –  prodat  ji  ale  mohl  až  po  úplném  splacení 

výměry. Do  roku 1867 mohl  rolník půdu pouze dědit  a od  roku 1867  (na Moravě)  stejně  jako 

ostatní zboží i prodávat.

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – příspěvková organizace
Upozornění pro odběratele

Opět uplynul půl rok a je tu měsíc duben. Na jeho konci provedeme odečty stavů vodoměrů za odečtové období 1. 11. 2016 – 30. 4. 2017. V rámci odečtů proběhne již tradiční výměna části 

vodoměrů. Majitelé nemovitostí, kde budou vodoměry měněny, budou o tomto informováni. Rozesílání faktur za vodné a stočné předpokládáme na přelomu měsíců květen, červen. Faktury s 

vyúčtováním budou doručovány do schránek postupně v delším časovém rozmezí. Vyhnete se tak frontám na poště. Po minulém takto provedeném postupném roznosu máme dobré ohlasy, 

proto v něm budeme pokračovat i nadále. Děkujeme za pochopení, že nebudou mít všichni odběratelé ve svých schránkách vyúčtování ve stejném čase, protože z hlediska zkvalitňování 

služeb pro Vás – odběratele (při provádění plateb šekem na poště), je to nezbytné. 

Před provedením odečtů prosím nachystejte svoje vodoměrné šachty. Každá šachta by měla být po zimním období zpřístupněná a vyčištěná.

Připomínáme způsoby platby vodného a stočného:

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 a jasnou identifikaci 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.

Napouštění bazénu:

Za napouštění bazénu lze platit jen za cenu vodného (tj. za 20, Kč/m3) a to pouze v případě, že toto předem ohlásíte p. Josefu Šnáblovi na tel. č.: 607 191 536, 728 763 565.

Informace

Úřední hodiny jsou každý pátek od 16 do 17 hodin, v případě nutnosti i mimo úřední hodiny na tel.: 724 760 547 či email: perla.di@seznam.cz, číslo účtu: 229548402/0300

Marie Svoradová

Prameny:

Paměti obce Rudlice, Hostimi

Z materiálů PhDr. Zdeňka Šípka, CSc

Prof. Milan Hlavačka, Časopis Zrcadlo 2008

KONTAKTY:

Dita Perličková                              Hynek Čada

email: perla.di@seznam.cz email: cov@visnove.cz

mobil: 724 760 547                mobil: 602 540 205
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Hasiči Višňové  JSDH A SDH Višňové Výjezdy JSDH Višňové
25.2.2017 20:44 – TECHNICKÁ POMOC – PŘÍMÉ OHROŽENÍ ŽIVOTA; 

Bezvědomí – Medlice 

Tento výjezd byl velice náročný už jen pro to, že se jednalo o dvě osoby, které 

se  nadýchaly  oxidu  uhelnatého  a  v  době  příjezdu  naší  jednotky  byly  v 

bezvědomí.  Jako  velice  dobré  se  ukázalo  to,  že  právě  dobrovolní  hasiči  z 

Medlic  se  pravidelně  školí  s  naší  jednotkou  v  první  pomoci. Ti  byli  také  na 

místě události první a zahájili resuscitaci. Naši hasiči jim po příjezdu pomohli 

a nasadili nově pořízenou kyslíkovou terapii.

Otrava  oxidem  uhelnatým  nastává  po  vdechnutí  většího  množství  oxidu  uhelnatého.  Oxid 

uhelnatý  (CO)  je  bezbarvý,  nedráždivý  plyn  bez  zápachu,  lehčí  než  vzduch.  Vůči  lidskému 

organismu  je  vysoce  toxický.  Vzniká  jako  vedlejší  produkt  parciální  oxidace  uhlíku  během 

nedokonalého  spalování  látek,  které  ve  své  molekule  obsahují  výše  uvedený  prvek.  Vzniká 

tehdy, pokud je teplota spalování příliš nízká, čas hoření je příliš krátký, nebo není k dispozici 

dostatek kyslíku.

27.2.2017 08:37 – ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Hostěradice

Více na webu: hasici.visnove.cz   Pavel Havelka

Uplynulé období bylo u našich hasičů bylo  jednak pracovní  probíhaly dále brigády na 

požární  zbrojnici,  jednak  kulturní    SDH uspořádala  tradiční masopust  a  jednak  hasiči 

pro  veřejnost  ve  spolupráci  s  městysem  provedli  sběr  železného  šrotu.  Strojníci  a 

velitelé  z naší  jednotky se zůčastnili  29.    31.března svých pravidelných školení,  které 

pro ně pořádá HZSJmK územní obvod Znojmo. V současné době se konečně rozjelo, po 

několika kontrolách z centra pro regionální  rozvoj, výběrové řízení na dodavatele velkokapacitní požární 

cisterny.  Výběrové  řízení  bude  završeno  26.  května  otevřením  obálek  a  po  zákonem  stanovené  lhůtě 

podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. Z akcí které SDH Višňové čekají stojí za zmínku pravidelný 

dětský den  (27.  5.)  a  oslava 120  let  založení SDH Višňové,  která  se bude  konat  na pouť  v  sobotu 24. 

června  v  prostorech  hasičské  zbrojnice.  Svojí  účast  přislíbila  již  dechová  kapela  Horané.  Ti  se  velice 

úspěšně u nás představili loni v rámci kulturního léta v zámeckém parku.

