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Vážení občané,

tento srpnový zpravodaj vychází v době letního času, v době prázdnin a dovolených. 

Minulým  zpravodajem  jsme  se  loučili  v  době  před  višňovskou  poutí,  závěrem  školního  roku,  před 

začátkem letních dvouměsíčních prázdnin, před časem dovolených, ale i před časem letní zemědělské 

sezóny, žní, průběžné sklizně různých druhů zelenin. 

Na  závěr  školního 

roku  připravili  žáci 

se svými pedagogy 

tradiční  školní 

akademii.  Na 

fotbalovém hřišti se 

sešli  rodiče  a 

přátelé  školy,  aby 

se  tak  podělili  o 

kulturní  program, 

který  si  připravili 

žáci  jednotlivých 

tříd a skupin.

Následující  víkend 

byl  pro  Višňové 

víkendem 

pouťovým.  Na 

pátek  připravili 

sportovci  místního 

fotbalového  oddílu 

taneční  zábavu  se 

skupinou  Team 

rock.  V  sobotu 

vyrazili  chlapci 

chasy  pro  máji, 

kterou  v  průběhu 

odpoledne vztyčili před Restaurací U Brázdů poté, co ji děvčata nazdobila. V neděli se višňovská chasa 

zúčastnila sváteční mše svaté. Po ní chlapci spolu s dechovou hudbou Dúbravankou vyšli, aby pozvali 

na  odpolední  zavádění  všechny  místní  a  hosty.  Zavádění  v  nových  krojích,  které  pořídila  obec,  se 

uskutečnilo  pod 

májí  před 

Restaurací  U 

Brázdů.  Nové 

obecní  kroje 

nahradily  ty  letité, 

které  byly  ve 

vlastnictví  Svazku 

obcí Moravia.

Začátek  července 

patřil  8.  ročníku 

Višňovského 

kulturního  léta, 

který byl zahájen 4. července při prvním filmu  filmového  festivalu. V průběhu čtyř promítacích dnů  tak 

měli diváci možnost shlédnout tyto filmy:  Špunti na vodě, Bezva ženská na krku, Čertoviny, Po strništi 

bos. Filmy promítal Kinematograf bratří Čadíků. Pro višňovské však byla pravděpodobně nejpoutavější 

Výstava historických fotografií Višňového, která byla každý den až do pondělí 9. 7. připravena ve školící 

místnosti hasičské zbrojnice. Sobotní podvečer ožilo nádvoří zámku LiStOVáNím Lukáše Hejlíka knihou 

„Nejlepší kniha o Fake News!!!“, kterou představili brněnští herci za přítomnosti autora Miloše Gregora. 

Neděle patřila rockové hudbě. V zámeckém parku se příznivcům v průběhu odpoledne představily tyto 

skupiny:  BLACKOUT,  OLD ARCUS  a  BABYLON.  Jak  již  bylo  na  počátku  uvedeno,  letní  měsíce  patří 

prázdninám  a  dovoleným. Ale  nejen  to.  O  pracovních  a  stavebních  akcích,  které  v  průběhu  prázdnin 

realizuje obec, se dočtete v následujících článcích tohoto zpravodaje.

Vážení spoluobčané,
jmenuji  se  Vladislav  Popelka  a  jsem 

nastupující  ředitel  Výchovného  ústavu, 

střední školy a školní jídelny ve  Višňovém. 

Pocházím  z  Bystřice  nad  Pernštejnem  v 

okr. Žďár nad Sázavou na Vysočině.  Je mi 

47  let.  Vyučil  jsem  se  automechanikem, 

poté  jsem  studoval  dopravní  průmyslovou 

školu a následně Pedagogickou fakultu MU 

v Brně. Dále jsem studoval postgraduální studium na UK v Praze. Pracoval jsem 

u  PČR  jako  velící  důstojník.  Po  odchodu  od  policie  jsem  pracoval  na 

manažerských  pozicích  v  Agru  Měřín,  Technických  službách  v  Bystřici  nad 

Pernštejnem  a několik  let v Rilta Enviromental v Dublinu v Irsku. Po návratu do 

České republiky jsem začal pracovat ve Výchovném ústavu v Olešnici na Moravě 

jako vychovatel a učitel. 

Chtěl  bych  tímto  upozornit,  že  Výchovný  ústav  ve  Višňovém  povedu  co 

nejsvědomitěji a budu se snažit zámek a zámecký park co nejvíce otevřít široké 

veřejnosti.  Znamená  to,  že  ústav  budu  co  nejvíce  přibližovat  běžnému  životu  a 

snažit  se  veřejnost  co  nejvíce  vtáhnout  do  dění  v  zámku.  Slibuji,  že  budu  úzce 

spolupracovat s vedením městysu Višňové a dbát na to, aby provoz výchovného 

ústavu co možná nejméně  negativně ovlivňoval život ve Višňovém. Rovněž budu 

dbát  na  to,  aby  se  zámek  a  okolní  park  nadále  rozvíjel  a  zveleboval  a  stal  se 

zeleným místem klidu pro lidi dobré vůle. 

Děkuji za pozornost Vladislav Popelka

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.     

Potulující se kočky
Na základě článečku z minulého zpravodaje „Ohlašovací povinnost – psi“, který 

se dotýkal i škod páchaných potulujícími se kočkami, jsem obdržel informace ke 

zveřejnění  pro  občany  –  chovatele  volně  se  toulajících  koček.  Čtenářka  a 

chovatelka  mi  předala  ke  zveřejnění  odkaz  na  společnost  www.felitikastruje.cz, 

která kočky kastruje za účelem, aby se dále nepřemnožovaly. 

Potulující se psi
V  průběhu  minulých  dnů  jsme  byli  několikrát  upozorněni  na  potulující  se  psy. 

Prvním případem byl  rotvajler. To, že pes může chabě zabezpečenou zahradou 

utéct,  jsme  majitelku  upozorňovali  několik  dnů  před  nastalou  událostí.  Podnět 

jsme obdrželi od občanů. I přesto však majitelka ani poté, co pes skutečně utekl 

a  ohrožoval  lidi,  neopravila  plot  řádným  způsobem.  K  jeho  útěku  však  došlo 

znovu.  Nevím,  zda  po  opakovaném  upozornění  a  upozornění  policie,  majitelka 

vzala  možná  rizika  na  plné  vědomí.  V  druhém  případě  se  pak  jednalo  o  fenu 

volně  se  pohybující  především  v  části  Rajčula.  Tuto  lokalitu  jsme  několikrát 

denně projížděli. Bohužel  jsme na ni  nenarazili. Vzhledem k  tomu,  že nemáme 

odchytovou  službu,  je  velmi  obtížné  plachého  nebo  naopak  psa  bojové  rasy 

odchytit. To se však nakonec díky velmi odvážným občanům podařilo. Fena byla 

odvezena do útulku, kdy za ni bylo uhrazeno vstupní vyšetření. Následně za ni 

bude  městysem  Višňové  hrazen  každodenní  poplatek  70  Kč.  V  případě  její 

březosti bude poplatek hrazen tento denní poplatek i za štěňata.
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Volební  program  našeho  sdružení  se  vedle  plnění  všech  povinností  bude 

zaměřovat na tyto oblasti:

