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Úvodní slovo
Vážení občané,

samozřejmě i pro spoustu dospělých časem, kdy užívají letní dovolenou. Jinak je tomu pro

přijměte pozdrav prostřednictvím dalšího letního vydání Višňovského zpravodaje roku 2019,

zemědělce, kteří v tomto čase plní spoustu pracovních úkolů.

tentokrát již 50. čísla.

V době žákovských prázdnin je čas pro zřizovatele provést opravy školního prostředí. V

Vydáním minulého čísla jsme se loučili v čase končícího školního roku, což znamená, že nás

současně době probíhá velká oprava školní kuchyně, která zahrnuje nové vodoinstalační

čekala školní akademie, pouťové oslavy a Višňovské kulturní léto. Současně s těmito

rozvody, elektroinstalaci v celé kuchyni a nové obklady a dláždění kuchyně.

nadcházejícími akcemi končily i fotbalové soutěže sezóny 2018/2019.

Základní škola organizuje rekonstrukci za více jak 5 milionů korun s názvem Modernizace

Pozvání na Školní akademii jste mohli přijmout na pátek 14. června. Uskutečnila se na

odborných učeben ZŠ Višňové, která je financována dotačními prostředky fondu IROP.

školním hřišti. Zhlédnout jste mohli připravený program jednotlivých tříd, zájmových kroužků

Ještě v průběhu konce prázdnin a přicházejícího podzimu budou probíhat udržovací práce a

pod SVČ Miroslav. Takto programově připravené školní odpoledne provázelo velmi horké

opravy na místním hřbitově.

letní počasí.

Z pohledu sportovního života nás již v současnosti provází přípravné zápasy fotbalistů

Víkend 28. až 30. června patřil pouťovým oslavám. Pátek tradičně taneční zábavě, kterou za

tělovýchovné jednoty. A termínem 10. srpna nám začíná pro všech pět fotbalových družstev
podzimní kolo fotbalové sezóny 2019/2020. Po letech se „A“ mužstvo mužů vrátilo do I.B
soutěže.

Vladimír Korek

Nadace ČEZ
Pro rok 2019 díky podpoře Nadace ČEZ
bude

moci

dovybavit
Cyklookruh

Svazek

obcí

Moravia

cykloturistickou

trasu

Mikroregionem

Moravia,

který zbudovala.
Cyklostezka s názvem „Mikroregionem
Moravia“ byla vybudována v roce 2007 a
finančně se na jejím vybudování podílel
partner Skupina ČEZ. Tato cyklotrasa je
okruhem, který měří necelých 45 km a
hudební produkce rockové kapely Artemis pořádali sportovci před sportovní halou v jejich

prochází všemi osmi obcemi Svazku obcí Moravia. Jelikož se jedná o okruh, je možné na

areálu. V sobotu pak chlapci chasy spolu s děvčaty vystavěli nádhernou máj na tanečním

trasu najet z kteréhokoli místa jeho trasy. Vedle toho se nabízí možnost vyrazit i v

parketu u sokolovny. V neděli se pak tradiční zavádění krojované mládeže uskutečnilo nově

protisměru. Samozřejmostí je i fakt, že si tento okruh můžete zkrátit, upravit dle Vašich

v již zmiňovaném prostředí. Hojná účast višňovských občanů, ale i hostů a návštěvníků,

možností v rámci schopností dobré orientace. Celá trasa je vhodná jak pro horská nebo

svědčí o tom, že krok změny tímto směrem byl tím správným.

trekingová kola.
Realizaci projektu za podpory Nadace ČEZ budou doplněny o potřebná vybavení odpočívky,
obnovit bude možné i doprovodné informační tabule.

Dotace JMK pro Svazek obcí Moravia
Na základě žádosti poskytl Jihomoravský kraj dotaci pro Svazek obcí Moravia, jehož je
městys Višňové předsednickou obcí, za účelem dovybavení míst k odpočívek pro turisty a
návštěvníky, míst k setkávání občanů.
Díky těmto dotacím městys umožňuje hostům, návštěvníkům, ale především i svým
občanům možnost posedět, odpočinout, pohovořit nejen na zajímavých místech, ale i na
místech, kde se mohou běžně setkávat. Upřednostňuje rozmístění těchto „míst setkávání“ i
na dalších místech v obci. Velmi rádi uvítáme i Vaše podněty.
Tato místa si oblibují i děti a mládež ke shromažďování. Místa, která si vybírají, jsou lehce
V pondělí po pouti začínalo Višňovské kulturní léto svým již 9. ročníkem. Na úvod bylo

identifikovatelná. Prvořadě na nich zůstává velký nepořádek v podobě množství poházených

připraveno scénické čtení. Počasí nedopřálo, aby se uskutečnilo na zámeckém nádvoří. Pro

odpadků.

tuto situaci bylo připraveno prostředí kinosálu. Nízká účast diváků může jen říci těm

popsané stolové desky.

ostatním, že bylo chybou, že nepřišli. Rozhodně listování knihou Český ráj stálo za to.

Sedací

Na čtyři následující dny bylo připraveno promítání letního kina v překrásném prostředí areálu

naopak

zámeckého parku. Letošní až rekordní účast nás velmi těší.

poškrtané, neboť sedají

Na pátek pátého července byl připraven program opravdu pestrý.