Školení řidičů amatérů 29. 4. 2017
V sobotu 29. dubna v 17 hodin se uskuteční v 

zasedací  místnosti  hasičské  zbrojnice  našich 

hasičů  školení  řidičů  amatérů. Toto  školení  je 

zaměřeno  především  pro  řidiče  nebo  další 

účastníky silničního provozu,  kteří mají  zájem 

znát  novinky  ze  silničního  provozu  a  veškeré 

podmínky  účasti  v  něm.  A  to  jako  jeho  účastník  v  pozici  chodce, 

cyklisty,  motoristy  nebo  řidiče.  Toto  školení  pořádá  městys  Višňové 

zdarma pro širokou veřejnost občanů.

25. 2. Tradiční masopustní průvod Naši hasiči se zůčastnili slavnostního předání nové cisterny a 

dopravního vozidla únanovským kolegům

Vodní nádrž „V Jiřicích“
Na vycházkách po okolí městyse Višňového jste si  jistě všimli stavebních prací na rybníku „V Jiřicích“, u zkratky do Trstěnic. Od loňského podzimu zde probíhají stavební práce, v  jejichž 

rámci došlo k odstranění sedimentů a  rozšíření zátopy bývalého  rybníka. V současnosti  se  již pracuje na celkové  rekonstrukci hráze vodního díla a vybudování sdruženého betonového 

funkčního objektu   bezpečnostního přepadu a výpustného zařízení. Po dokončení bude opět obnovena cesta na koruně hráze. Předpokládaný termín dokončení stavby je 31. srpna 2017. 

Hráz pak bude při zatopené ploše 2 500 m2 zadržovat cca 3 000 m3 vody.  Největší hloubka dosáhne 3,10 m. Předpokládaná cena realizace vodního díla je 2 400 000 Kč.  Investorem a 

správcem pozemků je státní podnik Lesy České republiky, stavbu realizuje firma Kavyl spol. s r.o. z Mohelna. Zdatní turisté a znalci okolí jistě ví, že to není první obnovený rybník v okolí. V 

roce  2012  podnik  Lesy České  republiky  (LČR)  zbudoval  v Čermákovicích  retenční  nádrž  „Hanciburek“  a  v Trstěnicích  retenční  nádrž  „Kudlička“.  V  loňském  roce  se  napustila  v  lokalitě 

„Pustého zámku“ další tři vodní díla: „Vodní příkop“ a rybníky „Karásek“ a „Johanka“. Ještě asi zbývá odpovědět na otázku, proč lesníci obnovují a budují vodní nádrže? Není to náhoda. Les 

a voda spolu úzce souvisí.  Lesní porosty mají nenahraditelnou vodohospodářskou funkci, dobře zadržují vodu v krajině při deštích a naopak ji postupně uvolňují v době sucha.  S pomocí 

vodního režimu příznivě ovlivňují mikroklima svého okolí. A tato dříve automatická funkce krajiny – schopnost absorbovat a udržet vodu,  je v ČR  na „střeše Evropy“ velice potřebná a je 

nutné jí rozvíjet a pečovat o ni.  Podnik LČR, s. p. nejen spravuje lesy ve vlastnictví státu, ale také více než 39 tisíc km malých vodních toků, tedy přibližně třetinu délky vodních toků v České 

republice.        

V rámci svých kondičních jízd zlikvidovali hasiči v zámeckém parku doutnající kmen u ohniště

Vladimír Vališ
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Rozvoj bytové výstavby
Po několika letech přípravy se nám v loňském roce podařila vlastní realizace inženýrských sítí  lokality pro výstavbu rodinných domů Pod Starou horou. Lokalita Cihelna byla dokončena v 

roce  2011.  V  obou  dvou  probíhá  výstavba  a  obě  dvě  se  zaplňují  rodinnými  domy.  Podařilo  se  nám  i  přebudovat  historickou  budovu  bývalého  zdravotního  střediska  na  byty  v  režimu 

sociálního bydlení. Ke dnešnímu dni disponujeme  ještě 12 volnými stavebními místy pro  rodinné domy. Na druhé straně však nemůžeme uspokojit  žadatele, kteří mají zájem o nájemní 

bydlení, přičemž dotazů na ně a žádostí o ně je neopomenutelné množství. Jedná se především o poptávku ze strany mladých lidí, v převážné míře višňovských, kteří by rádi ve Višňovém 

bydleli, zde se podíleli na kulturním, společenském či sportovním životě a současně by mohli i založit rodiny. Pro letošní rok Zastupitelstvo městyse Višňového schválilo v rámci rozpočtu i v 

plánu oprav a investic vybudování domu s více byty. Jednalo by se o dům s cca čtyřmi či pěti nájemnými byty. Nejednalo se o byty azylové, sociální či podobného charakteru. Jedním z míst 

pro záměr této výstavby tohoto domu s více byty za realizace a vlastnictví městyse Višňového je lokalita Cihelna. V případě uskutečnění by zde vzniklo několik nových nájemných bytových 

jednotek v jednom domě. V současné době jsme však ve fázi přípravných prací pro vypracování pouze architektonické studie pro tento objekt, která bude podkladem pro další jednání. Tento 

objekt musí být v souladu s regulativy územního plánu, tzn., musí splňovat podmínku souladu s venkovským obrazem sídla, to  jak do prostorového či urbanistického charakteru. Zároveň 

svým objemovým řešením nesmí být v nesouladu se stávající zástavbou této lokality. V žádném případě se nesmí jednat o bytový dům podobného architektonického rázu, jako například u 

základní školy. Na úřad se však už dostavilo v úvodu dubna několik místních občanů, aby se na tento záměr doptali. Dostalo se  jim v  tuto chvíli možných vysvětlujících  informací. Jejich 

reakce  jsou  však  nám  rozporuplné,  ba  až  nepochopitelné.  Protiargumentací  nám  bylo  i  osočení,  že  chceme  vybudovat  „ubytovnu  pro  sociálněproblémové  jedince,  ba  až  i  imigranty“. 

