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Vážení občané,

se  skutečně  přicházejícím  jarem Vás  zdravím  tímto  již  42.  vydáním Višňovského  zpravodaje.  Letošní 

Velikonoce byly skutečným předělem jara potvrzujícím pranostiky o tom, že do Velikonoc se skutečným 

stálým  jarním  počasím  nemůžeme  počítat.  Počasí  tohoto  ročního  období  se  i  „podepsalo“  na  účasti 

besedy  „1915 – stoletá vzpomínka na druhý  rok velké války“,  kterou organizovala obecní knihovna ve 

středu 4. dubna. I přesto však další díly cyklu přednášek na téma této „velké“ války budou organizovány. 

Ovšem termíny jejich konání budou v závěru kalendářního roku. Velikonoce tak v současnosti nejsou jen 

největšími křesťanskými svátky předělujícími zimní a letní počasí. Jsou však i obdobím, kdy se mění čas 

z toho zimního středoevropského na ten letní, kdy se denní období posunují blíže k večeru. Další metou, 

kterou  letos  získaly,  je  čas  výměny  pneumatik  letních  za  ty  zimní.  Minulý  zpravodaj  předcházel 

společenskému  plesu  sportovců,  který  nejen  vzhledem  k  přibývajícímu  počtu  návštěvníků,  přibývá  na 

oblíbenosti. Své dělá i výběr hudby a připravený kulturní program. Na ples sportovců, který se uskutečnil 

v  pátek  16.  února,  navazoval  dětský  maškarní  ples  v  neděli  se  skvěle  připraveným  programem  pod 

vedení  základní  školy.  Na  pátek  23.  února  jsme  pro  Vás  připravili  retro  filmové  představení  ve 

višňovském kině. Na programu byla klasika na filmovém pásu 32 „Limonádový Joe aneb Koňská opera“. 

No prostě jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových komedií s nadčasovým humorem. 

Jen  škoda,  že  účast  byla  tak  slabá.  S  podstatně  nižší  návštěvností  se  setkalo  i  letošní  školení  řidičů 

amatérů,  které  pořádal  městys  ve  spolupráci  s  Autoškolou  Kuchynka.  Velmi  pestrý  byl  i  program 

Velikonoc.  Vedle  bohoslužeb  v  jejich  průběhu  jste  mohli  být  přítomni  i  hrkání  s  již  velmi  slábnoucím 

počtem  hrkajících  chlapců,  kteří  touto  činností  nahrazují  „odlétlé  zvony“.  Letošní  jubilejní  40.  ročník 

Oblastní  výstavy  vín  spojený  s  ochutnávkou  měl  velice  zajímavý  program  a  nabídl  stejně  jako  roky 

předešlé kvalitní  vzorky bílých,  růžových  i  červených vín. Větší  tradici mají  jen košty v Jaroslavicích a 

Tasovicích.  Vlastní  výstavě  předcházela  degustace,  která  určila  vítěze  višňovské  výstavy. Tím  se  stal 

Ing. Antonín Saleta  s Tramínem  červeným. Navázal  tak  na  své  vítězství  na  29.  ročníku Znojemského 

koštu,  kde  zvítězil  v  konkurenci  609 

vzorků  vín  Rulandským  bílým.  Vysoká 

návštěvnost  této  akce  je  především 

spojena  s  oblíbeností  nejen  v  regionu, 

ale  i  v  širokém  okolí.  Pondělní  mrskut 

patří  neodmyslitelně  k  tradici  Velikonoc. 

Ve středu po Velikonocích se uskutečnila 

již  zmiňovaná  beseda  PhDr.  Kacetla  ze 

znojemského  muzea    1915.  Poslední 

neskutečně  důležitou  školní  povinností 

pro  ty  nejmenší  byl  zápis  dětí  do  1. 

ročníku základní školy. Ten se uskutečnil 

v  sobotu  7.  dubna.  V  tomto  čase  se  již 

těšíme  a  očekáváme  vystoupení  našich  divadelníků  spolku  Návrat  –  jejich  představení  „Nevěsty  z 

našeho kraje“, které se uskuteční v několika termínech. Tím prvním je dubnový víkend 28. a 29. dubna. 

V sobotu 28. dubna  rovněž můžete navštívit  i  domácí  zabijačkové hody Mirka Kloudy v areálu Dvora. 

Příjemný  aprílový  čas  Vám  přeje  nejen  svým  rozmarným  počasím,  ale  i  společenským  a  kulturním 

programem. 

Velká válka
V  minulém  období  byly  prostřednictvím  obecní  knihovny  uspořádány  dvě 

přednášky PhDr. Jiřího Kacetla s tématem Velké války. První byla věnována roku 

1914, tedy roku zahájení 1. světové války. Druhá pak roku 1915. Ta se uskutečnila 

dne  4.  dubna.  Další  přednášky  tohoto  odborníka  na  historii  1.  světové  války 

připravuje  obecní  knihovna  opět  ve  školící  místnosti  hasičské  zbrojnice. Termín 

bude stanoven na „posklizňový“ podzim kalendářního roku. 

Informace o provozu Úřadu městyse 
Višňové
Sdělujeme  občanům,  že  Úřad  městyse  Višňové,  matriční  úřad  a  stavební  úřad 

budou z provozních důvodů čerpání dovolené uzavřeny ve dnech 30. dubna a 7. 

května 2018. Děkujeme za pochopení.

Mostek u kina
V  uplynulých  dnech  proběhlo  dokončení  stavební  akce  „Oprava mostku  u  kina“, 

která  v  sobě  zahrnovala  kompletní  opravu  mostku  u  kina.  Její  součástí  byla  i 

oprava  koryta  vodoteče  v  rozsahu  daném  mostkem  u  kina  a  mostem  na  silnici 

správy a údržby silnic. V rámci této stavby bylo provedeno i odvodnění místa, které 

bylo  trvale  podmáčeno  spodní  vodou.  Celé  toto  dílo  bylo  prováděno  firmou 

VALDASTAV s.r.o. Tulešice za podpory NADACE ČEZ. 

