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účelová záležitost daleko nákladnější jak pro zpracovatele, tak i pro poskytovatele. Nejedná 
se jen o nákladnost pouze finanční, ale  i časovou spojenou s daleko rozsáhlejší byrokracií. 
Velkou  výhodou  pro  poskytovatele  je  pak  skutečnost,  že  dotace má  právo  poskytnout  jen 
tomu, kdo splňuje jeho požadavky. 
V  průběhu  začátku  měsíce  června  však  ve  Višňovém  došlo  k  závažnějším  událostem.  V 
průběhu  několika  po  sobě  jdoucích  dnů  někdo  otrávil  čtyři  psy  majitelům  v  jejich 
nemovitostech. Je zde několik momentů k zamyšlení nad tímto bestiálním skutkem. Proč to 
dotyčný udělal? – Nejednalo se o psy, kteří by se běžně pohybovali venku a ohrožovali další 
spoluobčany. Chtěl snad v daných nemovitostech umlčet  jejich hlas pro okolí nebo snad za 
účelem možného  lupu? Takovýchto otazníků  je  spousta. Každopádně se  jedná o bezcitné, 
zavrženíhodné skutky člověka emocionálně silně oploštěného. 
V současné době se  již soustředíme na organizaci Višňovského kulturního  léta 2020, které 
pro Vás, ale i pro celý region, připravujeme nejen v termínu od 4. do 8 července. Stejně jako 
i  roky  předchozí  pro Vás  připravujeme  program  v  podobě  scénického  čtení  na  zámeckém 
nádvoří,  rockovou  taneční  zábavu  s  Alroxem  a  filmové  promítání  v  zámeckém  parku. 
Filmová  část  kulturního  léta  bude  probíhat  plně  v  naší  režii,  neboť  jsme  pořídili  vlastní 
kvalitní videoprojektor, ozvučovací techniku a vlastní promítací plátno. Pracovníci údržby, za 
což  jim patří velký dík, zhotovili kompletní skládací konstrukci pro promítací plátno. Letošní 
filmový festival tedy bude pro vlastní promítání premiérou. 
Přijměte tedy pozvání jak na připravované pouťové oslavy, tak na jednotlivé plánované akce 
v rámci X. ročníku Višňovského kulturního léta. 

Úvodní slovo
Vážení občané,
oslovuji Vás a zdravím prostřednictvím zpravodaje, který vychází jako třetí tohoto roku, pokud 
nebudeme počítat mimořádné číslo, které vyšlo v souvislostí s koronavirovou pandemií. 
Jsem  přesvědčen,  že  všichni  prožíváme  pocit  úlevy  spojený  s  tím,  že  opatření  přijatá  v 
souvislosti  se  stavem  pandemie  Covid  19  se  rozvolňují,  neboť  v  poslední  době  nás  spíše 
sužovala.
Nastupující  rozvolněné  období  uvádí  náš  život  do  tzv.  normálu.  Čas  po  skončených 
limitujících opatřeních s sebou přináší spoustu „nových“ záležitostí. I přestože některé z nich 
byly  očekávané,  přibyly  k  nim  i  další,  které  jsou  pouze  účelové.  V  médiích  registrujete 
spousty komentářů a vyjádření k zaváděným novostem.
Chtěl  bych  zde  uvést  na  pravou  míru  skutečnost,  kvůli  níž  jsem  oslovoval  i  poslance 
poslanecké  sněmovny.  Jednalo  se  o  výzvu,  ke  které  se  připojila  většina  starostů  nejen  na 
Znojemsku. 
Důvod,  který  nás  k  tomu  vedl,  byl  jediný.  Všechny  obce  počítaly  s  avizovaným  ponížením 
daňových příjmů obce, o kterém se ministryně financí vyjadřovala, že bude v úrovni cca 10 
%. Realita  však  znamenala  úplně  jiná  čísla.  Pro  dotvrzení  této  skutečnosti  udávám,  že  za 
měsíc květen 2020 jsme oproti loňskému květnu byli pokráceni o 33,72 %. Ano, o 1/3 máme 
zkrácené daňové příjmy pro městys Višňové. 
Dle prohlášení premiéra dostane každá obec na svého občana přidáno 1200 Kč na osobu. Je 
současně  skutečností  a  pravdou,  že  přislíbil  spolu  s  ministryní  vyšší  finanční  objemy  do 
dotačních  projektů.  Ti  z  Vás,  kdo  se  s  oblastí  dotací  setkali,  však  moc  dobře  ví,  že  je  to 

Sběr papíru
ZŠ Višňové ve spolupráci s městysem Višňové provede sběr starého papíru. Ve dnech 22. 
června až 25. června přineste kartony, noviny a časopisy do bývalé kotelny u školy. 
V  případě  většího  množství  papíru  jej  nachystejte  na  čtvrtek  zrána  25.  června  před  svůj 
rodinný dům. Zaměstnanci městyse ho odvezou. 