Výstavbu takového domu s nájemnými byty odmítají, neboť mají obavu z jejich potencionálních nájemníků. V obci jako instituci nespatřují odpovědného garanta toho, že dokáže udržet, aby 

zde bydlely a žily rodiny řádně vychovávající děti, které budou žáky naší školy, plnohodnotnými občany městyse. Celá tato zvláštní ruleta se však teprve roztáčí. V posledních dnech se k 

nám dostala informace o tom, že určitá skupinka či snad občané nebo občan vytvořil „petici“, se kterou obchází jednotlivé obyvatele lokality a přilehlých částí s žádostí o jejich podpisy proti 

výstavbě rodinného domu s byty. Z nám dostupných informací občanů dané lokality jsme se dozvěděli, že jim byly poskytnuté nepravdivé informace, proto vše uvádíme na pravou míru, jak 

je shora uvedeno. Když se pokouším na problém pohledět očima šiřitelů, pak absolutně nechápu, proč jim vadí, že v našem záměru je řízené nájemní bydlení. Ze zjištěných skutečností se 

mi  podsouvá myšlenka,  jak bychom chtěli  vstupovat  do  rozhodování,  a  „omezovat  občany –  vlastníky nemovitostí“,  kteří  nevyužívané  rodinné domy pronajímají  nebo  je prostřednictvím 

realitních kanceláří prodávají. A skutečností, jak Vám níže uvedená čísla ukáží, je, že těchto momentů bude jen a jen přibývat. Dále při jejich uvažování mi nabíhá otázka, jakým způsobem 

chtějí regulovat rozhodování nebo obsazování, komu městys prodá stavební parcelu v dané lokalitě. Rád bych Vám představil několik čísel z naší obce, která jsou bohužel silně alarmující.

Z  toho  plyne  odpověď  těm,  co  myšlenku  domu  s  více  byty  odsuzují.  A  odpovědí  dávám  najevo  i  jejich 

argument. Díky těmto skutečným číslům nemusíme vůbec hypoteticky uvažovat, ale pouze konstatovat. A já 

tu  větu  bez  obav  vyslovím:  „Pokud  se  budeme  bránit  přirozeně  zdravé  migraci  obyvatel,  pak  pouze 

přivoláváme nežádoucí imigraci!“(poznámka: tuto záležitost totiž podcenila celá západní Evropa!). Zjednodušeně řečeno pokud se nebudeme snažit udržet stávající stav obyvatelstva, pak v 

blízké či vzdálenější budoucnosti višňovské neobydlené nemovitosti budou „osídleny“  těmi, o kterých hovoří celá Evropa. Na základě  informací, které  jsem Vám předložil, si svůj postoj k 

výstavbě domu s více byty udělejte sami. 

„Ne výstavbě bytového domu v lokalitě Cihelna“
Před  uzávěrkou  tohoto  čísla  zpravodaje  se  dostavili  místní  občané,  kteří  podali 
petici „Ne výstavbě bytového domu v lokalitě Cihelna“, z které zveřejňujeme text:
Vážení zastupitelé,
my,  níže  podepsaní  občané,  prostřednictvím  této  petice  žádáme,  aby  nebyl 
uskutečněn  záměr  a  následná  výstavba  bytového  domu  v  lokalitě  Cihelna  v  k.  ú. 
Višňové.
Pozemky v této lokalitě jsou určeny pro výstavbu rodinných domů. Tato skutečnost 
je  uvedena  i  v  kupních  smlouvách  (viz  výňatek  z  kupní  smlouvy,  příloha  č.  1)  a 
zároveň prezentována na webových stránkách a úřední desce městyse (viz příloha 
č.  2).  Tuto  lokalitu  jsme  si  vybrali  právě  kvůli  malému  počtu  pozemků  a 
potencionálně  i  klidnější  lokalitě.  Zároveň  jsme  přesvědčeni  o  tom,  že  výstavbou 
bytového  domu  může  dojít  k  poklesu  tržní  hodnoty  našich  nemovitostí.  Se 
záměrem  výstavby  nesouhlasí  i  další  níže  podepsaní  obyvatelé  lokality  a 
sousedících parcel, na kterých má být stavba realizována. 
Vážení  zastupitelé,  tímto  Vás  žádáme  a  vyzýváme,  abyste  se  zasadili  o  to,  aby 
projekt výstavby bytového domu v lokalitě Cihelna nebyl uskutečněn a k výstavbě 
bylo vybráno jiné vhodnější místo.
Děkujeme.                      Ve Višňovém dne 19. 4. 2017

A teď bych se rád obrátil na ty občany, kteří podepsali. „Věděli jste, co podepisujete?! 

S těmi, co jsem hovořil, mi řekli, že ano. Ale pak jsem se zeptal druhou otázkou: „A co 

Vám  k  tomu  dál  řekli?“  To  už  jsem  se  dozvídal  o  tom,  že  byli  informováni,  že  tam 

budou bydlet sociálně nepřizpůsobiví, problémoví, atd. Z pohledu stavebního tam prý 

bude  stát  velká  bytovka,  přes  kterou  nebudou  vidět  a  která  naruší  celou  zástavbu. 