Mostek na potoku
V uplynulém období  bylo umístěno dopravní  omezení  na přemostění  vodoteče u 

nemovitosti  č.  p.  37.  Tato  značka  je  zde  umístěna  na  základě  odborného 

vyhodnocení  technického  stavu  přemostění.  Rekonstrukce  tohoto  přemostění 

bude zahrnuta do plánu oprav.

Prostor nad údržbou č. p. 183
Na letošní rok plánujeme upravit a zkulturnit prostor po bývalém rodinném domku 

rodiny Adámkových v místě nad budovou údržby č. p. 183 na Žižkově. Vzniknout 

by zde měly prostory pro garážování veškeré obecní techniky. 

Oprava bytu č. 1 v domě č. p. 212
V průběhu měsíce února byla dokončena oprava bytu č. 1 v Obecním domě. Tato 

rekonstrukce  v  sobě  zahrnovala  nové  elektroinstalace  v  celém  bytě,  kompletně 

nové štukové omítky, částečnou opravu vodoinstalace, opravu podlah, kde to bylo 

třeba, instalována byla i nová kuchyňská linka se spotřebiči. Celkový rozsah oprav 

činil dvě stě padesát tisíc. 



Višňovský zpravodaj Strana 2 

živností následovala Josefa Peroutková. V roce 1919 přichází z Vídně pánský krejčí František 

Diviš,  který  se  stává  i  tzv. módním poradcem okolních  švadlen  a  jeho  doporučení  otevírala 

dveře  tovaryšům  v  renomovaných  krejčovstvích  Brně.  Další  dvě  dámské  švadleny  Marie 

Žákovská a Marie Zvěřinová přichází do obce v 1921, kdy následují své muže, zaměstnance 

velkostatku. Vídeňský nobles přináší do obce i obuvník Jakub Nováček (1921) na domě 209. 

Podobně jako i pan Diviš se vymykal svým vstřícným přístupem k zákazníkům i svou mluvou 

– onikáním. Tradiční ševcovství na domě 36 zastupoval Josef Jedlička (1921), jako jediný šil 

vysoké zimní kozačky: na koženém základě plsť až pod kolena. Někteří si na něj vzpomenou 

jako na herce ochotnického divadla a příkladného vlastence. Později na č. 130 otevřela svou 

prodejnu i firma Baťa s vedoucím panem Srnským a opravářem Josefem Urbanem. 

Dvě samostatné živnosti sedlářské vznikají v  roce 1920, Josef Kratochvíl č. 203 a František 

Eliáš  č.  50. Tito  následují  sedláře  hraběcího  (tento  od  roku  1892).  V  30.  letech  se  přidává 

sedlář Antonín Kalina z č. 18. Bratr klempíře Josefa Adámka  (reg. 1921) z č. 149, Jaroslav, 

žije  dodnes.  Dalším  kolářem  na  č.  46  a  48  jsou  bratři  Josef  a Antonín  Jedličkovi  (1914). 

Prvním  stolařem  v  obci  byl  František  Nehybka  č.  35  (1919    1925),  později  známý  jako 

varhaník a muzikant. Silnou konkurencí mu byl František Krchňavy z  č.  17  (1922),  který  se 

vrátil po zkušenostech z Vídně a specializoval se na výrobu kuchyní a ložnic. Jeho nábytek  

na tuto dobu mimořádný, slouží  zdobí některé domácnosti dodnes. 

Podnikavý Josef Pavlík otvírá na č. 202 další svou živnost  šrotování obilí (1929).

Nový obchod se smíšeným zbožím a konečně i v Dědině otevírá v roce 1926 Josef Březina na 

č. 52. František Luňáček z č. 89 je registrován od roku 1911 jako živnostník kramář, od roku 

1931 jako obchodník s koňskými uzeninami.

Obchod se stavebninami zakládá v roce 1929 Jan Adámek na č. 118.

Po  první  světové  válce  zažila  obec  stavitelský  rozmach. Stavěla  se Nová  ulice,  Sokolovna, 

Orlovna, měšťanská škola (210 dětí). Oba stavitelé Jan Homola č. 180 a Cyril Jedlička (1931) 

na č. 203 měli práce více než dost. 

Z  již  zmíněného  pramene  je  k  roku  1930  uváděno  220  domů  a  1097  obyvatel.  Seznam 

obohatili  doktor  zvěrolékař,  sběrna  mléka,  bednář,  dva  sedláři,  tesař,  autodopravec,  dva 

stavitelé,  spolky  Orel,  Sokol,  Myslivci.  Obecního  zvěrolékaře  F.  Havlíka  následoval  Karel 

Nezveda (1930). 

Na holiče Josefa Vrbu a jeho dceru Josefku si někteří z nás pamatují. Velkým zážitkem nás, 

dětí, byla velká zrcadla a postřik voňavky z flakonu, kdy jsme se cítily už jako slečny. Zda bylo 

holičství v obci před rokem 1930 se mi nepodařilo zjistit. Podomní lazebnictví tímto postupně 

zanikalo. Trvalou přinesl do obce holič a kadeřník Miroslav Doupník. Jeho první salon měl v 

malé místnosti u paní Čurdové na č. 146, později na náměstí.

Mistr kominický Petr Šrot s pomocníkem Jaroslavem Mičkalem obhospodařovali od roku 1931 

celé višňovské okolí až do roku 1951.

Antonín  Virgl  přebírá  v  roce  1931  po  Josefu  Pavlíkovi  na  č.  202  obchod  se  spotřebním 

zbožím, včetně benzínového čerpadla.  V Pavlíkově obchodě na č. 30 pokračuje v 30. letech 

„stará“ paní Pavlíková, později  i  její snacha Terezie. Kromě smíšeného zboží, se zde pražila 

jako jediná káva. Současně sloužil obchod jako i oblíbená nálevna. 