Oprava vodoteče – Nadace ČEZ 
Vodoteč  Višňovské  řeky  ve  Višňovém  je  historickou  záležitostí, 
jejímž  účelem  bylo  především  bránit  jarnímu  rozvodnění  při  tání 
sněhu  či  povodni  z  výrazných  přívalových  srážek.  Za  pomoci  a 
podpory  Nadace  ČEZ  se  nám  postupně  po  etapách  daří  tuto 
vodoteč opravit.  
V průběhu května byla dokončena „Oprava vodoteče Višňovského 
potoka  2019“,  kterou  prováděla  firma  VALDASTAV  Tulešice. 
Jednalo  se  o  úsek  za  Cyklopenzionem  v  délce  28  m.  Stavba  byla  řádně  předána. 

Financování akce bylo za podpory Nadace ČEZ. 
V současné době připravujeme ještě pro realizaci 
v  letošním  roce  „Opravu  vodoteče  Višňovského 
potoka  –  etapa  2020“.  Jedná  se  o  23  metrů 
dlouhý úsek, který naváže na právě dokončenou 
část.  Plánovaný  úsek  bude  překryt  panely  tak, 
aby  byl  získán  potřebný  prostor  k  vytvoření 
parkoviště. V  současné době  jsme podali  žádost 
o  podporu  Nadací  ČEZ.  O  dodavateli  rozhodne 
probíhající výběrové řízení.

Chodník s dešťovou 
kanalizací – III. etapa
Stavební  firma Miloš Ryšavý  z Vémyslic  je  již  v 
plné  práci  při  realizaci  uvedené  stavby. 
Souběžně  probíhají  práce  uložení  dešťové 
kanalizace, další skupina pracovníků připravuje a 
usazuje obrubníky, aby dlaždiči  rovnou pokládali 
zámkovou  dlažbu  chodníku.  Stavba  probíhá 
podle harmonogramů. V průběhu realizace jsou i 
řešeny  požadavky  obce  a  místně  bydlících 
občanů.
Současně  se  stavbou  probíhají  jednání  se 
zástupci  Správy  a  údržby  silnic.  V  současné 
době  máme  příslib  doasfaltování  vozovky  k 
chodníku.
Správa a údržba silnic zpracovává v současnosti 
projektovou  dokumentaci  pro  stavbu  úseku 
silnice  II/400 mezi Skalicí  a Višňovým,  vykupuje 
potřebné  pozemky.  Realizace  úpravy  silnice 
podél  nově  vybudovaného  chodníku  bude 
probíhat  současně  s  připravovanou  rozsáhlou 
stavbou Správy a údržby silnic. 