(ale  o  tom,  tam  není  ani  zmínka).  Na  třetí  otázku:  „Ale  vždyť  to  v  petici  není?“, mi 

neodpověděli. Nebo jsem se dočkal odpovědi, že by se mi to taky nelíbilo. 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a 

revizních prací – bude přerušena dodávky elektrické energie:

Dne 2. 5 2017 – úterý, od 07.30 do 09.30  vypnutá oblast trafostanice Višňové – U benzinky 

Dne 2. 5. 2017 – úterý, od 10.00 do 12.00  vypnutá oblast trafostanice Višňové – U hřbitova

Dne 2. 5. 2017 – úterý, od 12.30 do 14.30  vypnutá oblast trafostanice Višňové – RD

Dne 4. 5. 2017 – čtvrtek, od 07.30 do 09.30  vypnutá oblast trafostanice Višňové – Zmoly

Dne 4. 5. 2017 – čtvrtek, od 12.30. do 14.30  vypnutá oblast trafostanice Višňové – Škola
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Veřejné prostranství 
S  příchodem  jara  bylo  třeba  připravit  a  dokončit  předosevní  úpravy  pro  travnaté  plochy  na 

několika místech. Plochy např. v  lokalitě Pod Starou horou zvládli pracovníci obce spolu se s 

firmou Colas provést ještě v čase podzimu. Ty se potom ještě díky zimní vláze s prvními jarními 

paprsky zazelenaly. Na náměstí v prostoru od bývalého zdravotního střediska k zastávce však 

museli tyto práce pracovníci dotahovat v jarním čase. Podobně upravovali a osévali prostory od 

úřadu ve směru Na Kopeček. Obdobně byly upraveny a osety části prostor u hasičské zbrojnice 

a v lokalitě Cihelna. Vzhledem ke dnům bez srážek se těmto plochám zazelenat příliš nechce. 

Jinak  je  však  tomu  s  psími  exkrementy.  S  největší  pravděpodobností  jsem  již  s  touto 

problematikou dost se opakující. Ano, vím to. Jenom by měl každý nezodpovědný chovatel být 

na několik dnů pracovníkem údržby obce. Pak by pochopil.  Jak  je  to odporné. Pořídili  jsme  i 

odpadkové koše se sáčky na sběr psích výkalů. Nezaznamenali jsme však výraznější pozitivní 

změnu. Bohužel toto opatření se promítne v poplatku za psy. 

Přitom dle Obecně závazné vyhlášky č. 2 z roku 2012 platí pro chovatele psů: 

 na  veřejných  prostranstvích  je  možný  pohyb  psů  v  zastavěných  částech  pouze  na 

vodíku, což platí i pro novou lokalitu Pod Starou horou.

 osoba,  doprovázející  psa,  je  povinna  počínat  si  tak,  aby  zabránila  znečištění  ulic  a 

jiných veřejných prostranství psími výkaly.

   v  případě  znečištění  ulice  nebo  jiných  veřejných  prostranství  psími  výkaly  odstraní 

neprodleně toto znečištění osoba, která psa v dané chvíli doprovází.

 Vstup se psy, byť i na vodítku, je zakázán na ohraničená a vyznačená dětská hřiště a 

veřejně přístupná sportoviště.

Skutečně nejsmutnější  je, když majitel na volně pobíhající psa přihlíží,  jak  jeho pes vykonává 

potřebu  v  písku  na  dětském  hřišti.  Ještě  bych  chtěl  upozornit  na  dodržování  obecně 

závazné  vyhlášky  č.  3  z  roku  2015,  která  se  týká  užívání  veřejného prostranství.  Z  této 

vyhlášky ocituji jen vznik a zánik poplatkové povinnosti s ohlašovací povinností: „Poplatek 

se  platí  od  prvého  dne,  kdy  začalo  užívání  veřejného  prostranství,  až  do  dne,  kdy  toto 

užívání  fakticky  skončilo.  Poplatník  je  povinen  ohlásit  správci  poplatku  nejpozději  5  dní 

před  zahájením  užívání  veřejného  prostranství  předpokládanou  dobu,  místo,  způsob  a 

výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu 

kratší než 5 dní  je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání 

veřejného prostranství. Pokud  tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný 

svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. 

Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje dle této vyhlášky. Po 

ukončení užívání veřejného prostranství  je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů 

uvedených  v  odst.  1  nejpozději  do  15  dnů.“  S  největší  pravděpodobností  se  na  závěr 

tohoto článku hodí napsat poděkování Vám všem, těm, kteří nám moc pomáháte tím, že 

nám  neškodíte.  Vím,  že  to  zní  velmi  zvláštně,  ale  opravdu,  neparkujeteli  v  zeleni, 

nezabíráteli  bezostyšně  veřejné  prostranství,  a  to  i  za  svými  stodolami  a  zahradami, 

respektujeteli  dopravní  značení,  nevenčíte  svého  psa  v  rozporu  s  výše  zmiňovanou 

obecní vyhláškou, pak nám skutečně pomáháte. A pokud nám skutečně pomůžete nějakou 

drobnou  úpravou  veřejných  prostor,  např.  sečením,  údržbou  chodníku  apod.,  pak  jsme 

Vám vděčni. A vězte,  že neustále platí  slova pana Jana Wericha:  „Mějte dobrou náladu. 

Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve  tolik  lidí kolem, že stojí za  to si  ji 

užít.“

Úklid cest
Tento  článeček  se  názvem  úklid  cest  v  sobě 

zahrnuje  různorodou  skladbu  cest.  V  první  fázi 

sem  zařazuji  cesty  ve  správě  SÚS  ve  směru  od 

Miroslavi, Horních Dunajovic  a Medlic. Dále  sem 

patří  zkratka  agroservisu  na  Miroslav,  cesta  k 

Jiřicím,  ale  i  další  obecní  cesty.  Již  v  I.  dekádě 

měsíce března provedli obecní zaměstnanci úklid 

těchto  cest.  Nemusím  připomínat,  že  nalezený 

materiál  byl  různorodý.  Jeho  skladbu  především 

odlišuje  místo.  V  Rádoší  se  často  jedná  o 

stavební  odpad,  vnitřnosti  zvířat,  staré  brambory. 