O tom, že jsme

nezapomněli ani na děti vypovídal program „Celodenní hraní a vystupování s výstavou

Dále

bývají

desky

bývají

špinavé

a

stylem na stolovou desku
s

nohami

na

sedací

strašidel“, které se odehrávalo v průběhu dne v

desku. Že by se jednalo o

objektu obecního dvora. Na odpoledne připravil své

návyky

letošní vystoupení s komedií „Pod borovičkou seděla“

prostředí?

z

rodinného

višňovský divadelní soubor Návrat. Jeho představení
se uskutečnilo na zámeckém nádvoří.
Ale to jsme již byli pro děti – žáky a studenty v období
jejich

letních

prázdnin.

Červenec

a

srpen

je

Jedno z nových posezení bylo umístěno v lokalitě Pod Starou horou s
krásným výhledem na Pálavu. Kam umístnit další? Poraďte..
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Bylo nás pět

zapalovacích šňůr závisel od vzdálenosti terče. Pro zápalné šnůry jezdili bratři Buchrové do

Kdo by neznal vzpomínkový humoristický román Karla Poláčka nebo aspoň film dle jeho

znojemského Lesíka (mezi Příměticemi a nynější novou Nemocnicí), kde stálo asi dvacet

předlohy Bylo nás pět. Při čtení vzpomínek jednoho z višňovských pamětníků mě napadlo,

opuštěných tanků. Naše hra byla velmi nebezpečná, ale nikdo nikdy nebyl zraněn, protože

odcitovat klukovské dění těch desetiaž patnáctiletých chlapců z let 1945 až 1950. Dovolím si v

se mířilo na kmen dva až tři metry vysoko…“.

textu uvést plná jména zúčastněných uličníků i neuličníků, aby třeba jejich děti a vnuci na ně

Taky jsme hrávali spolu fotbal, hokej, vesáka, cambala a společně se chodili koupat do

měli vzpomínku či pochopení:

zámeckého bazénu, do Jiřic nebo do Křepického potoka u Starého kvartýru, kde jsme lovili

„Jako kluci jsme se srocovali v tlupách – skupinách, podle blízkého bydliště.

raky. Sem jsme mohli opravdu až po válce, kdy byly lesy očištěny od Němců a prchajících

Největší skupinou co do počtu byli Dědináci. Byli též podporováni Zmoláky, kteří by se jinak

benderovců.

museli dostávat domů oklikou – humny. Vedoucími Dědináků byli Antonín Košíček (č.p.48) a

Po vykoupání v zámeckém, mramorem

Václav Adámek (č.p.47). Šéfy Měšťáků (z lokality náměstí a Dvora) byli o pět let starší bratři

vykládaném bazénu, se nabízel další –

Buchrové (č.p.13), Mirek Bojanovský (č.p.193) a členové Josef Jedlička, tzv. Bloncák (č.p.9) a

tehdy ještě elegantní požitek dospělých

Jan Hrůza (č.p.87). K Měšťákům patřili i chlapci z panského Dvora: Vondrák a Zbytovský. Tito

–kouření. V blízkém výklenku jsme kouřili

odešli po válce s rodiči osídlovat bývalé Sudety – blízké Chlupice a Hostěradice. Kopečáci se

dutinky plněné bramborovou natí. Když na

skládali z deseti synů rodiny Zikmundovy, Vladimíra Adámka, Slávka a Františka Jedličkových

„cigárovém“ stromě dozrávaly lusky ve

a Franty Jelínka. Žižkováci byli skupinou spíše sportovní rivality, bez zájmu o území: Jan

tvaru viržinek, natrhali jsme si je i do

Lengál, Cyril Jelínek, (?) Jedlička, František a Slávek Adámkovi. Podlipáci byli výslovně

zásoby.

Když

nám

chyběl

čtvrtý

do

mírumilovnou skupinou. Patřili sem Standa Hejlek, Mirek Adámek, bratři Karel a Olin Fučíkovi,

fotbalu, přišli jsme mu domů pomoci splnit

Zdeněk Bojanovský, Tonda Věžník a Franta Majringer. Poslední klukovskou partou byli

školní i domácí úkoly, abychom mohli

Potočáci – Slávek Čada (č.p.38), Josef Adámek (č.p.37), Laďa a Emil Nehybkovi, Zdeněk

kopat fotbal.

Vespalec (č.p.74) a Franta Kolačný. Co se týče sociálního původu chlapců, bylo by jednoduše

Toto všechno se dělo i v letních měsících,

řečeno, že na Dědině a na Potoku bydleli převážně sedláci, tj. celo a pololáníci, politicky

vždy asi do 15. července, než začaly žně.

lidovci, skalní katolíci a příslušníci tělovýchovné jednoty Orel. Druhá část obce sdružovala

Pak jsme museli na poli pomáhat od

malorolníky, řemeslníky, zaměstnance velkostatku, učitele, lékaře, četníky, převážně členy

nevidím do nevidím.

Sokolské jednoty.

Uchvátila nás také četba, ke které bychom

Po odchodu hraběte Spiegla v květnu 1945 se stal hlavním zájmem naší klukovské činnosti boj

se doma ani nedostali. Vladimír Štoksa

o teritoria zámeckého parku. Všichni chtěli všechno, a tak nutně vyvstala potřeba klukovských

nám půjčoval knihy Jaroslava Foglara,

klanů. Hned první bitva rozdělila park na přední část: s hlavním vchodem, zámkem, tenisovým

jako i seriál Rychlé šípy. Na Foglarovu výzvu (výchovných) čtenářských klubů jsme se též

hřištěm a bazénem, kterou dobili Měšťáci s pomocí Kopečáků, Žižkováků a Podlipáků. Zadní

jako čtenářský kroužek s názvem Svorná srdce pod číslem 6 868 přihlásili. Bylo nás už

část: za Zámeckým potokem dobyli Dědináci s podporou Zmoláků a Potočáků. Bylo to území

šest, měli jsme klubovnu  malou místnůstku mezi domy č.122 a 130 a řádně vedli

se dvěma vstupy  od Mostu a od Mrazírny. Na této straně parku bylo více vzácných stromů a

klubovou kroniku.

více zvěře: srnci, zajíci, bažanti, koroptve a králíci.