I  na  výkup  vajec  musel  být  živnostenský  list.  Tento  měly  Růžena  Indrová  č.  77  na  vejce, 

máslo,  tvaroh,  Terezie  Jelínková  z  č.  81  a  Františka  Hejlková  z  č.  127  na  výkup  vajec.   

Jmenovkyně Růženy  Indrové,  která  přišla  z  Prahy  za manželem,  obchodníkem  s  koňskými 

uzeninami, si otevřela v roce 1931 vedle měšťanky na domě 224 papírnictví. 

Předválečné živnostníky zakončí příště višňovští řezníci a „handlíři“ s dobytkem.

Prameny: 

Živnostenský rejstřík (Státní okresní archív Znojmo)

Zápisy z báně kostela ve Višňovém

Vzpomínky starších žijících občanů                                          Sepsala Marie Svoradová

Živnostníci lV
Obchodníci, kramáři a mistři řemeslníci do 2. světové války

 „Fara, lékař, dvě hospody, pošta, četnická stanice, velkostatek, škola se 165 dětmi, několik 

řemeslníků,  tři  trafiky,  kupecké krámy, z  toho  tři  židovské,  jeden  řezník a pekař. Poměry v 

obci byly neutěšené“,  tak zní zápis z báně Višňovského kostela z roku 1870. Obec měla v 

této době 148 domů a 938 obyvatel.  

Pod několika  řemeslníky se  rozuměli ševci Jakub Košíček z č. 84, Richard Lapeš z č. 97, 

stolař  Lambert  Semotan  z  č.  61,  (všichni  registrovaní  v  roce  1901).  Semotánova  živnost 

zaniká jeho úmrtím v 1. světové válce. Nejstarším kolářem byl pan Smejkal na č. 119. Sem 

se v roce 1899 přiženil František Bojanovský, který se jako kolářský tovaryš vracel z Vidně 

do rodného Křižanova. Při zastávce ve Višňovém se doslechl, že po krátce zemřelém mistru 

je volná kolářská živnost. Oženil se tedy s vdovou Marii Annou Smejkalovou a založil tak v 

obci několikagenerační kolářství. Pan Ošmera, mistr kovářský, je v Živnostenském rejstříku 

bez  čísla  popisného,  zaregistrován  od  roku  1900.  Zakladatelem  dvou  generací  mistrů 

zámečnických  byl  na  čísle  100  Ladislav  Šlapanský.  Krejčí  Karl  Jelínek  (1896)  a  Johan 

Absatz (1906) č. 94. 

Prvními registrovanými obchodníky byli v roce 1901 Josef Jelínek (bez uvedení čísla domu) 

a Karl Diamant na č. 30, Lazar Kater (1902) na č. 130 a Josefa a Johan Píšovi (1903, 1906) 

z č. 126, tito s prodejem másla, vajec, zvěřiny a ovoce.

V  roce 1908 přibyli Josef Hobza  (1908) na č. 129 a Franz Pavlík na č. 30 a č. 39.  (1903, 

1908).  Bližší  obchodní  specifikum  není  u  těchto  živnostníků  uvedeno,  pouze  u  Franze 

Pavlíka na č. 39:  „…obchod se smíšeným zbožím,  lahvovým pivem a  lihovinami v  lahvích 

podle zvyku obchodnického uzavřených…“.  Tímto se liší prodej od tzv. náleven, např. na č. 

69 nebo č. 46. Registrovanou živností  (1904) v  tomto časovém období  je  i prodej školních 

potřeb a kalendářů Antonína Moravce č. 11. Později  rozšiřuje obchod na smíšené zboží a 

benzínové čerpadlo.

Hned vedle na č. 12 si otevírá obchod s  látkami Martin Laštovička (1907). Na č. 76 v roce 

1907 a 1910 se registruje František Vyhnálek s výrobou a prodejem cementových výrobků. 

Rozmach  obce  po  začátku  nového  století  nebyl  zanedbatelný  a  v  rozporu  se  zápisem  z 

báně. 

Hraběcí  velkostatek měl  svoje  řemeslníky,  např.  tesaře,  kováře,  stolaře,  zámečníky…. Od 

roku 1771 provozní mlýn náležel k velkostatku. Mlýn obhospodařovala od roku 1825 rodina 

Neužilova, než Josef Neužil zahynul nešťastnou náhodou v roce 1945.

První porodní asistentkou byla Kateřina Jedličková (roz. Adámková, nar. 1871) z č. 37. Její 

jméno najdete na každém křestním listu a v matrice do roku 1933. 

Poštovní a telegrafní úřad byl založen v roce 1885. 

Zápis z báně z roku 1911 je již obohacen o další hospodu, poštu a telegraf, lékaře, porodní 

asistentku,  hasiče,  těžbu  železné  rudy,  záložnu,  cihelnu,  autobusové  spojení  a  ze 

řemeslníků  je  konkretizováno  pět  krejčích  a  švadlen,  tři  ševci,  tři  pekaři,  dva  stolaři,  dva 

řezníci,  jeden  bednář,  jeden  zednický mistr  a  spolek  živnostníků.  Obec  se  rozrostla  s  28 

domy na 176 a počet obyvatel stoupl na 993. 

Vícegenerační  rodinné bednářství Kudrnových (1915) bylo na čísle 88 a provozovalo svou 

činnost až do roku 1952. O dalším bednářství Josefa Hejlka se nic nedochovalo, byl znám 

více  jako  obecní  bubeník  –  předchůdce  obecního  rozhlasu.  Novým  registrovaným 

zámečnictvím  a  strojnictvím  (1917)  je  živnost  Johana  Zeleného  na  č.  97,  díle  Františka 

Bojanovského  (č.  240)  a  klempíře  Josefa Adámka  č.  149  (1921).  V  rodinné  tradici  až  do 

padesátých let pokračuje jeho bratr Jaroslav a syn Vladimír. 