• Udržení finanční stability městyse Višňového

• Podpora bytové výstavby a výstavby rodinných domů

• Údržba  a  rozvoj  místních  komunikací,  veřejných  prostranství, 

veřejného osvětlení a místního rozhlasu 

• Spolupráce  se  státními,  krajskými  a  veřejnými  orgány  při  rozvoji 

městyse 

• V  rámci  dotačních  programů  EÚ,  MMR,  MŽP  a  dalších  zajišťovat 

rozvoj  zeleně a  ekologických opatření,  zejména  za účelem udržení  vody  v 

krajině

• Efektivně  využívat  vyhlašované  dotační  tituly  k  rozvoji  občanské 

vybavenosti 

• Podpora  školství,  vzdělávání  a  podmínek  pro  vzdělávání  školy  a 

školky, podpora komunitních aktivit školy 

• Provozování  vodovodu  a  kanalizací  prostřednictvím  příspěvkové 

organizace obce

• Zabezpečení  a  rozvoj  sportovišť  pro  všechny  věkové  kategorie, 

podpora sportovních aktivit a volnočasových činností

• Rozvíjet  a  nadále  podporovat  poskytování  sociálních  služeb 

občanům

• Zajištění  a  rozvoj  kulturního  života  v  obci,  organizace  a  podpora 

veškerých  kulturních  a  společenských  akcí  včetně  Višňovského  kulturního 

léta  

• Podpora místních zájmových skupin a spolků, spolupráce s místními 

spolky a zájmovými sdruženími

Komunální volby 
Počet členů pro volby do Zastupitelstva městyse Višňového pro volební období 2018 – 2022 byl 

na 45. zasedání dne 21. 6. 2018 stanoven višňovským zastupitelstvem na 11 zastupitelů.

Volební okrsek ve Višňovém bude stejně  jako volby předešlé  jeden. Místem voleb bude školící 

místnost hasičské zbrojnice ve Višňovém na č. p. 213. Místo bude označeno. Volební místností 

již nebude kancelář starosty na úřadě městyse. 

Volby se uskuteční v pátek a sobotu 5. a 6. října 2018, a to v čase pátečním od 14.00 do 22.00 

hod. a sobotním od 08.00 do 14.00 hod. Přijďte dát svůj volební hlas. 

 „VIŠŇOVŠTÍ NEZÁVISLÍ“  kandidátka
1. Vladimír Korek  51 Speciální pedagog Bez politické příslušnosti

2. Pavel Havelka  39 IT technik Bez politické příslušnosti

3. Josef David 54 Stavební inženýr               Bez politické příslušnosti

4. Miroslav Svoboda              39 Programový manažer  Bez politické příslušnosti

5. Vladimír Vališ 48 Lesní inženýr Bez politické příslušnosti

6. Tomáš Jelínek 39 Elektrotechnik Bez politické příslušnosti

7. Václav Adámek  43 OSVČ               Bez politické příslušnosti

8. Martin Chládek 36 Elektrotechnik Bez politické příslušnosti

9. Karel Adámek 50 Vychovatel  Bez politické příslušnosti

10. Jakub Buchta 29 Barman, recepční               Bez politické příslušnosti

11. Jan Šnábl 43 Elektrotechnik Bez politické příslušnosti

VOLEBNÍ PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „VIŠŇOVŠTÍ NEZÁVISLÍ“

Vážení spoluobčané,

hlavními zásadami programu, se kterými vstupujeme do komunálních voleb 2018, jsou 

i  nadále  otevřená  komunikace  s  občany,  zvýšení  informovanosti  o  dění  v  městysi, 

monitorování  potřeb  a  názorů  občanů,  posilování  jejich  osobní  odpovědnosti  a 

příslušnosti k Višňovému. 

Přestože Na Kopečku prodejna masa nebyla, prodával příležitostně pan Karbaš své výtečné 

koňské klobásy až do padesátých let.

Zda  hospodářská  krize  30.  let  byla  podnětem  rozšíření  prodeje  masových    koňských 

výrobků,  může  být  dohadem:  Rudolf  Indra  na  domě  č.  212  (1930),  s  koncesí  prodeje 

koňských  výrobků,  dále  jeho  bratr  Jan  (1931)  s  obchodem  dobytka,  Jan  Vyhnálek  č.  201 

(1931) s obchodem s drůbeží, kůzlaty, zvěřinou, vejci, ovocem a výkupem kožek a závěrem 

dříve  již  jako kramář uvedený, František Luňáček z č. 89 s obchodem s koňskými výrobky 

(1931). Žijící pamětníci vzpomínají na pana Luňáčka už jako na pekaře.

Posledním  obchodem  se  smíšeným  zbožím  před  2.  světovou  válkou  je  obchod  družstva 

Včela na č. 17 s vedoucím panem Fučíkem, který přišel do obce po obsazení pohraničí.  

Někteří  z  pamětníků  s  úsměvem  připomínají  tzv.  vápeníka  a  prodavačku  s  kvašenými 

okurkami.

Před  vozem  s  kusovým  vápnem,  někdy  i  se  sudem  hašeného  vápna  jel  pán  na  kole  se 

zvonečkem v  ruce a hlasitě  volal:  „Vápno,  vápničko!“. Oblíbeným  rodičovským výchovným 

napomenutím bylo „Řveš (mírněji „křičíš“) jako vápeník!“. 

Podobně projížděla obcí na voze paní Svobodová z Domčic s bečkou kvašených okurek. 

V roce 1924 bylo v obci ustaveno „Družstvo 

pro  automobilovou  dopravu  osob  a  zboží 

zapsané  společenstvo  s  ručením 

obmezeným  ve  Višňové“.  Dále  pak  v 

Živnostnickém  rejstříku  uvedeno  jako 

„periodická  doprava  zboží  a  neperiodická 

doprava osob automobilem, Višňové č.  37, 

zodpovědný  zástupce  Josef  Adámek“. 

Předsedou družstva byl Antonín Kuchyňka, 

mlynář z Horních Dunajovic a jednatelem J. 

Šafář, učitel ze Znojma. 

Podíly  byly  vypsány  na  500  Kč,  celkem  bylo  složeno  130  000  Kč,  byl  zakoupen  autobus 

firmy  LaurinKlement. Autobusová  linka  na  trase  o  40  km  ZnojmoMoravský  Krumlov,  přes 

Višňové začala jezdit 26. června 1924.

Ze  všech  mně  dostupných  pramenů  jsem  se  snažila  uvést  všechny  živnostníky  v  obci  do 

roku 1935. V případě, že nevědomého opomenutí, se všem omlouvám a se zájmem údaje 

doplním. 