Zkratka od agroservisu na Miroslav  je vždy  těžce 

posetá plastovými lahvemi. Cesta do Jiřic má svá 

místa,  která  jsou  plná  krabiček  od  cigaret  a 

kapesníčky.  Cesty  správy  a  údržby  silnic  jsou 

především  posety  plastovými  lahvemi  a  papírky 

od  veškerého  spektra  pochutin.  Nejsmutnější  na 

celých  těchto úklidových akcích  je skutečnost, že 

do týdne se zde začnou objevovat nové odpady.  

Z dopisu od EKOKOMu
Vážený  pane  starosto,  dovolujeme  si  Vás  informovat  o  množství 

vytříděného odpadu včetně obalové složky, který Vaše obec vytřídila v 

období  01.  10.    31.  12.  2016  a  předala  k  využití.  V  následujícím 

přehledu  také  uvádíme  výši  odměny,  kterou  Vaše  obec/město 

získala/o od společnosti EKOKOM, a.s.. Odměna celkem 32 256,33 

Kč

Z toho: Odměna za zajištění zpětného odběru 7 078,50 Kč (odměna 

za  zajištění  míst  zpětného  odběru,  bonus  za  zajištění  minimální 

dostupnosti sběrné sítě)

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst 

zpětného  odběru,  bonus  efektivity  využití  sběrné  sítě,  bonus 

omezování  produkce  odpadů  z  domácností  a  maximalizace  jejich 

využití, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)

Papír  10,410 t                         1 800,12 Kč

Plast  4,430 t         19 995,38 Kč

Sklo  2,255 t           2 216,83 Kč

Nápojový karton  0,300 t           1 165,50 Kč

Celkem  17,395 t                        25 177,83 Kč

EKOKOM, a.s. Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v 

systému  EKOKOM,  se  ročně  podaří  zajistit  recyklaci  a  využití  pro 

více než 75% obalů prodaných v České republice. Děkujeme.

Výroční členská schůze 
Dne  26.  února  se  v  Restauraci  U  Brázdů  uskutečnila 

výroční  členská  schůze  Moravského  rybářského  svazu 

Rouchovany.  Višňovští  rybáři  jsou  v  tomto  svazu  velmi 

výrazně zastoupeni. Z velmi důležitých záležitostí, které zde 

zazněly, bylo uzavření nájemní smlouvy na pronájem vodní 

plochy Jazírek moravskému rybářskému svazu na dva roky 

městysem Višňové, a to do 31. 12. 2018. Na základě tohoto 

dvouletého  smluvního  ujednání  bylo  ze  strany  MRS 

provedeno  podstatně  vyšší  zarybnění  tohoto  rybníka.  V 

dalších  záležitostech  zde  zazněla  skutečnost  plánované 

opravy polní přístupové cesty k tomuto rybníku.

Odpadové hospodářství 
Sběrné místo Višňové je počínaje dnem 7. dubna otevřeno v letním provozu, tj. každý 

pátek  od  15.00  do  17.00  hod.  O  tom,  co  zde  za  odpad  můžete  uložit,  jste  dostali 

informace v předešlých zpravodajích nebo přímo na sběrném místě. V průběhu měsíce 

března  byl  proveden  svozovou  firmou  AVE  Třebíč  svoz  velkoobjemového  odpadu. 

Množství  objemů  na  jednotlivých  stanovištích  vypovídala  o  tom,  že  jste  tento  svoz  v 

rámci  jarních  úklidů  domácností  očekávali.  Další  svoz  bude  proveden  na  podzim. 

Svozová  firma  provede  dne  25.  května  odvoz  nebezpečného  odpadu  ze  sběrného 

místa.  Obracíme  se  tedy  na  Vás.  Pokud  máte  doma  nějaký  odpad  patřící  do  této 

kategorie, pak jej uložte na sběrné místo za účelem jeho odvozu, a to již s ohledem na 

naše  skladovací  kapacity.  Několikrát  jsem  se  setkal  s  požadavkem  o  připomenutí 

členění  druhů  odpadů,  především  pak  s  tím,  co  patří  zařadit  do  odlišné  kategorie 

odpadu:  

Do PLASTŮ nepatří: výroby z PVC, plasty znečištěné oleji a chemickými látkami, plasty 

s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely) – (vše do nebezpečného odpadu – dále 

NO), hygienické potřeby (zubní kartáčky, vatové tyčinky apod.),  linolea, guma, molitan 

(vše do směsného odpadu – dále SO),

Do PAPÍRU nepatří: mokrý, mastný  nebo  jinak  znečištěný  papír,  úhlový  a  voskovaný 

papír, plata od vajíček, roličky od toaletního papíru, použité plenky a hygienické potřeby 

– (vše do SO).

Do SKLA nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, varné sklo, zrcadlo (vše 

do SO)

Do  NÁPOJOVÝCH  KARTONŮ  nepatří:  „měkké  sáčky“  například  od  kávy  a  různých 

potravin v prášku, nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin (vše do SO)

Do KOVŮ nepatří:  obaly znečištěné zbytky potravin  (do SO) a nebezpečnými  látkami 

(do NO). 

