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Úvodní slovo
Vážení občané,

přijměte pozdrav ode mne a od nově zvoleného zastupitelstva v období před nadcházejícím višňovským 

posvícením.

V  úvodu  bych  chtěl  za  nově  zvolené  zastupitelstvo  poděkovat  těm,  kteří  se  účastnili  voleb,  kdy  nám 

vyjádřili důvěru a ocenění, a to i přesto, že k volební urně přistupovali s jediným volebním lístkem. 

Období od vydání posledního srpnového zpravodaje bylo především obdobím pokračujících prázdnin, 

času  dovolených  a  samozřejmě  plnění  všech  pracovních  úkolů  a  povinností.  Kulturu  ve  Višňovém 

naplnila taneční zábava se skupinou 

ARTEMIS,  kterou připravili  sportovci 

na samotný závěr prázdnin.

Po  jejich skončení opět  začal  školní 

rok.  Slavnostní  zahájení  se 

uskutečnilo  v  pondělí  3.  září.  K 

radosti byl i nástup prvňáčků.

Uplynulé  období  bylo  rovněž  časem 

pro plnění spousty úkolů, povinností, 

dokončování  stavebních  a  jiných 

akcí.  Jiné  byly  pro  změnu 

zahajovány. 

V  současném  čase  před 

nadcházejícím  posvícením  probíhá 

stavební akce „II/400 Višňové oprava silnice“, která svým dopravním omezením ovlivňuje dění v úseku 

od hřbitova po kruhový objezd.

Vedle  toho  pokračuje  vysazování  Biocentra  na  Staré  hoře,  které  se  má  díky  navrhované  prostorově 

členité výsadbě dřevin a keřů stát druhově významně pestřejší  lokalitou. Vytvoří se zde podmínky pro 

život dalších druhů živočichů žijících na stromech, v keřových formacích.

Dokončovány jsou i pokládky nových povrchů na sportovištích základní školy a na kurtu vedle školy.

V  závěru  tohoto  úvodního  slova  bych  Vám  chtěl  ještě  jednou  poděkovat  za  vzájemnou  spolupráci 

uplynulých let a za zvolené zastupitelstvo Vás požádat o její pokračování i v novém čtyřletém období.

Nabídka míst pro garáže
Městys Višňové znovu zájemcům připomíná nabídku prodeje míst určených k 

výstavbě garáží v prostoru za hřbitovem.

Potulující se kočky
V minulém zpravodaji byl zveřejněn článek s výše uvedeným názvem. Zde  jste 

se  dočetli  o  nabídce  pro  chovatele  volně  se  toulajících  koček,  pro  které  byla 

určena  informace  o  nabízené  kastraci  koček  na  adrese  společnosti 

www.felitikastruje.cz.  Tato  společnost  nabízí  kastraci  koček,  aby  se 

nepřemnožovaly. Tuto informaci doplňuje o minule chybějící, že tato kastrace je 

poskytována zdarma, neboť je hrazena z dobrovolných darů přispěvatelů. 

Psi 
Pro všeobecnou informovanost uvádím z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 

a pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 

Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů

Z důvodu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pohybu psů na 

veřejných  prostranstvích  je  možný  pohyb  psů  v  zastavěné  části  městyse 

Višňového  pouze  na  vodítku.  Na  ostatních  veřejných  prostranstvích  mimo 

zastavěnou  část  městyse  je  možný  pohyb  psů  bez  vodítka,  pod  kontrolou, 

dohledem a přímým vlivem osoby, která psa v dané chvíli doprovází.

Čl. 4 Povinnosti osoby doprovázející psa na veřejných prostranstvích

1.  Osoba,  doprovázející  v  dané  chvíli  psa,  je  povinna  zajistit  pohyb  psa  na 

veřejných prostranstvích v souladu s ustanovením čl. 3 této vyhlášky.

2.  Osoba,  doprovázející  v  dané  chvíli  psa,  je  povinna  počínat  si  tak,  aby 

zabránila znečištění ulic a jiných veřejných prostranství psími výkaly.

3.  V  případě  znečištění  ulice  nebo  jiných  veřejných  prostranství  psími  výkaly 

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

Čl. 5 Vymezení prostor, do kterých je vstup se psy zakázán

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

hřiště a veřejně přístupná sportoviště.

Pokud  se  někomu  zdá,  že  tyto  informace  jsou  poměrně  často  opakovány,  pak 

Vám musím sdělit  skutečnost,  že  již na nedokončených sportovištích s novými 

umělými  povrchy  se  objevují  psí  exkrementy.  To  dává  nám  všem  obrázek  o 

zodpovědnosti a ohleduplnosti některých chovatelů psů. 

Hospoda ve dvoře
V polovině září byl na základě žádosti provozovatele hospodské činnosti ukončen 

provoz  Hospůdky  K5  v  zařízení  ve  dvoře.  O  ukončení  nájmu  dohodou  bylo 

požádáno  ze  strany  nájemce.  Záměr městyse  je  i  nadále  využít  tyto  prostory  k 

poskytování služeb tohoto nebo obdobného typu. V současné době je však nutné 

řešit aktuální stav prostor, které vykazují známky výrazné vyžilosti. 

Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Višňové
Základní  organizace  Českého  zahrádkářského  svazu  bude  dne  21.  října,  tj.  v  neděli  o  posvícení,  ve 

čtrnáct  hodin  pořádat  tradiční  výstavu  ovoce,  zeleniny  a  květin.  Srdečně  zveme  všechny  občany 

Višňového  a  pozvěte  na  výstavu  také  své  vzácné  hosty.  Jako  každoročně  jsou  součástí  výstavy  také 

výtvarné práce našich dětí z mateřské školky a základní školy.  Dobrovolné vstupné bude věnováno na 

nákup dárků pro děti  v mateřské školce. Prosíme všechny členy o zapůjčení svých výpěstků a  rovněž 

přivítáme exponáty i od veřejnosti. Vzorky budeme přebírat v pátek 19. října od 16 hodin.

Přijďte se podívat a ochutnat burčák nebo dobré vínečko.
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doprovázející rozpočítadla jako Píši, píši patnáct,  ještě jednou patnáct, nevěříšli kováříčku, 

napiš si  to sám! nebo na Ententyky dva špalíky,  čert  vyletěl  z elektriky, bez klobouku bos, 

narazil si nos; Piky piky na hlavu, že na babu nehraju…? V létě se koupaly višnovské děti v 

Dědině  v  rybníce  vedle  kovárny  pana Nekuly  a  bývalé Hasičské  zbrojnice. Společníky  jim 

byly husy a kačeny.   Současně se v  rybníce namáčela povřísla a navečer zde mladí muži 

plavili  koně.  Obě  tyto  činnosti  byly  pro  děti  neskutečnou  podívanou…bez  televize  i  bez 

počítače. 

Při  větších mrazech  se na  zamrzlém  rybníku  bruslilo. Nejdříve  na připevněném prkénku  s 

želízky,  později  na  bruslích  kačenkách/šlajfkách.  Co  křiku  bylo  doma  kvůli  bruslemi 

poničeným střevícům! Lyže v Dědině neměl nikdo. Chlapci  koumáci si je zkoušeli vyrobit z 

rozbitého soudku. Zahnuté prkénko se snažili použít k lyžování. Ono jelo, ale těžko se s ním 

zatáčelo.  Později  jim  mistr  kolář  /pan  Bojanovský  vyrobil  jednoduché  lyže  s  koženými 

řemínky. Lyžovalo se v lese, na poli, sáňkovalo se po silnici od lesa anebo i po vyučování na 

školních aktovkách od kostela dolů. Večer si dopřáli sáňkování i dospělí. Svázali několikery 

saně za sebe a sáňkovali od lesa až dolů do Dědiny.

Někteří  lyžaři  vzpomínají  na  lyžování  v  Zámeckém  parku,  kdy  paní  hraběnka  s  nimi 

přicházela lyžovat. „Sjížděla svah, zřejmě z bezpečnostních důvodů, až za posledním z nás“, 

vzpomínal pan Košař. 

První  radosti  ze  sněhu  přetrvávají  století  –  stavění  sněhuláků,  otisky  těla  do  sněhu  nebo 

oblíbené koulování pozorujete v obci i dnes.

Teorií o významu her je přehršel. Nejvíce se mému dětství blíží hra s vrstevníky, se kterou 

souvisel nejenom rozvoj vlastních dovedností, ale prožívání nových citových projevů ve 

skupině a regulace chování. To byly naše další, vedle tehdy autoritativní rodičovské výchovy 

a morálních církevních hodnot, základy pro spolupráci, vzájemné pomoci a pochopení jeden 

druhého.

  Ze vzpomínek M. Richterové sepsala Marie Svoradová

Jak si děti v „Dědině“ hrávaly
Višňovská  rodačka,  dlouholetá  pedagožka,  zavzpomínala  v  našem  společném  rozhovoru 

na dětské hry. Současně vyšel  v příloze Znojemského deníku   Rovnost  ze 14.  července 

2018 několikastránkový článek na téma Retro hry.

Zmínila bych se ráda o hrách  ještě od Retro her o  třicet, čtyřicet  let starších,  jak si na ně 

někteří  z  mých  vrstevníků  vzpomenou:  Po  příchodu  ze  školy  děti  odložily  školní  tašky

brašny do kouta. Prvně vykonaly své domácí povinnosti  jako  třeba nanosit dřevo či vodu, 

natrhat  kopřivy  pro  drůbež  a  jiné. Poté  vyběhly  na  náves  si  hrát.  Ve Višňovém  v Dědině 

před domem číslo 53 už bylo plno dětí  děvčat i chlapců. K oblíbeným hrám děvčat patřily 

kamínky/někde i drápky, které jsou dnes dávno zapomenuty. Hra se hrála ponejvíc na jaře. 