Sepsala Marie Svoradová

Prameny: 

Živnostenský rejstřík (Státní okresní archív Znojmo)

Matriky Višňového 18001900 (Zemský archív Brno)

Matriky Višňového 19011930 (Obecná úřad Višňové)

Zápisy z báně kostela ve Višňovém

Vzpomínky starších žijících občanů

Foto

Pohlednice – první pošta v obci

Ze Živnostenského rejstříku

Živnostníci V.
V roce 1907 se přistěhoval z Římova u Želetavy pan Jan Novák s rodinou. Na koupeném 

domě č. 6 provozoval svou řeznickou živnost. Zápis z báně kostela z roku 1911 se vztahuje 

zřejmě k tomuto řezníkovi.  Roku 1911 se žení do Višňového pan Jan Havlíček ze Želetic, 

kde  působil  na  živnosti  hospodské  a  řeznické.  Dům  č.  87,  do  kterého  se  manželé 

Havlíčkovi  nastěhovali,  je  jedním  ze  zajímavých  domů  v  obci.  Byly  tu  vlastně  dva  se 

stejným číslem. Zda často se střídající obyvatelé byli vlastnící či nájemníci, nevíme jistě. S 

určitostí zde bydleli na počátku majitel Franz Hubaczek, domkář, (1825), hraběcí  lékař Dr. 

Emil  Schusswohl  nebo  obchodník    dříve  zprostředkovatel  nemovitostí  Václav  Strašil 

(kolem 1900 po 1925). Svou  řeznickou živnost  registruje  Jan Havlíček  ve Višňovém až v 

prosinci  roku  1919  a  to  na  nově  koupeném  domě  č.  114.  Současně  uzavírá  koncesi 

řeznickou v Trstěnicích.  

Další  pozoruhodností  domu  87  je  dvoupatrový  sklep.  Dolní  sklep  sloužil  panu  Havlíčkovi 

jako  chladírna  a  prostor  na  vyvěšení  masa,  háky  na  maso  zde  visí  dodnes;  ze  sklepa 

pokračovala chodba pod náměstím před domy č. 10, 11, 12 a 13. Tato údajně navazovala 

na  chodbu  zámeckou.  I  současní  majitelé  těchto  čtyř  domů  potvrzují,  jak  zem  při 

přejezdech pouťových technik duní a vibruje. Někteří z pamětníků potvrzují bývalý vchod do 

případných podzemních prostor na náměstí někde okolo sochy sv. Floriana. V posledních 

dvaceti  letech  vzbudily  tyto  podzemní  prostory  zájem  dvou  historiků,  kteří  hledali  v  obci 

sklepy z dob habánské činnosti. Doposud není jejich otázka zodpověděna.

Na prodejnu Havlíčkova řeznictví si někteří v obci vzpomenou. Málokdo ví, že na domě č. 

114  byla  od  roku  1875  pošta  (prvními  poštmistry  v  obci  byli Antonín  Seethauler  a  Josef 

Gärtner). Později sloužil dům polesnému Kleinovi na odpočinku nebo majorovi c.k. pěšího 

pluku  č.30  ve  Lvově  Janu  Wurzingerovi  ve  výslužbě.  Bydlel  zde  i  řídící  učitel  dvoutřídky 

František  Jirda. Zda po domkaři Martinu Meixerovi  (1825)  koupila  dům č.  114 obec nebo 

hrabě, se mi nepodařilo vypátrat. 

O  devět  let  později  (1928)  převádí  Jan 

Havlíček starší, řeznictví na svého syna 

Jana  a  sám  žádá  o  koncesi  na  nákup 

jatečného  dobytka  s  poznámkou  „stáje 

pro  dobytek  postaveny“  (viz. 

Živnostenský  rejstřík).  Po  2.  světové 

válce  byl  obchod  zařazen  pod  družstvo 

„Včela“,  později  v  padesátých  letech 

pod  „Jednotu“.  Zajímavostí  v  živnosti 

bylo  i  povinné  odevzdávání  kruponu 

(kvalitní  část  kůže  na  hřbetě)  z  domácích  vepřových  zabíječek,  během  doby  Jednoty  i 

vykupování šneků (zahradních hlemýžďů), hub, medu, ovoce, šípků, a sádla. 

Jan Havlíček mladší, se s prodejnou loučí při nástupu do penze v roce 1972 a prodejna se 

stěhuje do bývalého hraběcího objektu, dnes Hasičské zbrojnice. V roce 1974 se řeznictví 

stěhuje do nové  dnešní budovy Jednoty – později na pultový prodej samoobsluhy. 

Koncesi  na  zprostředkování,  koupi  a  prodeje  jatečních  zvířat  získává  v  roce  1927  Josef 

Karbaš z č. 20, který se do Višňového přiženil z obce Střížov nedaleko Luk nad Jihlavou. 
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Statistika výjezdů JSDH Višňové 2018
č.   datum             čas vyhlášení      událost 

10, 29.06.2018 09:06:49, POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ – HORNÍ DUNAJOVICE

11, 08.07.2018 00:06:34, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – SKALICE

12, 09.07.2018 12:01:57, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – PŘESKAČE

13, 12.07.2018 17:48:16, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – ÚNANOV –2.st.poplachu

14, 13.07.2018 17:46:39, POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – PROSIMĚŘICE

15, 14.07.2018 09:57:47, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – TAVÍKOVICE

16, 15.07.2018 10:12:51, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – PŘESKAČE

17, 17.07.2018 19:16:06, ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – BĚHAŘOVICE – ČÁST: Stupešice

18, 18.07.2018 08:10:37, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – KŘEPICE

19, 26.07.2018 18:59:03, ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – HORNÍ DUNAJOVICE

20, 27.07.2018 20:12:04, TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ  VIŠŇOVÉ

21, 27.07.2018 21:52:04, TECHNICKÁ POMOC – ČERPÁNÍ VODY – TRSTĚNICE

22, 28.07.2018 15:57       OSTATNÍ POMOC – PYTLOVÁNÍ PÍSKU NA ŽÁDOST STAROSTY TRSTĚNICE

23, 28.07.2018 18:14:36, TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU – HORNÍ KOUNICE

24, 02.08.2018 15:21:46, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – VIŠŇOVÉ

25, 03.08.2018 12:52:17, DOPRAVNÍ NEHODA – VYPROŠTĚNÍ OSOB – VIŠŇOVÉ

26, 07.08.2018 14:37:28, TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – VIŠŇOVÉ

27, 09.08.2018 07:48:59, TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – VIŠŇOVÉ

28, 10.08.2018 14:06:53, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – SKALICE

29, 11.08.2018 19:30:41, POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – PROSIMĚŘICE

SDH a JSDH Višňové

Další podrobnosti a fotografie na webu: hasici.visnove.cz     Pavel Havelka

Letní období se suchem i s přívalovými dešti dává hasičům 
zabrat
Hasiči kromě polních požárů, které jsou pro toto období typické, řešili v uplynulém období i jiné druhy mimořádných událostí. O jejich 

vytíženosti svědčí  výše uvedená statistika. Ať již jde o technické pomoci, záchranu osob, nebo jejich vyproštění, nebo "jen" 

pytlování písku, je to v těchto tropických vedrech opravdu náročné.     