Farnost Višňové: jaké je pozvání na pouť
To, co je pro člověka pevná vůle a pro lidské vztahy věrnost – to je pro historii tradice.
Kdyby někdo tradicemi opovrhoval – je to podobné, jako lze opovrhovat věrností. Příčinou 
takového opovrhování bývají stíny osobní historie.
Tradice není udržováním popela, nýbrž ohně!
Pevná vůle musela začít výcvikem, kterému říkáme „výchova“. Věrnost začíná okouzlením 
lásky. Kde začíná tradice, pokud jde o historii? Událostí – výjimečnou a věhlasnou 
událostí.
I letos se chystáme oslavit patrona našeho kostela, svatého Jana Křtitele. Jeho věhlas – 
jako u každého dalšího svatého v kalendáři – spočívá v tom, že v obtížích obyčejného 
života dokázal rozpoznat a zasadit se o dobro až natolik, že byl prospěšný lidem. A nyní je 
vzorem.
Přijměte pozvání na poutní mši svatou v neděli 28. června 2020 v 8 hodin. Budeme při ní 
prosit za Boží uzdravující posilu a dobro pro všechny obyvatele městyse Višňové.
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Samochodná děla stojí na náměstí a  také nemohou projet  (na Račice a napojit  se  tak na 
tankový oddíl, ale zatím neví nic o úhybném manévru v Račicích). Plk. G. I. Sacharov sedá 
do džípu a jede zjistit, proč nepostupují vpřed na Prahu. Odpovědí je plné náměstí, které ho 
žádá,  aby  promluvil  a  pronesl  oslavnou  řeč  k  občanům,  začal  tedy:  „Drazí  přátelé,  válka 
ještě  neskončila  –  buďte  opatrní  a  běžte  se  schovat…“  V  Hrotovicích  došlo  ke  třem 
obrovským výbuchům. 
V tu dobu 12.33 klesl mrtev k zemi, velitel samochodné dělové brigády plk. G. I. Sacharov 
který přines svobodu nejen Višňovému, ale též Hrotovicím. V Hrotovicích se k zemi skáceli 
všichni  lidi  na  náměstí.  Z  vojáků  Rudé  armády  byli  identifikováni  podplukovník  Petrov, 
Poručík  Gorochov,  seržant  Kuželov  a  seržant  Kubovič.  (Tento  byl  pak  vydáván  za 
raketometčíka, který padl u křižovatky Slavětice – Hrotovice a má zde po pravé straně od 
Slavětic křížek.) 32 vojáků Rudé armády bylo bez identifikace.
V  té době se očekávala  svoboda a  ta  se změnila  v obrovskou  tragédii,  na kterou občané 
Hrotovic neradi vzpomínají.
Co říct závěrem?
Poté, co se rozplynul kouř a usedl prach, byl plk. G. I. Sacharov před hotelem Jonáš zavinut 
do tankistické plachty a 10. května pohřben v Praze, neboť velitelé a s nimi i G. I. Sacharov 
si dali slib, že do Prahy dojedou, ať živí či mrtví. Tak se i stalo. Tento velitel byl identifikován 
a poznán na fotografii Tibora Hontyho až v roce 1970 svým podřízeným. Známá fotografie 
nese název: „Padl v posledních vteřinách války.“
P.S.
Něco málo úvah kolem tragédie
1. Proč prchající Němci odbočili v Račicích na Krhov a Bačice, a navíc v Bačicích se 
oddělil 1 Hakl a 2 Panteři spěchající do Hrotovic a za jakým cílem? Tuto sestavu ale dohání 
5  tanků  T34/85  a  u  sýpky  dochází  k  souboji,  přesto  Němci  rychle  odjíždějí  do  města  a 
zastavují blízko náměstí, které je zaplněno občany.
2. Nabízí  se  otázka  –  nevolali  je  utečenci  od  pily,  aby  je  osvobodili  a  odvezli  z 
obklíčení? 
3. Notář  a  kronikář  JUDr.  Vladimír  Fischer  uvádí  počet  mrtvých  vojínů  3  +  4 
neidentifikovaní.  (Víme  již však, že z gardového seržanta Kuboviče udělal vojína a nechal 
jej pro „jistotu“ padnout již 7. května 1945 a tak je to zapsáno i v kronice Hrotovic. Z tohoto 
pak  následně  vznikla  legenda  o  raketometčíkovi  padlém  na  křižovatce.  Tato  verze  se 
následně  objevuje  např.  i  v  dokumentu  České  televize:  „Osudové  okamžiky  –  Hrotovice 
1945.)
4. Zemřelý plk. Sacharov byl vyznamenán řádem – hrdina SSSR in memoriam, pplk. 
P.  F.  Ťurněv  přijíždí  do  Prahy  v  roce  1970  na  oslavu  25.  výročí  osvobození  ČSR Rudou 
armádou  ve  funkci  generála. A  poznává  svého  velitele  bezpečně  na  fotografii  z  konce  II. 
světové války a určuje místo jeho hrdinného skonu do Hrotovic.
5. Višňové  bylo  osvobozeno  bezproblémově  a  nedaleké  Hrotovice  s  obrovskou 
tragédií.
6. Děkuji  řediteli Muzea Hrotovicka, panu Mgr.  Janu Knotkovi,  bez něhož by článek 
nevznikl. A tímto zvu srdečně všechny občany k návštěvě Muzea Hrotovicka, které se nejen 
této tragédii blíže věnuje.
Duben 2020 Fr. Kolář, J. Knotek