Na  povolení  své  živnosti  oděvnické  „obmezené“  na  výrobu  ženského  a  dětského  šatstva 

čekala dámská krejčová Matylda Košíček z č. 90 do roku 1914. O rok později  ji se stejnou 

Zpráva o vývoji počtu obyvatel Višňového
Počet občanů Višňového k 31. březnu 2018 je 1065; z toho 535 mužů a 530 žen. 

K 5. 4. 2017 bylo ve Višňovém 1076 občanů; z toho 533 mužů a 543 žen.

Roky 2005 2010 2015 2017

Višňové  1137 1117 1085 1076

Věk. Kategorie:

                             0 – 5 6 17 18 – 29 30 – 39 40 – 49  50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99

Údaje k 5. 4. 2017

Ženy 29 56 79 58 83 76 72 57 31 2

Muži  20 60 90 70 84 79 79 34 13 4

Celkem  49 116 169 128 167 155 151 91 44 6

Údaje k 31. 3. 2018 

Ženy  24 51 77 55 83 77 68 63 30 2

Muži  20 53 97 65 85 79 73 46 14 3

Celkem  44 104 174 120 168 156 141 109 44 5

Co z uvedených čísel vyplývá? Že je nás rok od roku méně. A co je ještě více zarážející, ale z výše uvedených čísel 

přirozené, že jsme za rok „zestárli“. Přichází otázky. Kdo naplní školku? Kdo školu? Pro koho jsou zde úřady? Kolik 

lidí udrží jednotlivé služby? Atd.

Hlášení místního rozhlasu
Na  začátku  února  jsme  si  vyzkoušeli  nový  multifunkční  systém 

hlášení místního rozhlasu. Tento nový systém umožňuje rozesílání 

emailového  hlášení.  Další  oblastí  je  předávání  SMS  zpráv  a 

možnost  poslechnout  si  hlášení  prostřednictvím  záznamu  na 

webových stránkách obce.

Velmi důležitá je možnost časového naprogramování hlášení, které 

již  v  současnosti  funguje. Tím  je  pravidelné  hlášení  v  pondělí,  ve 

středu a v pátek v 16 hodin. 

Vzhledem  k  účelnějšímu  využití  Vás  vyzýváme  k  tomu,  abyste 

využili  možnosti  emailového  hlášení,  pro  které  je  třeba  na  úřadě 

spolu s udáním adresy podat i souhlas se zasíláním těchto zpráv. 

Rovněž nejen pro případ mimořádných událostí nám tento systém 

umožňuje  způsob  bleskové  komunikace  prostřednictvím  SMS 

zpráv. Za tímto účelem Vás vyzýváme k tomu, abyste nám spolu se 

souhlasem v žádosti na úřadě městyse umožnili pro tento účel Vás 

oslovit  varovat prostřednictvím SMS zprávy. 
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Statistika výjezdů JSDH Višňové 2018
datum                 čas vyhlášení událost 

28. 02. 2018 09:51:02 POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ – SKALICE

05. 03. 2018 09:49:05 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – HORNÍ DUNAJOVICE

12. 03. 2018 04:11:05  POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – OLEKSOVICE – 2. st. poplachu

19. 03. 2018 03:09:39 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – PLENKOVICE – 2. st. poplachu 

SDH a JSDH Višňové
Uplynulé dva měsíce u našich hasičů byly 
velice různorodé, hodně práce a na závěr 
převzetí nové moderní cisterny.

Agenti chodící po domech
I v uplynulém období  jste se na nás obraceli, zda víme na úřadě o  tom, že se po obci pohybuje 

agent určité společnosti, který po vás chce „minulou fakturu za energii či plyn“ nebo požaduje další 

údaje.   Mohu Vám sdělit, že tito agenti se na obci nehlásí. Ohlásí se  jedenkrát za rok kominík.  I 

přes skutečnost, že v naší obci platí  jako v jedné z prvních „Zákaz podomního prodeje“, nedá se 

tomuto  jevu  přes  určité  legislativní mezery  zabránit. Nepomohou  tomu  ani  tabulky  na  značkách 

Višňové,  které mají  i  jinde,  což  příležitostně  slýchám. Všechno  je  o  tom,  že  se  ochráníte  sami. 

Čím? Jak? 

 Těmto  agentům  neotevírejte.  Když  jim  otevřete,  nedejte  na  jejich  pěkný  vzhled  či milé 

vystupování. Oni  jsou  v  tom školení. Braňte  se  již  zahájení  jednání  s  nimi. Mají  i  propracované 

postupy  vedení  rozhovorů  tak,  aby Vás  „dostali,  kam  chtějí“.  Zpětné  dokazování  nátlaku  je  pak 

velmi obtížné i pro PČR. 

 V žádném případě  jim nedávejte žádná vyúčtování,  faktury,  z nichž mohou vyčíst Vaše 

osobní údaje, čísla Vašich odběrných míst a podobně. Jsou to údaje, které se dají proti Vám lehce 

zneužít.

 Každá vzájemně dobrá  smlouva má svůj  čas. Taková smlouva se uzavírá na pobočce, 

kde  Vám  ji  řádně  představí,  nikoli  když  Vás  někdo  tlačí,  abyste  rychle  podepsali  něco  „velmi 

výhodného“. A  přitom  podepisujete,  „že  jste  smlouvu  uzavřeli  v  dobré  vůli  a  že  to  nebylo  pod 

nátlakem ani v časové tísni“.