Hasiči byli spolupořadatelé KULTURNÍHO LÉTA 2018
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Dopravní značení
V  minulém  čísle  jsem  Vás  informoval  o  plánovaném  rozmístění 

nových  dopravních  značek  na  místních  komunikacích.  Tato  nová 

značení  si  především vyžadují  okolnosti  nerespektování  základních 

pravidel  dopravy.  V  průběhu  letních  měsíců  se  rozjelo  několik 

stavebních  akcí,  z  nichž  některé  si  vyžádaly  dopravní  značení  za 

účelem  zabezpečení  dopravy.  Zcela  nepochopitelným  a 

neomluvitelným  nešvarem  se  stalo  to,  že  neznámý  pachatel  či 

„vtipálek“  nebo  skupinka  takovýchto  „zlotřilců“  pohrdajících  lidským 

zdravím  a  životem  systematicky  značení  omezující  určitým 

způsobem  provoz  otáčí  tak,  aby  je  účastníci  silniční  dopravy  ani 

nemohly  respektovat.  Vystavují  tak  v  riziko  tyto  účastníky.  Daleko 

více ohrožují pracovníky stavebních firem, kteří za silničního provozu 

pracují. Tuto skutečnost považuji za neomluvitelné chování hodného 

odsouzení dle platné legislativy.

Chodník a dešťová kanalizace naproti obecnímu úřadu 
V  těchto  dnech  je  již  dokončena  stavební  akce,  kterou 

prováděla  firma  PELÁN  stav  Hrotovice,  s  výše 

uvedeným  pracovním  názvem.  Je  dokončen  odvod 

dešťových  vod  z  prostoru  před  domy  obecního  úřadu. 

Napojeny byly  i položené kanalizační vpusti na silnici za 

kruhovým objezdem ve směru ke zdravotnímu středisku. 

V  užívání  jsou  i  parkovací  místa  naproti  zdravotnímu 

středisku a v prostoru mezi autobusovou točnou a firmou 

Mores.  Dokončen  je  i  chodník  naproti  obecnímu  úřadu 

ve  směru  na  Kopeček.  Na  základě  dříve  probíhajících 

jednání  provede  Správa  a  údržba  silnic  Znojmo 

rekonstrukci vozovky silnice II/400 v rozsahu od hřbitova 

po  kruhový  objezd.  I  tato  akce  SÚS  Znojmo  přinese  určitá  dopravní  omezení  v  průběhu  stavby.  Buďte,  prosím 

respektující a tolerantní k těmto omezením. 

Správa a údržba silnic
Jak  již  je  v  jiném  článku  uvedeno,  na  základě 

předchozích  dohod  bude  provedena  rekonstrukce 

vozovky  silnice  v  rozsahu  od  hřbitova  po  kruhový 

objezd. Tato stavba by měla být provedena v měsíci 

září.  Již  v  měsíci  červnu  byla  Cestmistrovstvím 

Lechovice provedena oprava zatáčky u kina. V tomto 

místě  byla  vozovka  v  zoufalém  stavu.  Tato  oprava 

vrátila  tuto  cestu  opět  mezi  asfaltové  komunikace. 

Nejen  na  základě  žádosti  ze  dne  6.  srpna  provedla 

SÚS  obnovu  vodorovného  dopravního  značení  na 

křižovatce  cest  400  a  398.  Smutné  je,  že  tomu 

musela předcházet velmi těžká dopravní nehoda.  

Odvlhčení obecní 
budovy 
V  těchto  dnech  zahájí  firma  VALDAstav  Tulešice 

práce  na  odvlhčení  budovy  obecního  domu.  V 

budově  po  provedení  soklových  obkladů  před  lety 

začala vystupovat výrazněji vlhkost. Sanační úpravy 

provedené  na  části  budovy  před  dvěma  roky 

ukázaly  výborné  výsledky.  Práce  budou  tedy 

spočívat  v  odvlhčovacích  a  sanačních  pracích  po 

obvodu  celé  zbývající  budovy  a  odvodu  dešťových 

vod s vybudováním vsaků. 

Biocentrum Stará hora 
V současných dnech zahájila  firma KAVYL Mohelno ekologickou výsadbu biocentra Stará hora, která bude provedena v souladu s 

Územním  plánem  městyse  Višňového.  Vytvoření  biocentra  vychází  z  krajského  územního  plánu.  V  rámci  biocentra  pak  firma  do 

připravených  oplocenek  vysadí  celkem  více  jak  1800  keřů  a  250  stromů.  Cílem  projektu  je  boj  s  narůstajícím  suchem  v  rámci 

programů směřujících k udržení vody v krajině. Projekt je podpořen dotací z programů SFŽP. 

Veřejné osvětlení a místní rozhlas na Rajčuli
V této lokalitě zahájila firma Elektromontáže Švéda Dobšice práce, při nichž bude v lokalitě Rajčula vybudováno nové veřejné osvětlení a současně proveden nový rozvod místního rozhlasu. 

Tímto  bude  nahrazeno  veřejné  osvětlení  z  počátku  90.  let  minulého  století,  které  sestávalo  z  5  zahradních  lamp  před  řadovkou.  Osvětlení  před  domem  s  pečovatelskou  službou  bude 

zachováno.  Zde  budou  vyměněny  pouze  rozvody.  Místní  rozhlas  pro  tuto  lokalitu  měl  pouze  jedno  rozhlasové  místo,  které  bylo  pro  danou  oblast  řadových  a  rodinných  domů,  dům  s 

pečovatelskou službou nevyhovující. Současný projekt plánuje 5 rozhlasových míst tak, aby měli možnost slyšet hlášení všichni občané.

Územní studie ORP Znojmo
Na  základě  poskytnuté  dotace  prostřednictvím  ORP  Znojmo  Odboru  územního  plánování  a  strategického 

rozvoje  jsme  požádali  o  zpracování  územní  studie  na  návesní  prostor  před  školou  a  návesní  prostor  v  části 

Dědina. Zpracování prováděl architekt Miloslav Sohr a Ludmila Bínová. Dne 11. 7. 2018 se ve školící místnosti 

hasičské  zbrojnice  uskutečnilo  veřejné  projednání  řešení  územní  studie  těchto  částí  obce.  Na  základě  jejich 

návrhu, připomínkách občanů a zastupitelů zpracovávají  jmenovaní výstupní verzi územní studie  těchto částí 

obce pro městys Višňové.

Opravy místních komunikací
V čase závěru měsíce července a počátku srpna prováděla Správa a údržba silnic Moravský Krumlov opravy 

místních  komunikací.  Opravy  prováděné  formou  nástřiku  emulse  se  štěrkovým  posypem  se  velmi  osvědčují 

především  tím,  že  v  době  přechodného  a  zimního  počasí  vlhkost  a  voda  svým  mrazivým  účinkem  netrhá 

asfaltové povrchy, ze kterých vznikaly výtluky. 

Dovybavení dětských hřišť
V  těchto  dnech  firma  HRAS  Dolní  Lutyně  na  základě  prostředků  získaných  z  dotace  Ministerstva  pro  místní 

rozvoj  provádí  dovybavení  dětských  hřišť  v  Dědině  a  pro  mateřskou  školu  za  zdravotním  střediskem.  Tato 

zpráva navazuje na informace o dovybavení z minulého zpravodaje.

