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Mezinárodní den seniorů – 1. říjen

Vážení občané,
v úvodu přijměte pozdravení v čase již nastalého podzimu, se kterým se pomalu ale jistě
začíná pojit i přicházející závěr kalendářního roku. V tomto čase vychází tento již 51. ročník
Višňovského zpravodaje.

Od roku 1990 se každoročně 1. října slaví Mezinárodní den seniorů. Složení světové populace
se výrazně mění. Průměrná délka se života zvýšila za posledních šedesát ze 48 let na 68 let.
Předpokládá se, že počet seniorů v rozvojových zemích se do roku 2050 zdvojnásobí a v
rozvinutých zemích bude představovat dvojnásobek počtu dětí. Tento fakt má už dnes reálný
dopad.
Stárnoucí populace představuje obrovskou příležitost a výzvu. Příležitostí je možnost těžit z
mnoha přínosů starší populace společnosti. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné podporovat
sociální začlenění a mezigenerační solidaritu.
Dodatečně Vám seniorům městyse Višňového přejeme pevné zdraví, optimismus a šťastný
život.

Čipování psů
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999
Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020
musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního
očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné
konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je

Začátek školního roku

pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč

Vydání minulé čísla neslo datum 9. srpna. Od té doby, jak se často píše, odteklo plno vody

v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním

ve Višňovském potoce, avšak napršelo velmi málo. Vody v krajině tak všeobecně ubývá,

provedeným před 3. červencem 2011.

což se především odráží na přibývajícím množství stromů nejen v lesích, které usychají.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již

Srpen byl z pohledu kultury ve Višňovém měsícem prázdninovým a dovolenkovým. Od

povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze

desátého dne tohoto měsíce se rozběhly fotbalové soutěže ročníku 2019/2020, ve kterých

prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší

bojuje celkem 5 višňovských družstev.

dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při

Od 2. září děti a mládež opět zasedla do školních lavic. Začal školní rok 2019/2020. V

prodeji.

prostorách

višňovské

základní

Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé

škole došlo v průběhu prázdnin ke

miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a

spoustě změn a novostí. Každý z

neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Vás bude moci si toto osobně

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů se zaregistrovat v Národním

prohlédnout.

registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/onas.php. Teprve po zeregistrování plní mikročip
funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

Měsícem říjnem byly zahájeny i

Městys Višňové na základě nabídky MVDr. Šlapanské nabídl občanům možnost čipování psů

výukové

ve Višňovém, které se uskutečnilo v neděli 13. 10. 2019 na základě objednávky občanů o

kurzy

německého

a

anglického jazyka. Zahájena byla

očipování.

i výuka Virtuální univerzity třetího

Dům s pečovatelskou službou Višňové

věku.
V současné době se nacházíme v
čase před oslavami Višňovského
posvícení, s jehož programem se
Drakiáda na Staré hoře

můžete dále v tomto zpravodaji

Z pohledu stavebních prací v současné době jsou dokončovány opravy hřbitova. Do konce
tohoto roku nás ještě čeká provedení opravy mostku u č. p. 37 a oprava přejezdu ke hřišti
u základní školy, respektive oprava stropu vodovodní šachty, která se v tomto místě
I nadále v rámci výsadbové akce Biocentrum Stará hora zaštituje realizační firma Kavyl
Mohelno péči o výsadbu na Staré hoře. Tato péče je v období nedostatečných srážek

zařazena do pořadníku žádosti. Nebo se dostavte na úřad, kde přímo přihlášku vyplníte.
Pro občany omezené zdravotním stavem či sociálními podmínkami. Tito lidé pak pro zachování
standardu svého života využívají služeb pečovatelské služby. Podmínkou nájemního bydlení v
DPS je to, že pobírají starobní, případně invalidní důchod.
Budova má 21 bytových jednotek. Z toho 2 bezbariérové byty, 2 byty a 17 garsoniér. Součástí
12 bytů a garsoniér je i balkon. K výbavě patří kuchyňský kout s elektrickými spotřebiči, na
chodbičce jsou skříně s úložným prostorem, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a

rozhodně náročná.
V současné době, i přes složitosti všedních dnů, se můžeme těšit na přicházející oslavy
posvícení ve Višňovém, jejichž program bude svou nabídkou pestrý a bohatý. Stojí za to se
jej zúčastnit. Na organizaci kompletního programu posvícenského víkendu se podílí několik

WC.
Součástí budovy je výtah pro potřeby seniorů. V budově najdeme i provoz služeb jak pro
občany DPS, tak i pro veřejnost. Před budovou DPS je i parkoviště.
V pracovní dny je obyvatelům domu k dispozici pečovatelská služba z Centra sociálních služeb

spolků spolu s městysem.

ze Znojma, která zajišťuje pomoc v pečovatelských a sociální službách.
Vladimír Korek

Čtvrtek 31. 10. v 17.00  modlitba růžence za zemřelé na hřbitově ve Višňovém
Neděle 3. 11. ve 14.00  dušičková pobožnost na hřbitově ve Višňovém

page_id=660 naleznete přihlášku, která bude po vyplnění a podání na podatelně úřadu

DPS Višňové se nachází v klidné části městyse mezi obytnými domy obklopené zelení.

nachází.

Kalendář farnosti

poskytovaných pečovatelskou službou. Na webových stránkách obce https://www.visnove.cz/?

Tento dům slouží občanům, kteří vzhledem ke svému věku potřebují určitou pomoc či podporu.

seznámit.

Přijměte pozvání.

Oslovujeme občany, kteří uvažují nad výhodným ubytováním s požadavkem využívání služeb

Je na nájemnících, které pečovatelské či doplňující úkony využívají. Je však s určitostí v jejich
zájmu, aby pečovatelská služba zůstala v tomto domě zachovaná, a tím i účel bydlení a jeho
zvýhodnění.