Březen – měsíc čtenářů
První  jarní měsíc  je spojován s knihou, čtenářem a čtením. Pro některé čtenáře zůstává dodnes 

březen  synonymem  Měsíce  knihy.  S  příchodem  největšího  soupeře  byly  organizovány  akce  s 

názvem Březen   měsíc  internetu, ale protože v současnosti  je ohroženým druhem spíše čtenář, 

než online služby, české knihovny ho určily jako Březen  měsíc čtenářů. Knihovny si kladou za cíl 

vyzdvihnout společenský význam četby, propagovat činnost knihoven a propojit nejen se čtenářem, 

ale i s těmi, kteří si k četbě svou cestu teprve hledají a opět se pokorně vrátit k  literatuře a četbě 

především.  Nejen  děti  ze  školní  družiny  navštěvují  pravidelně  naši  knihovnu.    Dopoledne  27. 

března  patřilo  našim  nejmenším  potenciálním  čtenářům.  V  součtu  přítomných  si  32  malých 

berušek a sluníček poslechlo krátké povídání o knihovně a bohatství v knihách, které se zrodilo z 

potřeby pomoci  lidem, kteří chtějí vědět, umět a znát. Protože  jít příkladem  je cílenější, než stále 

vnucovat, na výstižných příkladech z předčítaných Knihovnických pohádek od Zuzany Pospíšilové 

si děti oprášily  zásadní pravidla zacházení s knihou,  která  již  znaly z poučení v MŠ. Závěrem si 

děti prohlédly knihy, které knihovna nabízí, mohly si v nich  listovat, vybírat si a mluvit o nich. Jak 

jinak si vybrat, co stojí za přečtení nebo najít zajímavý obrázek? Obecní knihovna ve Višňovém se 

základním  knižním  fondem  v  počtu  12  000  knih  je  pravidelně  doplňována  nákupem  knižních 

novinek a knihami z výměnných souborů Městské knihovny Znojmo. Tímto zaručuje široký výběr 

knih pro všechny věkové kategorie čtenářů i jejich rozmanitost literárního žánru.  Nic takového, jak 

má  vypadat  ideální  knihovna,  neexistuje.  Každá  knihovna  se  přizpůsobuje  svému místu  a  jejím 

uživatelům. Věřím, že si v široké nabídce višňovské knihovny může každý najít literaturu, která ho 

osloví, která je blízká jeho povaze, myšlení a jeho zájmům.        

Jarmila Šnáblová

*  Zahradnictví  Výchovného  ústavu  ve 
Višňovém v současné době  nabízí:
  přísadbu  zeleniny,  květák,  zelí,  giganty, 
brokolice, salát aj. druhy
  sazenice  květin,  letničky,  surfinie,  verbeny, 
afrikány, voskovky, muškáty a ost.
 sazenice rajčat, paprik, cuket, dýní   budou 
v prodeji v měsíci květnu
Prodej denně v zahradnictví od 812 hod. tel.: 
515300843
* Pronajmu garáž,  lokalita za hřbitovem. Tel.: 
606853804
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Prostor za stodolami v Dědině

Místa kde jsou nově 

umístěné koše se sáčky 

pro pejsky

Budou se restaurovat sochy Persea a Herma v našem 

zámeckém parku

Práce údržby
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Jaro v naší škole
Jaro  jsme  přivítali  22.  března  Dnem  otevřených  dveří.  Ty  byly  otevřené 

nejenom pro rodiče, ale pro všechny, kteří se chtěli podívat na to, jak škola 

vypadá  a  funguje.  Možnosti  navštívit  výuku  využili  především  rodiče  a 

prarodiče  na  1.  stupni  a  v  6.  ročníku.  Dopoledne  si  prohlédlo  školu  také 

několik  rodin  se  svými  ratolestmi,  kteří  se  před  zápisem  do  1.  třídy 

rozhodovali,  jakou školu vybrat. Odpoledne potom proběhl v rámci projektu 

„Škola pro všechny“ seminář s názvem Podpora rodiny ve vzdělávání dítěte. 

Úskalími  souvisejícími  se  zahájením  školní  docházky  a  školní  úspěšností 

dětí provázela přítomné lektorka Mgr. Denisa Sedláčková.

29. března skončilo jarní kolo soutěže tříd ve sběru starého papíru. Celkem 

jsme  nasbírali  7983  kilogramů  této  druhotné  suroviny,  čímž  jsme  pomohli 

zachránit 80 vzrostlých stromů. Vítězství vybojovali šesťáci s průměrem 95,1 

kilogramů na jednotlivce, druzí skončili třeťáci s průměrem 92,4 kilogramů a 

třetí místo obsadili páťáci s průměrem 47,5 kilogramů na jednoho žáka. 

31.  března  proběhl  k  velké  radosti  dětí  na  prvním  stupni  projektový  den  s 

názvem  Kulový  blesk  –  tentokrát  v  dopravní  výchově.  Na  děti  čekaly 

speciálně  připravené  „vyučovací  hodiny“,  kde  se  diskutovalo  o  pravidlech 

silničního  provozu,  probíhal  nácvik  první  pomoci,  jízda  zručnosti  a  výroba 

mapy  Višňového  s  nebezpečnými  místy  a  řešením  těchto  situací. A  také 

další  hodiny,  kde děti  prováděly  fyzikální  pokusy ovlivňující  bezpečnost na 

silnicích,  pracovaly  s  různými  texty  s  dopravní  tematikou, … Všechny  tyto 

aktivity  se  našim  žákům  velmi  zamlouvaly,  děti  pracovaly  se  zaujetím, 

radostí  a  chutí  daný  úkol  dokončit.  I  v  mateřské  škole  byl  tento  den 

výjimečný, děti totiž uvítaly jaro vynesením Moreny.