Kronika obce 
Zapisování  obecní  kroniky  je  dáno  Zákonem  o  kronikách  obcí.  Zákon  stanovuje,  jakým  způsobem  mají  být 

náležitosti kroniky vedeny,  jak prováděno pořizování zápisů a nahlížení do ní. Kronika zaznamenává zprávy o 

důležitých a pamětihodných událostech v obci. Vedení kroniky spadá do samostatné působnosti obce. 

Vedením obecní kroniky za  léta 2005 až 2015 byla pověřena Ivana Korková ml. Kroniku za roky 2016 a 2017 

zapisovala Lenka Illková, kterou od roku 2018 nahradila Marie Mašová.
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Prázdniny 2018 ve 
višňovské škole
Pátek  29.  června  byl  posledním  dnem  výuky  ve 

školním  roce  2017/2018.  Pro  158  žáků  základní 

školy  si  tak  začaly  letní  prázdniny.  Provoz 

organizace  se  však  nezastavil  ani  v  období 

prázdnin.  Celé  dva  měsíce  funguje  školní 

kuchyně, kde paní kuchařky připravují obědy pro 

strávníky  z  Višňového  a  dalších  5  obcí.  Navíc 

téměř celý červenec navštěvovaly děti mateřskou 

školu. Tuto možnost využívali  rodiče více než 20 

dětí ve věku od 3 do 8 let. Na týden od 9. do 13. 

července  připravily  paní  vychovatelky  ze  školní 

družiny příměstský tábor. Ten letošní nesl podtitul 

„Z  pohádky  do  pohádky“  a  zúčastnilo  se  ho  23 

dětí.

V  prázdninových  měsících  probíhají  v  celé 

organizaci  rekonstrukce,  opravy  a  inovace,  které 

by  v  době  výuky  narušily  její  plynulý  provoz.  V 

současnosti  již  správní  zaměstnanci  provádí 

náročný generální úklid. 

Nejviditelnější a největší akcí, která byla zahájena 

na  počátku  července,  je  rekonstrukce  školního 

hřiště  a  přilehlého  „kurtu“  a  dále  „srpnové“ 

doplnění  hřiště  mateřské  školy  o  další  herní 

prvky.  Obě  akce  zajišťuje  zřizovatel  školy  s 

využitím  dotací  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  a 

jejich  realizace  přispěje  k  velkému  posunu  v 

možnostech využívání zmíněných prostor.

V čerpání podpory  však nezaostává ani  škola. V 

červnu  jí  byl  jako  jedné  ze  dvou  škol  na 

Znojemsku  schválen  projekt  s  názvem 

Modernizace  odborných  učeben  ZŠ  Višňové. 

Organizace  tak  obdrží  z  Integrovaného 

regionálního operačního programu dotaci  ve výši 

téměř  4,5  milionu  korun  na  rekonstrukci  učebny 

fyziky  a  chemie,  přírodopisu,  jazykové  učebny  a 

školních  dílen.  Zajištěna  bude  také 

bezbariérovost  školy  a  pokrytí  bezdrátovou 

počítačovou  sítí.  V  červenci  škola  obdržela 

rozhodnutí  Ministerstva  životního  prostředí  o 

přidělení  dotace  ve  výši  500  tisíc  korun  na 

realizaci  přírodní  vzdělávací  zahrady.  Ta  by  do 

roku  2020  měla  vzniknout  v  prostorách  kolem 

přístavby školy. 

Již  v  září  se  děti  mateřské  školy  mohou  těšit  na 

nové  hračky  na  hřišti,  stoly  ve  školní  jídelně  i 

dveře do  jednotlivých  tříd. Do školní  kuchyně byl 

pořízen  nový  velkokapacitní  kotel.  Na  žáky 

základní  školy  čeká  zrekonstruovaná  učebna 

výtvarné  výchovy  (osvětlení,  podlaha)  a  učebna 

hudební  výchovy. Ta  je  vybavena  díky  příspěvku 

Spolku  rodičů  žáků  ZŠ  Višňové  interaktivním 

panelem  a  novou  tabulí.  Díky  nátěrům  se  nám 

podařilo zútulnit dívčí šatny. Ve výuce informatiky, 

pracovních  a  technických  činností,  ale  i 

matematiky  bude  využívána  3D  tiskárna,  kterou 

nám  díky  výborné  spolupráci  zapůjčilo  Středisko 

volného času v Miroslavi.

Oba  podpořené  projekty  i  další  modernizace  a 

vybavování  školy  plně  zapadají  do  koncepce 

jejího rozvoje a jsou součástí aktivit,  jejichž cílem 

je připravit žáky na dynamicky se měnící potřeby 

společnosti. O dílčích činnostech a přínosech pro 

vzdělávání  budeme  informovat  v  příštím  vydání 

zpravodaje. 

Přejeme Vám klidné léto, děkujeme za podporu a 

těšíme se na setkávání s Vámi.

Vedení školy

Parkování
S přibývajícím počtem dopravních prostředků mezi občany  roste  i poptávka po parkovacích místech. Každý, kdo si hodlá pořídit  svůj 

automobil, by měl prvořadě přemýšlet, nad otázkou: „Kde ho budu parkovat?“ Jednoduchou odpovědí by mělo být: „Na svém pozemku 

nebo  ve  své  garáži.“  Pro  ty,  co  mají  pozemky  svých  nemovitostí  ve  velikosti  i  desítek  arů,  to  není  problém.  Pro  ty  rozhodně  není 

problémem ani skutečnost, když  jim přijedou návštěvy, aby pro ně zajistili parkování na svých nemovitostech. Ti,  co však pozemky u 

svých nemovitostí nemají nebo pozemky vůbec nevlastní, pak zbývá jediná možnost  zajímat se o parkování na místě k tomu určeném, 

tj.  parkoviště,  parkovací  plocha.    Obcí  budované  parkovací  plochy  jsou  však  prvořadě  určeny  především  pro  návštěvníky,  kteří  do 

Višňového přijedou, a  to může být za poznáním, návštěvou, k  lékaři,  za nákupem apod. Ale  i přesto však někteří bezostyšně parkují 

svoje  automobily  tam,  kde  by  neměli.  Není  jim  proti  mysli  zaparkovat  vozidlo  tam,  kde  by  běžný  občan  nezaparkoval,  například  na 

chodníku, na místě se zákazem stání, na nepřehledném místě, na místě, kde není dostatek místa pro další jízdní pruh. A dokonce i ve 

veřejné  zeleni.  Pro  odlehčení,  setkal  jsem  se  i  s  komentářem:  „Vždyť  tam  tráva  stejně  pořádně  neroste.“  – A  jak  by  mohla,  když  je 

neustále  sjížděna.  V  současných  horkých  dnech  při  absenci  vody  v  půdě  stačí  opravdu  málo,  aby  ta  tráva  velmi  rychle  zmizela.  Je 

opravdu  zarážející  a  velmi  sobecké,  když  řidič  zaparkuje  své  auto  na  trávníku,  ale  na  tom  obecním,  protože  na  ten  svůj  ve  své 

předzahrádce je velmi pyšný. Přece by zde neudělal parkovací místo.
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na komunikace a chodník. 