Shodně na tyto skutečnosti Vás upozorňuje i Policie ČR v článku, který jsme zveřejnili v minulém 

čísle. Pro připomenutí a jeho důležitost je uveden i v tomto čísle.       Vladimír Korek 

Asi největší  zátěž na hasiče byla v podobě dvou velkých požárů. Zátěž však  to nebyla  jen 

fyzická,  ale  hodně  psychická,  neboť  požár  12.  03.  2018  v  brzkých  ranních  hodinách  v 

Oleksovicích byl opravdu brutální. Asi nejtragičtější zásah nejen našich hasičů vůbec. Věřím, 

že v každém ze zasahujících hasičů, ať  již dobrovolných nebo profesionálních, zdravotníků, 

ale  i policistů  to muselo zanechat vážný šrám. Pocit bezmoci a zmaru byl opravdu silný. O 

této tragédii toho bylo již řečeno a napsáno hodně a netřeba již to rozebírat. Co se však na 

této  události  potvrdilo,  je  to,  že  jsou  to  právě  místní  dobrovolní  hasiči,  co  jsou  na  místě 

podobných událostí jako první. Například v loni 25. 02. 2017 v sousedních Medlicích, kdy se 

dvě osoby nadýchaly oxidu uhelnatého,  to byli  právě místní  dobrovolní  hasiči,  kteří  dorazili 

jako první a zahájili resuscitaci. Stejně tak tomu bylo i v Oleksovicích, jen bohužel s opačným 

tedy  tragickým  koncem.  Každá  obec  by  měla  mít  hasiče,  kteří  jsou  rychle  akceschopní  a 

nemusí čekat na profesionální složky integrovaného záchranného systému. Vybaveni by měli 

být  (samozřejmě  v  rámci  možností  obce)  potřebnou  technikou  (vozidlo,  dýchací  technika, 

patřičná výstroj, AED atd..), kterou budou umět perfektně ovládat a patřičnými vědomostmi, 

jak při té, které mimořádné události bez odkladu zasáhnout.  

Odbornost u dobrovolných hasičů

K tomu, aby hasiči mohli účinně pracovat, musí mít potřebné vědomosti. Ty získávají pomocí 

školení  a  kurzů  zakončených  patřičnou  zkouškou.  Organizátorem  vzdělávání  hasičů  je 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Školení probíhají buď v budově Územního 

odboru  Znojmo  anebo  přímo  ve  vzdělávacím  centru  v  Tišnově.  Minulý  měsíc  byl  z  naší 

jednotky  jeden  člen  na  pravidelném  školení  strojníků  a  tři  na  školení  velitelů.  Tři  členové 

prošli  dvoudenním  kurzem  Technik  ochrany  obyvatelstva  a  dva  hasiči  v  současné  době 

absolvují  64  hodinový  kurz  obsluhy motorových  pil.  V  červnu  pojedou  dále  tři  členové  na 

týdenní  kurz  strojníků  a  v  druhém  pololetí  5  členů  na  dvoudenní  kurz  nositelů  dýchací 

techniky. Veškeré kurzy pro hasiče jsou zdarma.

Druhý kontrolní den ve firmě WISS 
Czech, poslední přípravy hasičárny a 
převzetí nového vozidla.

29. 3. 2018 proběhl druhý kontrolní den ve  firmě WISS Czech – dodavatele cisterny. Na 

rozdíl od prvního kontrolního dne, který proběhl v polské centrále firmy WISS. Firma měla 

již  cisternu  téměř  hotovou,  a  tak  bylo  dohodnuto,  že  předání  vozidla  a  zaškolení  hasičů 

proběhne v pátek 6. 4. 2018 (oproti plánovanému termínu 26. 4. 2018). Cisternu již hasiči 

převzali  a  prošli  základním  zaškolením.  Nyní  se  budou  učit  novou  techniku  bezchybně 

ovládat. Po najetí  patřičných  kilometrů bude  vozidlo,  po posvěcení,  slavnostně  zařazeno 

do výjezdu. To musí být reálné do letošních žňových prací.

Pozvánka na okrskové kolo v požárním sportu
To letos proběhne ve Višňovém v prostorách před hasičskou zbrojnicí a pořadatelem je SDH 

Višňové. Soutěž bude 12. května od 14.00. Občerstvení bude zajištěno.

Pozvánka na tradiční dětský den – sportovní odpoledne
Ten SDH Višňové uspořádá, jako již pravidelně u příležitosti mezinárodního dne dětí. Letos to 

vychází na 2. června a začne ve dvě hodiny odpoledne. Letos se děti i rodiče můžou těšit na 

novou kapelu a bohatý doprovodný program. Jak na dětském dnu, tak na okrskovém kole v 

požárním sportu si mohou návštěvníci těchto akcí prohlédnout naše nové zásahové vozidlo

Praktická přednáška ve školícím zařízení HZS Tišnov

SCANIA CAS 30/9000/540 S2VH

Pavel Havelka DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
   „Vážení  spoluobčané,  Policie  České  republiky  varuje  před  různými 

podvodníky  a  zloději,  kteří  projíždějí  obcemi  našeho  regionu.  Snaží  se  zejména 

zneužít důvěřivosti a ochoty starších občanů. Pod různými výmluvami se dostanou 

do domu a to je pro ně velká příležitost ke krádeži. Dokazují to dva případy z ledna 

letošního roku. Falešní plynaři kontaktovali starší ženy ve Znojmě a v Božicích. Pod 

záminkou  kontroly  plynu  pak  obě  důvěřivé  ženy  přímo  v  jejich  bytech  okradli.  V 

souvislosti  s  těmito  případy  upozorňujeme  občany,  aby  nedávali  těmto 

podvodníkům a zlodějům šanci. Nezvěte nikoho cizího dovnitř a zavřete před nimi 

dveře. 

 Technici, kteří mají oprávnění ke kontrole plynárenských zařízení, se vždy 

předem nahlásí. Telefonicky nebo písemně kontaktují majitele několik dnů předem a 

na místě samotném se prokáží průkazkou s  fotografií. Občané mají  také možnost 

zatelefonovat na zákaznickou linku 800 11 33 55 (číslo je uvedeno na zadní straně 

průkazu) a ověřit si věrohodnost technika a důvod jeho návštěvy. 