Cesta osvoboditelů z Višňového do Hrotovic – 
8. května 1945
V  minulém  čísle  Zpravodaje  jsem  naznačil,  že  tankový  oddíl,  který  osvobodil  naši  obec, 
přejížděl také přes Hrotovice, kde při oslavách zahynulo 200 občanů včetně vojáků.
Až  do  dnešního  dne  jsem  se  nemohl  smířit  s  tím,  že  by  naši  osvoboditelé  všichni  padli  v 
poslední den války. Proto jsem se začal zajímat o osvobozování Hrotovic, až jsem zavolal do 
Muzea Hrotovicka.
Ředitel Mgr. Jan Knotek mi poslal písemné materiály, mapy z výpovědi přímých svědků. Poté 
jsem zjistil, že moje dosavadní poznatky nemohu použít a že se musím zahloubat do historie a 
realit osvobozovacího procesu.
Hrotovicko,  a  tudíž  i  Višňové,  osvobozoval  plk.  Georgij  Ivanovič  Sacharov  –  velitel  208. 
dvinské  samochodné  dělostřelecké  brigády  s  podřízením  tankového  oddílu.  Velitelem 
tankového oddílu  (s podřízením plk. Sacharovovi) byl plk.  Ivan Kirillovič Ostapenko který do 
Višňového  přijel  na  čele  9  tanků  a  s  nímž  jsme  se  loučili  podáním  ruky.  Funkci  zástupce 
velitele tanků zastával pplk. Pjotr Fjodorovič Ťurněv.
Co potkalo tankisty, než osvobodili Hrotovice?
8. května v 7.00 byly bombardovány Tulešice  (se zakopanými obranými Němci). Byli  tam za 
účelem  zbrzdění  útoku  Rudé  armády,  aby  prchající  německá  armáda  měla  dost  času  na 
ústup.  Na  loučce  poblíž  Pily  u  Hrotovic  byl  německý  obranný  blok  složený  ze  4  středních 
tanků Panter a nad samotnou Pilou ještě „flak“ z 4 těžkých kulometů. Na tuto křižovatku se od 
Rouchovan  blížila  samochodná  děla,  jednalo  se  o  208.  Dvinskou  brigádu  s  plk.    G.I. 
Sacharovem a od Slavětic tankový oddíl pod velením plk. I. K. Ostapenka. 
Přednost na křižovatce dostaly  tanky plk. Ostapenka  (ve směru Slavětice   Hrotovice), které 
projely  kolem  obraného  valu  takovou  rychlostí,  že  Němci  ani  nevystřelili,  ani  nevyhodili 
přemostění nad Moclou. Poté opustili obranou  linii a prchali z Hrotovic, kde se marně snažili 
schovat  v  domech. Samochodná děla postoupila  až před Hrotovice a  zastavila. Na náměstí 
byli jako vždy zvědaví občané a utečení Němci od „Pily“.  Plukovník G. I. Sacharov zastavil na 
pravé straně silnice na začátku Hrotovic a vznesl dotaz, proč kolona stojí, když  rozkaz zněl: 
„Plnou rychlostí na Prahu.“ Když mu nikdo neodpověděl, tak nasedl do Jeepu dojel na začátek 
kolony samochodných děl a zastavil. Tato kolona se nacházela u hotelu Jonáš (dnes Sport V – 
Hotel) . Zde promluvil k shromážděným občanům: „Ljudi, iditě domoj, zdeš front!“ 
Do  této  laviny  události  vyzývá  místní  rozhlas  ústy  tajemníka  Národního  výboru  Jana 
Vítámváse  k  oslavám  a  vítání  osvoboditelů. Tankový  oddíl  plk.  I.  K.  Ostapenka  stíhá  zatím 
prchající  Němce  u  Račic.  Náměstí  je  plné  občanů  a  z  rozhlasu  se  ozývají  skladby  „Hej, 
Slované“ a hymna „Kde domov můj“. Oslavy neberou konce. Náměstí v Hrotovicích, jest plné 
jásajících občanů vítajících příchod Rudé armády po tolika letech hrozné války.
Mezitím zadní voj středních německých tanků odbočuje náhle v Račicích na Krhov. Chtějí se 
patrně dostat jinou silnicí do Myslibořic.  Jenže se stane to, že v Bačicích se odděluje (patrně 
chybou v navigaci) 1 „Hakl“ a 2 tanky a ujíždí nepochopitelně zpět na Hrotovice. Tento bojový 
svaz je sledován 5 tanky T 34/85 a o tomto manévru se na náměstí v Hrotovicích vůbec neví. 
U  barokní  sýpky  před  začátkem Hrotovic  dochází  k  přestřelce  a Němci  zastavují  u  tří  křížů 
poblíž náměstí,  kde  je plno občanů,  je zcela  jasné že  již neprojedou. Ocitli  se  takto v pasti. 
Hakl se otáčí a též couvají od náměstí dva střední tanky, na tento svaz tlačí 5 tanků T 34/85.  
Dochází k přestřelce s Němci.

Obecní knihovna ve Višňovém
V neobvyklé situaci u nás i ve světě pokračuje období omezených služeb a provozoven.
V  souvislosti  s  pandemií  COVID  19  byla  Obecní  knihovna  ve  Višňovém  od  12.  března  do  26.  dubna  pro 
veřejnost uzavřena. Život  v naší  knihovně se však nezastavil  ani  v době karantény. Doba,  kdy byly  služby a 
akce v knihovnách zastaveny, byla využita k činnostem, které byly pro veřejnost  toho času aktuální, a kromě 
velkého úklidu se v knihovně přebalovaly poškozené obaly knihovního fondu. Vzhledem k uvolněním některých 
vládních  opatření  následoval  pozvolný  návrat  k  běžnému  režimu  s  několika  omezeními.  Práce  s  knihovním 
fondem  byla  v  době  platnosti  opatření  nouzového  stavu  zatížena  doporučením  odkládat  vrácené  knihy  do 
karanténních boxů na 48 hodin a provoz byl omezen pouze na vrácení a půjčení knih bez přístupu k veřejnému 
internetu.
Od  8.  června  knihovna  obnovila  provoz  v  plném  rozsahu  s  kompletní  nabídkou  služeb.  Uživatelům  budou 
poskytovány  absenční  i  prezenční  výpůjčky  a  přístup  k  veřejnému  internetu  za  podmínek  dodržování 
hygienických  opatření.  Pro  návštěvníky  knihovny  nadále  platí  povinnost  nosit  roušku,  při  vstupu  použít 
dezinfekci rukou nebo jednorázové rukavice a dodržovat dvoumetrový rozestup mezi osobami. Doporučujeme 
čtenářům,  aby  dodržovali  hygienická  opatření  i  k  vypůjčeným  dokumentům.  Čtenáře  žádáme  o  vrácení 
dlouhodobých  výpůjček,  za  které  se  do  30.  června  nebudou  vybírat  sankční  poplatky  z  prodlení.  Využijte, 
prosím,  toto  období  před  začátkem  prázdninových  výletů  a  dovolených  k  předejití  nepříjemných  řešení 
zmíněných sankcí.
Pravidelným nákupem z vlastních zdrojů a využíváním výměnných fondů ze znojemské knihovny si také můžete 
díky produkci našich nakladatelů vybrat z další spousty knižních novinek. České i překladové knihy tu čekají na 
své čtenáře. Potřeba oddychnout si od reality stále trvá a kniha se vyloženě hodí jako osvědčený prostředek. 
Výhledové předpovědi slibují deštivé počasí, které je ideálním stavem pro čtenáře. Zahradní práce bez výčitek 
svědomí odložit a při bubnujících kapkách deště prožívat příběh ze zažloutlých voňavých stránek a zítra zase 
ten svůj.
Radostné životní příběhy prožité ve zdraví vám přeje a na setkání v knihovně se těší.