Vypouštění srážkových vod na chodníky a komunikace způsobuje materiální škody na stavbách, 

ale  jsou  i  zdrojem  nebezpečí  především  v  přechodném  a  zimním  období,  kdy  mohou  vznikat 

škody nejen na majetku, ale i na zdraví osob a zvířat. 

Tyto skutečnosti a z  toho vyplývající  rizika si  však mnoho vlastníků nemovitostí neuvědomuje a 

nepřipouští. 

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – příspěvková organizace
Sucho, požáry, hasiči

Tato  tři  slova  slýcháme v poslední  době velmi  často. K nim by  se dal,  v  prostředí  našich měst  a 

obcí,  přiřadit  i  termín  vodovodní  hydrant.  Není  tak  často  používaný,  ale  označuje  velmi  důležité 

zařízení vodovodu.

Několik  desítek  hydrantů  máme  i  u  nás  ve  Višňovém.  Hydranty  musí  být  neustále  přístupné  a 

funkční,  stejně  tak  jako  celý  vodovod.  Se  zařízeními  vodovodu  pro  veřejnou  potřebu  smí 

manipulovat  pouze  vlastník,  případně  provozovatel  vodovodu.  S  hydranty  mohou  dle  zákona 

manipulovat kromě vlastníka a provozovatele i hasiči při hašení požáru, záchranných a likvidačních 

zásazích. V takovém případě nemusí mít podepsanou smlouvu na odběr vody a jsou osvobozeni od 

placení vodného a stočného.

Jakákoli  jiná  manipulace  s  hydrantem,  ať  už  ji  provádí  fyzická  nebo  právnická  osoba,  je 

nepřípustná. V takovém případě by se jednalo o neoprávněnou manipulaci se zařízením vodovodu 

a neoprávněný odběr vody. Vlastník nebo provozovatel vodovodu  je oprávněn zjištěnému viníkovi 

vyúčtovat odebranou vodu a dle zákona požadovat zaplacení pokuty až do výše 10 000Kč. Kromě 

toho může další sankci vyměřit vodoprávní úřad.

Stejného přestupku se dopustí i osoba, která s hydrantem sice nemanipuluje, ale znemožní (ztíží) k 

němu přístup. Například tím, že bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu a kanalizace, 

provádí zemní práce, stavby, zřizuje skládky, vysazuje trvalé porosty v blízkosti hydrantů, vodovodu, 

či  kanalizace.  Tyto  činnosti  mohou  znamenat  i  ohrožení  technického  stavu  nebo  plynulého 

provozování vodovodu nebo kanalizace.

Upozornění

Upozorňujeme  odběratele,  kteří  opakovaně  neplatí  faktury  za  vodné  a  stočné,  že  jim  za  zasílání 

upomínek budeme účtovat nezbytné náklady s tím spojené. Toto nám umožňují Podmínky dodávky 

pitné vody pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, které 

jsou ve Višňovém schváleny.

Odběratelům,  kteří  bezdůvodně  poruší  splátkový  kalendář,  budeme  bezodkladně  účtovat  úrok  z 

prodlení. Dále se  tyto osoby vystavují nebezpečí, že  jejich případ bude předán našemu právnímu 

zástupci k vymáhání.

Hynek Čada

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

15. 8. 2018 Instalace nových česlí na čističku odpadních vod

Inzerce

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.

Soukromá inzerce

Hledám nájem garáže za hřbitovem. Tel. č. 725116532.

Plán kulturních akcí
Srpen
              Taneční zábava se skupinou ARTEMIS   TJ – 31.8.
Září
              Zahájení školního roku 2018/2019           ZŠ – 3. 9.
Říjen
              Tradiční posvícení                                   TJ, ÚM – 20. a 21. 10.  
                . Stavění máje                                         TJ – 19. 10.
                . Taneční zábava                                     TJ  20. 10.
                . Zvaní chasou na nedělní zavádění       TJ – 21. 10.
                . Tradiční posvícení                                TJ – 21.10.
                . Výstava ovoce, zeleniny a květin         ČZS – 21. 10.
Listopad
              Valná hromada Honebního společenstva      MS – 10. 11.
              Den vzpomínek (válečných veteránů)            ÚM, FÚ – 11. 11.

Dešťové vody z nemovitostí
Vážení  vlastníci  nemovitostí,  povinností  vlastníka  nemovitosti  je  likvidovat  dešťové 

vody na svém pozemku. V naší obci se vyskytuje velké množství budov, které mají 

sveden okap na komunikaci, okraj komunikace, veřejnou zeleň apod.

Jedná  se  nejen  o  domy,  chaty,  ale  i  garáže  či  zahradní  domky.  Voda  svedená  na 

komunikace poškozuje danou komunikaci a také zvyšuje množství vody na veřejném 

prostranství,  která  pak  teče  proudem  po  spádu  a  může  způsobit  problémy  nejen 

chodcům, ale i škody na majetku jiných a vlastníků nemovitostí.

Žádáme tímto vlastníky nemovitostí, aby co nejdříve napravili tento stav a své okapy 

přesměrovali na své pozemky tak, aby nepůsobili škodu na cizím pozemku. 

Závěr k článku:

Majitelé  nemovitostí  jsou  povinni  vyřešit  nakládání  s  dešťovou  vodou  podle 

stavebního  zákona.  To  znamená,  je  třeba,  aby  bránili  odtékání  srážkové  vody  ze 

svých pozemků.

Dle platné  legislativy  jsou  jak stavebníci,  tak  i uživatelé  rodinných domů a ostatních 

nemovitostí povinni likvidovat dešťové vody přednostně jejich vsakování na vlastních 

pozemcích s možností jejich akumulace za účelem například zalévání zahrad. 

Legislativa zakazuje vypouštění dešťových vod na pozemky jiných vlastníků, zejména 
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Poděkování  za  podporu 

Višňovského  kulturního  léta  2018 

patří Jihomoravskému kraji, Nadaci 

ČEZ, Skupině ČEZ. Samozřejmostí 

je,  že  děkujeme  i  dalším 

podporovatelům  především  z  řad 

višňovských podnikatelů a podniků, 

kteří  svými  dary,  pomocí  a  další 

výpomocí  pomohli  program  tohoto 

ročníku višňovského kulturního léta 

zorganizovat a uskutečnit.

Neskutečný  dík  patří  i  Sboru  dobrovolných  hasičů  ve  Višňovém  za  jejich  podporu,  pomoc  a 

spolupráci. Dále děkujeme i Tělovýchovné jednotě Višňové, Výchovnému ústavu Višňové, obci 

Tavíkovice.

Ocenění,  kterého  se  nám  za  tento  kulturní  maraton  dostává,  nám  dodává  energii  začít  již 

připravovat program pro další 9. ročník.