 Jestliže  Vás  bez  oznámení  předem  navštíví  podomní  prodejce  energií, 

máte  právo  se  s  ním  nebavit.  Rozhodně  nepodepisujte  žádné  dokumenty  pod 

nátlakem.  Nechte  si  čas  na  prostudování  a  zvážení  případné  změny  dodavatele 

energií. Nenechte prodejce fotit ani plynoměr, ani elektroměr. Pokud je ve vaší obci 

zákaz  podomního  prodeje,  ihned  volejte  linku  158.  Osoba,  která  tento  zákaz 

nerespektuje, se dopouští protiprávního jednání. Nedávejte těmto lidem šanci.“  

Historické fotografie Višňové
Se začínajícím jarem připravujeme pro Vás program Višňovského kulturního léta 2018. Jak již 

bylo  uvedeno  i  v  minulém  čísle  zpravodaje  letošní  ročník  obohatí  výstava  historických 

fotografií  ze  života  ve  Višňovém.  Pokud  chcete,  aby  se  Vaše  fotografie  stala  součástí  této 

výstavy, pak ji přineste na úřad. Zde ji rádi naskenujeme, abychom Vám originál ihned vrátili. 

Sken  fotografie pak velikostně upravíme pro potřebu výstavy. Děkujeme Vám za poskytnuté 

fotografie. 

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, v.r. tisková mluvčí ÚO Znojmo



Višňovský zpravodaj Strana 4

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.

Nájemní prostory

 Úřad městyse nabízí veřejnosti nájemní prostory za 

účelem podnikání v oblasti služeb ve vrchním patře budově 

Domu s pečovatelskou službou Višňové č. p. 379. Tyto 

prostory jsou k dispozici. Nájemné 400 Kč/m2/rok. Tel.: 602 

640 403.

Práce údržby obce
V  oblasti  pracovníků  údržby  došlo  k  obměně 

pracovníků.  Zde  bych  chtěl  velmi  poděkovat  za 

velmi kvalitní a obětavou práci paní Marii Pokorné 

a  Janu  Páralovi.  Od  1.  dubna  do  údržby  obce 

nastoupili  pan  Pavel  Šarközi  a  Jitka  Vérostová. 

Plnění  pracovních  úkolů  ponejvíce  změnilo  roční 

období. Skončila doba zimní údržby.  Již můžeme 

bilancovat,  a  tak  sdělit  informaci,  že  v  průběhu 

zimního  období  bylo  na  údržbu  chodníků  a 

místních komunikací použito 400 kg soli a 12  tun 

písku. Toto množství plně odpovídá průběhu zimy. 

V  době  před  Velikonocemi  pracovníci  počali  se  zametáním  místních  komunikací  a  chodníků  právě  od  posypových 

materiálů tak, aby na svátky bylo uklizeno. Ve stejném duchu pak pokračovali i v čase po svátcích.  Pracovníci se podíleli i 

na úklidových pracích před a po výstavě vín v sokolovně. Další akcí byly přípravy ploch pod nové travnaté plochy kolem 

hasičské zbrojnice, kde dorovnávali terén a vysévali nové trávníky. V 

této  věci  se  obracíme  na  návštěvníky  Restaurace Grátis,  aby  svá 

kola neodkládali do nově osetých ploch, ale využívali stojan na kola, 

který  zde  má  majitel  restaurace  připravený.  V  tomto  čase  je  již 

puštěná  voda  za  účelem  zálivky  na  místním  hřbitově.  Mezi 

pravidelné  činnosti  patří  sběr  odpadků  po  obci,  svoz  odpadků  z 

odpadkových košů, úklid sběrného místa atd. V současných dnech 

pracovníci údržby provedli jarní úklid parkové plochy kolem bazénku 

mezi obecním úřadem a dětským hřištěm mateřské školky. Zároveň 

s vyhrabáváním záhonů se tedy již rozbíhá sečení travnatých ploch.

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

Na konci měsíce dubna proběhnou odečty stavů vodoměrů za odečtové období 1. 11. 2017 – 

30.  4.  2018.  V  rámci  odečtů  bude  opět  provedena  výměna  části  vodoměrů.  Majitelé 

nemovitostí, kde budou vodoměry měněny, budou o tomto včas informováni. Před provedením 

odečtů  prosím  nachystejte  svoje  vodoměrné  šachty.  Každá  šachta  by  měla  být  po  zimním 

období zpřístupněná a vyčištěná. Toto  je zákonná povinnost každého odběratele. 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. Na fakturách najdete ještě ceny dle původního ceníku. Vodné 20 Kč/

m3, stočné pro nemovitosti připojené na kanalizaci 24 Kč/m3 a stočné stanovené pro vyvážení 

septiků 32 Kč/m3. Ke změně cen dojde od 1. května 2018. Na fakturách tuto změnu poznáte 

až ve vyúčtováních za období 1. 5. 2018  31. 10. 2018.

Nové ceny vč. DPH jsou následující:

 vodné 21 Kč/m3

 stočné pro nemovitosti připojené na kanalizaci 26 Kč/m3

 stočné stanovené pro vyvážení septiků 45 Kč/m3.

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.

KONTAKTY:

Dita Perličková                              Hynek Čada

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

mobil: 724 760 547                mobil: 602 540 205

Chodník a dešťová kanalizace naproti 
obecnímu úřadu

Na  konci  března  proběhlo  předání 

staveniště  firmě  PELÁNSTAV  s.r.o. 

Hrotovice,  která  bude  celou  stavbu 

realizovat.  Technickým  dozorem  investora 

je  Ing.  Ladislav  Křemeček  –  tel.  603  253 

169.  V  oblasti  dešťové  kanalizace  budou 

dešťové  vody  zachyceny  do  dešťových 

vpustí  a  dále  budou  odváděny  novou 

stokou  do  nově  plánované  dešťové 

kanalizace.  Vybudován  bude  chodník 

podél  části  silnice  II/400.  Jedná  se  o 

chodník  délky  185,00  m.  Součástí  stavby 

bude  i  vybudování  parkovacích  stání 

kolmých  a  podélných.  Stavba  s  sebou 

přinese  řadu  omezení,  která  se  budou 

dotýkat  přístupu  k  jednotlivým 

nemovitostem,  omezením  v  parkování 

vozidel  a  především  omezení  v  dopravě.  Provoz  na  komunikaci  II/400  však  nebude 

uzavřen. Pracovní omezení dopravy bude vždy pouze v jednom pruhu. Realizace díla bude 

ukončena v červnu letošního roku. Současně probíhají i další navazující jednání s vedením 

správy  a  údržby  silnic  v  otázce  úprav  a  oprav  silnici  v  tomto  úseku.  První  jednání  se 

uskutečnilo  dne  9.  dubna  s  vedoucím  oblasti  SÚS  Znojmo  Ing.  Jaroslavem  Kosíkem.  V 

současných dnech se již plně rozběhla pokládka nového ramene dešťové kanalizace, které 

bude odvodňovat prostranství před domy naproti obecnímu úřadu. 