Rozvíjela  postřeh  a  motorickou  dovednost:  pět  kamínků,  někdy  i  fazolí,  ve  fázích  (od 

jednoho až k pěti) vyhazujete jednou rukou až nad hlavu. První kamínek vyhodíte a než jej 

chytíte,  seberete  rychle  z  položené  řady  kamínek druhý. Po  chycení  prvního  kamínku do 

dlaně s druhým kamínkem vrátíte první kamínek z dlaně do řady a ten v dlani opět vyhodíte 

do  vzduchu.  Z  řady  rychle  seberete  další  kamínek  a  do  dlaně  chytíte  ten  letící.  Hody 

opakujete a v dalším kole si ponecháte v dlani vždy o  jeden kamínek více. V dalším kole 

vyhazujete už kamínky dva, dále pak  tři…. Obměny hry  tak určují vaše dovednosti a  jistě 

trpělivost,  neboť  hra  se  může  stát  nekonečnou.  Děvčata  soutěžila  i  při  skákání  přes 

švihadlo nebo při skákání panáka. Chyba jednoho vyzývala k nástupu druhého. Před domy 

č.  46 a 67 měli mistři  koláři  složeny klády pro  svou výrobu. Bylo  to děvčaty  vyhledávané 

místo na houpání nebo na Tichou poštu. Ku podivu zde místo na hraní zůstalo  i podnes: 

klády  jsou  nahrazeny  modernějšími  prolézačkami  a  houpačkami.  V  době,  kdy  kukuřice 

začínala mít mladé  klasy,  stávaly  se  tyto  pro  děvčata  panenkami. Svou  fantazií  vytvářely 

těmto  svým panenkám z  „vlasů“  na  klase  různé účesy. Kupované panenky  či  jiné  hračky 

byly v  této době vzácností a na vesnici  je měl  tehdy málokdo. Menší chlapci hráli dlouho 

zapomenuté kuličky, hliněnky, výjimečně se objevila i skleněnka… V roce 1999 hru obnovil 

Český kuličkový svaz, a tak se nejenom vrátila do života, ale stává se opět sportem mladé, 

střední  i  starší  generace. Starší  chlapci  bojovali  nejvíce  s míčem –  tehdy balónem, nebo 

hráli na špačka /místně i cambala: hůlkou vyhazovaný kolík do vzduchu musel být odpálen 

co nejdále. Při  hře  tak měřili  svou  zručnost. Pravidla  hry  variovala  krajově  či  dle  dohody. 

Recesistická  Špačková  liga  (založena  1975)  starou  hru  oprášila  a  každoročně  vyzývá  k 

soutěži  u  rybníka  Přibyl  u Třebíče.  Společně  hrávala  děvčata  i  chlapci  hru  Chodí  Pešek 

okolo,  Zlatá  brána  otevřená,  Honzo  vstávej  –  kolik  je  hodin?  a  jiné.  Dodnes  patří  tyto 

rytmické  a  zpívané  hry  do  vzdělávací  náplně mateřských  školek.  Hry  Na  honěnou  a  Na 

schovávanou/tehdy  Na  pikanou  přetrvávají  dodnes  také.  Kdo  si  vzpomene  na  ona 

Výsledky voleb
Ve  dnech  5.  a  6.  října  2018  proběhly  volby  do  zastupitelstev  obcí.  Pro  volební  okrsek 

Višňové  byla  nově  volební  místností  školící  místnost  v  hasičské  zbrojnici.  Sdružení 

nezávislých  kandidátů  sestavilo  kandidátku  „Višňovští  nezávislí“.  Vzhledem  k  volebnímu 

zákonu  nemohlo  na  této  kandidátce  být  více  než  11  kandidátů.  Bohužel  se  však  ve 

Višňovém nenašel nikdo, kdo by sestavil další kandidátku. 

Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Višňového

Celkový počet višňovských voličů byl 918.

Odvolilo 240, což je 26,14 %. Republikový průměr účasti ve volbách byl 47,34 %.

Počet neplatných hlasů byl 53.

Výsledné počty hlasů pro zastupitelstvo:

Vladimír Korek  152 

Pavel Havelka  132

Josef David 142

Miroslav Svoboda  132

Vladimír Vališ  132

Tomáš Jelínek  127

Václav Adámek  137

Martin Chládek        139

Karel Adámek  130

Jakub Buchta  142

Jan Šnábl  135

Pracovní kalendáře na rok 2018 
Omlouváme se za chybu v pracovním kalendáři:

„Svoz komunálního odpadu z Vašich popelnic do konce kalendářního roku bude proveden 

firmou AVE v těchto termínech:

Září  4., 18.,

Říjen  2., 16., 30., 

Listopad  13., 27.,

Prosinec  11., 25.

Svazek obcí Moravia
Na  základě  podpory  Nadace  ČEZ  v  letošním  roce    2018  Svazek  obcí  Moravia  v  rámci 

projektu  „Doplnění  odpočívadel Cyklookruhu Mikroregionem Moravia  herními  prvky“  pořídil 

především pro cykloturisty a turisty herními prvky jednotlivá odpočívadla cyklookruhu svazku 

Moravia.

Odvlhčení budovy obecního domu
V  současné  době  provádí  firma  VALDAstav  Tulešice  stavební  akci  za  účelem  odvlhčení 

budovy obecního domu, kde vlhkost a plísně především v zimních měsících šplhaly po zdech 

do místností a kanceláří. 

V  první  fázi  byly  otlučeny 

omítky  a  provedeno  omítání 

sanačními  vrstvami  omítek.  Ve 

druhé  fázi  je  prováděno 

odkopání  základů  za  účelem 

přiložení  nopové  folie  k 

základům a vyplnění štěrkovým 

odvětrávaným  záhozem  před 

základy.  