Višňovský zpravodaj

Z místních moudrostí aneb
vzpomete  uhodnete?
Kdysi se mi do rukou dostal Vlastivědný sborník okresu
Hrotovického a Krumlovského z roku 1924. Zaujala mě
lidová rčení, moudrosti či pořekadla, neboť mi připomínala
mé dětství. Zaznamenala tehdejší skupina inspektorů výše
uvedených okresů. Jsou krásnou nejenom jazykovou
přehlídkou své doby, ale i důkazem smýšlení našeho
venkova. I jiní pamětníci je slýchávali od svých prarodičů či
rodičů, současníci se zamyslí a budou třeba i hádat.
Habes nepošel jako hubkař ho Slavkova
Má se jako nahé v trní
Hospodaří od jedny k žádny
Co nehohladíš, to nehoškrabeš
Jeden táhne hot, druhé čehý
Zabime ho, zabime, nechéme ho, nechme (flegmatik)
Muže s ňém vorat, e vláčet (dobrák)
Všeho mosí dojít, abe nezpometal (mlsný)
Má s ňém sto radostí a každó jinó (ironicky)
Rozběhli se jak vovce z kopca
Strojí se jak strašák do zelí
Svěčí mu to jak svini sedlo
Děvče jako lusk, pod luskem hrachovina
Má delší soboto než nedělo (delší spodnička než sukně)
Točí se jak sochor v petlo
Protahuje se jak kocór na slaměnce
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Třase se jak menářské petlik

Veprovodil ho koščetem

Mlčí jak sviňa v žitě

Dostal pro vitr (?)

Krade jak straka

Poženo tě svinském krokem

Zpívá jak slavíček v chlivko

Nestojí to za fajfko tabáko

Hlídá jak vůl na novy vrata

Nestojí za zlámonó grešlo

Hlídá jak slepy kotě

Máme toho habaděj

Hlídá jak kodla z kocheně (mračí se)

Je toho živá kapka

Nese toho jak straka na vocaso (málo)

Tade je jak v pastóšce (nepořádek)

To je jak na vlka knedla (málo)

Hopkem se stmívá

Padl do toho, jak vůl do votypke sláme (jí hltavě)

Projel méto

Přebévá ho jak krajíca v hrsti

Zadřel se třisko (špatně prodal nebo špatně koupil)

Sotva kote tahá (?)

Zvil voves (utekl)

Chodí jak nadrchmaný kuře (schlíple)

Moselo be to mít rohe

Chodí za mnó jak vocas

Hověři se (krčí se)

Potrhlé jak švec

Kolóh (odrostlý hoch)

Má rozum jako deset nemódréch

Halama (velký člověk)

Má rozomo za desech nemódréch

Rajda (silné děvče)

Nadře se jak magor
Drži jak helvická víra

MáIi někdo vysvětlení k rčením s otazníkem, nebo by chtěl

Má v břiše kosti

sbírku doplnit, může se na mne kdykoliv obrátit nebo

De mo to, jak dež bičem mrská

zanechat lísteček u paní Šnáblové v knihovně. Děkuji. Tel.

De mo to jak smola vod kódele

515 33 94 27.

Mám hlavo jak stodolo
Mám hlavo jak vědro

Z Vlastivědného sborník okresu Hrotovice a Moravského

Má hlavo jak hrachovino

Krumlova, r. 1924

Má vesoké žlab (má hlad)

Marie Svoradová

To mě pije kryv
Sedl se mo na kobylko

Poplatek za odpady

Psi – jejich venčení

Úřad městyse upozorňuje občany, kteří neuhradili poplatek za svoz

V poslední době jsem dostal několik dotazů týkajících se venčení psů. Dotazy směřovaly především k tomu, kde

komunálního odpadu, případně jiné platby, aby úhradu učinili na

může majitel své psy venčit? – Odpovím výňatkem z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012. V čl. 4 Povinnosti osoby

pokladně úřadu městyse v co možná nejbližším termínu nebo

doprovázející psa na veřejných prostranstvích je uvedeno v odstavci 2. "Osoba, doprovázející v dané chvíli psa, je

převodem na účet 1581872329/0800.

povinna počínat si tak, aby zabránila znečištění ulic a jiných veřejných prostranství psími výkaly" a v odstavci 3. "V

Integrovaný dopravní systém
JMK

případě znečištění ulice nebo jiných veřejných prostranství psími výkaly odstraní neprodleně toto znečištění osoba,
která psa v dané chvíli doprovází".

Na základě usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje činí
příspěvek na dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje pro rok 2020 za městys Višňové 53.700,.
Na základě přijatého usnesení Zastupitelstva městyse Višňového
bude tato částka uhrazena shodně jako roky předešlé na účet
Jihomoravského kraje.
Tento příspěvek zvýhodňuje uživatelům Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje cestování. Současně jeho úhrada je
pro městys Višňové výrazným zvýhodněním pro získání dotací z
rozpočtu Jihomoravského kraje, jedná o posuzovaný faktor.

Z tohoto vyplývá, že venčení psů ve Višňovém není omezované.
Ovšem, i přes platnost této vyhlášky, citovaných odstavců, především pak odstavce 3, postrádají někteří chovatelé
soudnost a ohleduplnost. Na základě podnětů občanů a rozhodnutí zastupitelstva byly označeny tři části veřejného
prostranství se zákazem venčení psů. Jsou to:


veřejné prostranství kolem bazénku vedle obecního domu,



parkoviště vedle bytového domu,



veřejné prostranství – sportovní areál fotbalového hřiště.

Děkujeme těm chovatelům, kteří toto respektují.
Ty, kteří to neakceptují, žádáme o to, aby byli ohleduplní vůči ostatním.
A co vzkázat těm chovatelům, kteří pravděpodobně se škodolibou radostí toto záměrně porušují?