        Jarmila Šnáblová

Kronika 
Městys Višňové hledá vhodného občana, který by měl 
zájem  být  tvůrcem  a  pisatelem  obecní  kroniky.  V 
případě  Vašeho  zájmu  kontaktujte  starostu  na  tel. 
606400403  nebo  emailem  vladimir.korek@visnove.cz 
či osobní návštěvou. 

Sečení 
zeleně
Sezóna  sečení 
zeleně  je  v  plném 
proudu.  Oproti 
několika 
předchozím rokům 
je  ten  současný 
čas  bohatší  na 
častější  srážky. Ty 
sice  nedosahují 
takové  úrovně, 
kterou  bychom 
potřebovali,  aby  doplnily  veškeré  spodní  vody.  Jsou  v  úrovni  dobrých 
zahradnických  zálivek.  Zeleň  tedy  řádně  bují,  tráva  dorůstá.  Sečení 
probíhá  v  dostupných  možnostech  při  plnění  všech  dalších  úkolů. 
Obracíme  se  tedy  i  na  Vás  občany  se  žádostí,  abyste  nezajížděli  a 
neparkovali  ve  veřejné  zeleni. Současně  se  i my omlouváme za drobné 
nepříjemnosti při organizaci sečení. Budeme se snažit informovat občany 
o plánovaném sečení prostřednictvím informačních tabulek a hlášení.  
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konstrukce  pro  promítací  plátno.  V 
současných  dnech  vyrábí  i  promítací 
kiosek,  ve  kterém  bude  při  promítání 
filmového  festivalu  umístěn 
videoprojektor.  Ve  věci  zakoupeného 
videoprojektoru,  audiotechniky  a 
promítacího  plátna  již  proběhla 
úspěšná  zkouška.  Tato  zkouška 
proběhla v obecním dvoře. 
Rovněž  byly  prováděny  i  další  práce, 
jako byly opravy oplocení kurtu u školy, 
opravy pro nově provedené oplocení u 

Cyklopenzionu. 
Zaměstnanci  obce  provedli 
dodání  desinfekce  do 
jednotlivých  domácností.  V 
rámci  katastru  obce  bylo 
třeba  po  zimním  čase 
provést posbírání odpadků v 
příkopech  podél  silnic  k 
Višňovému  ve  směru  od 
Miroslavi,  Horních 
Dunajovice,  Medlic,  silnic 
Agroservisu.  Nově 
vymalovaná  je  i  autobusová 
čekárna  na  náměstí,  neboť 
pro  děti  a  mládež  slouží  i 
přes  zákonný  zákaz  jako 
kuřárna,  klubová místnost  a 
místnost,  kde  si  dokazují, 
kdo  výš  otiskne  na  malbu 
otisk  své  podrážky.  Je  to 
obraz náš všech.
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HASIČI VIŠŇOVÉ  JSDH A SDH 
Výjezdy JSDH Višňové
10  10.04.2020 00:30:13 POŽÁR – LESNÍ POROST VIŠŇOVÉ
11  12.04.2020 20:06:22 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED HORNÍ KOUNICE
12  17.04.2020 19:18:36 POŽÁR – ODPAD, OSTATNÍ TVOŘIHRÁZ
13  18.04.2020 20:22:26 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY MORAŠICE
14  24.04.2020 17:10:33 POŽÁR – LESNÍ POROST HORNÍ DUNAJOVICE
15  01.05.2020 16:10:38 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED KŘEPICE

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu.“

Jak poznáte hasiče v prchajícím davu?
Jde opačným směrem.

Hasiči provedli 25. května sběr železného šrotu
… a zbavili občany Višňové cca 5 traktorových vleček železného odpadu.

25.5. Technická pomoc 
zřizovateli – čištění nové (po 
vydatném dešti zanesené) 
kanalizace

Hasiči pomáhali při tlakování 
dálkového plynovodu DN800

Z naší mailové pošty

Sbor  dobrovolných  hasičů Višňové  přeje  zpětně  všem dětem  k 
mezinárodnímu dni dětí, vše nejlepší , hodně úspěchů ve školce, 
škole  a  v  soukromém  životě.  Zároveň  se  sbor  dobrovolných 
hasičů  omlouvá  že  se  v  letos  nebude  konat  sportovní 
odpoledne    z  důvodu  koronavirove  situace.  Budeme  se  snažit 
vám to vynahradit v příštím roce děkujeme za pochopení.