Biocentrum Stará hora
Prostor  biocentra  je  v  současnosti  volně  přístupnou  veřejnou  plochou  na  pozemcích 

městyse.  Tento  prostor  je  krajinnou  zelení  s  funkcí  biocentra,  které  je  součástí  místního 

územního  systému ekologické  stability  (ÚSES). Biocentrum má  za  cíl  zvýšení  biodiverzity. 

Tím má přispět ke zvýšení ekologické stability území, ke zvýšení  retence vody  i k posílení 

estetické  a  rekreační  hodnoty  krajiny.  Prvky  ÚSES  plní  také  významné  půdo  ochranné 

protierozní  funkce.  Biocentrum  je  vymezeno  v  platném  územním  plánu  městyse  Višňové. 

Návrh dosadby dřevin v prostoru biocentra se netýká celé plochy biocentra.

Výsadbu biocentra provádí firma KAVYL Mohelno dle projektové dokumentace vypracované 

Ing.  Hanou  Ondruškovou.  Technický  dozor  nad  výsadbou  provádí  krajinář  Ing.  Jaroslav 

Krejčí. Celá akce je dotována z prostředků Státního fondu životního prostředí. 

Hřiště u školy  kurt těsně před dokončením
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Statistika výjezdů JSDH Višňové 2018
č.   datum             čas vyhlášení      událost 

30, 23.08.2018 12:59:07,POŽÁR – LESNÍ POROST – TVOŘIHRÁZ

31, 23.08.2018 13:23:00, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – ŽEROTICE

32, 23.08.2018 15:07:42, POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – ÚNANOV

33, 25.08.2018 18:47:11, TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO 

HMYZU – HORNÍ DUNAJOVICE

34, 28.09.2018 21:08:50, ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – VIŠŇOVÉ

35, 05.10.2018 19:36:49, ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – TRSTĚNICE

SDH a JSDH Višňové
Uplynulé  dva  měsíce  byly  u  hasičů  ve  znamení  doznívajícího  sucha  a  tím  způsobených  požárů. 

Zajímavostí  je  potom,  že  28.8.2018  vyjížděli  naši  hasiči  hned  3x.  Poprvé  k  lesnímu  požáru  do 

Tvořihráze, podruhé k požáru trávy do Žerotic a potřetí k požáru trávy do Únanova. 

Výcvik 4 našich strojníků řidičů na polygonu v Brně.
Městys Višňové dostal dotaci od Jihomoravského kraje 

na  celodenní  kurz  Pro  řidiče  strojníky,  kteří  řídí 

automobilové  cisterny  k  mimořádným  událostem.  Kurz 

se  delí  na  dvě  části:  teoretickou  (základy  správného 

sezení,  řízení    ovládání  vozidla,  základní  fyzikální 

chování  vozidla,  bezpečnostní  systémy  vozidla,  vliv 

pneumatik  na  bezpečnou  jízdu,  úhybné  manévry, 

krizové  brždění,  reakční  a  brzdná  dráha  na  různých 

typech  povrchů.)  a  praktickou  (správné  sezení  ve  vozidle,  jízda  vozidla  na  pevném  povrchu  a  na 

povrchu s nižší adhézí – speciální kluzný povrch, trenažéry umožní rychlost jízdy nákladních vozidel do 

40  km/hod,  ovládaní  vozidla  –  ovládání  vozidla  volantem  a  pedály,  krizové  zastavení  vozidla,  krizové 

vyhnutí  překážce,  krizové  vyhnutí  překážce  při  plném  brždění,  ovládání  vozidla  při  nedotáčivém  a 

přetáčivém smyku, průjezd zatáčkou kontrolovaným smykem, rozjezd vozidla do kopce na kluzké ploše, 

vyhnutí  překážce,  zastavení  vozidla  při  jízdě  z  kopce  na  kluzké  ploše,  zvládnutí  smyku  při  různých 

rychlostech  na  rozhazovací  desce  s  navazující  kluznou  plochou,  manévrování  s  vozidlem  zčásti  na 

suché a z části na mokré vozovce, tj. jízda levou stranou vozidla na suché vozovce a pravou stranou na 

mokré a naopak, v minimální délce 100 m)

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

Veřejné osvětlení a místní 
rozhlas Rajčula
V  první  polovině  měsíce  září  byla  provedena  rekonstrukce 

veřejného  osvětlení  a místního  rozhlasu  v  lokalitě  Rajčula.  Zde 

bylo  původní,  nedostačující  a  v  obci  Višňové  nejstarší  veřejné 

osvětlení  zahradními  světly.  Obdobně  na  tom  byl  i  místní 

rozhlas. 

Firma  Elektrošvéda  zde  zbudovala  nové  moderní  veřejné 

osvětlení,  na  jehož  sloupech  rozmístila  5  reproduktorů místního 

rozhlasu. Takže v  současnosti mají  i  obyvatelé DPS možnost  si 

poslechnout  reprodukované  informace  pro  občany.  Tato 

rekonstrukce  samozřejmě  vyžadovala  i  nové  rozvody  pro 

osvětlení a rozhlas.

