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Městys Višňové                        Zdarma do vašich schránek                                číslo 40                                        
Úvodní slovo
Vážení občané,

nadešel  závěr  kalendářní  roku. Nastal  čas adventní,  doba,  kdy se připravujeme na  radostné 

Vánoce a očekáváme příchod nového roku. Ohlédnemeli se zpět, pak v oblasti společenských 

a  kulturních  akcí  vyšlo  minulé  číslo  zpravodaje  v  době  před  višňovským  posvícením,  které 

tradičně  nabídlo  pestrý  a  nabitý  program.  Tradiční 

posvícení  se  ve  Višňovém  slaví  třetí  říjnovou neděli. Na 

pátek  před  touto  nedělí  stavěli  chlapci  máji,  kterou 

děvčata  nazdobila.  Na  sobotu  připravil městys domácí 

zabijačku.  Občané  tak  měli  možnost  si  čerstvé 

zabijačkové  výrobky  zakoupit  přímo  od  řezníka  pana 

Mirka  Kloudy  z  Dobelic.  Měli  možnost  při  jejich 

konzumaci posedět ve Dvoře ve  společenské  místnosti 

místních  myslivců.  Na  večer  připravili  sportovci 

taneční  zábavu.  Nedělnímu  zvaní  po  obci  s 

dechovkou  Dúbravankou  předcházela  účast 

chasy  na  posvícenské  mši  v  kostele  sv.  Jana 

Křtitele.  Odpolední  zavádění  chasy,  a  následně 

„ženáčů“ se uskutečnilo tradičně  pod  májí  před 

Restaurací U Brázdů. Svaz zahrádkářů připravil jako každý rok velmi ceněnou Výstavu ovoce, 

zeleniny  a  květin.  Tu  měli  možnost  občané 

spolu  s  posvícenskými  hosty  navštívit  v  době 

svátečního  nedělního  odpoledne.  Ve  čtvrtek 

po  posvícení  naši  obec  navštívil  hejtman 

Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. V 

rámci  své  návštěvy  po  jednání  na  úřadě 

navštívil  základní  školu,  kde  pozdravil 

účastníky  studia  univerzity  třetího  věku. 

Následně se v hasičské zbrojnici přesvědčil o 

připravenosti hasičského sboru. Ve dnech 20. 

a  21.  října  proběhly  volby  do  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR.  V  listopadu  připravil 

Honební  výbor  Honebního  společenstva  Višňové  valnou  hromadu  členů  Honebního 

společenstva. Pro členy připravil honební výbor vedle občerstvení  i bohatý program. V neděli 

12.  listopadu  jsme si připomněli položením věnce u památníku obětí  světových válek při Dni 

válečných  veteránů  oběti,  kterými  občané  Višňového  strádali.  Více  jak  čtyřicet  mužů  z 

Višňového  v  průběhu  I.  světové  války  padlo. 

Ostatní  občané  strádali  v  týlu  svých  domovů, 

svých  hospodářství.  Na  začátku  prosince,  v 

sobotu  druhého,  byla  sloužena  mše  svatá  v 

kostele  sv.  Jana  Křtitele  biskupem  Pavlem 

Posádem  k  výročí  100  let  od  narození  pátera 

Františka  Adámka  višňovského  rodáka.  Pan 

biskup nejen s hosty z Jemnice navštívil i místní 

hřbitov.  Počátkem  adventní  doby  se  rozsvítil 

honosně  višňovský  vánoční  strom  na  náměstí.  Spolu  s  ním  ozářila  náměstí  a  přilehlé  ulice 

vánoční výzdoba na sloupech veřejného osvětlení. Rozsvítila se  i svíce adventního věnce na 

náměstí. Připravovat jsme začali i betlém. Na Štědrý den bude jeho příbytek osazen slámovými 

figurami  sv.  Josefa,  sv.  Marie  a  Ježíškem.  Do  prostoru  vánočního  stromu  a  betlému 

připravujeme  osadit  i  zvoničku  vánočních  přání.  Z  pohledu  připravovaných  akcí  Vás  chci 

pozvat na vánoční koncerty. Jak školní, který 

se uskuteční v neděli 17., tak i ten v kostele, 

který  se  bude  konat  26.  prosince,  mají 

tradičně velmi vysokou úroveň. V závěru Vám 

chci popřát krásné a radostně prožité Vánoce 

mezi  těmi  nejbližšími.  Do  nového  roku  Vám 

pak přeji zdraví, bez kterého nic nejde, štěstí 

a pohodu v rodině, v zaměstnání, mezi přáteli 

a všemi ostatními. Vladimír Korek 

Beseda s paní Věrou Sosnarovou

Na pondělní odpoledne 30. října připravili organizátoři městys Višňové ve spolupráci se ZŠ 

a  MŠ  Višňové  besedu  s  paní  Věrou  Sosnarovou,  ženou,  která  přežila  gulag.  Je  až 

nemyslitelné, jakých útrap zažili lidé, které sovětská NKVD odvlekla po skončení II. světové 

války  do  nechvalně  proslulých  sibiřských  gulagů.  Na  besedu  se  dostavil  nespočet 

posluchačů  nejen  z  Višňového,  kterým  tyto  hrůzostrašné  události  dějin  poválečné  doby 

nejsou lhostejné

Ze života farnosti
Farnost Višňové přeje požehnané a pokojné 

vánoční  svátky.  Bohoslužby  v  kostele  ve 

Višňovém budou v následujících časech:

Štědrý den                        24. 12.       21:30

První svátek vánoční        25. 12.       9:30

Svatého Štěpána              26. 12.       9:30

Nový rok                            1. 1.           9:30

Pavel Klouček

Nadace ČEZ 
Díky  podpoře  z  Nadace  ČEZ  v  oblasti 

stromy  byla  v  rámci  akce  „Lipová  výsadba 

Višňové  2017“  doplněna  lipová  alej  v  části 

Dědina.  Bylo  vysazeno  i  několik  lipových 

stromů v prostoru zvaném Ovčírna.