Opravy hřbitova
V těchto dnech, kdy vychází toto číslo Višňovského zpravodaje, je dokončena oprava hřbitova s pracovním názvem
„VIŠŇOVÉ, HŘBITOV – CHODNÍKY, OPRAVA KAPLIČKY A MÁRNICE“. Celá tato stavba je prováděna s dotační
podporou Ministerstva zemědělství. V rámci ní bylo provedeno firmou VALDASTAV s.r.o. Tulešice vydláždění všech
zbývajících cestiček mezi pomníky hřbitova. Dále byla provedena oprava omítek, nátěry fasád márnice a oprava
kapličky. Nově položen byl i chodník vně hřbitova,
opravena byla i hlava vstupního sloupu brány. Pan
Petr Jedlička vyrobil nové okno, dveře a vlez na půdu
u márnice a nové dveře a prosklený hlavní vstup do
kaple.
Termínově byla vlastní realizace nastavená tak, aby na
Památku zesnulých bylo vše řádně dokončeno a
uklizeno.

Višňovský zpravodaj
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Statistika výjezdů JSDH Višňové

SDH a JSDH Višňové

20 27.08.2019 18:20:33 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – TAVÍKOVICE
21 04.09.2019 12:05:33 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – HORNÍ KOUNICE
22 01.10.2019 12:39 DOMOV PRO SENIORY SKALICE – TAKTICKÉ
CVIČENÍ. POŽÁR V KUCHYNI  EVAKUACE.
Hasiči z jednotek sboru dobrovolných hasičů Skalice, Višňové, Hostěradice a požární
stanice Moravský Krumlov si měli možnost při tomto plánovaném taktickém cvičení
vyzkoušet základní postupy při mimořádné události v zařízení, jako je právě dům pro
seniory ve Skalici. Že by ostrý zásah v takových budovách nebyl jednoduchý, se
přesvědčili všichni, co se účastnili cvičení. Naši hasiči provedli pruzkum objektu v
dýchací technice, evakuaci osob ležících na postelích i evakuaci pomocí speciálních
podložek pod matrací.

Pavel Havelka

Tribuna na hřišti
V těchto dnech je již na
místě

samém

realizovaná

akce

pracovním

s

názvem

stanoveným projektovou
dokumentací
úpravy

„Stavební

Tribuny

fotbalového

u
hřiště,

Višňové“.

Předmětem

tohoto díla je odřezání
stávajícího zábradlí na tribuně fotbalového hřiště. Nové zábradlí se svislými prvky bude osazeno na
nové kotvení. Veškeré díly nového zábradlí budou pozinkovány. Dílo provádí na základě výběrového
řízení firma TEAMTWO s.r.o. Třebíč.

Oprava školní kuchyně
Na měsíc červenec a srpen byla dlouho připravovaná stavební akce s pracovním názvem

Mostek u č.p. 37

„Oprava rozvodu vodovodu, kanalizace, elektro a vnitřních konstrukcí školní kuchyně ZŠ A V uplynulých letech bylo především vlastníky traktorů z Dědiny poukazováno na špatný stav
MŠ Višňové“. Tato oprava byla předmětem žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj mostku přes vodoteč Višňovské řeky u čísla popisného 37 (u pana Mandáta). Vzhledem ke
v úvodu letošního roku. Finanční prostředky jsme však neobdrželi, neboť naše žádost byla stávajícímu stavu bylo nutné omezit provoz přes tento mostek. Následně jsme požádali
zařazena mezi náhradní. Veškeré předpoklady byly splněny, bohužel ministerstvu chybělo mostního statika o provedení posouzení technického stavu. Ing. Karel Špaček vypracoval na
plnění. Žádost byla zařazena na téměř sté místo mezi žadatele  náhradníky. Toto vypovídá most ev. č. 595071M01 znalecký posudek statiky mostku.
o fenoménu současné vlády nejen tohoto ministerstva, které sice vypisuje dotační tituly, ale Ještě v průběhu letošního roku bude provedena oprava, která výrazně posílí stávající
konstrukci mostku dle výše uvedeného posudku.

tyto nepodpoří finančními prostředky.

Na základě provedeného výběrového řízení se realizace díla za více jak milion tři sta tisíc Předpokládaný termín opravy je od 1. do 10. 11. 2019.
smluvně ujala firma KSH group s.r.o. Chlupice. Jak již stavební název akce vypovídá, práce
obsahovaly poměrně velký rozsah prací. Prvořadě spočívaly ve vybourání stávajících
obkladů a dlažeb, aby mohly být provedeny nové elektro rozvody, rozvody studené i teplé
vody a nově rozvětvena splašková kanalizace. Na to navazovaly hydroizolační práce,
betonářské
práce.

Celá

kuchyň je nově
obložena
keramickými
obklady

a

položena je nová
dlažba.
Veškeré

smluvní

práce
dokončeny

byly
v

plánovaném
termínu

26.

srpna. Bylo však
třeba nastěhovat
zpět veškeré kuchyňské elektrospotřebiče, na jejichž připojení bylo nutné provést nově
revize a spotřebiče napojit. Po těchto všech postupech a technických opatřeních už chybělo
provedení závěrečných úklidových prací. A školní kuchyně byla připravena na zajištění
školního stravování prvního školního dne žáků v novém školním roce 2019/2020.

Oprava vodovodní šachty a přejezdu na hřiště
Ve dnech 14. až 20. 10. bude prováděna oprava vodovodní šachty a přejezdu na hřiště. Tuto
stavební akci provádí firma VALDASTAV s.r.o. Tulešice. Výsledkem bude oprava vodovodní
šachty, jejíž stav je téměř v havarijním stavu, a současně vybudování chodníku spojujícího
chodník před budovou ZŠ s navazujícím chodníkem v Nové ulici.
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Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr Višňové je v tomto čase provozován v letním provozu, tj. každý pátek od 15.00 do 17.00 hod. Takto

Parkování v obci
Ano, stejně tak, jak se opakuje tento nešvar, tak se objevují v těchto

tomu bude až do 15. listopadu. Následně bude do konce kalendářního roku otevřen jen:

zpravodajích i články, které na něj upozorňují. Ty jsou neustále

29. listopadu a 13. prosince.