Dovybavení dětských hřišť 
V  průběhu  měsíce  srpna  byla  na  základě  poskytnuté  dotace  z  MMR 

provedena  modernizace  dovybavením  dětského  hřiště  v  Dědině  a  dětského 

hřiště pro mateřskou školu za sociálními byty. Současná vybavenost již splňuje 

požadavky, které jsou všeobecně na dětská hřiště kladeny.

Pracovníci  údržby  obce  následně  po  osazení  požadovaných  prvků  provedli 

výškové úpravy zemních povrchů s výsevem trávy. 

Úprava místní komunikace
Za  pomoci  prostředků  z  dotace  MMR  byla  provedena  úprava 

místní  komunikace,  která  spojuje  autobusovou  točnu  se  silnicí 

přes Kopeček. Vedle nového asfaltového povrchu v šíři tří metrů 

byla  provedena  oprava  chodníku  s  jeho  schody.  Tuto  akci 

prováděla firma COLAS. 

Údržbou  obce  byly  následně  provedeny  opravy  a  doplnění 

zábradlí. Zábradlí bylo natřeno.

Změna č. 1 Územního plánu městyse Višňové
V pondělí 24. září se uskutečnilo veřejné projednání připravované Změny č. 1 Územního plánu 

městyse  Višňového,  které  svolal  Odbor  územního  plánování  při  Městském  úřadu  Znojmo. 

Přípravné  práce  změny  byly  zahájeny  v  roce  2014.  Déletrvající  realizace  byla  ovlivněna 

především  změnami,  které  přinesla  digitalizace  katastrálního  území  a  jednání  ve  věci  změn 

především s odborem životního prostředí krajského úřadu. 

Parkování zemědělské, pracovní a ostatní 
techniky 
V souvislosti s parkováním zemědělské, pracovní a ostatní techniky Vás chci upozornit na platnou 

Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  2/2017  o  místním  poplatku,  která  vedle  poplatku  ze  psů,  řeší 

možnosti,  způsoby  a  poplatky  za  užívání  veřejného  prostranství.  Řeší  však  i  parkování 

zemědělské, pracovní a ostatní techniky, pro něž jasně vymezuje místo pro parkování – Ovčírna.

Ústřední vytápění hasičské zbrojnice
V průběhu měsíce srpna a začátku září bylo provedeno dokončení rekonstrukce plynového ústředního 

vytápění hasičské zbrojnice, na což byla poskytnuta dotace Jihomoravským krajem. Vlastní realizaci 

prováděla firma Pavla Březiny z Višňového.

Nově zrekonstruované školní hřiště s umělým povrchem před dokončením akce
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Oprava kanálu u školy 
PO  Vodovod,  kanalizace  a  čistírna  odpadních  vod  zadala 

dodavatelsky  opravu  hrdla  splaškové  kanalizace  před 

školou.  Na  tomto  hrdle  několik  řidičů  dokázalo  prorazit 

olejovou  vanu  svého  auta.  Je  však  druhou  otázkou,  jakou 

rychlostí  před  budovou  školy  přes  vyvýšený  přechod  pro 

chodce projeli. Při povolené rychlosti se toto ani s vozidlem, 

které má nízce uložený motor, nemůže stát. 

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.     

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi 
Višňové – příspěvková organizace
Upozornění
Na konci měsíce října provedeme opět odečty stavů vodoměrů. Žádáme tímto o provedení kontroly a případné vyčištění 

vašich vodoměrných šachet. Faktury za vodné a stočné vám budou doručeny postupně na konci listopadu a začátkem 

měsíce prosince. Po provedení odečtu si prosím zabezpečte vodoměrnou šachtu, před zimním obdobím, proti zamrznutí. 

Hynek Čada

Odpadové hospodářství 
Sběrný  dvůr  Višňové  pracuje  v  letním  provozu,  tj.  každý 

pátek,  a  to  v  čase  od  15.00  do  17.00  hod.,  a  to  až  do  9. 

listopadu. Do  konce  kalendářního  roku  bude  ještě  otevřeno 

23. listopadu a 7. prosince.

Inzerce
Borové dřevo
 Úřad městyse přijímá objednávky na měkké palivové 
dřevo – borové dřevo za 690 Kč/m3 včetně DPH. Tel.: 515 339 
016 nebo osobně na úřadě městyse. Dřevo pak bude spolu s 
úhradou za přepravu hrazeno přímo dovozci.

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
Do údržby obce byl nově zařazen dnem 1. 10. 2018 pan Jan Páral. 

Práce údržby obce v uplynulém období měly svůj vývoj a její úkoly vyplývají ze stávajícího. 

Vzhledem  k  množství  stavebních  či  rekonstrukčních  akcí,  oprav  se  jednalo  především  o 

úkoly a povinnosti spojené s přípravou, realizací dané akce.

Při  akci  Dovybavení  dětských  hřišť  pracovníci  především  upravovali  terény.  Do  těchto 

činností  spadal  odvoz  kamenitých  výkopků,  následně  pak  navážení  zeminy,  úpravy 

konkrétních terénů, usazování laviček, výsev trávníků. 

Na hřišti v Dědině pak byla provedena výměna střechy u dětského domečku.