Oprava vedení 
veřejného osvětlení v 
Dědině a ve Zmolách 
V  průběhu  měsíce  září  byla  provedena 

firmou  Mores  oprava  vedení  veřejného 

osvětlení  v  Dědině  a  Zmolách.  Často  totiž 

docházelo  k  výpadku  veřejného  osvětlení 

při silném větru. Nové vedení  tak nahradilo 

letité drátové rozvody. 

Svazek obcí DANÍŽ
Svazek  obcí  Daníž  je  jedním  ze  svazků, 

jehož  jsme  členové,  a  ve  kterém  máme 

zastoupení  v  předsednictvu.  Jeho 

prostřednictvím  jsme  požádali  v  programu 

SFŽP  o  dotaci  na  další  dodávku 

kompostérů  pro  občany  a  drtiče  organické 

hmoty  pro  sběrné  místo.  Bohužel,  však 

rozhodnutí  o  případně  přidělení  dotace  se 

výrazně  zpožďuje.  Důvodem  jsou 

parlamentní volby a vleklý proces při tvorbě 

vlády.  Teprve  za  nové  vlády  budou 

rozhodnutí  přijata.

Dětská lékařka ve 
Višňovém
Na  základě  sdělení,  které  jsme  obdrželi  od 

MUDr.  Dany  Kohoutkové,  Vám  předávám 

informaci  o  tom,  že  z  důvodu  snižujícího 

počtu  pacientů  a  velmi  nízkou  porodností  v 

regionu  ruší  od  1.  1.  2018  ruší  ordinační 

hodiny  ve  Višňovém.  Pacienty  z  Višňové 

ošetří  v  rámci  ordinace  v  Miroslavi  nebo  v 

Hostěradicích.

Sochy Persea a Herma před zámkem
Slavnostního odhalení své nově zrestaurované podoby se dočkali 

bájní  řečtí  bohové  Hermés  a  Perseus  zdobící  zámecký  park  ve 

Višňovém u Znojma. Městys s vinařskou tradicí dostal na opravu 

dvou soch ze  třetí čtvrtiny 18. století příspěvek 80  tisíc korun od 

Nadace  ČEZ.  Částku  podpořili  svými  vysportovanými  body 

uživatelé aplikace EPP – Pomáhej pohybem. V rámci oprav byly 

odstraněny nevyhovující druhotné materiály z předešlých zásahů.  

Sochařští  restaurátoři  přitom  respektovali  autenticitu  povrchu 

modelace.  Barevnou  retuš  provedli  tak,  aby  nebylo  narušeno. 

Restaurování  těchto  soch  provedl  MgA.  René  Vlasák.  Prostředky  potřebné  na 

dofinancování  poskytl  Spolek  pro  podporu  veřejných  aktivit  ve  spolupráci  s  městysem 

Višňové.

LLaammppiioonnoovvýý  pprrůůvvoodd,,  kktteerrýý  pprroo  dděěttii  ppřřiipprraavviillyy  
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horního konce. Obě organizace Orel, jak i Sokol, cvičily u Kolářů na sále. Orel jako první, se 

po založení Sokola v roce 1919, odstěhoval po postavení Orlovny (1925) k Roubičkům. Sokol 

zůstal.  Také  fotbalisté   Atletic  Club  Sparta  Višňové  zde  měl  svoji  klubovnu  a  šatnu  (klub 

založen v roce 1934).

Antonín  Kolář  byl  v  obci  angažován,  ať  už  jako  starosta  Hasičského  sboru  nebo  jako 

předseda  Společnosti  řemesel  pro  obvod  Přeskače,  Medlice,  Skalice,  Horní  Kounice, 

Trstěnice,  Džbánice,  Višňové  (sídlo  v  obci).  V  hostinci  hostovala  divadla,  v  sále  se  konaly 

poutě, posvícení, plesy i jiné zábavy. 

Živnostnický rejstřík uvádí 29.2.1936 převedení hostince na syna Františka Koláře, nar. 1909. 

Tento  pokračuje  se  všemi  právy,  získanými  otcem,  v  jeho  šlépějích.  Z  osobních  zápisků 

Františka  Koláře:  „...Za  obyčejnou  neděli  jsem  prodal  až  hektolitr  vína.  Víno  bylo  mešní,  to 

znamená, bez kapky vody. Všem chutnalo, proto se hodně pilo. Piva se pilo málo. Kořalka se 

kupovala v sudech: 20 % výčepní, jsem si zařídil přes chlazení jako pivo, tekla svým spádem. 

Na pivo ze sklepa na vytlačení se používal kysličník uhličitý, tím pivo mělo dobrou chuť.“ Pro 

dobré pivo přezdívali hospodu “U Fleků“.

Od  listopadu 1935  je  již František ženat s Marií Bojanovskou (z čísla 67) a v příštích  letech 

přestavuje,  rozšiřuje a modernizuje. Zavádí přívod vody do hospodářství   doposud se pitná 

voda dovážela v lejtě od tzv. vysoké domu/ u Vyhnálků na Potoku.

V roce 1945, kdy byla měšťanská škola příkazem ve prospěch německého doléčovacího – po 

skvrnitém  tyfu  lazaretu  uzavřena,  si  žáci  chodili  do  konce  války  pro  úkoly  do  hostince  u 

Kolářů. Po skončení války v květnu 1945 se zde vařilo i pro Rudou armádu. 

V roce 1950 byl hostinec začleněn do komunálu, později do podniku Jednota, kde František 

Kolář zůstává zaměstnancem. Rodina  je prohlášena za kulaky,  tzv. „vesnické boháče“ a  je v 

letech  19501953  postižena  opatřeními  tehdejšího  režimu,  jako  např.,  že  dětem  není 

umožněno studium. 

Od  listopadu  1962  do  dubna  1964  byla  prováděna  generální  oprava  hospody  U  Brázdů  a 

Brázdovi vařili společně u Kolářů. Vařilo se ve velkém sále na jevišti. Po dokončení generální 

opravy  U  Brázdů  ztratili  Kolářovi  rozhodnutím  Jednoty  svou  dlouholetou  zakázku    obědy 

učitelů.