Plán kulturního akcí
Duben Zabijačka pana Kloudy ve Dvoře  Měs – 28. 4.

 Divadelní představení „Nevěsty z našeho kraje“ Návrat – 28., 29. 4. 

 Taneční zábava – ARTEMIS  TJ – 28. 4. 

 Pálení čarodějnic na hřišti – občerstvení zajištěno  30. 4. od 16.00 hod. 

Květen Divadelní představení „Nevěsty z našeho kraje“ Návrat – 6. 5.   

 Zápis dětí do MŠ, Den otevřených dveří  MŠ – 7. 5.

 Hasičské okrskové závody v požárním sportu  SDH – 12. 5.

 Višňovská patnáctka  ZŠ – 20. 5.

 Divadelní představení „Nevěsty z našeho kraje“ Návrat – 20. 5.  

Červen Dětský den                 SDH – 2. 6.

 Vítání občánků               Měs – 3. 6.

 Závěrečná slavnost MŠ MŠ – 15. 6.

  Školní akademie  ZŠ – 22. 6.  

  Tradiční pouť TJ, Měs – 22. – 24. 6.

. taneční zábava                 TJ – 22. 6.

. stavění máje TJ – 22. 6. 

. zvaní chasou na nedělní zavádění  TJ – 24. 6. 

. tradiční zavádění chasy pod májí                 TJ – 24. 6.

Odpadové hospodářství 
Sběrné místo Višňové pracuje v letním provozu, tj. každý pátek, a to v čase od 15.00 do 

17.00  hod.  Uložit  zde můžete  železný  odpad,  bioodpad  –  dřevní  hmotu,  travní  hmotu, 

apod.,  veškeré  elektrospotřebiče,  svítidla,  vysmažené  oleje  v  PET  lahvích,  nápojové 

kartony, pneumatiky, plechovky od barev, další nebezpečný odpad – autobaterie, vyjeté 

motorové oleje. V  průběhu  letošního  roku pořídíme prostřednictvím dotace  ze SFŽP,  o 

kterou  jsme  požádali  prostřednictvím  svazku  obcí  DANÍŽ,  štěpkovač  pro  potřebu 

sběrného místa.

Nákup pozemků
Městys Višňové oslovuje Vás občany ve věci výkupu pozemků v katastrálním území obce 

Višňové  za  výhodné  ceny.  O  Vašich  nabídkách  i  orné  půdy  nás  můžete  informovat 

prostřednictvím telefonu (515 339 016, 602 640 403), či jednat osobně na úřadě městyse. 

Nabídneme Vám  rozhodně  zajímavou  cenu. Předem děkujeme  za Vaše  nabídky,  neboť 

vlastnictví  pozemků  nám dává  předpoklad  realizace  dalších  projektů.  Jedná  se  nejen  o 

možnosti další výstavby, ale i např. projekty za účelem zadržení vody v krajině, inženýrské 

sítě apod. Získání pozemků v záměrech plánovaných lokalit je často ze strany stávajících 

vlastníků  podmiňováno  směnou  pozemků  v  jiných  lokalitách.  Nejen  proto  je  pro  nás 

vlastnictví pozemků tak potřebné.     
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Výsledky 3. kola – jaro 2018 

Muži „A“ tým 

TJ Višňové „A“ – Jezeřany „A“  0 : 1  (0 : 1) SESTAVA: Indra Lukáš, Novák Marek, Březina 

Roman, Havlík Jakub, Indra Tomáš ©, Adámek Josef, Čech Petr, Adámek Dominik, Sláma 

Josef,  Brodík  Rostislav,  Adámek  Václav  ml.  NÁHRADNÍCI:  Kláris  Lukáš,  Šnajdar  Jan, 

Adámek  Václav  st.  TRENÉR: Adámek  Jiří.  Naše  mužstvo  mužů  „A“  sehrálo  svůj  první 

domácí  zápas. Prvních patnáct minut  jsme byli  aktivnějším mužstvem, poté hosté  začali 

přebírat  aktivitu.  Byli  důraznější  v  osobních  soubojích,  lépe  kombinovali.  V  30.  minutě 

vyrobila  naše  obrana  chybu,  kterou  hosté  potrestali  vedoucí  brankou.  V  druhé  půli  se 

obraz  hry  nezměnil,  nedokázali  jsme  si  vypracovat  žádnou  vyloženou  příležitost  ke 

srovnání. Hosté kontrolovali svoje vítězství.

1 Jezeřany A 15 10 2 3 32:29 32

2 Únanov A                 15 9 2 4 49:24 29

3 Starý Petřín 15 7 4 4 37:32 25

4 FK Znojmo B 15 7 3 5 38:30 24

5 Dobšice B 15 7 2 6 40:36 23

6 Hostim       15 7 2 6 40:38 23

7 Višňové A                15 5 7 3 27:21 22

8 Jaroslavice A 15 7 1 7 39:34 22

9 Práče A     15 6 2 7 29:34 20

10 Litobratřice 15 5 4 6 33:38 19

11 Božice A    15 5 3 7 30:31 18

12 Hostěradice 15 5 2 8 34:40 17

13 Suchohrdly 15 5 1 9 34:38 16

14 Chvalovice 15 2 1 12 19:56 7

Muži „B“ tým 

TJ Višňové „B“ – Rybníky 3 : 4 (2 : 1) STŘELCI: Jedlička Pavel 2 x, Jelínek Dominik 1 x 

SESTAVA: Vyhnálek Vojta, Jelínek Tomáš, Ouroda Petr, Havlík Tomáš, Kláris Lukáš, Mach 

Miroslav  ©,  Jelínek  Dominik,  Jedlička  Pavel,  Adámek  Václav  st.,  Klaudinger  Pavel, 

Adámek  Dominik  NÁHRADNÍCI:  Šuba  Přemysl,  Adámek  Jakub,  Bauer  Filip,  Scharf 

Roman TRENÉR: Coufal Jan. Veliká škoda, nic víc, nic míň. Vedeme v 73. minutě 3 : 1 a 

za 17 minut prohráváme 3 : 4. Nerozumím tomu.