vedeny především k osvětě, abychom byli především k majetku

Všeobecně je nutné, abych poděkoval Vám za spolupráci v tom, že sběrný dvůr využíváte. Je tu pro Vás. Proto,

obce a k ostatním ohleduplní. Zde bych chtěl připomenout

abyste měli vznikající odpad ve Vašich domácnostech, kam uložit.

skutečnost, že nejen veřejná prostranství – zelené plochy, ale i další

Na druhé straně Vás musím informovat i o tom, že množství odpadů, které má narůstající tendenci, je až

pozemky, které jsou ve vlastnictví městyse Višňového, nejsou v

alarmující. Musím konstatovat, že množství odevzdaných ojetých pneumatik je zdaleka neodpovídající počtu

žádném případě společným vlastnictvím všech. Jsou skutečně

automobilů občanů Višňového. Velmi výrazně přibývá i velkoobjemového odpadu. Zde je nasnadě vysvětlení.

pouze vlastnictvím městyse Višňového. Jejich užívání nebo

Možnost uložení této odpadové komodity bývala dvakrát za rok na určených místech. Dnes je možné ukládat

využívání je pak dané druhem pozemku, způsobem využití,

průběžně na sběrném dvoře. Zvyšující se množství odpadů ovlivňuje i navíc celosvětové zkracování doby

územním plánem atd. Ano, komunikace je určená veřejné dopravě,

životnosti nejen spotřebního zboží domácnosti, ale i jejich vybavenosti nábytkem a dalším vybavením.

hřiště je určené sportovnímu využití, parkovací plocha k parkování,

Skutečností však jsou vzrůstající fakturační částky za likvidaci tohoto narůstajícího množství těchto odpadů, které

apod.

se dříve či později odrazí v ceně poplatku za popelnice občanů.

V žádném případě však veřejná zeleň – zelené plochy nejsou

Městys Višňové žádal o dotaci na vybudování s odpovídajícím vybavením sběrného dvora. Bohužel Ministerstvo

určeny k tomu, aby je někdo dopravními prostředky nebo

životního prostředí prostřednictvím OPŽP nám dotaci neposkytlo. Nedá se nic dělat, musíme pracovat i v

zemědělskou technikou přejížděl nebo na nich parkoval.

současných podmínkách, které je třeba postupně zdokonalovat.

Obracíme se na Vás občany – vlastníky motorových vozidel, abyste

Do našeho povědomí však nastupuje jedna velmi důležitá otázka, a tou je, zda s narůstajícím obratem ukládaných

své automobily parkovali na svých pozemcích nebo na pozemcích k

odpadů bude sběrný dvůr, který v současné době funguje v oploceném objektu za hřbitovem, dostačující. Zda

tomu určených nikoliv například na travnatých plochách. A to i např.

nehledat prostor pro jeho vymístění z téměř centra obce do odpovídajících prostor, které budou odpovídat jak

v části Dědina. Samozřejmě nejen zde. Děkuji Vám všem za

velikostně, tak i umístěním.

pochopení a respektování tohoto požadavku. Buďte ohleduplní vůči
ostatním, stejně tak i vůči obci. Všichni snad máme zájem na tom,
aby byla krásná.

Práce údržby obce
Čas, který prošel v době od vydání minulého zpravodaje, patří konci letního období, a navazuje

popadaných stromů a

na něj začínající podzim. To přineslo své pro období typické úkoly a povinnosti. K tomu však

větví. Pravidelná údržba

náleželo pro pracovníky obce plnit spoustu vyvstalých dalších úkolů.

stromů

Mezi nejdůležitější úkoly srpna však beze sporu patřily úklidové práce ve škole. Nejen vzhledem k

poškození stromů uvnitř

probíhající již uvedené opravě školní kuchyně, ale i k dalším nejen stavebním akcím ve škole,

obce

bylo nutné využít všech možných rukou k úklidu. Nesmíme zapomenout sdělit, že ve škole

minimální.

omezila

tyto

na

zcela

tyto

úkoly

probíhaly i opravy, úpravy, dovybavování, které byly financovány na základě dotace, o kterou

Mimo

požádala ZŠ z prostředků IROPu. Jednalo se o stavební práce, vnitřní konektivitu a nákupy

zabezpečovali

nového školního nábytku. Současně škola prováděla některé opravy a úpravy školní budovy a

pracovníci úklid obce,

školního vybavení ze svých prostředků.

zametání

Vzhledem k tomu, že začátek školního roku nechtěl nikdo ze zúčastněných překročit, nemusím

cest,

chodníků,

vyhrabávání

a

příliš popisovat šturm posledních prázdninových dnů. Vedle úklidů zde čekalo pracovníky údržby i

Štěpkování

stěhování inventárního vybavení školy.

údržbu hřbitova, sběr odpadků, svoz košů. Svůj čas, a to nejen provozní dobu, si vybírá i

okopávky

záhonů,

Nejen běžnou údržbu bylo třeba provést i v budově mateřské školy. Zde pracovníci odstraňovali úklid sběrného dvora. Každý den jsou před branou různé druhy odpadu. Svoje je třeba
dřevěné obložení, aby následně opravili omítky, které byly strávené nevětrané pod obložením.

věnovat i logistice

Do srpna se řadí jeden z důležitých úkolů, kterým byla oprava vodoteče kolem mostku u č.p. 37.

sběrného dvora v

Nejprve bylo nutné vyčistit dno od nánosů, které se v této části usadily. Po jejich odvozu bylo

návaznosti

možné přistoupit k tomu, aby pracovníci údržby stavebně opravili uvolňující se kameny ve zdivu

odvoz jednotlivých

vodoteče.

komodit.

Stavební opravu si vyžádala rovněž zchátralá šachta dešťové kanalizace v obecním dvoře. Zde

I

září

vyrazili

bylo třeba po provedení výkopových prací, danou šachtu zašalovat, následně vybetonovat, po

pracovníci,

aby

přemostění dokončit terénní úpravy.

posekli

Na základě požadavků přenesených občany přes zastupitele byly pracovníky údržby nově
osazeny

dvě

v

na

zelené

zatravněné plochy.

lavičky.