Historie  Hostince  u  Kolářů  ve  Višňovém  končí  definitivně  rokem  1970,  kdy  František  Kolář 

odchází do důchodu. Jeden z  jeho pravnuků  traduje  rodinné zaměstnání dále  i dnes, a  to v 

Ivančicích. 

Sepsala Marie Svoradová

1/nosič nebo podklad pod sudy ve sklepě

Živnostenský rejstřík (Státní okresní archív Znojmo)

Matriky obce Višňového a Únanova

Archív rodiny Kolářů

Živnostníci II 
Oprava ke článku Živnostníci I. Pan Franz Robicek zemřel roku 20.2.1937, nikoliv jak bylo v 

textu Živnostníci v minulém čísle zpravodaje uvedeno 1935.

Další  významnou a pro pamětníky  ještě  živou byla Hospoda U Kolářů,  na  čísle popisném 

122. Historie  tehdejší panské hospody spadá  jistě před datum 19. 05. 1873, kdy v matrice 

úmrtí nacházíme zápis o smrti paní Kateřiny Hojerové, hostinské na domě č. 122. Podobně 

jsou ve višňovské matrice svateb 1875, 1876, uvedeny její dcery  nevěsty „Marie a Josefa 

Hojerovy,  dcery Antonína Hojera,  hostinského  ve Višňovém a  jeho  zemřelé  ženy Kateřiny, 

rozené Gaube.

Eduard Windholz, někde  i Windholec, nar. 1840, syn třetí generace hospodských ve Vídni, 

přichází na Znojemsko.

V  roce  1878  přichází  z  Únanova  manželský  pár  Eduard  a  Terezie  Windholcovi  se  třemi 

dětmi, Marií, Terezií a Karlou. Manželé kupují zájezdní hostinec ve Višňovém na čísle 122. 

Dcera  Karla  (též  Karolina)  se  roku  1901  vdává  za  pana Antonína  Koláře  ze  Staměřic  u 

Hranic  na  Moravě.  Antonín  Kolář,  nar.  1864  má  za  sebou  již  bohatou  karieru.  Vyučen 

stolařem,  na  základní  vojenské  službě  vybrán  k  dragounům,  později  slouží  u  četnictva  v 

mnoha stanicích: od Třeště, Val. Klobouků, Jemnice  .... až po Višňové  (zde 1897   1900). 

Vykonává  službu  vykonavatele  –  soudního  sluhy  Okresního  soudu  v  Hustopečích.  Je  od 

1901  ženat  s  Karolinou 

Windholcovou.  Karolina  byla 

kuchařkou  u  višňovského 

hraběte.  Podobně  jako 

Antonín  sbírala  své 

zkušenosti  na  cestách; 

doprovázela  své 

zaměstnavatele  do  Merana, 

Badenu,  Dačic....Po  připsání 

hostince  Antonínovi  v  roce 

1902  kupují  mladí  manželé 

sklep s lisovnou a kantýři 1 v 

Horních  Dunajovicích,  staví 

kuželnu,  zřizují  nocování  pro  cesťáky  a  jiné. Antonín  získává  povolení  k  velkonákupu  a 

prodeji  vín  ve  velkém.  Višňové  může  ochutnat  i  víno  od  Neusiedlersee.  Hospoda  kvetla: 

vyvařovalo se pro učitele, četníky, zaměstnance a adjunkty u velkostatku i v lese, pro příručí 

a  pro  tehdy  hodně  jezdící  cesťáky.  Antonín  objednával  do  kuchyně  valašské  i  hanácké 

klobásy ze Vsetína, Chropyně a Klobouk. 

Na rozdíl od Hospody U Roubičků, navštěvované orly, lidovci, celo a půlláníky, se scházeli 

U Kolářů sokolové, malorolníci, domkaři, chalupáři a pracovníci u velkostatku,  tzv. chasa z 

Silnice II/400 
Křižovatka silnic II/400 a II/398       
(U Železňáku)
Křižovatka silnic výše uvedených čísel druhé 

třídy  se  v  posledním  čase  se  stala  místem 

častých  havárií.  Došlo  i  k  poničení 

betonového  kříže,  který  je  u  křižovatky 

umístěn.  Na  druhé  straně  díky  pozornosti 

mnohých  řidičů  jedoucích  po  hlavní  silnici  k 

dalším  dopravním  nehodám  nedošlo.  Počty 

stížností  na  tento  neutěšený  stav  se 

zvyšoval. 

K  jednání  jsme  proto  opakovaně  vyzvali 

Správu  a  údržbu  silnic  JMK  ve  Znojmě.  Po 

několika  urgencích  bylo  svoláno  správou  a 

údržbou  jednání  na  místě  samém  za  účasti 

pracovníka  Dopravního  inspektorátu  Znojmo. 

Výsledkem  našich  požadavků  bylo  řešení 

situace, a to způsobem, kdy na vedlejší silnici 

II/398  ve  směru  od  Horních  Dunajovic  a 

Trstěnic  Správa  a  údržba  silnic  bylo 

provedeno vodorovné značení V18   Optická 

psychologická  brzda  na  základě  pokynu 

Městského úřadu Znojmo odboru dopravy. 

Za zamyšlení však stojí, co změnilo poměrně 

bezpečnou  křižovatku  v  tak  rizikovou. 

Pravděpodobně  to  bylo  díky  vodorovným 

čarám  označující  silnici  II/398,  čímž  mnozí 

řidiči nabyli dojmu, že  jedou po hlavní silnici, 

aniž by respektovali svislé dopravní značení.

Zde  bych  chtěl  poděkovat  za  spolupráci 

především  znojemskému  vedoucímu  oblasti 

Ing. Jaroslavu Kosíkovi. 