Při  úpravách  místní  komunikace  –  při  budování  komunikace  mezi  autobusovou  točnou  a 

silnicí  přes Kopeček  se  především  jednalo  o  opravy  zábradlí  podél  chodníku  se  schody  a 

nového zábradlí u chodníku od fary včetně nátěrů.

V průběhu léta se pracovníci podíleli na úpravách polní cesty do Jazírek, jejíž oprava byla na 

tento rok avizovaná. 

Částečnou  úpravu  terénů  prováděli  i  v  části  naproti  zdravotnímu  středisku  za  nově 

vybudovanými parkovacími místy. Úprava terénů byla prováděna i u nákupního střediska, a 

především  po  skončení  akce  Veřejné  osvětlení  a  místní  rozhlas  na  Rajčuli.  Předmětem 

soutěže bývá „provizorní úprava terénu“, která v sobě nezahrnuje celistvé zapravení ploch s 

osevem trávy. Tyto finální úpravy pak provádí velmi zodpovědně naši pracovníci.

Po vydatných deštích,  kdy v průběhu několika dnů spadlo 80 mm srážek, bylo nutné, aby 

pracovníci  vyčistili  horské  vpusti.  Díky  asfaltovým  komunikacím  v  lokalitách  Stará  hora, 

dlážděné  a  asfaltové  komunikaci  v  lokalitě  Pod  Starou  horou  jsou  splavované  nánosy  v 

těchto vpustích minimální. Rozhodně nedochází k zaplavování nánosy na komunikacích.    

Po srážkách přišlo opět sečení po celé obci.

Provozování  sběrného  dvora,  úklidu  obce,  svoz  odpadkových  košů  je  rovněž  nekonečně 

pravidelnou  pracovní  povinností.  Nikdo  se  tudíž  nesmí  podivovat  tomu,  že  se  obracím  na 

Vás občany, abyste dodržovali provozní dobu sběrného dvora, neboť  to šetří pracovníkům 

jejich čas. Ten potom mohou věnovat plnění jiných úkolů a povinností.

Stavební pozemky
V průběhu dnes již minulého volebního období byly rozprodány stavební pozemky v  lokalitě 

Cihelna.  Byla  vybudována  lokalita  pro  21  rodinných  domů  Pod  Starou  horou.  I  zde  jsou 

veškeré pozemky prodány, rodinné domy jsou individuálně v rozdílné etapě výstavby. 

V současné době tedy připravujeme k realizaci  lokalitu pro výstavbu rodinných domů „Stará 

hora II“, která je ve fázi zpracované projektové dokumentaci. 

Plán kulturních akcí
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) M, FÚ – 11. 11.

  1916: Stoletá vzpomínka na Velkou válku 

na Znojemsku a Krumlovsku – Dr. Jiří Kacetl  M – 22.11. 17.00

 Taneční zábava se skupinou ARTEMIS  TJ – 24. 11.

Prosinec

  Zabijačkové pochoutky ve dvoře  M – 1. 12. ve dvoře

 Vánoční výzdoba obce M  1. 12.

  21. vánoční koncert ZŠ a MŠ  ZŠ, MŠ – 16. 12.

  Vánoční koncert v kostele  M, FÚ  23. 12. 15.00

. Musica Antiqua při HŠ YAMAHA Znojmo – barokní vánoční písně 

. dětská cimbálová muzika Veltlínek – vánoční písně a koledy

  Štěpánský halový fotbalový turnaj TJ – 26. 12.

  Taneční zábava se skupinou KRISTOVY LÉTA TJ – 26. 12. 

  Rozloučení s rokem na náměstí                           Občané – 31. 12.

Daníž
Na  základě  dotace,  která  byla 

poskytnuta Svazku vinařských obcí 

DANÍŽ,  jsme  získali  další 

kompostéry  o  objemu  1100  l.  Tyto 

postupně  k  užívání  za  účelem 

kompostování bioodpadu vzniklého 

v  domácnostech  těm,  na  které  se 

nedostalo v první vlně. 

Tzn.  zástupce  domácnosti,  která  v 

I.  vlně  neobdržela  kompostér,  se 

dostaví na úřad, kde vyplní žádost, 

aby  si  následně  s  dokladem 

vyzvedl  kompostér  na  sběrném 

dvoře. 

Městys  Višňové  prostřednictvím 

Daníže  získal  pro  zpracování  dřevité  hmoty  štěpkovač,  který  bude  především  pro  potřeby 

sběrného dvora využívat. 
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Vážení přátelé,
přinášíme Vám zprávy z višňovské školy. 3. září jsme s nadšením 

zahájili  nový  školní  rok  s  přízviskem  „Rok  velkého  budování“.  V 

mateřské  škole  se  sešlo  43  dětí  a  v  základní  škole  156  žáků  z 

Višňového  a  dalších  šesti  obcí.  O  děti  se  bude  starat  37 

pracovníků, z toho 25 pedagogů a 11 správních zaměstnanců. Jak 

jsme  Vás  informovali  v  srpnovém  čísle,  čekalo  na  děti  několik 

překvapení:  nové  prvky  na  hřišti  mateřské  školy,  rekonstruované 

prostory  tříd,  další  interaktivní  panel,  3D  tiskárna  a  nové  hřiště  u 

školy,  v  těchto  dnech  probíhá  ještě  dokončení  pokládky  umělého 

povrchu  na  atletickém  areálu.  Hřiště  vzbudilo  u  dětí  i  vyučujících 

velké  nadšení  a  brzy  bude  otevřeno  i  veřejnosti.  Přestože  od 

zahájení výuky uběhl teprve měsíc a půl, ve škole se událo mnoho 

aktivit,  ze  kterých  Vám  přinášíme  fotografie.  Byly  to  například: 