Nemusím

Jednou je nově vyrobená

připomínat, že listí

lavička

u

Antoníčka,

kolem zámeckého

druhou

je

umístění

parku, bylo nutné

prefabrikované

lavičky

několikrát

shrabat

pod zámeckým parkem u

Příprava pro nové posezení

Robičkova sadu.

V současné době plní pracovníci veškeré úkoly spojené s přípravou zbudování nového

Další

rozsahově posezení, které bude na vyhlídce na Staré hoře. Současně se podílí na všech úkolech a

významným úkolem byla povinnostech spojených s přípravou posvícenských oslav.
oprava fasády obecního
dvora

a odvozit.

ve

směru

do

náměstí. Zde pracovníci
postupně otloukli strávené
omítky.

Následně

prováděli opravy těchto
omítek. Na závěr byla celá stěna objektu obecního dvora směřující do náměstí ošetřena a
zafixována novým kolorovaným fasádním nátěrem. Při těchto opravách opravovali pracovníci a
upravovali odtoky dešťových vod. Mnozí mohou namítat: „A co ten průjezd?“ – Ano, i na ten
dojde. Je zapotřebí, aby roky vlhnoucí zdivo vyvětralo a vyschlo. Pak i tato část bude zomítána a
ošetřena fasádní barvou. Stejně bude doplněna i část mezi stánkem a čelem stavby okapem a
okapovým svodem.
V době provádění oprav na hřbitově firmou Valdastav pracovníci údržby provedli i řadu drobných
oprav chodníků a omítek, které nebyly předmětem smlouvy o dílo s danou firmou.
Po vichřici Mortimer, která proletěla Evropou 30. září, bylo nutné provést odstranění a úklid

Čištění potoka

Višňovský zpravodaj

Strana 5

Višňovská škola na prahu školního roku
2019/2020
V pondělí 2. září začal nový školní rok a my jsme ve škole přivítali všech 176 dětí, z nich
21 prvňáčků a 10 žáků šestého ročníku, kteří přišli z malotřídních škol v Trstěnicích a
Tavíkovicích, a také 6 dětí, které se do našeho regionu přistěhovaly. K dnešnímu dni (9.
10.) do školy dochází 177 žáků, což je pro zajímavost o 21 více než v loňském školním
roce. V mateřské škole jsme zahájili školní rok s 39 dětmi, nyní již stoupl počet na 42 a
víme, že ani tento počet není konečný.
Výuka nemohla být bohužel zahájena v moderně zařízených učebnách, jak jsme si
mysleli, ale alespoň ve školní jídelně se již mohlo začít vařit v nových zřizovatelem
zrekonstruovaných prostorách. V průběhu září však byly všechny práce v budově
základní školy dokončeny, dodávky nábytku i pomůcek byly vykryty, o čemž se budete
moci přesvědčit v sobotu 19. října na Dni otevřených dveří, na který Vás srdečně zveme.
Protože jsme flexibilní a vedeme k tomu i naše žáky, problémy s místem nás neomezily
ve výuce, ani v jiných aktivitách, posuďte sami:
V mateřské škole proběhly dva preventivní programy nazvané Nazdárek
Kašpárek s cílem upevnit základy chování dětí a jejich interakci ve skupině,
šesťáci absolvovali aktivity zaměřené na sžívání nového kolektivu a další
preventivní programy budou následovat. Všichni žáci školy se zúčastnili
skvělého projektového dne v přírodě, který pro ně připravil podnik Lesy ČR.
Další podzimní akcí byla Drakiáda, na kterou prvňáky doprovodili jejich
patroni z osmé třídy, ti jim dokonce draky pomohli vyrobit. Ve školním klubu
proběhl projektový den se starostou městyse Mgr. Vladimírem Korkem,
zaměřený tentokrát na řešení problémů obce a její hospodaření. Svoji aktivitu
mohou žáci projevit také prostřednictvím žákovského parlamentu, do něhož
volili svoje zástupce na konci září.
Stále myslíme i na dospělé, opět svou činnost zahájily vzdělávací kurzy,
univerzita třetího věku a na úterý 15. října připravujeme seminář pro rodiče s
názvem Vaše internetové děti. V průběhu Dne otevřených dveří si budou
moci zájemci vyzkoušet bádání s novými přírodovědnými pomůckami.
Přejeme
setkávání.

Vám

příjemný

podzim

a

vedení školy

těšíme

se

na

společná
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Inzerce městyse


Úřad městyse nabízí veřejnosti nájemní prostory za

Nahlédnutí do okénka Divadelního spolku NÁVRAT

účelem podnikání v oblasti služeb ve vrchním patře budově

Skončila osmá etapa ochotnického divadelního spolku NÁVRAT. Před námi se otevírá další období, kdy se

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

chystají přípravy na další divadelní sezonu. Pravdou je, že po odehrání komedie „Pod borovičkou seděla“, která

jsou k dispozici. Nájemné 400 Kč/m2/rok. Tel.: 515 339 016.

sklidila velký úspěch, to není vůbec jednoduché. Jaké jsou problémy se sháněním textů, se zmiňuji každým



rokem. Ne jinak tomu je i letos. Bohužel, nepodařilo se dosud sehnat komedii, která by byla alespoň tak úspěšná

Úřad městyse nabízí občanům stavební řezivo – latě,

prkna, fošny, trámky, a to za kubíkovou cenu 6000, Kč. Tel.: 724

jako ta letošní. Než předložím hercům konečnou verzi hry a rozdělím jednotlivé úlohy, uplyne spousty času, které

186782.

musím věnovat pročítání textů. A někdy i několikrát za sebou, aby obsazení jednotlivých úloh bylo přiděleno herci,

Využijte

možnosti

bezplatně

inzerovat

prostřednictvím

jak se lidově říká, na míru. Mohu slíbit, že diváky opět potěšíme, ale prozatím je vše ještě ve stádiu hledání. Proto
Vám ani nemohu prozradit, jaký název bude mít komedie, která se odehraje opět v příštím roce 2020. Snad

Višňovského zpravodaje.

příště! Ale rozhodně se můžete těšit.
Marie Machová DS NÁVRAT

Nejen v zimním čase je možné si najít prostor pro relaxaci těla.