Toto období klukovských dobrodružství, rivalit a bojů skončilo v patnácti letech ukončením

Neprali jsme se: „Hlavní spory se řešily ve střeleckých soubojích…Prázdná nábojnice z

měšťanky a nástupem do pracovního nebo studijního života.

tankového kulometu se naplnila zápalnými šňůrami z dělové tankové nábojnice, jedna se od
plamene svíčky zapálila, hodila dovnitř, otvor se zatloukl dřevěným špuntem, zamířilo se na

Z rodinné knihy vzpomínek Františka Koláře

strom nepřítele a do deseti sekund se ozvala pecka. Dřevěný špunt  kousek uříznuté větve,

sepsala Marie Svoradová

letěl 50 až 70 metrů. Pokud se střela trefila do kmene stromu, byl to kladný bod pro vítěznou

srpen 2019

stranu. Střílet mohl jedinec. Měl k ruce nabíječe a sběrače soupeřových špuntů. Počet

Dovybavení jednotky SDH
Višňové
I v letošním roce bude městysem Višňové doplněno a
obnoveno vybavení jednotky SDH Višňové. Zakoupeny
budou

nové

přilby,

zásahové
boty,

obleky,
ochranné

rukavice.

Na

tento

nákup budou použity
dotační

finanční

prostředky
Jihomoravského kraje
ve výši 176.000,, které je třeba dofinancovat třiceti
procenty z prostředků městyse.
Že je práce hasičů zásahové jednotky velmi záslužnou
dobrovolnickou činností, o tom není pochyb. Jsme velmi rádi,
že mezi námi je neustále 16 mužů připraveno kdykoliv, v
jakoukoliv denní či noční hodinu, za jakéhokoliv počasí,
zanechat vlastní práce, vlastního konání, své zábavy a
vyrazit pomoci druhým, kteří se v tu chvíli nachází v ohrožení
života či jejich majetek nebo společný majetek je ohrožen
požárem. Jsme na ně velmi hrdi. Hrdi na to, co oni považují
za poslání.
Nikdo z nás neví a nezná chvíli, kdy může jejich pomoc
potřebovat. Višňové je v určitém vzdálenostním stínu
profesionálních jednotek. Vždyť dojezd jednotek ze Znojma,
Moravského Krumlova, Hrotovic, JE Dukovany není za
chviličku. Je určitě všemi námi oceněné rozhodnutí členů
jednotky o rozšíření své činnosti v rámci JPO II. Jednalo se
tímto o přijetí vyšší míry zodpovědnosti a povinností.
Zastupitelstvo

městyse

svým

schválením

tuto

žádost

podpořilo a jednotka byla zařazena do JPO II. Višňové je tak

druhou jednotkou na okrese s tímto zařazením.

bylo

O tom, že těmto mužům místní jednotky se snaží městys

Připravenost hasičů vyžaduje mít i odpovídající sociální

Višňové připravit opravdu velmi dobré podmínky pro jejich

zázemí toalet a sprch. Chybět nesmí prostor dílny a

činnost nemůže být nikomu pochyb. Vždyť za posledních sedm

skladu. Nově byla vybudovaná zasedací místnost se

let městys pořídil tři vozidla. Nejprve se nám podařilo získat

zázemím, která slouží hasičům a městysi při zajišťování

třeba

vytvořit

místo

pro

odpovídající

velín.

převodem z kraje zásahové hasičské vozidlo CAS 25. Spolu s

školících, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí.

dotace kraje byla provedena repase tohoto vozidla v hodnotě

Celá tato stavební akce probíhala v naplánovaných

za více jak 800.000, korun. To se psal rok 2012 a auto

etapách.

nahradilo vozidlo z 80. let minulého století. Následně jsme v

Současná úroveň zásahové jednotky višňovských hasičů

roce 2014 v hodnotě 300.000, korun pořídili vozidlo Ford

je vysoká. Jak je uvedeno, jednu stranu této mince tvoří

Transit, které je především využívání při zásazích zdravotnické

vybavení, které je tvořeno zázemím hasičské zbrojnice,

pomoci. Místní muži zásahové jednotky poskytují i pomoc nám

technickým vybavením výzbrojí včetně vozového parku a

všem nejcennější, která přichází například při zástavách srdce.

na patřičné úrovni odpovídající bezpečnou výstrojí.

Při těchto výjezdech poskytují zdravotnickou pomoc, která

Druhou daleko důležitější je však lícová strana zmíněné

podobně

rámci

mince, kterou jsou „zapálení“ muži s odhodlaností

integrovaného záchranného systému je našemu regionu

pomáhat. Těch si velmi vážíme. Toto ocenění odvahy

vzhledem k nutnosti okamžité pomoci velmi vzdálená. V roce

není vyjádřeno pouze zastupitelstvem městyse. To svými

2018 se z iniciativy městyse a za podpory zastupitelstva

rozhodnutími na podporu této činnosti investovalo za již

městyse podařilo získat za pomoci dotačních prostředků nové

uplynulých sedm let více jak 14 milionů korun. Tato

velkokapacitní požární vozidlo CAS 30. Toto speciální vozidlo

částka

za účelem likvidace požáru si s sebou veze 9000 litrů vody.