Poděkování sponzorům
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY  PAVLA ŠEVČÍKOVÁ, NADACE 

ČEZ, RESTAURACE U BRÁZDŮ, ADAMERA, 
AGROSERVIS  VIŠŇOVÉ, AVE, CARDINALGROUP, 

ZEDNICTVÍ ADÁMEK HAVLÍK, DIKADESIGN, 
FRIGOYORK, RESTAURACE GRATIS, JANA 
BUCHTELOVÁ, JEDNOTA MK, ADÁMKOVO 
VINAŘSTVÍ, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, MORES 

ELEKTRONIC, VINAŘSTVÍ SALETA, SKUPINA ČEZ, 
VODOINSTALATERSTVÍ  TOPENÁŘSTVÍ JOSEF 
ŠNÁBL, TRUCKTRANS, VALDASTAV, VEČEŘA 

ELEKTROMONTÁŽE, ZNOJMOINVESTA

Višňovské kulturní léto 2018 
Višňovské kulturní léto se v letošním roce svým osmým ročníkem uskutečnilo v samotném 

začátku  letního  prázdninového  měsíce  července.  Tato  dnes  již  tradiční  akce  se  stala 

regionálním kulturním pásmem, které probíhalo ve dnech 4. až 8. července.

Program v sobě zahrnoval několik oblastí, a to oblast filmu, literatury, hudby a fotografie.

Ve  středu  4.  července  bylo  kulturní  léto  zahájeno  Višňovským  filmovým  festivalem  za 

projekce  Kinematografu  bratří  Čadíků.  Úvodním  filmem  byla  komedie  Špunti  na  vodě. 

Přírodní  amfiteátr  višňovského  zámeckého  anglického  parku  dotvářel  neopakovatelnou 

přírodní kulisu a atmosféru filmovému promítání.  

Ještě  před  zahájení  na  filmovém  festivalu  byla  ve  školící  místnosti  hasičské  zbrojnice 

otevřena  Výstava  historických  fotografií  Višňové.  Tato  expozice  přibližně  300  fotografií  z 

historie  Višňového  se  od  svého  otevření  stala  neskutečným  tahákem  především  pro 

višňovské  a  jeho  rodáky.  Výstavu  bylo  možné  navštívit  každý  den  až  do  prodlouženého 

závěru  pondělí 9. července.

Ve čtvrtek večer se promítala komedie Bezva ženská na krku. Nádherné letní počasí a jeho 

příjemně teplý večer opět přilákal spousty diváků.

Pátek  patřil  filmové 

pohádce  Čertoviny.  Ten 

večer  přišla  i  rekordní 

divácká  podpora.  Tři  sta 

padesát diváků včetně dětí 

vypovídá  o  oblíbenosti  a 

regionálním  významu 

tohoto programu.

Na  sobotní  podvečer  bylo 

na  nádvoří  zámku 

připraveno  LiStOVáNí 

Lukáše Hejlíka, a to knihou „Nejlepší kniha o Fake News!!!“ Scénické čtení v podání Alana 

Novotného a Jiřího Resslera ohromilo své příznivce. Poté následovala beseda s autorem 

Milošem Gregorem.

Vlastní  sobotní  večer  se  v  parku  promítal  film  Po  strništi  bos.  I  film  z  období  II.  světové 

války přilákal své diváky. Celková účast na filmovém festivalu tak dosáhla čísla přesahující 

jedenáct set návštěvníků. 

Na  nedělní  odpoledne  byly  připraveny  rockové  „čaje“  do  prostředí  přírodního  amfiteátru. 

Postupně vystoupily skupiny BLACKOUT, což je začínající skupina místních chlapců, která 

si svůj úspěch náležitě vychutnala. Po ní nastoupili na pódium rocková „star“ OLD ARCUS, 

která  svými  legendárními  písničkami  bila  na  emoce  publika.  Čtyřicetiletá  „legenda“ 

BABYLON,  která  vystřídala  OLD ARCUS,  si  svými  hity  „pohrávala“  se  svými  příznivci  a 

fanoušky. Atmosféra, která zde byla vytvořena, byla totiž nepopsatelná.  

O pondělí 9. července byla na základě požadavků občanů prodloužena expozice Výstavy 

višňovských historických fotografií.

Děkujeme  všem  návštěvníkům,  kteří  svým  dobrovolným  vstupným  v  průběhu  celého 

Višňovského  kulturního  léta  2018  přispěli  na  „Úpravy  a  dovybavení  dětského  hřiště 

mateřské školy“. 

Ústřední vytápění hasičské zbrojnice
V  průběhu  měsíce  srpna  bude  provedeno  dokončení  rekonstrukce  plynového  ústředního 

vytápění  hasičské  zbrojnice,  která  byla  v  minulých  letech  přístavbou  rozšířena,  za 

spolufinancování dotace z rozpočtu JMK. Prováděcí firmou je Pavel Březina Višňové.

Úprava místní komunikace
V prostoru mezi autobusovou točnou a místní komunikací na Kopeček v těchto dnech bude 

dokončena oprava komunikace, při níž bude na základě získané dotace z Ministerstva pro 

místní  rozvoj  vybudován  asfaltový  povrch,  upraven  možný  odtok  dešťových  vod.  Nová 

asfaltová  silnice  bude  místní  komunikací  sloužící  pro  místně  bydlící  občany.  Její  provoz 

vzhledem k její třímetrové šíři bude omezen jednosměrně. 

Výměna oken na sportovních kabinách 
fotbalového hřiště
Na začátku měsíce srpna provedla  firma JOKA Moravský Krumlov výměnu oken na budově 

sportovních  kabin  na  fotbalovém  hřišti.  Nová  plastová  okna  a  dveře  s  nerozbitnými  skly  tak 

nahradily  popraskané  rámy  oken  a  rozpadajících  se  dveří.  Firmou  Lubomír  Kužel  byla 

vyměněna  i  střešní  okna  podkrovního  prostoru.  Nová  střešní  okna  nahradila  ty,  kterými 

zatékalo nejen do střechy, ale i do prostoru.  

Odpadové hospodářství 
Sběrné místo Višňové pracuje v letním provozu, tj. každý pátek, a to v čase od 15.00 do 17.00 

hod. 

Obracíme se na Vás občany se žádostí, abyste respektovali provozní dobu sběrného dvora. V 

případě, že hodláte nějaký odpad odložit u brány sběrného dvora, pak odpad zajistěte takovým 

způsobem,  aby  jej  vítr  neroznášel  v  celém  okolí.  Současně  respektujte  i  to,  aby  mohli 

pracovníci otevřít bránu dvora. Mnohdy se stává, že  je občany přehozen odpad přes plot do 

kontejneru, přičemž daný odpad je třeba uložit zcela do jiné kategorie odpadu. 

Velkoobjemový  odpad    části  vybavení  bytu,  části  nábytku,  prkna,  desky,  koberce,  židle, 

matrace, odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný 

komunální odpad

Biologický odpad 

 kontejner – pokosená tráva, seno, zbytky rostli

 na drcení – větve stromů, túje, apod. V žádném případě prkna, kusy nábytku.