Stavba nového posezení, které bude umístěno na Staré
hoře,

Jednou z nabídek, kterou máme tak blízko která je přímo ve Višňovém

na něž se můžete přijít podívat již tuto sobotu na vyhlídku ze Staré hory.

Sauna v Cyklopenzionu Višňové
je možnost využití sauny.
„Natáhnout se a nechat z těla společně s potem odcházet i stres a
únavu. Jestliže saunování nešidíte, je pobyt v sauně sám o sobě
rituálem, během kterého si člověk odpočine. Fyzicky i duševně.“
Pravidelné saunování výrazně posiluje imunitu, má pozitivní vliv na
psychiku, odbourává stres, zlepšuje kvalitu pokožky i kvalitu spánku…
pocení je po všech stránkách přínosné – tělu i duchu.
Saunování v Cyklopenzionu ve Višňovém si můžete objednat na
telefonním čísle správce penzionu: 725116532.
Ceník Sauny Višňové
za 1 hodinu

Při platbě (předplacení) 5 hodin

• 3 – 4 osoby Kč 80,– /osoba

Kč 60,–/osoba

• 2 osoby

Kč 140,– /osoba

Kč 120,–/osoba

• 1 osoba

Kč 260,– /osoba

Kč 240,–/osoba

Nadace ČEZ
V současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatelskou
firmu další etapu „Oprava vodoteče Višňovského potoka – 2019“,
která

naváže

na

předchozí

etapy

realizované

části

kolem

Cyklopenzionu. Jedná se o úsek v délce 28 bm koryta. Stavba bude
opět prováděna za finanční podpory Nadace ČEZ.

Podpora Nadace ČEZ pro Svazek
obcí Moravia
Nadace ČEZ v letošním roce podpořila projekt Svazku obcí Moravia
s názvem „Obnova inventáře Cyklookruhu Mikroregionem Moravia“.
Svazek obcí Moravia, který zbudoval uvedenou a mezi cyklisty
velmi oblíbenou cyklostezku, z těchto prostředků podpory dovybaví
místa odpočívek, tj. doplní lavičky, stojany na kola, odpadkové koše
apod. Nadace ČEZ je dlouholetý podporovatel údržby a obnovy této
cyklostezky.
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Lokalita Pod Starou horou  II. etapa

Plán kulturních akcí
Říjen


Tradiční posvícení
. Stavění máje

TJ – 18. 10.

. Zabijačkové hody

M – 19. 10.

. Den otevřených dveří základní školy

ZŠ – 19. 10.

. Taneční zábava

TJ  19. 10.

. Zvaní chasou na nedělní zavádění

TJ – 20. 10.

. Tradiční posvícení

TJ – 20.10.

. Výstava ovoce, zeleniny a květin

ČZS – 20. 10



Valná hromada Honebního společenstva

MS – 9. 11.



Den vzpomínek (válečných veteránů)

M, FÚ – 10. 11.



Vánoční výzdoba obce

Listopad

Prosinec


22. vánoční koncert ZŠ a MŠ

ZŠ, MŠ – 15. 12.



Setkání u betléma

M, FÚ – 24. 12.



Štěpánský halový fotbalový turnaj, taneční zábava

TJ – 26. 12.



Vánoční koncert v kostele

M, FÚ  26. 12.



Rozloučení s rokem

Občané – 31. 12.

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

Další výstavbu rodinných domů chceme připravit v části Pod Starou horou. Pro vytvoření této lokality
potřebujeme nejprve vykoupit nebo směnit pozemky. Dá se říci, že v této fázi přípravy se blížíme
úspěšnému konci.
Další podmínkou zahájení výstavby je přemístění vedení vysokého vedení elektrického proudu,
napájejícího trafostanici u Školy. Jednání se společností E.ON probíhají. Přemístění vedení vysokého
vedení elektrického proudu není věc jednoduchá, a to ani technicky ani finančně. Firma E.ON musí
tuto záležitost nejprve zařadit mezi své prioritní investiční akce. Následně projekčně připravit, zajistit

Oznámení

pozemky pro nové podzemní kabelové vedení. A teprve následně může dojít k realizaci.

Touto cestou dáváme odběratelům na vědomí nový ceník, který bude platný od 1.

Posledním závažným problémem v této lokalitě je katodová ochrana transitního plynovodu.

ledna 2020.

Společnost NET4GAS v současné době vyhodnocuje podmínky pro zbudování této lokality pro

Informace

výstavbu RD. Do připravované lokality zasahuje anoda katodové ochrany. Nevyřešenou otázkou je,

V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval, o ucpání části kanalizace a jeho

zda bude nutné vymístit pouze vedení, anebo zda nebude nutné, aby městys Višňové zafinancoval

příčinách. Obsahem článku byl i apel na vás odběratele, abyste se snažili

přemístění celé stanice katodové ochrany.

minimalizovat množství splachovaných tuků a nežádoucích předmětů do

Po vyřešení těchto záležitostí teprve můžeme přistoupit ke geodetickému vytyčování dané lokality a

splaškové kanalizace.

její projekční přípravě.

V dnešním čísle navážu dalším apelem. Prosím omezte splachování potravin do

Ceník vodného a stočného na období od 1. 1. 2020

kanalizace. Pokud už je nutno potraviny vyhodit, rozhodně nepatří do kanalizace.
Lepší variantou je popelnice. Tu každý z vás vlastní a výši plateb za ni to nijak

Zastupitelstvo městyse Višňové, v návaznosti na rozhodnutí o zvýšení cen vodného a stočného pro

neovlivní. Zato nám se může na ČOV snížit množství shrabků, za jejichž vyvážení

odběratele na období od 1. 1. 2020 ze dne 18. července 2019, schvaluje tento ceník:

platíme stále víc peněz.
Ještě k výše zmíněnému ucpání kanalizace. K němu došlo téměř po třinácti letech

Vodné  24,00Kč/m3

provozu. Z toho je vidět, že k ucpání kanalizace může dojít kdykoliv a v

Stočné (pro nemovitosti připojené na kanalizaci)  32,00Kč/m3

kterémkoliv místě. Z toho důvodu toto nebezpečí nepodceňujme. Příště se může

Stočné (vyvážení septiků z městyse Višňové, limit CHSKCr do 800mg/l)  45,00Kč/m3

ucpat vaše kanalizační přípojka zrovna vlivem splachovaných potravin.