Spekulativní výkupy pozemků pod 
krajskými silnicemi
Dne  26.  9.  2017  jsme  z  Krajského  úřadu 

Jihomoravského  kraje  Odboru  majetkového 

obdrželi tento dopis:

„Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Jihomoravský  kraj  je  ze  zákona  vlastníkem 

silnic  II.  a  III.  třídy.  Tyto  silnice  se  mnohdy,  v 

důsledku  v  minulosti  neprovedeného 

majetkoprávního  vypořádání,  nacházejí  na 

pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. 

V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo 

několik osob, které vlastním  jménem, či nově  i 

pod hlavičkou obchodních společností, oslovují 

vlastníky  pozemků  pod  komunikacemi  a 

nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu 

mnohem  nižší,  než  by  činila  cena  dle 

znaleckého  posudku,  tak,  aby  následně  mohly 

pozemky  se  ziskem  nabízet  k  případnému 

odprodeji Jihomoravskému kraji.

Touto  cestou  si  Vás  dovolujeme  požádat, 

abyste  o  této  skutečnosti  vhodnou  formou 

informovali  občany  ve  vašich  obcích  a  v 

případě,  že  vlastní  pozemky  pod  silnicemi  ve 

vlastnictví  Jihomoravského  kraje,  aby  se  tito 

občané  s  nabídkou  na  prodej  pozemků 

přednostně  obraceli  na  odbor  majetkový 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Petr Beneš vedoucí odboru“

Silnice II/400 – průtah Višňové
Celý rok jsme se snažili při jednáních se Správou a údržbou silnic Znojmo o zařazení akce 

„Silnice II/400 – průtah Višňové“ do investičních akcí pro rok 2018. Jedná se o úsek v naší 

obci  ve  směru  od  kruhového  objezdu  na  Miroslav.  Přes  veškeré  sliby  jsme  obdrželi  na 

konci  roku  shodně  negativní  dopis  jako  na  konci  loňského  roku,  v  němž  byl  pozměněn 

pouze kalendářní  rok 2018. Vzhledem k  takto odmítavému postoji Správy a údržby silnic 

Znojmo  zařadilo  Zastupitelstvo  městyse  tuto  věc  do  investic  příštího  roku.  V  současné 

době  bylo  vyhlášeno 

výběrové  řízení  na 

projektovou 

dokumentaci  pro 

stavební  povolení  a 

realizaci na akci „Projekt 

na  Chodník  s  dešťovou 

komunikací  pod 

sokolovnou“,  aby 

následně  mohlo 

přistoupit  k  realizaci 

dešťové  kanalizace, 

chodníku,  parkovacích 

ploch  i  bez  jakéhokoliv 

zájmu  o  spolupráci  ze 

strany  SÚS.  Neutěšená 

situace  chodců  v 

dopravě  a  jejich 

bezpečnost  v  této  části 

obce  nám  v  žádném 

případě  není  lhostejná. 

(Vyjádření  Jaroslava 

Charváta je přiloženo).
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Výjezdy JSDH Višňové
03.12.2017,  06:48:09    POŽÁR  NÍZKÉ  BUDOVY  –  HOSTĚRADICE  – 

MÍŠOVICE – 2.st.poplachu. Požár stodoly byl po příjezdu naší jednotky (po 

vyhlášení druhého stupně požárního poplachu)  již v  III.  fázi požáru  (V  této 

fázi bývají narušeny i ostatní nosné prvky a dochází ke zřícení stropů, krovů 

a  pod.  Zásah  jednotek  se  zaměřuje  na  ochlazování  a  ochranu  okolních 

objektů). Naše  jednotka se proto zaměřila a ochlazování sousední stodoly. 

Po dohašení byla stodola vyklizena (vynešeny veškeré hořlavé materiály a 

poškozené stroje)

SDH a JSDH Višňové

Na  tomto  místě  bych  chtěl  poděkovat  VŠEM  HASIČŮM  za 

odvedenou  práci  v  letošním  roce  a  to  jak  u  zásahů  (bylo  jich  letos 

doposud  33),  tak  při  brigádách  na  budově  hasičárny  a  na  svěřené 

technice.  Do  příštího  roku  pak  popřát  vše  dobré  a  hlavně  hodně 

elánu do další práce.  Pavel Havelka

Zajímá  vás  více  informací  o  našich  hasičích    navštivte  web: 

hasici.visnove.cz. Nebo se chcete k nám přidat? Přijďte mezi nás.

Třetí etapa 
rekonstrukce požární 
zbrojnice
Se  v  těchto  dnech  dokončuje  a  do  konce  roku 

by  měla  být  kompletně  hotová.  Byl  proveden 

nový  beton  v  garáži,  budova  byla  zateplena  a 

opatřena  fasádou  a  olemována  chodníkem. 

Dále  bylo  připraveno  stání  pro  novou  cisternu 

včetně  nových  vrat.  Stavební  akce  je 

financována  z  dotace  Jihomoravského  kraje  a 

rozpočtu městyse Višňového.

Naši hasičskou zbrojnici si prohlédl hejtman Jihomoravského 
kraje Bohumil Šimek

09.12.2017, 15:04:41  TECHNICKÁ POMOC – SPOLUPRÁCE SE 

SLOŽKAMI IZS – HORNÍ KOUNICE. Při tomto výjezdu zajišťovala naše 

jednotka prostor pro přistání vrtulníku letecké zachranné služby.

Vzácná  návštěva  v  naší  hasičské 

zbrojnici    u  příležitosti  oslavy 

stých  narozenin  našeho  rodáka 

navštivil hasičskou zbrojnici Mons. 

Mgr.  Pavel  Posád  pomocný 

biskup  českobudějovický  a  bývalý 

19.  biskup  litoměřický,  probošt 

katedrální  kapituly  u  sv.  Mikuláše 

v Českých Budějovicích

V  sobotu  9.  prosince  2017  se  uskutečnil  již  12.  ročník  „Odborné 

konference  členů  jednotek  SDH  obcí  a  příslušníků  HZS  ČR“.  Tato 

odborná  konference  se  tradičně  konala  na  půdě  Vysokého  učení 

technického v Brně,  fakultě chemické, a  jednotlivá  témata se zabývala 

aktuální  problematikou  činností  jednotek  požární  ochrany  v  rámci 

takzvaného „operačního řízení“, tedy ve vztahu k zásahové činnosti při 

řešení mimořádných událostí.