Téhož dne večer začala další Noc s Andersenem. Tentokrát  ji děti prožily s 

postavičkami z populárního Čtyřlístku – tedy s Myšpulínem, Fifinkou, Pinďou 

a Bobíkem. Po úvodu,  kde  se děti  dozvěděly mnoho zajímavostí  o Noci  s 

Andersenem  a  Čtyřlístku,  se  rozdělily  do  čtyř  skupin  a  postupně  se 

vystřídaly ve čtyřech skvělých dílnách, které vedly paní učitelky. Děti cvičily, 

kreslily,  soutěžily,  četly,  zpívaly….  Na  závěr  našeho  “čtyřlístkového“ 

programu byla přichystána stezka odvahy s třemi úkoly. Nikdo se neztratil a 

po pohádce na dobrou noc všichni zalehli ve svých spacácích a spali až do 

rána. K snídani byl  již  tradičně  rohlík s máslem a pak už přicházeli  rodiče, 

aby si děti odvedli zase domů.

4.  dubna  se  konala  akce  iniciovaná  žákovským parlamentem,  kterou  jsme 

nazvali  Hospodářský  den.  Při  něm  jsme  uklidili  po  zimě  nejenom  prostory 

kolem  školy,  školní  hřiště  a  zahradu,  ale  také  okolí  cest  využívaných  k 

procházkám  do  přírody.  Ráno  jsme  si  rozdělili  „rajóny“  a  potom  už  jsme 

hrabali,  kopali,  zametali,  sbírali  odpadky,  řezali,  stříhali,  vytrhávali  plevel, 

provzdušňovali  trávníky,  …  Na  pomoc  nám  přišli  i  pracovníci  údržby 

městyse.   Nechyběla  ani  vydatná  společná  svačina. Den  se  velmi  vydařil, 

výsledky  jsou  na  první  pohled  viditelné  a  nás  těší  dobrý  pocit  z  vykonané 

práce.  Uklízí  se  i  na  zahradě  mateřské  školy,  kde  se  konalo  již  několik 

brigád  rodičů,  jejichž  cílem  je  připravit  tyto  prostory  tak,  aby  je  děti  s 

příchodem teplého počasí mohly ihned bezpečně využívat.

Následující  dopoledne  pomáhaly  děti  z  mateřské  školy  a  první  třídy  v 

zámeckém  parku,  kde  jako  každoročně  probíhal  Parkový  den.  Děti  byl 

přidělen úsek, dostaly pytle na odpadky a rukavice. Práce se nebály, sbíraly 

jako  o  život.  Odměnou  jim  byla  výborná  svačina  a  pohled  na  část 

vyčištěného parku.

Prvním  dubnový  týden  byl  věnován  velikonočním  přípravám.  V  mateřské 

škole se 4. dubna sešli rodiče a děti na pracovní dílně s názvem Velikonoční 

malování,  v  základní  škole  velikonoční  dílna  proběhla  v  pátek.  Jaká  na 

akcích panovala atmosféra  lze  vidět  na přiložených  fotografiích. Tyto naše 

již  tradiční  aktivity  jsou  dobrým  příkladem  toho,  že  škola  nemusí  fungovat 

jen jako vzdělávací instituce pro děti, ale také jako místo pro aktivní trávení 

volného času. 

Zápis do 1. třídy
V sobotu 8. dubna (letos s dvouměsíčním posunem) se otevřely dveře školy 

našim budoucím žáčkům. Ti se podpořeni svými rodiči, sourozenci a někdy i 

prarodiči  přišli  představit  „své“  paní  učitelce  Evě Adámkové  a  splnit  úkoly, 

které pro ně v rámci zápisu do 1. třídy připravily paní učitelky. Děti byly velmi 

šikovné, zpívaly, recitovaly, počítaly předměty, poznávaly pohádkové bytosti, 

kreslily  různé  tvary dle předlohy a musely prokázat  i  fyzickou zdatnost. Při 

plnění  úkolů  jim  zdatně  pomáhali  páťáci  v  rolích  oblíbených  pohádkových 

postav.  Ten,  kdo  zrovna  neplnil  úkoly,  si  mohl  pochutnat  na  výborných 

koláčcích  z  naší  školní  jídelny,  čaji  a  kávě,  nebo  si mohl  pohrát  v  herním 

koutku. O tom, že si všech 15 „skoroškoláků“ i jejich doprovod naše sobotní 

zápisové dopoledne patřičně užili, svědčí následující fotografie.

Mgr. Jiří Beran 
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Z činnosti fotbalového oddílu TJ Višňové
V zimní přípravě  jsme odehráli  pět  zápasů v  rámci  turnaje na umělém povrchu v  Jevišovicích a 

obsadili jsme s naším smíšeným mužstvem obou dorostů a mužů krásné druhé místo. A na to další 

čtyři  zápasy  v  rámci  přípravy  bez  prohry.  Před  začátkem  hlavní  sezóny  bylo  potřeba  nachystat 

hřiště a jeho okolí. Uskutečnili jsme tři velké sobotní brigády. K tomu jsme přidali několik menších 

individuálních  v 

týdnu,  kdy  kluci  po 

škole  a  práci 

pracovali  na  hřišti. 

Během  těchto  brigád 

se  ošetřovalo  hřiště. 

Prořezal  se  trávník, 

který  se  tak  zbavil 

staré  trávy.  Do 

provozu  se  uvedly 

naše  nové  zemní 

závlahy.  Hřiště  se 

začalo  zavlažovat, 

protože  jsme provedli 

prohnojení  trávníku, 

vláhy  bylo  třeba  k 

jejímu  růstu.  Okolí 

hřiště  jsme  taky 

nezanedbali, 

vyhrabali  se  stráně 

okolo  hřiště.  Opravili 

jsme  a  natřeli 

zábrany za brankami. 