Odhodlanosti a snahy pomáhat si váží a oceňují všichni

Pořízení tohoto vozu SCANIA v ceně 8.411.000, korun nebylo

lidé nejen Višňového, ale jejich celého zásahového

v žádném případě jednoduchou záležitostí. Ukazatelů, kterým

regionu. Stejně tak, jak si vážíme my jejich odvahy a

bylo nutné vyhovět a splnit, bylo a je mnoho.

ochoty, jsou si hasiči plně vědomi, oceňují a váží si

Další oblastí, které bylo třeba ku prospěchu činnosti a

přístupu a podpory ze strany obce.

připravenosti zásahové jednotky vykonat, byly dostatečně velké

Obě strany, městys Višňové jako zřizovatel zásahové

a současně důstojné prostory. V průběhu uplynulých let za

jednotky a muži zásahové jednotky, pevně věříme, že

jako

profesionální

hasičská

služba

v

je

včetně

získaných

dotačních

peněz.

použití dotačních prostředků z kraje, o které bylo třeba vždy

toto vzájemné ocenění a podpora ústí ve velmi kvalitní

řádně požádat, odpovědně použít, zhodnotit, evidovat a

spolupráci. A obě strany si přejeme, aby požárních,

připravit podklady pro kontrolu. Byla provedena výstavba

technických či zdravotnických zásahů, ke kterým je

garáže pro vozidlo SCANIA. Následně byla rozšířena celá

zásahová jednotka určená, bylo co nejméně.

hasičská zbrojnice. V ní bylo třeba zbudovat především
odpovídající šatnu hasičské výstroje pro jednotlivé muže. Dále
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Statistika výjezdů JSDH Višňové

SDH a JSDH Višňové

15 16.07.2019

POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – ÚNANOV – 2. st. polachu

16 23.07.2019

POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – HLUBOKÉ MAŠŮVKY 2. st. poplachu

17 26.07.2019

POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – MEDLICE

18 01.08.2019

POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – VIŠŇOVÉ

19 05.08.2019

POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – VIŠŇOVÉ

Požár Únanov
SDH Višňové již tradičně zajišťoval občerstvení na filmovém festivalu

Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr Višňové je od začátku měsíce dubna otevřeno v letním provozu, tj. každý pátek od 15.00 do 17.00 hod.
Sběrný dvůr, který je provozovaný městysem Višňové, slouží pro uložení odpadu občanů Višňového nikoliv pro
uložení odpadu firem, podnikatelů a živnostníků. Ti jsou povinni uzavřít sami smlouvy s firmou zabývající se
likvidací odpadu, a jejím prostřednictvím pak odpad ukládat.
Prostřednictvím místního rozhlasu jste byli informováni o tom, že na sběrném dvoře můžete nově ukládat kuličkový
polystyren jako samostatnou komoditu. Samozřejmostí je, že jste je až doposud ukládali do žlutých kontejnerů, kam
patří. Vzhledem k narůstajícím množstvím plastového odpadu jsou na sběrném dvoře k dispozici vaky, do kterých
ukládejte stavební polystyren, jeho odřezky, polystyren, který slouží jako součást obalů především elektroniky, ale i
Požár  dopravní nehoda Višňové

jiného zboží.
Dále bych se chtěl zmínit, a především připomenout skutečnost ukládání olejů na sběrném dvoře. Motorové oleje z
aut zde můžete odevzdávat v kanystrech či jiných nádobách v rámci komodity nebezpečného odpadu. Vysmažené
oleje z domácností ukládejte do PET lahví či kanystrů, které potom uložíte do popelnice, která je k tomuto účelu
označená a určená na sběrném dvoře. Již v dřívějších vydáních zpravodajů jsem Vás informoval, jak se dále tyto
využívají a recyklovaně využívají. V žádném případě je však nevylévejte do splaškové kanalizace. O tom, co
dokáží udělat tuky ve splaškové kanalizaci, se můžete dočíst v příspěvku pana Čady.

Pavel Havelka

Úřad městyse
Počínaje zářím 2019 budete mít možnost využít službu ověřování
podpisů a vidimace listin opět i v provozním čase Obecní knihovny
Višňové. Tyto poskytované služby samozřejmě zůstanou i na úřadě.
Jedná se o rozšířenou nabídku této služby občanům, firmám,
podnikatelům.

Jak Višňové ke
svému jménu
přišlo

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

Je tomu snad více než 700 let, dnes už

Na návrh naší příspěvkové organizace stanovilo zastupitelstvo městyse Višňové od 1. 1. 2020 zvýšení cen vodného a stočného. Vodné vzroste o

se přesná doba neví, kdy Višňové ke

3Kč/m3, stočné pro nemovitosti připojené na kanalizaci o 6Kč/m3. Výsledná cena vodného bude 24Kč/m3, stočného 32Kč/m3 včetně DPH.

svému názvu přišlo. Stalo se to v těch

Ostatní položky ceníku se nemění.

mladých dobách, kdy Trstěnice již byly

Důvodů pro toto navýšení je několik. Zejména zákonná povinnost každého vlastníka vodárenské infrastruktury (v našem případě městyse

známou obcí na křižovatce dvou cest.

Višňové), která předepisuje odvádění části finančních prostředků získaných z vodného a stočného do fondu obnovy. Jedná se o průběžné spoření

V té době na mírném návrší podél

na obnovu majetku po jeho opotřebení. Dalším důvodem je neustálý růst vstupních nákladů (pravidelné opravy a revize zařízení, el. energie,

cesty

likvidace shrabků a tuků z ČOV, opravy a ověřování vodoměrů, chemické rozbory pitné vody a odpadních vod).

na

Znojmo,

právě

Oznámení

nad

Trstěnicemi se usadilo pár zemědělců.