1 Loděnice     12 9 1 2 36:15 28

2 Miroslav C 12 9 1 2 39:20 28

3 Rybníky      12 9 0 3 34:17 27

4 VIŠŇOVÉ „B“ 12 8 2 2 50:17 26

5 Branišovice 11 7 1 3 28:15 22

6 Dobřínsko 12 4 2 6 33:32 14

7 Prosiměřice B 11 4 1 6 26:38 13

8 Tavíkovice 12 3 0 9 13:26 9

9 Petrovice                 12 3 0 9 21:41 9

10 Trstěnice    12 3 0 9 22:59 9

11 Olbramovice B 12 2 0 10 25:47 6

Dorostenci

SK Pozořice – TJ Višňové 0  :  2  (0  :  1) STŘELCI: Šuba Přemysl  1  x  z penalty, Adámek 

Jakub  1  x  SESTAVA:  Adámek  Petr,  Jelínek  Tomáš,  Adámek  Jakub,  Jelínek  Dominik, 

Scharf  Roman,  Bauer  Filip,  Ouroda  Petr  ©,  Šuba  Přemysl,  Jedlička  Pavel,  Tesař  Petr, 

Procházka  Tomáš.  NÁHRADNÍCI:  Fiala  Lukáš,  Vališ  Radim,  Kadlík  Vojtěch  TRENÉR: 

Jelínek Tomáš. V neděli  jsme zajížděli  na hřiště SK Pozořic. Počasí bylo  větrné a hřiště 

hrbolaté. To se také podepsalo na hře obou mužstev. My jsme měli větší štěstí. Podařilo se 

nám vstřelit hned ve 4. minutě gól. Tento stav  jsme drželi až do poslední minuty zápasu, 

kdy nám sudí přisoudil penaltu, kterou jsme zvýšili náskok na 0 : 2. Hned po penaltě zápas 

ukončil. Díky za bojovnost v takových podmínkách. Díky kluci.  

1 FK Znojmo 15 12 2 1 67:22 38

2 TJ Sokol Novosedly 16 11 2 3 53:28 35

3 TJ Prosiměřice 15 11 0 4 58:21 33

4 FC Moravský K. 15 10 2 3 38:20 32

5 TJ VIŠŇOVÉ 15 10 1 4 56:31 31

6 FC Pálava Mikulov 15 9 1 5 38:40 28

7 SK Tuřany 15 7 1 7 29:30 22

8 TJ Sokol Pohořelice15 6 3 6 44:25 21

9 Vojkovice/RAFK 15 5 1 9 39:42 16

10 FC Rakšice 15 4 2 9 44:53 14

11 Zastávka/Zbýšov 15 4 2 9 25:39 14

12 FC Miroslav 15 4 2 9 31:51 14

13 SK Pozořice 15 2 2 11 29:57 8

14 SK Řečkovice 16 0 1 15 10:102 1

Starší žáci

TJ Višňové – Miroslav 1 : 1 (0 : 1) SESTAVA: Indra Michal, Indra Lukáš, Beran Jiří, Adámková Adéla ©, Adámek Lukáš, 

Pelaj  Libor,  Klíčník  Jakub,  Saleta Vojta,  Jelínek  Jakub,  Kellner  Jan, Mairinger Petr, Holý Martin,  Šnábl  Jan,  Kudrna 

Matěj, Adámek Karel, Holý Martin STŘELCI: Adámek Karel 1x TRENÉŘI: Adámek Jiří a Indra Lukáš Holky a kluci měli 

těžký zápas ve skupině prvních 4 nejlepších  týmů na okrese Znojmo, do které postoupili po podzimní části. Paráda, 

kluci a holky, děláte radost rodičům, nám a hlavně trenérům. 

1 Tasovice    1 1 0 0 5:1 3

2 Višňové     1 0 1 0 1:1 1

3 Miroslav    1 0 1 0 1:1 1

4 Hostěradice 1 0 0 1 1:5 0

                                                                                                                                                             Tomáš Jelínek

Obecní dvůr
Obracíme  na  Vás  občany,  abychom 

od  Vás  získaly  podněty  pro  záměry 

budoucího využití těchto budov. Rádi 

vyslechneme  Vaše  návrhy  a 

myšlenky,  které  nám  poskytnete  a 

kterými  nám  rozšíříte  možný  obzor 

účelného budoucího využití. Předem 

Vám  děkujeme,  a  těší  nás  Váš 

zájem. 

Historické fotografie 
Višňové
Se  začínajícím  jarem  připravujeme 

pro  Vás  program  Višňovského 

kulturního  léta  2018.  Jak  již  bylo 

uvedeno i v minulém čísle zpravodaje 

letošní  ročník  obohatí  výstava 

historických  fotografií  ze  života  ve 

Višňovém. 

Pokud chcete, aby se Vaše fotografie 

stala  součástí  této  výstavy,  pak  ji 

přineste  na  úřad.  Zde  ji  rádi 

naskenujeme,  abychom  Vám  originál 

ihned  vrátili.  Sken  fotografie  pak 

velikostně  upravíme  pro  potřebu 

výstavy.  Děkujeme  Vám  za 

poskytnuté fotografie. 