Upozornění

Výše příspěvku pro nemovitosti s čerpáním odpadních vod je 3,Kč/m3

Jako každý rok vás v tomto podzimním čísle zpravodaje upozorňujeme na odečty
vodoměrů. Ty proběhnou na konci měsíce října. Faktury za vodné a stočné

Ceny jsou včetně DPH.

doručíme vámi zvoleným způsobem postupně na konci listopadu a začátkem
měsíce prosince. SIPO bude strženo až v lednu 2020.

Dále stanovilo:

Po provedených odečtech si prosím zabezpečte vodoměrnou šachtu proti



zamrznutí.

v korespondenci s vyhláškou č.428/2001 Sb., množství odváděných odpadních vod na
osobu a rok pro městys Višňové (směrné číslo) ve výši:

Hynek Čada
31 m3


připojovací poplatek (po předchozím přerušení dodávky vody z důvodu neplacení vodného
a stočného)  1 500,00Kč (cena s DPH). Vodoměr bude namontován po uhrazení celkové dlužné
částky včetně úroku z prodlení a připojovacího poplatku
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„Staří páni Višňové“ – Nemocnice Znojmo
V neděli se na višňovském
hřišti

uskutečnilo

Hokejová sezóna

fotbalové

utkání mužstva „Starých pánů“
a

Nemocnice

Znojmo.

Pro

fotbal bylo přikloněno i počasí,
které

svým

slunečným

počasím

příjemně

nasvětlovalo
připravený

krásně
trávník

tak

Sobotou

21.

září

začala

hokejová

skvělého fotbalového hřiště.

sezóna

To, že se staří páni pravidelně

pravidelně každých čtrnáct dnů dojíždí

každý pátek schází na hřišti,

na Zimní stadion Znojmo, kde se

aby potrénovali, se ukázalo být

utkávají

velmi

„Adámků“ proti „Zbytku světa“.

podstatným

posunem

kvality naší hry vpřed. Nutné je

Zde

je

višňovských

mezi
třeba

hokejistů,

sebou

v

kteří

utkáních

spatřovat

myšlenku

připomenout, že tréninky se cyklicky opakují každý pátek už od první dekády července.

pozitivního sportovního ducha zájmu a

V tomto nadmíru přátelském utkání, kde domácí nastoupili ve „svých“ modrých dresech proti bílým dresům soupeře z Nemocnice Znojmo,

zápalu. Vždyť to je to, co nás pro tato

nakonec zvítězili 4 : 3.

hokejová utkání spojuje, byť věkový

Úvod domácím vůbec nevycházel. Brzy se dostali do velmi nelichotivého výsledku, který až ke konci první půle korigovali na 1 : 3. Téměř na

rozdíl napříč námi višňovskými hráči je

úvodní rozehru druhé půle navazoval gól na 2 : 3. I přes oboustrannou hru měl tlak modrých navrch, což se velmi úspěšně odrazilo i ve výsledku.

více jak 40 roků. Přijměte pozvání a

Branky za mužstvo „Starých pánů“ v jejich modrých dresech: Petr Šidlo, Petr Adámek, Martin Labovský, Jaroslav Herold.

přijďte fandit, je jedno, budeli to bílým

Děkujeme všem těm, co se přišli podívat a podpořit.

či červeným. Fanděte této společenské
a sportovní aktivitě.

Výsledky 11. kola
Výsledek zápasu mužů A
Višňové A – Šatov 3:4

(1:4) Sestava: Adámek Petr, Adámek Václav, Vondrák, Havlík (c), Adámek

Dominik, Valenta, Adámek Jiří, Novák Marek, Sláma Josef, Franc Jakub, Buchta Jakub. Utkání jsme
opět nezačali dobře, ve 4. minutě jsme prohrávali 0:1. Hosté byli fotbalovější, my jsme hrozili z
ojedinělých rychlých protiútoků. Bohužel po našich individuálních chybách jsme prohráli první půli 1:4.
Branku vstřelil Jakub Adámek. V druhé půli jsme hosty začali přehrávat, V 71. minutě snížil Valenta na
2:4. O pět minut později vstřelil Novák další branku. Měli jsme i další šance, bohužel jsme nedokázali
vyrovnat. Hráči zápas odmakali, sráží nás branky po vlastních chybách.

TJ Prosiměřice/Višňové – TJ Sokol Nosislav 5:2 (4:1) Střelci: Novák Pavel, Novák Petr, Buchta Michal 3.
SESTAVA: Indra Michal, Jelínek Dominik © , Novák Pavel, Kudrna Matěj, Buchta Michal, Novák Petr,
Fiala Lukáš, Saleta Vojta, Vondrák Radek, Skřivan Radek, Vrba Ondřej. NÁHRADNÍCI: Šnábl Jan, Pelaj
Libor, Veselý Petr, Adámek Jakub, Smeták Jan.TRENÉR: Jelínek Tomáš + Liška Stanislav
Na domácím hřišti jsme přivítali nováčka soutěže, kterému se zatím v krajské soutěži moc nedaří a je na
13. místě tabulky. Do zápasu jsme vlétli naplno a už v první minutě jsme vstřelili branku. Do osmé minuty
jsme přidali další dvě a skóre bylo už 3:0. Bohužel od té doby se nám přestalo dařit a další branku jsme