Informace

Ti postavili roubené chalupy, ze kterých

V minulém týdnu došlo k úplnému ucpání jedné z hlavních větví splaškové kanalizace. Poděkování patří našim hasičům, kteří svým rychlým

se časem stala opevněná tvrz. A

zásahem kanalizaci v krátkém čase zprůchodnili. Zabránili tak případným škodám na majetku přilehlých nemovitostí a nám ušetřili náklady, které

protože

bychom museli vynaložit za zásah speciální techniky.

tu

již

tehdy

panoval

čilý

obchodní ruch, stávalo se často, že

Důvodem zúžení kanalizace bylo zejména dlouhodobé usazování tuků s následným ucpáním nežádoucími předměty, které v kombinaci s

neznalí kupci jedoucí z Trstěnic do

toaletním papírem potrubí úplně ucpou (viz. přiložená

Znojma nevěděli na křižovatce, kudy

fotografie). S nadměrným usazováním tuků bojujeme

kam. Proto se vyptávali místních na

neustále i ve vstupní čerpací stanici na ČOV, kde se bez

směr cesty. A ti říkávali, „víš nová ves“,

čištění

ukazujíce směrem na dnešní Višňové. I

mechanickém

zažilo

zkomolené

stanice od tukových usazenin musí být tyto odsáty a

pojmenování na Višňová, a z toho

odvezeny k likvidaci mimo ČOV. Tuk dokáže nepříznivě

posléze na dnešní Višňové. Vyprávět

ovlivňovat i biologický proces čištění odpadní vody.

se

toto

časem

speciální

technikou

očištění

neobejdeme.

veškerého

zařízení

Po

čerpací

se může kdeco, pravdu dnes již

V souvislosti s tím apelujeme na všechny občany, aby se

nezjistíme. Jak ale tvrdí místní, s

snažili omezit v co největší míře vypouštění tuků do

višněmi obec nemá pranic společného.

kanalizace.

I byste je tu marně hledali.

splachování plen, hadrů, dámských hygienických potřeb,

Pověst z Višňového z knihy

vatových

O hřbitovním strašidle a jiné pověsti i

kanalizace.

vyprávění z jihozápadní Moravy od
Martina Sklenáře

Současně

tyčinek

a

s

tím

ostatních

se

snažte

pevných

zabránit

částic

do

Hynek Čada
Zatuhlé tuky dokáží zablokovat i plovákové spínače
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Višňovské kulturní léto 2019

slosování odměn podporovatelů dobré věci, starosta poděkoval všem přítomným za jejich přízeň a podporu IX.

Letošní již IX. ročník Višňovského kulturního léta byl připravován a
uskutečnil se ve dnech 1. až 5. července. Svým pondělním začátkem
tedy navazovat na oslavy višňovské pouti. Očekávání tohoto kulturního
několikadenního pásma je vždy očekáváno nejen občany Višňového, ale
i celé regionální oblasti.
Program toho letošního ročníku obsahoval následující oblasti. Jako již
tradičně v sobě zahrnoval čtyřdenní filmový festival v areálu zámeckého
parku. Další oblastí je scénické čtení – LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Na
letošním ročníku se podílel i višňovský divadelní spolek Návrat, který
svoje

představení

zahrál

tentokrát

na

zámeckém nádvoří.

novou

Celodenní

oblastí

hraní

a

vystupování spojené s
výstavou

strašidel

Kočovného

z

muzea

Plzeň.
Pondělí 1. července
začínal
letošního

program
ročníku

LiStOVáNím,
bylo

které

plánováno

opakovatelnou kulisou písní v podání Freddieho Mercuryho.
Všem návštěvníkům, hostům, fandům, přispěvatelům chceme poděkovat za to, že svým dobrovolným vstupným
v průběhu celého kulturního léta 2019 přispěli na nové
posezení na turisticky hojně navštěvovanou vyhlídku
na Staré hoře. Výtěžek ze vstupného činí 64.420, Kč.
Poděkování za podporu Višňovského kulturního léta
2019 patří Jihomoravskému kraji, NADACI ČEZ,
SKUPINĚ ČEZ. Velmi si vážíme a děkujeme i dalším
podporovatelům především z řad nejen višňovských
podnikatelů a podniků, kteří svými dary, pomocí a
další výpomocí pomohli program tohoto ročníku
višňovského kulturního léta zorganizovat a uskutečnit.

Pro letošní rok bylo
zcela

ročníku. Přírodní prostředí zámeckého parku se pak stalo neskutečnou a v žádném kamenném kině

Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů ve
Višňovém za jejich pomoc. Děkujeme Výchovnému
ústavu ve Višňovém za to, že převážná část
kulturního programu se mohla uskutečnit v prostředí zámeckého parku a nádvoří zámku. Za pomoc a spolupráci
děkujeme i obci Tavíkovice. Za propagaci akce děkujeme všem obcím v širokém okolí, svazku vinařských obcí
DANÍŽ, Svazku obcí MORAVIA a rádiu BLANÍK.
Višňovské kulturní léto svou návštěvností přináší Višňovému nejen prestiž sobě samotnému a v okolí. Má i své
přínosy i pro oblasti zabývající se ve Višňovém nabídkou služeb, má svůj význam pro podporu cestovního ruchu
a rekreologie.
Ocenění, kterého se nám organizátorům za tuto kulturní akci dostává, nás naplňuje uspokojením, ale hlavně
nám dává energii a impuls začít připravovat program pro jubilejní X. ročník Višňovského kulturního léta 2020.