program  Záchranné  stanice  Ikaros,  Den  s  Lesy  České  republiky, 

exkurze  Odkud  se  bere  jídlo,  volby  do  Žákovského  parlamentu, 

podzimní  setkání  pedagogů  s  rodiči,  projektový  den  Umím  nás 

bránit  a  Drakiáda.  Se  začátkem  října  se  rozběhla  činnost  šesti 

zájmových kroužků, dospělí začali studovat v jazykových kurzech a 

senioři  již  taktéž  zahájili  výuku  v  Univerzitě  třetího  věku.  V 

mateřské  škole  se  uskutečnilo  rovněž  setkání  s  rodiči,  kde  byli 

rodiče  informováni  o  naplánovaných  aktivitách:  pravidelné 

projektové  dny  zaměřené  na  poznávání  přírody,  návštěva 

divadelních  představení  ve  Znojmě,  cvičení  pro  rodiče  s  dětmi, 

plavání, kurz pro předškoláky a mnoho dalších. V nejbližší době se 

bude  škola  prezentovat  na  tradiční  zahrádkářské  výstavě  o 

posvícení a pak už nás čekají oslavy 100. narozenin naší republiky, 

které budeme slavit v týdnu od 22. do 26. října. V tento den bude 

zpřístupněna  výstava  věnovaná  této  události,  vysadíme  Strom 

svobody,  podpoříme  celostátní  akci  Český  den  s  českými 

vlajkami, ... 

Pro  více  informací  sledujte  naše  webové  stránky,  vývěsku,  či 

OKNO do višňovské školy.

Děkujeme  za  přízeň  a  podporu,  těšíme  se  na  setkání  a  přejeme 

Vám klidný podzim.

vedení školy

Adaptační aktivity pro nové šesťáky
Čtvrťáci na dopravním hřišti

Den s Lesy ČR 

Den s Lesy ČR

Drakiáda

Exkurze Odkud se bere jídlo

Exkurze Odkud se bere jídlo Exkurze Odkud se bere jídlo

Exkurze Odkud se bere jídlo

Projektový den Umím nás bránit 

Zahájení VU3V
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VÝSLEDEK ZÁPASU STARŠÍCH ŽÁKŮ

Moravský Krumlov – TJ Višňové               6:3          (2:0) SESTAVA:  Indra Michal,  Indra Lukáš, Beran Jiří, 

Adámková Adéla ©, Adámek Lukáš, Pelaj Libor, Klíčník Jakub, Holý Martin, Šnábl Jan, Kudrna Matěj, 

Adámek  Karel,  Holý  Martin,  Janíček  Jiří,  Nováková  Nikola,  Houška  Lukáš,  Vyklický  Ondřej,  Sako 

Daniel.  STŘELCI:  Indra Michal  2x,  Kudrna Matěj  1x TRENÉŘI: Adámek  Jiří  a  Indra  Lukáš.  Nic  se 

neděje, z chyb se poučte a příště vyhrajte :D.

1 Miroslav      8 5 0 3 10:6 15

2 Olbramovice 8 5 0 3 17:14 15

3 M.Krumlov/Rak. 8 4 0 4 26:15 12

4 Prosiměřice/Práče 8 4 0 4 12:19 12

5 Višňové                 7 3 0 4 14:17 9

6 Hostěradice 7 2 0 5 13:21 6

 

Fotbal
Výsledek zápasu mužů A

Suchohrdly u Znojma – TJ Višňové „A“       1  : 2    (   1  : 2  ) STŘELCI: Kollner Ladislav 1x, Havlík Jakub 1x 

SESTAVA: Adámek Petr, Adámek Jakub, Havlík Jakub ©, Adámek Dominik, Kollner Ladislav, Strnad Karel, 

Sláma  Josef,  Buchta  Jakub,  Caha  Roman, Adámek  Josef,  Franc  Jakub.  NÁHRADNÍCI:  Březina  Roman, 

Brodík Rostislav, Adámek Václav ml., Ouroda Petr.

Tento zápas znamenal souboj dvou týmů se stejným počtem bodů. Souboj třetího se čtvrtým týmem tabulky. 