Sběrný dvůr je vytvořen za účelem, abychom měli kam a mohli roztřídit vzniklé odpady. Važme 

si  tedy práce jiných – pracovníků údržby obce. A kvalitním tříděním a ukládáním na sběrném 

dvoře jim nepřidělávali práci zcela zbytečnou. Děkujeme.
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Příprava na novou sezónu v plném proudu
Naše mužstva povedou tito trenéři. Béčko Jan Coufal, dorost Tomáš Jelínek. Velikou radost máme z toho, že jsme přihlásili 

starší žáky – Jiří Adámek, Lukáš Indra. Největším otazníkem bylo, kdo se ujme áčka. Nakonec se o vedení a post trenérů 

podělí  Tomáš  Jelínek,  Jan  Coufal  a  Petr  Čech.  Tréninky,  které  probíhají  pro  všechna  mužstva  dohromady  vede  Jakub 

Buchta, Jan Coufal, Petr Čech. Tréninky probíhají středa – pátek od 18 hodin. (Staro)noví hráči: Karel Tesař, Jakub Franc.

Výsledky přípravných 
zápasů
TJ Višňové „A“ – Mor.Krumlov „B“     1 : 4  (  0 : 0 )
STŘELCI:  Ouroda  Petr  1x.  SESTAVA: Adámek  Petr,  Novák 

Marek,  Havlík  Jakub,  Franc  Jakub,  Sláma  Josef,  Adámek 

Dominik,  Tesař  Karel,  Indra  Tomáš,  Buchta  Jakub, Adámek 

Václav  ml.,  Jedlička  Pavel.  NÁHRADNÍCI:  Jelínek  Dominik, 

Ouroda Petr, Šuba Přemysl, Adámek Jakub.

První půle dosti vyrovnaná, ale naše mladé pušky si vytvořili 

dvě  gólové  šance,  které  ovšem  neproměnily.  V  druhé  půli 

jsme bohužel hned v úvodu inkasovali a místo trpělivé hry a 

čekání  na  vyrovnání  jsme  se  pustili  do  dobývání  soupeřovy 

branky  i  za  cenu  nestřežení  si  zadních  vrátek.  Je  sice 

pravda,  že  jsme  si  vytvořili  spoustu  gólovek  ,  ale  ke 

skórování nám chybělo maličko štěstíčka. A tak soupeř, který 

v  klidu  bránil  a  vyčkával  na  brejkové  situace,  ještě  třikrát 

pronikl  za naši  vytaženou obranu a pokaždé skóroval. Nám 

se  už  jen  v  závěru  podařilo  střelou  z  dálky  snížit  na  1:4. 

Výkon nebyl vůbec špatný, jednalo se o první zápas a v cela 

nové  sestavě  s  novými  hráči  a  nějakými  absencemi, 

zaviněnými  dovolenou  a  zraněními.  Myslím,  že  to  bude 

fungovat,  i  když  v  druhé  půlce  jsme  se  věkovým  průměrem 

lehce dostali přes pouhých 19 let 

Jamolice – TJ Višňové „B“    1:11        (0:6)
STŘELCI:  VLASTNÍ, Adámek  Jakub  3x, Adámek  Josef  3x, 

Šuba  Přemysl  1x,  Březina  Roman  1x,  Kollner  Ladislav  1x, 

Brodík Rostislav 1x,Vališ Radim 1x. SESTAVA: Adámek Petr, 

Scharf  Roman,  Březina  Roman,  Klaudinger  Pavel,  Jelínek 

Dominik,  Kollner  Ladislav,  Jedlička  Pavel,  Ouroda  Petr, 

Bauer  Filip,  Brodík  Rostislav, Adámek  Josef.  NÁHRADNÍCI: 

Fiala  Lukáš,  Perlička  Josef,  Šuba  Přemysl, Adámek  Jakub, 

Tesař  Petr,  Vališ  Radim,  Adámek  Václav  ml..  TRENÉR: 

Coufal Jan

V přípravném zápase našeho „B“ , které jsme doplnili o hráče 

dorostu,  jsme  zavítali  na  hřiště  Jamolic  hrajících  III.tř.  Od 

začátku  jsme  je  nepustili  do  hry  a  krásnými  kombinacemi 

jsme stříleli jednu branku za druhou. Tenhle zápas nám toho 

moc neukázal, soupeř byl odevzdaný a tak jsme si toho moc 

nevyzkoušeli. Díky kluci.    Tomáš Jelínek

Staří páni Višňové – Miroslav 3:2
V  pátek  od  18.00  sehráli  naši  staří  páni  (hráči  nad  35  let)  přátelské  utkání  se  starými  pány  z  Miroslavi.  Utkání  jsem  se 

zúčastnil, a když jsem viděl přicházející hráče z Miroslavi, tak mi došlo, že toto mužstvo je totožné s mužstvem Miroslav C, 

se kterým soupeří naše Béčko.  Na každé straně byli dva hráči mladší, kteří mužstva doplnili. K zápasu samotnému. Hrál se 

kvalitní  fotbal, a poté, co  jsme přestali nakopávat míče ve větru a začali hrát po zemi,  jsme byli  lepším mužstvem. První 

branku  vstřelil Tomáš  Jelínek.  Soupeř  stihl  do  poločasu  vyrovnat.  Několikrát  nás  podržel  brankář,  který  si  však  způsobil 

drobné zranění. V druhém poločasu jsme ovládli hru a po krásné křížné přihrávce zvýšil Rostislav Brodík na 2:1. Po závaru 

v  pokutovém  území  zvýšil  vedení  na  3:1  Miroslav  Mach.  Mnoho  dalších  šancí  jsme  neproměnili.  Soupeř  pak  v  závěru 

korigoval na konečných 3:2. Sehráli jsme kvalitní utkání a porazili silného soupeře.  Miroslav Mach

Rekonstrukce 
venkovních 
školních 
sportovišť
Na  základě  získané  dotace  z 

Ministerstva  pro  místní  rozvoj  provádí 

firma  Sportovní  podlahy  Zlín  s  r.o. 

rekonstrukci  sportovišť  u  školy.  V 

průběhu  prázdninových  měsíců  bude 

na  školním  hřišti  rozprostřen  nový 

umělý  trávník.  Obdobně  bude 

provedeno  osazení  umělé  trávy  jako 

nového  povrchu  na  kurtu  u  školy.  Zde 

bude  osazeno  i  nové  odpovídající 

oplocení.

Práce údržby obce
Práce údržby obce tohoto období bych rozdělil do několika kategorií. 

Na  konci  června  a  v  začátku  července  byly  práce  zaměřeny,  krom 

běžných  úklidových  činností,  především  na  zabezpečování 

kulturních akcí.  Ať to byla pouť, závěr školního roku nebo višňovské 

kulturní léto.

Po  srážkách  v  červenci  to  bylo  potom  převážně  sečení 

podrůstajících travin. 

V závěru července a začátku srpna pak byly práce ovlivněny vlnou 

veder,  která  byla  úmorná  ve  všech  pracovních  oblastech.  V  tomto 

čase  se  rozběhlo  několik  stavebních  akcí,  probíhaly  opravy  silnic. 

Práce údržby tudíž byly především zaměřeny na úklidové činnosti. 

Jak  je uvedeno v  jiném článečku, svůj čas si vybírá  i  třídění a úklid 

nesprávně uložených odpadů na sběrném místě. 