na

zámeckém nádvoří.
Díky nečitelnému počasí bylo toto scénické čtení knihou ČESKÝ RÁJ od
autora Jaroslava Rudiše přesunuto do višňovského kinosálu. Toto
rozhodnutí se ukázalo jako opodstatněné, neboť pondělní večer pustil,
byť neveliké, své nebeské slzy. Diváci byli nadšeni poutavým humorným
„listováním“ novelou o současných mužích, jejichž touhy a sny se
soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy…
Knihu představili herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný.
V úterý 2. července začal filmový festival. Vlastní projekční produkci
zajišťoval pojízdný Kinematograf bratří Čadíků, který dojel v dopoledních
hodinách, aby své promítací plátno rozvinul v překrásném zákoutí
zámeckého parku na louce mezi stromovím, ve kterém nalezneme
spoustu zajímavých a vzácných stromů. Vedle travnaté stráně s lavičkami
nabízel park i bohaté občerstvení pro letní posezení včetně dobrého piva
a výborného vína. Kolem dvacáté hodiny přišli první diváci. V době, než
se začala promítat velmi úspěšná česká komedie „Ženy v běhu“ jich zde
bylo téměř šest stovek. Ještě před začátkem promítání starosta všechny
přítomné přivítal, připomenul včerejší zahájení IX. ročníku Višňovského
kulturního léta, poděkoval všem sponzorům a organizátorům, a spolu s
místostarostou vylosovali vstupenky dobrovolného vstupného těch, jež
získali velmi potěšující ceny, které jsou odměnou za podporu dobrého
úmyslu. Atmosféra filmu byla dokonalá.
Ve středu 3. července pokračovalo kulturní léto opět promítáním filmové
pohádky „Čertí brko“. Účast čtyř set návštěvníků potvrdila, že festival ve
Višňovém a jeho zámeckém prostředí si za svá léta získal své příznivce
ve všech věkových kategoriích.
Čtvrtek 4. července patřil úspěšné filmové komedii „Muži v naději“. Tento
film přišlo zhlédnout téměř pět set diváků. Stejně jako ve středu bylo
losováním několik diváků odměněno příjemnou cenou od sponzorů.
Pátek 5. července mělo Višňovské kulturní léto bohatý program. Od
dopoledních hodin, od 11.11 hod. do pozdního odpoledne, do 18.18 hod.
hojně návštěvníci navštěvovali „Celodenní hraní a vystupování s
výstavou strašidel“ Kočovného muzea Plzeň v areálu budov obecního
dvora. Výstava strašidel všeho druhu byla poutavá nejen pro malé, větší,
ale i dospělé.
Od 17.00 hodin měli možnost hosté a návštěvníci na zámeckém nádvoří
zhlédnout v letošním roce velmi úspěšně připravenou divadelní komedii
„Pod borovičkou seděla“, kterou si připravil místní divadelní spolek
Návrat. Příjemné počasí a zámecké nádvoří dotvářelo kulisy tohoto
vystoupení.
Večer patřil opět filmovému promítání letního kina v zámeckém parku.
Hudební film „Bohemian rhapsody“ byl poslední kulturní program
připravený v rámci Višňovského kulturního léta roku 2019. Diváků se
sešlo na polovinu šesté stovky. Dostavili se i lidé, kteří přijeli z dál než
našeho okolí. Natolik byl film našeho léta pro ně poutavý. Po přivítání,

Děkujeme všem sponzorům
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PRÁZDNINY VE VIŠŇOVSKÉ ŠKOLE
28. června jsme slavnostně ukončili školní rok 2018/2019 a tentokrát to opravdu
znamenalo konec všem školním aktivitám, letos totiž neprobíhá činnost ani v mateřské
škole, ve školní družině, ani ve školní jídelně. Tím důvodem velká rekonstrukce budovy
školy probíhající na „třech frontách“.
Zřizovatel školy, Městys Višňové financuje a řídí rozsáhlé práce ve školní kuchyni, které
spočívají v kompletní výměně elektroinstalace, vodovodního a odpadního potrubí, podlah
a obložení. Částečně se obmění i technologie.
Druhou oblastí, na kterou jsme obzvlášť pyšní, protože se nám podařilo získat 4,5 milionu
Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, je rekonstrukce učeben
přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků a školních dílen. Dále zajištění bezbariérového
přístupu a vnitřní konektivity školy.
Třetí oblastí jsou každoroční plánované „inovace“ prostor a vybavení. Letos se jedná o
úpravu šatny mateřské školy, prvního oddělení školní družiny, učebny výtvarné výchovy a
cvičné kuchyně.
Změny se nedotknou pouze materiálního vybavení školy, ale půjdou ruku v ruce se
změnami ve vzdělávání. Ty vychází jednak z toho, co nám umožní nové financování
regionálního školství, jednak z navýšení počtu dětí (téměř o 20) a v neposlední řadě z
potřeby inovovat výuku s ohledem na rychle se měnící společnost.
Věříme, že se nám podaří vše dovést do zdárného konce a budeme Vás moci v říjnu
pozvat na prohlídku školy.
Přejeme Vám hezký zbytek prázdnin a děkujeme za podporu.
vedení školy
HISTORICKÝ OBJEV V REKONSTRUOVANÉ UČEBNĚ
Při pokládce elektroinstalace do podlahy v učebně přírodopisu objevili pracovníci útržek
novin z období výstavby historické budovy základní školy. Za zmínku určitě stojí, že její
stavba započala v srpnu 1929 a slavnostní otevření proběhlo 27. září 1930.
Podívejte se, o čem se tenkrát v dobovém tisku psalo.