Domácí  v  minulém  kole  poznali  teprve  poprvé,  jaké  to  je  prohrát,  takže  nás  určitě  nečekal  jednoduchý 

soupeř. To se potvrzovalo už od samého začátku zápasu. Domácí na malém hřišti dobře kombinovali a po 

šťastné  teči  se  z  přímého  kopu  dostali  do  vedení.  Naštěstí  pouze  na  chvíli.  Podařilo  se  nám  srovnat  po 

rohovém kopu. Brankou do kabiny se nám podařilo stav utkání otočit. Po poločase byl na míči víc domácí 

tým ale náš pozorně hrající tým soupeře do větší šance nepustil. Naopak my jsme byli ti, kdo hrozil. Dvakrát 

nastřelená  tyč domácí branky a  jeden neproměněný brejk. Kluci svoji zodpovědnou hrou dotáhli zápas do 

vítězného  konce.  Chtěl  bych  poděkovat  celému  týmu  za  nasazení,  zodpovědnost  a  chuť  toto  utkání 

dotáhnout  do  vítězného  konce.  Věřím,  že  si  někteří  sáhli  i  na  dno  svých  sil,  a  proto mám pro  tento  tým 

pouze slova obdivu za tento zápas. Díky TRENÉR: Č+J+C

1 Jaroslavice A 10 7 2 1 35:10 23

2 Rakšice A                10 7 1 2 23:13 22

3 Višňové A                10 7 0 3 18:15 21

4 Jezeřany     10 6 1 3 18:12 19

5 Suchohrdly 10 5 3 2 21:15 18

6 Dobšice B 10 5 2 3 23:16 17

7 Práče A     10 5 2 3 23:23 17

8 FK Znojmo B 10 5 1 4 20:19 16

9 Hostim       10 4 3 3 24:18 15

10 Hrádek      10 3 2 5 29:31 11

11 Prosiměřice A 10 2 2 6 16:23 8

12 Litobratřice A 10 2 1 7 16:35 7

13 Starý Petřín 10 1 0 9 12:34 3

14 Jevišovice B 10 0 2 8 8:22 2

 VÝSLEDEK ZÁPAS MUŽŮ „B“

Bohutice „B“ – TJ Višňové „B“       2:0 (1:0) STŘELCI:  SESTAVA: Vyhnálek Vojta, Jelínek Dominik, Ouroda 

Petr, Adámek Václav st., Adámek Václav ml., Scharf Roman, Klaudinger Pavel, Kollner Ladislav, Vrana Jan, 

Březina Roman ©, Kláris Lukáš. NÁHRADNÍCI: Šuba Přemysl, Vališ Radim, Drochytka David, Tesař Petr. 

TRENÉR: Coufal Jan. Smůla od začátku až do konce, nevadí borci, další se vyhraje.

1 Rakšice B                7 6 0 1 27:11 18

2 Rybníky     7 5 0 2 21:14 15

3 Miroslav C 7 4 1 2 23:9 13

4 Višňové B                8 4 1 3 15:12 13

5 Olbr.Boh. B 8 4 1 3 15:17 13

6 Prosiměřice B 7 4 0 3 27:16 12

7 Petrovice    8 3 2 3 19:26 11

8 Branišovice 7 3 1 3 19:21 10

9 Dobřínsko 8 1 0 7 17:27 3

10 Tavíkovice 7 0 0 7 1:31 0

VÝSLEDEK ZÁPASU DOROSTU

Hustopeče – TJ Višňové           3:3       (0 : 1) STŘELCI: Šuba Přemysl 3x SESTAVA: Saleta Vojta, Jelínek 

Dominik ©, Adámek Karel, Scharf Roman, Vališ Radim, Šuba Přemysl, Tesař Petr, Vondrák Radek, Fiala 

Lukáš, Černý Michal, Kudrna Matěj. NÁHRADNÍCI: Kadlík Vojtěch  TRENÉR: Jelínek Tomáš. K zápasu jsme 

odjeli  bez  dvou  našich  opor,  kteří  plnili  úkoly  v  týmu  „A“.  I  tak  jsme  se  se  nenechali  nijak  zahanbit  a  se 

soupeřem  jsme  si  věděli  docela  rady.  Jenže  v  22  min.  neudržel  náš  obránce  nervy  na  uzdě  a  musel 

předčasně do sprch, a to za stavu 0:0. Paradoxem je, že od té doby jsme se tak nějak semkli a do konce 

poločasu jsme se dostali i v 10 lidech do vedení 0:1 po pokutovém kopu. Po přestávce jsme se činili dále a 

soupeř,  i když hrál celou dobu přesilovku, dostal další dva góly.  Všechny od Přemysla Šuby. Jenže jak to 

tak bývá, když se daří, přijde sprcha a to v 80 minutě na 1:3,   v 85. na 2:3 a nakonec si na nás rozhodčí 

počkal  až  do  97. minuty.  3:3.  Bohužel  už  nám  docházely  síly.  Nevadí  kluci,  příště  to  bude  lepší,  a  zase 

budeme bodovat 

1 FK Znojmo 10 9 0 1 71:16 27

2 TJ V. Pavlovice 10 7 2 1 65:17 23

3 TJ Novosedly 10 7 1 2 41:22 22

4 TJ  Pohořelice 10 7 0 3 55:24 21

5 TJ Višňové 10 6 2 2 34:17 20

6 FC M. Krumlov 10 6 0 4 29:16 18

7 TJ Prosiměřice 10 5 1 4 35:23 16

8 TJ Sokol Štítary 10 5 0 5 26:37 15

9 FC Pálava Mikulov 10 3 3 4 21:30 12

10 FC Miroslav 10 3 2 5 14:36 11

11 SK Vojkovice 10 2 1 7 25:50 7

12 Kahan/Zbýšov 10 1 1 8 6:44 4

13 FC Hustopeče 10 1 1 8 16:57 4

14 FC Rakšice 10 1 0 9 17:66 3