Výroční valná hromada SDH Višňové konaná dne 9. 12. 2017

Práce údržby obce
Mezi pracovníky údržby byl na základě vytvořeného pracovního místa prostřednictvím Úřadu práce Znojmo přijat pan Zdeněk Pachl. Podzimní práce se vždy pojí především s padajícím 

listím. Chtěl bych vyzdvihnout poctivou a organizačně spolehlivou práci žen, které průběžně zajišťovaly hrabání  listí po celé obci. Poctivě vyhrabovaly  jednotlivé úseky, aby se na ně za 

několik dní opět vrátily a úklid opakovaly. Vedle  toho zajišťovaly  i úklidové práce po posvícení, uklízely hřbitov nejen na dušičky, náměstí při všech  již proběhlých akcích. Údržba obce v 

průběhu uplynulého období provedla dosazení živých plotů před parkovišti na náměstí. Letošní sucho  i přes pravidelnou zálivku na vysazených habrech udělalo své. Pokračovalo se  i v 

opravě chodníku  v Nové ulici,  v místě,  které bylo  rozježděné díky přejíždění nejen osobními automobily. Na základě nově vzniklé  turistické  trasy  vedoucí mezi Výrovickou přehradou a 

Tulešicemi  bylo  zbudováno  i  nové  odpočinkové  místo,  na  které  vedle  posezení  byly  umístěny  i  dvě  mapy.  Jednou  je  kreslená  mapa  Znojemska  a  druhou  je  infopanel  Višňového.  Na 

jednotlivých prvcích se podílela Nadace Partnerství a Svazek obcí Moravia. Toto místo najdete v návesním prostoru před základní školou hned za dětským hřištěm. V prostoru Pod Starou 

horou provedli pracovníci veškeré práce spojené s úpravou terénu a výsevem nového trávníku ve spojení s nově vybudovaným dětským hřištěm. Provozem bylo nutné provedení oprav na 

herních prvcích dětského hřiště u základní školy. S přicházejícím ochlazením bylo nutné provést všechna proti zámrzná opatření na majetku obce – hřbitov, sběrné místo, správa údržby a 

na  dalších  místech.  Ve  spolupráci  s  firmou  Mores  byla  provedena  vánoční  výzdoba  obce.  Než  se  však  instaluje,  je  třeba  vše  prověřit,  zda  řádně  svítí  a  funguje. Adventní  věnec  nám 

připravilo zahradnictví výchovného ústavu. Jak  již bylo uvedeno připravujeme  instalaci betlému a zvoničky splněných přání. Při  tomto bych chtěl připomenout  i průběžnou řádnou péči o 

především o vzrostlé  stromy a aleje,  které buď provádí údržba nebo  je necháváme provádět dodavatelsky. Vzpomeneteli  si,  jak  silný  vítr  29.  října v  celé  republice a nejen v napáchal 

neskutečný škody. Byly místa, kde obyvatelé byly i čtyři dny bez proudu. Ve Višňové díky průběžné a včasné péči o stromoví, díky odpovědnému rozhodování o životaschopnosti některých 

dřevin k žádným škodám nedošlo. 
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Úhrada poplatků za komunální odpad
Úřad  městyse  upozorňuje  občany,  kteří  neuhradili  poplatek  za  svoz  komunálního  odpadu, 

případně jiné platby, aby úhradu učinili na pokladně úřadu městyse nejpozději do 20. prosince. 

Po  termínu  lze uhradit  převodem na účet 1571872329/0800. Současně upozorňujeme občany 

na povinnost vlastníka nemovitosti  rodinného domu označení číslem popisným.

 

Obměna jodidových tablet

Obměna  jodidových  tablet  vzhledem  k  exspiraci  do  konce  března  2018  těch,  co  máte  v 

domácnostech,  se  uskuteční  na  začátku  příštího  roku.  O  způsobu  provedení  výměny 

budete  včas  informováni.  Jódová  profylaxe  (tj.  souhrn  preventivních,  ochranných  a 

léčebných  opatření  na  zamezení  vzniku  onemocnění  osob,  který  se  aplikuje  při  úniku 

radioaktivních látek a spočívá v užití preparátu obsahující stabilní jód – jodidu draselného) 

se  plánuje  a  připravuje  v  zóně  havarijního  plánování,  tj.  v  okolí  do  20  km  od  Jaderné 

elektrárny  Dukovany.  Tabletami  jodidu  draselného  obyvatelstvo  v  zóně  havarijního 

plánování  JE  Dukovany,  kam  spadá  i  naše  obec,  vybavuje  provozovatel  jaderného 

zařízení  ČEZ a.s. Každých 5 let dochází k jejich obměně.

Úřední hodiny v době Vánoc 
Z  důvodu  čerpání  dovolené  bude  mít  Úřad  městyse  Višňové  úřední  hodny  pro  veřejnost  do 

středy 20. 12. 2017. Po Novém roce je prvním úředním dnem středa 3. 1. 2018. 

Odpadové hospodářství 
Sběrné  místo  Višňové  pracuje  v  zimním  čtrnáctidenním  cyklu,  a  to  v  čase  od  15.00  do  17.00 

hod.

Termíny sběrného místa

Na základě požadavku občanů uvádíme termíny provozní doby na Sběrném místě Višňové:

 Pátek  15. 12. 2017 

Rok 2018: 

 Pátek  12. 1. 2018

 Pátek  26. 1. 2018

 Pátek  9. 2. 2017

 Pátek  23. 2. 2018

 Pátek  9. 3. 2018

 Pátek  23. 3. 2018

 Čtvrtek  29. 3. 2018

Termíny jsou rovněž uvedeny i v celoročních kalendářích vydávaných úřadem městyse. 