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.

Inzerce městyse


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.: 515 339 016.


Úřad městyse nabízí občanům

stavební řezivo – latě, prkna, fošny, trámky, a to
za kubíkovou cenu 6000, Kč. Tel.: 724 186782.
Využijte možnosti bezplatně inzerovat
prostřednictvím Višňovského zpravodaje.

Parkování
Obracíme se na Vás občany – vlastníky
motorových vozidel, abyste své automobily
parkovali

na

svých

pozemcích

nebo

na

pozemcích k tomu určených nikoliv například na
travnatých plochách.
Děkuji Vám za pochopení a respektování tohoto
požadavku. Buďte ohleduplní vůči ostatním.
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Fotbalový příspěvek
Dobrý den vážení sportovní příznivci a občané
městyse Višňového.
Opět nám uplynul nějaký čas a prázdniny dětí
a studentů se přehouply do své druhé poloviny.
I v tomto okamžiku bych Vám chtěl sdělit
několik informací v oblasti višňovského fotbalu.
Co se událo a co nás rovněž čeká. Jak jsem již
uvedl

v

minulém

vydání

Višňovského

zpravodaje pořádali jsme fotbalový zájezd do
obce Višňová u Příbrami. Důvodem tohoto
zájezdu byla pozvání na oslavy 40 let fotbalu v
obci

Višňová.

Pořadatelé

turnaje

oslovili

družstvo „Starých pánů“ Višňové k účasti v
tomto turnaji. V sobotu ráno vyrazil autobus s
hráči, z nichž někteří byli v doprovodu svých
manželek.

Po

cestě

krásnou

jihočeskou

krajinou jsme exklusivně navštívili Pivovar
Vítek z Prčice. Zde proběhla prohlídka s
ochutnávkou piva a výkladem. Poobědvali jsme
zde. Pak jsme dorazili do Višňové. Po přivítání
jsme se šli připravit k turnajovým zápasům této
ve Višňové deštivé soboty. Předvečerním
programem pak byla komentovaná prohlídka
vesnicí na říčce Kocábě s necelými sedmi stovkami obyvatel s tématem „Po

Přípravné zápasy

stopách televizních Chalupářů z roku 1975“.

DOROST Višňové/Prosiměřice  Dobšice 4 : 0 (2 : 2) STŘELCI: Adámek Jakub 1x, Pelaj Libor 2x, Novák 1x.

Naše soutěžní celky budou v podzimní sezóně hrát v těchto soutěžích:

SESTAVA: Adámek Petr, Jelínek Dominik ©, Kudrna Matěj, Adámek Karel, Vališ Radim, Adámek Jakub, Novák,
Višňové A si podruhé v historii zahraje I B. třídu krajské fotbalové soutěže, Buchtela, Šuba Přemysl, Fiala Lukáš, Saleta Vojtěch. NÁHRADNÍCI: Pelaj Libor, Adámek Karel. TRENÉR:
kam postoupilo z druhého místa. Višňové B bude hrát III. třídu znojemské Jelínek Tomáš + Liška
okresní soutěže, kam postoupilo ze 3. místa, poněvadž celky před námi MUŽI „B“ TJ Višňové „B“  Křepice 4 : 0 (1 : 0) STŘELCI: Jelínek Tomáš 2x, Pavlas Jan 2x. SESTAVA: Adámek
postup odmítly. Dorost Višňové bude sloučen z důvodu malého počtu hráčů Petr, Brodík Rostislav, Březina Roman, Mach Miroslav ©, Pavlas Jan, Vrana Jan, Jelínek Tomáš, Scharf
s Prosiměřicemi a nadále bude hrát krajskou soutěž. O podobě žáků se

Roman, Bauer Filip, Drochytka David, Šuba Přemysl, Kollner

stále jedná, potýkáme se s nedostatkem hráčů. Přípravka je zapsána do své

Ladislav, Vondrák Radek, Adámek Jiří, Pavlas Jan, Adámek Josef,

okresní soutěže. Všem celkům přejeme úspěšnou přípravu a mnoho

Ouroda Petr. TRENÉR: Coufal Jan

získaných bodů. V tomto zpravodaji rovněž najdete rozpis pro podzimní kola

MUŽI „A“ Dukovany  TJ Višňové „A“ 5 : 3 (2 : 2) STŘELCI: Adámek

fotbalových soutěží pro višňovská mužstva. Mužstvo dospělých “A”