Mezinárodní den dětí

Práce údržby obce
Údržba  obce  i  v  uplynulém  období 
plnila  řadu  úkolů.  Ještě  před 
uvedením  některých  z  nich  je  třeba 
uvést,  že  Úřad  práce  Znojmo  nám 
vyšel vstříc a počínaje od 1. 7. 2020 
pro nás vytvořil jedno pracovní místo 
pro  veřejně  prospěšné  práce. 
Pracovní  místo  je  pro  nás  v  tomto 
období velmi potřebné.
V už uváděném článku  týkajícím se 
sečení  zeleně  uvádím,  že  letošní 

četnost  a  aktuálnost  sečení  veřejných  prostranství  je  poněkud  častější.  V  uplynulých 
dnech dokončili pracovníci údržby vysečení oplocených vysazených ploch na Staré hoře. 
Dokončeno  bylo  i  vysečení  těch 
nejnutnějších ploch u rybníka Jazírka. Další 
práce  spojené  s  vysečením  těchto  ploch 
musely  zatím  ustoupit.  Upřednostněny  byly 
plochy  z  centra  obce.  Zelené  plochy  jsou 
vysekány postupem od středu obce.
S nastupujícím  jarem a přicházejícím  létem 
přišlo  i  období  prací  spojených  s  tříděním 
odpadu  na  sběrném  dvoře,  kde  údržba 
prováděla  každodenně  úklid  odložených  věcí  u  brány,  vytřídění  odpadu.  Koronavirová 
doba vedla spoustu občanů k tomu, aby udělali doma pořádek, což se odrazilo v množství 
odpadu. Výrazně oproti  jiným  rokům přibylo velkoobjemného a nebezpečného odpadu. 
Závratná  čísla  jsou  i  u  odvážených  pneumatik  pro  automobily.  Je  až  neskutečné,  kolik 
občané  vymění  sjetých  pneumatik  na  svých  autech.  Velký  nárůst  zaznamenal  i  tříděný 
plast.  Pořídili  jsme  i  zástupné  kontejnery,  které  v  průběhu  svozového  období  po  jejich 
naplnění  u  sběrného  dvora  vyměňuje  údržba  za  záložní  prázdné.  O  nárůstu  papíru  již 
toho  bylo  rovněž  hodně  napsáno.  Díky  již  uvedenému  období,  kdy  lidé  daleko  více 
nakupovali  prostřednictvím  zásilkových  služeb,  však  množství  papíru  ještě  narostlo. 
Seštěpkovat bylo třeba i dřevní hmotu. 
Pracovníci  údržby  v  rámci  příprav  Višňovského  kulturního  léta  prováděli  výrobu 
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Kontejnery na hnízdech 
ve Višňovém
I  když  metodiku  třídění  odpadu  otiskujeme  již 
opakovaně musím Vám sdělit,  že  je  až  neskutečné, 
když  někdo,  kdo  snad  „neví“,  ukládá  do  kontejneru 
na  plast  keramické  květináče  nebo  například  starou 
mrkev  či  loňské  brambory.  To  je  jen  namátkou,  co 
údržba  obce  musela  z  kontejnerů  na  určený  druh 
odpadu vytahovat. 
Takto  záměrně naházený odpad do nádob určených 
na  jiný druh materiálu stojí  obec další  finance,  které 
se následně projeví v poplatku za odpad pro všechny 
občany. 
Sběrný dvůr, který provozujeme v oploceném objektu 
u  obecní  stodoly  za  hřbitovem,  je  zde  pro  Vás 
občany  Višňového,  a  plní  několik  povinností  a 
možností.  Na  jedné  straně  zde můžete  uložit  téměř 
veškerý  odpad  z  domácností  včetně  velko
objemného  a  nebezpečného  odpadu  v  průběhu 
celého roku. Na druhé straně tříděním odpadů šetříte 
výdaje  obce,  které  se  přímo  promítají  ve  výši 
poplatku za svoz odpadu.
Současně  zde  připomínám  skutečnost,  že  sběrný 
dvůr,  stejně  jako  kontejnery  jednotlivých 
kontejnerových  hnízd  po  obci,  jsou  určeny  jen  pro 
občany, nikoliv  pro  živnostníky,  firmy. Ti  jsou povinni 
uzavřít  smlouvy  o  likvidaci  odpadu  se  svozovou 
firmou sami. 