Současně se obracíme, a  to nejen na stavebníky  rodinných domů, aby plasty – polystyrenem, 

foliemi  nezaplňovali  kontejnery  na  plasty  u  Sběrného  místa,  ale  raději  v  řádně  zavázaných 

pytlích postavili vedle těchto kontejnerů. Děkujeme. 

EKOKOM 

dovolujeme  si  Vás  informovat  o  množství  odpadů  z  obalů,  které  se  ve  Višňovém  vytřídilo  za 

období  třetího  čtvrtletí  letošního  roku.  V  následujícím  přehledu  také  uvádíme  výši  odměny, 

kterou jsme získali od společnosti EKOKOM, a.s.

Odměna celkem (zaokrouhleno) 35 353,50 Kč.

Z toho:

Odměna za zajištění zpětného odběru 7 560,00 Kč

(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů

(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)

Papír   2,530 t    2 749,60 Kč

Plast   4,446 t  20 003,44 Kč

Sklo   4,417 t    4 635,20 Kč

Nápojový karton                  0,112 t        405,44 Kč

Celkem  11,505 t  27 793,69 Kč

Plán kulturního akcí
 20. vánoční koncert ZŠ a MŠ  ZŠ, MŠ – 17. 12. 

             Setkání u jesliček                                                           24. 12. 

  Štěpánský halový fotbalový turnaj, taneční zábava TJ – 26. 12.

             Vánoční koncert v kostele                              M, FÚ  26. 12.

  Rozloučení s rokem na náměstí             Občané – 31. 12.

Leden

 Filmové vysílání ve Višňovském kině

 Beseda historikem Dr. Kacetlem – I. světová válka

Únor 

 Školní společenský ples                 ZŠ – 2. 2.

 Masopustní rej dětí MŠ po vsi                 MŠ – 9.2.

 Masopust  rej masek  SDH – 10. 2.  

 Společenský ples sportovců    TJ – 16. 2.

 Dětský maškarní ples   ZŠ – 18. 2. 

Inzerce
Lipové dřevo 
 Úřad městyse nabízí měkké palivové dřevo – lípa za 460 
Kč/m3 včetně DPH. Dřevo je k dispozici k odvozu. Tel.: 724 186 
782.
Borové dřevo
 Úřad městyse přijímá objednávky na měkké palivové dřevo 
– borové dřevo za 690 Kč/m3 včetně DPH. Tel.: 515 339 016.
Reklamní předměty
 Na úřadu městyse si můžete zakoupit hrnek s potiskem 
koláže fotografií městyse Višňového. Cena je 200 Kč. Sběratelé 
mají možnost si koupit pamětní minci „120 let SDH Višňové“ za 
100, Kč. 
 V obecní knihovně si můžete zakoupit fotografickou knihu 
Městys Višňové. Cena je 360, Kč. Kniha byla vydaná k výročí 
780 let od první písemné zmínky o obci v roce 2014.
 V Cyklopenzionu si můžete zakoupit kreslenou turistickou 
mapu Brno venkov JIH. Cena mapy je 50 Kč.  Dále zde můžete 
zakoupit i turistickou známku „Višňové“. Její cena je 30, Kč.
Výkup pozemků
Úřad městyse vykupuje nejen zemědělské pozemky za zajímavé 
ceny. Konkrétní cenovou nabídku získáte přímo na úřadě 
městyse. Tel.:515 339 016

Svazek obcí Moravia
Na  základě  podpory  Nadace  ČEZ  v  letošním  roce  Svazek  obcí  Moravia  v  rámci  projektu 

„Bezpečně  na  cyklookruhu  Mikroregionem  Moravia  2017“  pořídil  pro  občany  svých  obcí 

bezpečnostní  a  reflexní  prvky.  Dále  prostředků  využil  k  dovybavení  infrastruktury 

cyklookruhu.  

Dotační programy Ministerstva pro místní 
rozvoj 2018
V  rámci  vyhlášených  dotačních  programů  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  pro  rok  2018 

připravujeme  žádosti,  které  zasahují  několik  oblastí.  První  žádostí  bychom  rádi  získali 

finanční prostředky na obnovu dětského hřiště mateřské školy a doplnění hracích prvků na 

dětském  hřišti  v  Dědině.  V  dalším  programu  bychom  chtěli  získat  prostředky  na  nové 

povrchy  školního  hřiště  a  současně  povrchu  kurtu  u  školy.  Prostředků  dalšího  dotačního 

titulu bychom velmi rádi využili při rekonstrukcích prostorů památníku obětí světových válek 

pod  sochou  svatého  Václava.  Využít  bychom  chtěli  i  programu  na  opravy  místních 

komunikací. Vše je však otázkou, jakým způsobem bude o našich žádostech na Ministerstvu 

místního rozvoje rozhodnuto.

Chodník a dešťová kanalizace naproti 
obecnímu úřadu
Tolik  žádaná  stavební  akce  s  pracovním  názvem  Chodník  a  dešťová  kanalizace  naproti 

obecnímu úřadu, která v sobě zahrnuje odvedení dešťových vod od rodinných domů naproti 

obecnímu úřadu, zbudování chodníků a parkovacích ploch z tohoto prostoru až k autobusové 

točně na náměstí, postoupila do další fáze. V současné době již odbor dopravy při Městském 

úřadu  Znojmo  vystavil  stavební  povolení.  Stavební  povolení  z  odboru  životního  prostředí 

očekáváme na začátku ledna. Vlastní realizaci vedle potřebné dokumentace je třeba provést i 

řádný výběr realizační firmy. Výběrové řízení na dodavatele stavby již bylo vyhlášeno. Vlastní 

stavba by měla být provedena v průběhu II. a III. čtvrtletí roku 2018. 



Višňovský zpravodaj Strana 5

Hokejové utkání „Adámci – Zbytek světa“
Dne 28. 12. se uskuteční na ledové ploše zimního stadionu ve Znojmě utkání „Adámci 

versus Zbytek světa“, a to v ledním hokeji. Zápas se uskuteční od 16.30 hod. Doprava 

pro hráče i diváky bude zajištěna autobusem. 