Jakub 1x, Adámek Dominik 1x, Novák Marek 1x, Valenta Petr 1x,

postoupilo do krajské soutěže 1.B třídy skupiny B a bude začínat 10. 8. proti

Šuba Přemysl 1x. SESTAVA: Adámek Petr, Adámek Jakub, Havlík
Jevišovicím na hřišti soupeře. Mužstvo dospělých “B” také postoupilo, a to Jakub ©, Adámek Dominik, Valenta Petr, Adámek Jiří, Meluzín František, Novák Marek, Buchta Jakub, Adámek
do okresní soutěže 3. třídy skupiny B. Dorost jsme pro nedostatek hráčů Josef, Sláma Josef. NÁHRADNÍCI: Adámek Václav, Ouroda Petr, Vališ Radim, Jelínek Dominik, Jelínek Tomáš,
museli sloučit s mužstvem Prosiměřic. Budou hrát 1. třídu krajské soutěže Šuba Přemysl. TRENÉR: Čech Petr + Jelínek + Coufal.
skupiny B. Začínat budou 10. 8. v Rajhradě u Brna. Dále jsme do soutěže Jaroměřice nad Rokytnou  TJ Višňové „A“ 3 : 7 (2 : 1) STŘELCI: Adámek Jakub 1x, Adámek Dominik 2x,
přihlásili mladší žáky, kteří budou hrát 8 +1 a starší přípravku.
Novák Marek 1x, Valenta Petr 1x, Šuba Přemysl 2x. SESTAVA: Adámek Petr, Adámek Jakub, Havlík Jakub ©,
Z kulturních akci fotbalisté v uplynulém čase organizovali pouťové oslavy. Adámek Dominik, Valenta Petr, Franc Jakub, Meluzín František, Novák Marek, Buchta Jakub, Adámek Josef,
Na pátek připravili taneční zábavu se skupinou ARTEMIS, která se Sláma Josef. NÁHRADNÍCI: Adámek Václav, Ouroda Petr, Vališ Radim, Jelínek Dominik, Jelínek Tomáš, Šuba
uskutečnila ve sportovním areálu u sokolovny. V sobotu chlapci višňovské Přemysl.TRENÉR: Čech Petr + Jelínek + Coufal.
chasy vztyčili máj na tanečním parketu u sokolovny. Zásadní změnou bylo
pak nedělní zavádění. To bylo pro všechny občany Višňového připraveno na

Kurt u školy:  volejbal, nohejbal, tenis

Tomáš Jelínek

uvedeném prostoru u sportovní haly. Účast potvrdila, že se jedná o krok Po dohodě s pověřenou osobou, kterou je pan Jan Šnábl, si zapůjčíte sloupky a sítě pro daný sport.
správným směrem. Děkujeme Vám všem, co jste přišli.
Václav Adámek Stanovené hodiny pro tyto sporty se sítí jsou pondělí, středa čtvrtek od 17.00 do 20.00 a sobota s nedělí od
09.00 do 20.00 hod. Telefon na pana Šnábla je 724 662 214. Ostatní informace se můžete dozvědět buď v

Práce údržby obce

provozním řádu, který je umístěn na oplocení kurtu, anebo přímo od pana Šnábla.

Pracovníci údržby obce se v uplynulém období věnovali plnění mnoha úkolům. V období konce června se jednalo především o přípravu nejprve školní akademie, oslav pouti. Tyto úkoly byly
především spojeny s úklidovými pracemi. Bylo třeba i připravit a zajistit jednotlivá místa.
V tomto čase bylo nutné i řešit spoustu vyklízecích prací ve škole, kde k rekonstrukcím školní kuchyně a prostor školy nastupovaly stavební firmy.
Neodmyslitelné od plnění každodenních úkolů bylo i v tom čase sečení. Ploch veřejného prostranství se zelení, příkopů, parkových ploch je opravdu mnoho. V období jarního růstu a při
zálivkách v podobě deště se jedná o plochy, které vyžadují výrazné časové plnění. Na začátek července připadalo Višňovské kulturní léto. S ním je spojena spousta přípravných a
zabezpečovacích prací. Samozřejmostí jsou i přesuny laviček pro návštěvníky promítání v zámeckém parku, vystoupení na zámeckém nádvoří. Městys navíc nevlastní dostatečný počet
těchto laviček. Pracovníci připravili v zámeckém parku i veškeré zázemí pro úspěšné promítání, což znamená postavit velký obecní stan s párty stoly a lavičkami, zajistit i zázemí převoznými
toaletami. Nutné je zabezpečit i rozvody elektřiny pro promítání a stánky. Nutné je každodenní úklid, sběr odpadků, kterých bývá dle návštěvnosti velké množství. Nutné bylo řešit i spoustu
vyvstalých úkolů průběhem událostí. V budově s mateřskou školou pracovníci údržby odstraňovali v místnostech šaten dřevěné obložení. Na to následně musely provést opravy omítek, které
byly pod obložením velmi strávené. Po dodání venkovních posezení pro Svazek obcí Moravia je pracovníci údržby zkompletovali a usadili na připravená místa. První nahradilo chátrající
posezení u mostku za kinem. To druhé bylo nově osazeno v části Pod Starou horou v místě velmi krásného výhledu až na Pálavu.
Bylo nutné zednicky opravit zdivo špalet po výměně vstupních dveří do kanceláří a provozoven v Cyklopenzionu. Dále byly provedeny opravy chodníků u obchodu jednoty a před bývalou
restaurací K 5, kde od nákladních automobilů dodávajících zboží byly dlaždice rozježděny. Nejen za účelem bezpečnosti chodců, ale i za
účelem upozornění projíždějících řidičům byly provedeny nátěry chodníkových prvků na červenou barvu. Natřeny byly chodníkové vstupy
kolem kruhového objezdu a na náměstí. Současně byly obnoveny parkovací čáry a značení na všech parkovacích plochách nejen na náměstí,
ale i u DPS, Rajčuli, školy. Období chudé na srážky si pravidelně vybírá svůj čas na provedení zálivky stromů a keřů, které do veřejných
prostranství vysazujeme. K zálivkám je využívána jak nádrž na vozidle multicar, tak i velkoobjemová cisterna hasičského vozu. V uplynulém
období bylo provedeno i „vyčesání“ umělé trávy kurtu u školy, které je součástí pravidelné údržby těchto hřišť s umělými povrchy.
Shodně i v tomto čase na sběrném dvoře byly v průběhu tohoto období odvezeny tříděné komodity – velkoobjemový odpad, pneumatiky,
pravidelně bioodpad. K pracovním úkolům patří i pravidelný svoz košů a úklidy obce, úklid hřbitova a veškerého veřejného prostranství.