Svoz odpadů z 
kontejnerových hnízd ve 
Višňovém 
Kontejnery  na  plasty  1  x  za  14  dní,  v  letním 
období 1 x týdně
Kontejnery na papír     1 x měsíčně 
Kontejnery na barevné sklo  1 x za 2 měsíce
Kontejnery na bílé sklo  1 x za 2 měsíce
Obracíme  se  na Vás,  občany,  se  žádostí.  Stává  se, 
že  některé  z  kontejnerů  na  určitém  kontejnerovém 
hnízdě jsou zcela zaplněné, zatímco na jiném nejsou i 
v době svozu zcela zaplněny. Žádáme Vás tedy o to, 
abyste v  takovémto případě buď odpad uložili  do ne 
plných  kontejnerů  jiného  hnízda,  nebo  počkali  a 
odpad vyhodili po svozu kontejnerů. Papírové krabice 
rozkládejte. 

Sběrný dvůr
Na sběrném dvoře můžete uložit veškerý:
Elektroodpad:
• Televizory,  rádia,  ledničky,  mrazničky,  pračky,  trouby,  sporáky,  vysavače,  žehličky,  sušiče  vlasů,  šicí  stroje,  elektrické 
hodiny, elektrické hudební nástroje, elektrické hračky, PC monitory, tiskárny, notebooky, elektrické vrtačky, pily, brusky atd.
Svítidla:
• Zářivky, výbojky
Baterie: 
• Elektrobaterie  (všechny  typy  baterií  používaných  v  domácnostech  (ze  svítilen,  hraček,  elektroniky,  dálkových  ovladačů, 
hodin,  budíků,  zvonků, MP3  přehrávačů, mobilních  telefonů  apod.,  tj.  knoflíkové  články, mikrotužkové  a  tužkové  baterie, malé  a 
velké monočlánky, ploché baterie i 9 V hranaté baterie, dobíjecí baterie) 
Nebezpečný odpad:
• Olověné  akumulátory  včetně  elektrolytu,  barvy  v  uzavřených  nádobách,  plechovky  a  plasty  od  barev  a  jiných  škodlivin, 
vyjeté  oleje,  syntetické  barvy,  laky,  syntetická  ředidla,  mořidla,  oleje,  tuky  minerální  nebo  syntetické,  ropné  produkty,  kyseliny, 
hydroxidy, lepidla, pryskyřice, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
• Tiskařské barvy, tonery, inkousty
Pneumatiky:
• opotřebované pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové)
Kovový odpad:
• železný odpad, železné výroby, plech atd. 
 do kovového odpadu nepatří:
• obaly znečištěné zbytky potravin (do SO) a nebezpečnými látkami (do NO). 
Bioodpad:
 do bioodpadu patří:
• listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a 
keřů, větve stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
 do bioodpadu nepatří:
• zbytky  jídel  (tzv.  gastro  odpad),  kosti, maso,  kůže,  uhynulá  zvířata,  exkrementy masožravých  zvířat,  znečištěné piliny  a 
všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Vysmažené oleje:
• jedlé oleje (v plastových lahvích)
Velkoobjemový odpad:
• Části  vybavení  bytu,  části  nábytku,  koberce,  židle,  matrace,  odpad  větších  rozměrů,  který  nelze  uložit  do  běžně 
používaných nádob na směsný komunální odpad
Nápojové kartony (v oranžových pytlích, které jsou k vyzvednutí na úřadu městyse nebo na sběrném místě):
• Nápojové kartony (krabice splácané z fólie, hliníku a papíru)
 do nápojových kartonů nepatří:
• „měkké sáčky“ například od kávy a různých potravin v prášku, nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin (vše do 
SO)
Polystyren 
• Stavební polystyren, polystyren obalový, polystyren drcený – kuličkový, polystyren izolační
Součástí sběrného místa jsou i kontejnerová hnízda, která jsou rozmístěna po obci. Zde naleznete kontejnery, které jsou určené:
Do PLASTŮ  do žlutých kontejnerů patří:
• PET lahve, plastové lahve od mléka a mléčných nápojů, kelímky (od jogurtů, pomazánek, ale i krémů), obaly od šamponů, 
sprchových gelů, tekutých mýdel, igelitové taška, mikrotenové a jiné sáčky, potravinové fólie (ne celofán), plastové obaly od různého 
zboží (drogistického i potravinářského), polystyren bílý (obalový) i tmavý (plastové nádobí, kelímky…), plastové květináče, textilie ze 
100 % polyesteru, obaly od CD, DVD, VHS (včetně samotných nosičů)
 do žlutých kontejnerů nepatří:
• Molitan, guma, použité prezervativy, lino, plastové trubky, PVC (např. novodur), pneumatiky, těsnění, žvýkačky, vícevrstvé 
obaly (např. nápojové kartony, pokud to není přímo uvedeno na kontejneru), koberce, předložky, obaly od nebezpečných chemikálií
Do PAPÍRU  do modrých kontejnerů patří:
• noviny a časopisy, sešity, bloky, deníčky, diáře apod. (není třeba odstraňovat kovové spony), paperbacky, brožurky, knihy 
(bez tvrdých obalů), katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír (i ze skartovaček), krabice, kartony, lepenky, balicí papír (krabice 
by měly být sešlápnuté nebo rozložené), nepotřebné účtenky, složenky apod. (části obsahující citlivé údaje jako jsou jména, adresy 
či čísla bankovních kont je vhodné roztrhat, aby nemohly být zneužity), dopisy, pohlednice, obálky (není třeba odstraňovat plastová 
okénka), různé papírové obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 nebo 22
 do modrých kontejnerů nepatří:
• pauzovací  papír,  spodní  strany  samolepek,  kopíráky,  papír  s  povrchovou  úpravou  (křídový,  parciální  laky),  papír  nebo 
tapety  zašpiněné  od  barev,  lepidel,  krve,  mastnoty,  zalaminovaný  papír  (např.  průkazky  do  knihovny),  použitý  toaletní  papír, 
papírové kapesníčky, plata od vajec bez recyklační značky (ale lze je kompostovat), mokré nebo vlhké papírové utěrky, hygienické 
vložky, dětské pleny, většina nápojových kartonů, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, plata od vajíček, roličky od toaletního 
papíru, použité plenky a hygienické potřeby – (vše do SO).
Do SKLA patří:
 Do bílých kontejnerů patří:
• POUZE bílé sklo, tedy čiré lahve, sklenice a nádoby z domácnosti (ale ne varné sklo)
 Do zelených (kovových) kontejnerů patří:
• tabulové sklo, sklenice, nevratné lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád), obaly s recyklačním symbolem a kódem 
GL, 70, 71 nebo 72, skleněné obaly od léků
 Do bílých a zelených (kovových) kontejnerů nepatří:
• zrcadla, plexisklo, autosklo, drátované sklo, varné sklo, keramika, porcelán, žárovky, zářivky, výbojky, obrazovky televizorů, 
různé displeje, 