Natřeny  byly  i 

zábrany  okolo  hřiště. 

Na  zábrany  jsme 

umístili  nové  sítě, 

které slouží k zadržení míčů letících mimo hrací plochu. Zároveň s těmito pracemi jsme poopravili 

a doplnili osvětlení na stožárech u hřiště, které slouží hlavně na podzim k osvětlení pro odpolední 

tréninky,  kdy  už  bývá  brzo  tma.  Dále  jsme  vymalovali  i  fotbalové  kabiny  se  sprchami.  Celková 

částka  těchto  oprav  dosáhla  částky,  jen  pro  zajímavost,  okolo  45  tisíc  korun. A  k  tomu  patří  i 

nespočet brigádnických hodin, a to jak chlapů, tak i našich šikovných dorostenců. Velký dík za náš 

fotbalový klub patří všem, co se na brigádách podíleli, a to ve svém volném čase a zadarmo. Po 

těchto brigádách jsme byli připraveni na začátek sezóny, která pro nás začala ve všech kategoriích 

na  výbornou.  Náš  trávník  a  areál  obdivovali  všichni  soupeři,  kteří  k  nám  teď  zjara  zavítali. 

Jednotlivé  výsledky  jsou  vždy  po  zápasech  na  facebooku  a  na  obecních  webových  stránkách. 

Jako  klub  jsme pro  kluky  za dobré  výsledky a odpracované brigády připravili  odměnu,  kterou  je 

zakoupení  nových  dresů  pro muže  a  teplákových  souprav  pro  všechny muže  a  dorostence. Na 

spolufinancování tak velkého nákupu se nám podařilo sehnat sponzora  Autoservis Pardál, za což 

mu  děkujeme.  Rovněž  jsme  uspořádali  zábavu,  ze  které  výtěžek  podpořil  nákup  těchto 

teplákových souprav. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům jak z Višňového, tak i 

z  okolí,  protože  našich  diváků  a  fanoušků  přibývá.  Za  vše mluví  poslední  návštěva  na  zápase 

mužů, kdy se sešlo asi 200 diváků. Na dorostence chodí kolem 60 diváků. Jen pro porovnání, ve 

Znojmě na druhou nejvyšší ligu mužů chodí kolem 1200 diváků. 
Tomáš Jelínek

VÝSLEDEK ZÁPASU DOROSTU "A" 

Přímětice  TJ Višňové „A“  0 : 6      (0 : 1)

STŘELCI: Novák Marek 4x. Adámek Václav 1x, Fiala Lukáš 1x.

SESTAVA: Adámek Petr, Klaudinger Pavel, Adámek Václav, Adámek Jakub, Šuba 

Přemysl, Novák Marek ©, Procházka Tomáš, Bulín Luboš, Scharf Roman, Jelínek 

Tomáš, Adámek Dominik.

NÁHRADNÍCI: Kláris Lukáš, Vališ Radim, Ouroda Petr, Fiala Lukáš, Tesař Petr.

První poločas se soupeř bránil zuby nehty.  Až v samotném závěru první půle jsme dali 

branku z nařízeného pokutového kopu (0 : 1). Po přestávce odpor soupeře trval až do 

vstřelení druhého gólu. Od té doby už jsme převzali iniciativu my. Přidali jsme další čtyři 

branky a stanovili tak výsledek na 0:6 pro nás. 

Díky, kluci, pěkný a bojovný zápas to byl.

VÝSLEDEK ZÁPAS DOROSTU "B" 

Štítary  TJ Višňové "B  2 : 8      (0 : 3)

SESTAVA: Adámek Petr, Vališ Radim, Kláris Lukáš, Bulín Luboš ©, Bauer Filip, Fiala 

Lukáš, Ouroda Petr, Šuba Přemysl, Tesař Petr, Scharf Roman, Procházka Tomáš.

NÁHRADNÍCI: Jelínek Tomáš, Adámek Václav

STŘELCI: Procházka Tomáš 3x, Kláris Lukáš 3x, Adámek Václav 1x, Bulín Luboš 1x.

Začátek zápasu byl trošku bez „šťávy“ a nervózní, ale pak se rozjela kanonáda. Nedali 

jsme soupeři šanci a vyhráli tak hladce 2 : 8. Díky, kluci.

VÝSLEDEK ZÁPASU MUŽŮ

Olbramovice  TJ Višňové 4 : 3       (2 : 2) 

STŘELCI: Indra Tomáš 1x, Adámek Jakub 1x, Buchta Jakub 1x.

SESTAVA: Vyhnálek Vojta, Indra Tomáš ©, Sláma Josef, Cakl Daniel, Caha Roman, 

Brodík Rostislav, Adámek Jiří, Buchta Jakub, Čech Petr, Havlík Jakub, Adámek Josef.

NÁHRADNÍCI: Jelínek Tomáš, Adámek Dominik, Novák Marek, Adámek Václav, Košař 

Tomáš.

Zápas se nám od začátku nezdařil. Od úvodu jsme prohrávali 0 : 2. Do poločasu se 

nám podařilo vyrovnat. Vstup do druhé půle byl dobrý, ale z pokutového kopu jsme 

opět prohrávali 3 : 2. Fotbal nebyl špatný. Akorát konečný výsledek 4 : 3 se nám nelíbil. 

Spíše by tomu slušela remíza.

Díky, kluci, a o víkendu doufám budeme plně bodovat.

Instalace závlah v loňském roce