Obracíme  se  tedy  nejen  na  hráče,  kteří  mohou  posílit  jeden  či  druhý  tým,  ale  i  na 

příznivce,  aby  se  přihlásili  na  tel.  602  963  900  u  p.  Petra Adámka.  Způsob  přepravy 

bude zvolen dle počtu zájemců.

Hospodářský dvůr 
Na  základě  předcházejících  jednání  a  rozhodnutí  Zastupitelstva  městyse  Višňového 

byla  dne  13.  listopadu  2017  podepsána  kupní  smlouva,  na  jejimž  základě  se  stal 

městys  Višňové  novým  majitelem  hospodářského  dvora.  V  současném  čase  musíme 

zajistit nutné opravy střechy těchto významných a cenných objektů. Pro budoucí využití 

těchto  prostor  se  obracíme  i  Vás  občany.  Rádi  využijeme  Vašeho  podnětu  pro 

smysluplné a potřebné využití, k jehož naplnění bychom chtěli v následujících rocích při 

vlastní realizaci využít i dostupných dotačních programů.  

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v 
městysi Višňové – příspěvková organizace
Oznámení
Na návrh příspěvkové organizace stanovilo zastupitelstvo městyse Višňové zvýšení cen vodného a 

stočného.  Vodné  vzroste  o  1Kč/m3,  stočné  pro  nemovitosti  připojené  na  kanalizaci  o  2Kč/m3  a 

stočné  stanovené pro  vyvážení  septiků o 13Kč/m3. Všechna navýšení  jsou  včetně DPH. Ostatní 

položky ceníku se nemění. Ke zvýšení cen dojde až od následujícího odečtového období, tj. od 1. 

května  2018.  Do  té  doby  zůstává  v  platnosti  stávající  ceník,  který  je  platný  od  1.  května  2013. 

Zvýšené platby najdete na svých vyúčtováních až po odečtech, které budou provedeny ke 31. říjnu 

2018.

Informace
Na zasedání zastupitelstva 23. listopadu 2017 byl schválen rozpočet naší příspěvkové organizace 

pro  rok  2018.  Do  rozpočtu  byl  zapracován  plán  následujících  investic  a  oprav,  který  představuje 

sumu 668 000,Kč.

Největší  investicí  (předpokládaná  cena  450  000,Kč)  bude  instalace  česlí  do  vstupní  jímky  ČOV. 

Česle by měly odstranit problémy s hrubými nečistotami, které sem neustále kanalizace přináší. Ke 

snížení objemu  těchto nečistot nedošlo ani po několika apelech na vás odběratele. Proto  jsme k 

této nemalé investici byli nuceni přistoupit.

Dále nás čeká výměna dávkovacího čerpadla chlornanu sodného, který  je přidáván do pitné vody 

pro  její  úpravu.  Na  ČOV  nás  čeká  opět  po  šesti  letech  kalibrace  Parschalova  žlabu.  Toto  je 

ultrazvukové zařízení, které měří množství vyčištěné vody odtékající z ČOV.  

Další  činnosti  už  patří  do  kategorie  menších  a  každoročně  se  opakujících.  Jsou  to  například 

pravidelné výměny části vodoměrů, opravy hydrantů a pravidelné revize zařízení.

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

KONTAKTY:

Dita Perličková Hynek Čada

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

mobil: 724 760 547 mobil: 602 540 205

Zrekonstruovaná vodárna u vinohradu
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Milí čtenáři,
i v  tomto předvánočním čase Vám přinášíme aktuality z višňovské školy. Paní učitelky s 

dětmi  připravují  již  od  listopadu  program  na  jubilejní  20.  vánoční  koncert,  který  se 

uskuteční  3.  adventní  neděli.  Na  konci  listopadu  proběhla  v  mateřské  škole  dílna  s 

názvem Vánoční hraní, kde rodiče s dětmi zdobili vlastnoručně napečené perníčky. Peklo 

se  i  ve  školní  družině,  a  to  „sladké  překvapení“  pro  návštěvníky  vánočního  koncertu.  V 

úterý  5.  prosince  navštívil  i  nás  ve  škole  svatý  Mikuláš  se  svou  družinou,  krátce  u  nás 

pobyl  a  nadělil  dětem  i  dospělým  něco  dobrého  a  zdravého.  Páteční  odpoledne  8. 

prosince patřilo vánoční dílně v základní škole, kterou navštívil rekordní počet zájemců o 

vyrábění vánočních dekorací. Potěšující je, že se rodiče nezapojují pouze jako účastníci, 

ale také  jako aktivní organizátoři dílniček. Ve výtvarné výchově či pracovních činnostech 

vznikají  nápaditá  vánoční  přáníčka,  téměř  v  každé  učebně  najdete  vánoční  výzdobu, 

mnoho kolektivů si nazdobilo i svůj stromeček a přípravy na třídní vánoční besídky jsou již 

také  v  plném  proudu.  Ale  vedle  všech  těchto  aktivit  samozřejmě  probíhá  také  běžná 

výuka, z níž máme pro vás malou ochutnávku. V semináři z přírodopisných předmětů se 

žáci věnují mikroskopování. V  jedné z hodin zkoumali  různé vzorky senného nálevu, ve 

kterých  našli  spoustu  druhů  prvoků:  trepky,  bobovky,  slávinky  a  vířenky.  Díky  využívání 

moderních  technologií  (chytré  telefony)  žáci  mohli  výsledky  svého  bádání  sdílet  s 

ostatními.  S  prvním  sněhem  si  třeťáci  v  angličtině  povídali  o  zimě.  Děti  z  něj  byly  tak 

nadšené, že si toto téma samy „vynutily“. Nejdříve jim v tajence vyšlo slovo WINTER, pak 

se seznámily  se zimní  slovní  zásobou, přečetly  si  ve své miniknížce básničku WINTER 