1.TJ Sokol Pohořelice

10

10

0

0

38:11

30

0

0

2.FC Miroslav

10

7

3

0

30:11

24

0

0

3.TJ Sokol Střelice

10

7

1

2

33:9

22

0

0

4.SK Tatran Šatov

10

6

1

3

30:16

19

0

0

5.TJ Sokol Přímětice

10

5

3

2

27:22

18

0

0

6.FOTBAL Jevišovice

10

5

2

3

15:17

17

0

0

7.TJ Přibice

10

5

2

3

16:19

17

0

0

8.TJ Sokol Blížkovice

10

5

1

4

33:25

16

0

0

9.SK Tuřany

10

3

2

5

16:19

11

0

0

10.TATRAN Kohoutovice

10

2

2

6

14:34

8

0

0

11FK Znojmo

10

2

1

7

15:20

7

0

0

12.F. C Svratka Brno „B“

10

2

0

8

13:29

6

0

0

13.FCC SK Únanov

10

1

1

8

11:23

4

0

0

14.TJ Višňové

10

0

1

9

13:49

1

0

0

Výsledek zápasu mužů B
Višňové B – Šanov 5:3 (1:1) Střelci: Adámek Dominik 2, Šuba Přemysl 3 Sestava: Valenta, Adámek Jiří,
Mach (c), Scharf, Vališ, Brodík, Klaudinger, Březina, Šuba Pavel, Šuba Přemysl, Adámek Dominik
Utkali jsme se s druhým mužstvem v naší tabulce. My jsme do tohoto utkání nezískali na domácím hřišti
ani bod, což jsme chtěli napravit. Prvních 15 minut byli hosté lepším mužstvem, výsledkem jejich tlaku
byla branka v 6. minutě na 1:0. Poté jsme začali hrát i my, a v 35. minutě jsme srovnali na 1:1. Hrál se
kvalitní, rychlý fotbal. V druhé půli jsme šli v 48. minutě do vedení. Druhý gól v zápasu vsítil Dominik
Adámek. V 58. minutě však hosté po ojedinělé šanci srovnali na 2:2. Poté začal úřadovat Přemek Šuba.
Svým hattrickem nám zajistil výhru 5:3. V utkání jsme byli lepším mužstvem, podali jsme velmi dobrý
výkon a zaslouženě slavili vítězství.
1.Suchohrdly u Miroslavi

Výsledek zápasu dorostu

vstřelili až před odchodem do šatny. Druhá půle se nesla v duchu konce první, a i proto jsme už skórovali
pouze jednou. Výsledek je sice pěkný, ale branek jsme mohli nastřílet minimálně ještě jednou tolik. I tak
moc díky a hlavně udržet to první místo.
1.Prosiměřice/Višňové

10

8

0

2

51:18

24

0

0

2.TJ Sokol Pohořelice

9

7

2

0

24:12

23

0

0

3.TJ Sokol Novosedly

9

6

2

1

27:14

20

0

0

4.SK Vojkovice

9

6

0

3

30:19

18

0

0

5.FK Znojmo

9

5

1

3

39:26

16

0

0

6.Tasovice/Hrádek

8

4

2

2

27:14

14

0

0

7.Sokol Dobšice

9

4

2

3

27:24

14

0

0

8.RAFK

9

3

2

4

28:27

11

0

0

9.FC Miroslav

9

3

0

6

17:30

9

0

0

10.FC Moravský Krumlov

8

2

0

6

20:21

6

0

0

11.FC Pálava Mikulov

9

2

0

7

21:37

6

0

0

12.TJ Sokol Nosislav

9

1

1

7

12:38

4

0

0

13.FC Hustopeče

9

0

2

7

13:56

2

0

0

Výsledek zápasu mladších žáků
Višňové – Moravský Krumlov 0:10
Hosté byli ve všem lepší, nicméně naši kluci bojovali. Bude líp. Musíte makat dál, kluci.
1.Moravský Krumlov

7

6

1

0

47:3

19

2.Olbramovice

7

4

0

3

24:7

12

3.Miroslav

6

3

1

2

23:21

10

4.Jezeřany

7

1

1

5

9:40

4

5.Višňové

7

1

1

5

8:40

4

9

9

0

0

43:10

27

10

6

1

3

29:18

19

3.Troskotovice

9

6

1

2

28:19

19

4.Skalice

9

5

1

3

25:18

16

5.Litobratřice A

9

5

0

4

33:19

15

6.Moravský Krumlov C

9

5

0

4

26:16

15

7.Vedrovice

9

5

0

4

19:19

15

8.Vlasatice

9

4

1

4

21:20

13

9.Jamolice

9

4

0

5

21:21

12

Novinky na hřišti

10.Oleksovice

9

4

0

5

17:22

12

Fotbalisté tělovýchovné jednoty v uplynulém čase pracovali i na dalších kvalitách místního

11.Višňové B

10

3

0

7

24:32

9

fotbalového stánku. Takže dnes je v provozu dříve nefunkční rozhlas pro fotbalové fandy.

12.Olbramovice A

9

2

3

4

16:30

9

Především pro tréninkové potřeby krátkých dnů podzimu byly přidány světla na sloupy pro

13.Horní Kounice B

9

1

1

7

16:42

4

masivnější osvětlení hřiště. Obec v těchto dnech realizuje z hospodářské soutěže zadanou

14.Hrabětice

9

1

0

8

10:42

3

akci, kterou bude na tribuně hřiště nainstalováno nové zábradlí odpovídající bezpečností.

2.Šanov

Přípravka
Ve fotbalovém družstvu přípravky, které v čase své sezóny pravidelně trénuje ve středu a
pátek, se připravuje na svou fotbalovou kariéru přibližně 20 chlapců. Ve svých posledních
mistrovských utkáních na hřišti v Miroslavi dne 6. října prohráli výsledky 6 : 5 a 7 : 5. I přesto
však zaslouží náš obdiv. Na druhé straně tělovýchovná jednota oslovuje rodiče, a nejen je,
neboť hledá trenéry pro přípravu tohoto družstva nejmenších fotbalistů.