TIME a také pracovaly s textem IN WINTER. V závěru hodiny je paní učitelka rozdělila do 

skupin,  v  nichž  mohli  spolupracovat  při  plnění  úkolů  v  miniknížce.  Speciální  „WINTER 

ENGLISH“  si  všichni  velmi  užívali.  Na  podporu  výuky  cizích  jazyků  vyučující  vytvořili 

webové stránky, na které se můžete podívat prostřednictvím stránek školy. Všichni vědí, 

že  se  u  nás  ve  škole  nevzdělávají  jenom  děti,  ale  i  učitelé.  Každý  měsíc  probíhají 

projektová  odpoledne  na  podporu  bádání  v  přírodovědných  předmětech.  Škola  je 

vybavena moderní měřicí technikou, se kterou pak pracují vyučující ve výuce a vzájemně 

se  podporují.  Příkladem  je  spolupráce  fyzikářů  s  paními  učitelkami  na  1.  stupni,  kdy  v 

prvouce  prezentují  zajímavé  experimenty  a  společně  se  snaží  děti  pro  přírodní  vědy 

nadchnout. Podobná aktivita probíhá  i  v mateřské škole,  tam paní učitelky každý měsíc 

zařazují projektové dny s přírodovědnou tématikou nazvané Věda je zábava. V listopadu 

proběhl  již  v  pořadí  třetí.  Děti  se  seznámily  s  životem  žížal,  díky  malému  kompostéru 

mohou  dlouhodobě  ve  třídách  pozorovat  život  žížal,  vytváření  chodbiček  a  přetváření 

biologického odpadu v humus. Na konci listopadu obdrželi prvňáci od pana krále odměnu za svoje tříměsíční snažení  Slabikář. Byla to velká slavnost, děti měly velkou radost a povídaly o 

tom kamarádům z ostatních tříd  ještě celý den. Brzy z nich budou opravdoví čtenáři. Čtvrťáci v rámci výuky vlastivědy navštívili Úřadě městyse Višňové. Pan starosta vysvětlil dětem, co 

obnáší  jeho práce, co vše pod obec patří,  jaké akce se ve Višňovém pořádají a s kým obec spolupracuje, co se připravuje nového, ukázal  jim vlajku a znak naší obce a  trpělivě dětem 

odpovídal  na  jejich  dotazy.  V  nejbližší  době  děti  čeká  návštěva  višňovského  zámku.  Deváťáci  byli  na  exkurzi  v  místní  firmě  Dika.  V  pracovních  činnostech  se  totiž  věnují  problematice 

správné volby budoucího povolání. Škola se proto snaží zprostředkovat žákům, co to obnáší být „v pracovním procesu“. Majitel firmy pan Kamil Buchta je provedl po firmě, ukázal, na jakých 

pozicích lidé pracují, jaká je jejich náplň práce, a co se od nich očekává. Po prohlídce pak ještě proběhla přínosná diskuse. Jak vidíte, ve škole se odehrává spousta zajímavých aktivit. Na 

závěr bychom Vás všechny chtěli pozvat na nedělní vánoční koncert. Děkujeme Vám za přízeň a podporu a přejeme radostné Vánoce, zdraví a pohodu v novém roce.            vedení školy 

Článek z archivu slovenské obce Višňové z roku 1989
Dostal jsem od Pavla Havelky dvě fotky,  a k tomu odkaz na 

článek z kroniky slovenské obce Višňové. Mladším ročníkům 

to  asi  nic  říkat  nebude,  ale  já  si  pamatuji,  že  v  roce  1989 

proběhl na našem hřišti poprvé turnaj 4* Višňové. Tehdy vedl 

Tj pan učitel Josef Kulhánek, a myslím, že to byl jeho nápad 

(jakožto učitele zeměpisu na zdejší ZŠ) uspořádat tuto akci. 

Přikládám tedy článek z kroniky slovenské obce a dvě staré 

fotografie, na nichž si lze všimnout ještě starého hřiště,  a již 

zmíněného Josefa Kulhánka.

STRETNUTIE   ŠTYRIKRÁT   VIŠŇOVÉ

Citace z kroniky obce:  „V  tomto  roku sa prvýkrát v dejinách uskutočnilo stretnutie obcí z názvom „Višňové alebo 

Višňová“ z celej našej vlasti. Uskutočnilo sa na Morave vo Višňovom pri Znojme. Stretnutia sa zúčastnilo Višňové 

pri Žiline, Višňové u Znojma, Višňové okr. Příbram, Višňová okres Liberec, Višňové okres Trenčín. Uskutočnilo sa 8. 

a 9. júla. Stretnutie malo športovokultúrny ráz. Odohrali sa priateľské futbalové zápasy. V našej dedine síce nie je 

futbalové  mužstvo,  ale  i  napriek  tomu  sa  naši  chlapci,  mladí  muži  pripravili  na  športové  podujatie.  Od  TJ 

Hrachovište  si  vypožičali  dresy a  zabezpečili  plné obsadenie  futbalovej  jednotky. Tí  ktorých nezaujímal  futbal  sa 

príjemne schladili v  tento horúci deň v prírodnom  jazierku. V podvečer sme všetci navštívili družstevnú pivnicu a 

ochutnávali  rôzne  druhy  moravských  vín.  Večer 

sme sa príjemne pobavili pri hudbe. Druhý deň bol 

opäť  športový.  O  stravu  bolo  postarané  a  bola 

výborná. V nedeľu 9. júla sme sa po obede vrátili 

domov.  Bola  to  zvláštna  a  ojedinelá  akcia.  V 

mnohých  nás  zanechala  nezabnuteľné 

spomienky,  za  ktoré  patrí  nevysloviteľná  vďaka 

poriadateľom  obce  Višňové  pri  Znojme.“  Podle 

této kroniky se tedy zúčastnilo družstev pět. No, to 

už si nepamatuji, ale asi by to šlo dohledat.

Miroslav Mach (převzato z webu 

fotbal.visnove.cz)

Konečné tabulky podzim 2017