Inzerce městyse
Prodej lipového dřeva
Městys  Višňové  nabízí  lipové  dřevo  na  fotografii  za 
cenu Kč 200,. Tel.: 724186782.

Městys Višňové nabízí použitou chodníkovou dlažbu 
30 x 30 cm. Cena 5 Kč/kus. Tel.: 724186782.
Městys Višňové přijímá žádosti občanů o samotěžbu 
borového dřeva. Cena za vytěžený 1 plm – 100 Kč.
Městys Višňové nabízí za účelem zveřejnění reklamy 
plochu na Cyklopenzionu Višňové. Tel.: 602640403.
Využijte  možnosti  bezplatně  inzerovat 
prostřednictvím Višňovského zpravodaje. 
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Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – 
příspěvková organizace
Poděkování
Děkujeme všem odběratelům v bytových jednotkách, kteří poprvé při odečtech za období 1. 10. 2019 – 30. 4. 2020 provedli samoodečty stavu 
vodoměrů, které nám následně v co nejkratším termínu dodali osobně či do schránky naší kanceláře. Velmi nám to pomohlo. Speciální dík patří 
i paní Michaele Indrové za dodání samoodečtů z celé DPS.
Vzhledem k časové náročnosti odečtu vodoměrů právě v bytových jednotkách, kdy je nutné, aby byl majitel či nájemce bytu osobně přítomen 
(kvůli nepřístupnosti vodoměrů), jsme se rozhodli, že se samoodečty u bytových domů budeme pokračovat i nadále. Samoodečty lze předat do 
schránky kanceláře či osobně nebo emailem. Ještě jednou děkujeme za příkladnou spolupráci. 
Informace pro odběratele
Z důvodu karanténních opatření,  která byla  v  celé  republice přijata,  jsme odložili  avizovanou aktualizaci  odběratelských  smluv. V  současné 
době se k ní můžeme opět vrátit.
Jak bylo psáno v únorovém zpravodaji, aktualizace je nutná vzhledem k velkým změnám v legislativě. Bude se týkat vás, kteří máte smlouvu 
podepsanou před listopadem 2017. Proběhne postupně po určených úsecích.
Nejprve vám doručíme k vyplnění přihlášku k dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Na základě vyplněné, podepsané a odevzdané 
přihlášky pro vás nachystáme k podpisu novou smlouvu, kterou vám následně doručíme k podpisu. Vyplněné přihlášky nám můžete doručit 
osobně v úředních hodinách nebo do naší schránky, případně zaslat emailem na adresu cov@visnove.cz.
Ke každé smlouvě obdržíte obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod platné pro městys Višňové.
Zájemci se mohou se smlouvou a obchodními podmínkami seznámit předem na našich internetových stránkách www.vkcov.visnove.cz.
Některé  údaje  v  přihlášce  a  smlouvě  se  vám  mohou  zdát  zbytečné,  ale  smlouva  musí  odpovídat  požadavku  zákona  č.  274/2001  Sb.  a 
prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění.
Smlouvu  může  podepsat  pouze  majitel  nemovitosti.  Pokud  je  majitelů  více,  stačí,  když  ji  podepíše  pouze  jeden  z  majitelů.  Za  potřebnou 
součinnost a spolupráci všem děkuji.                                                                                                                 

Hynek Čada

navíc  zahájili  práce  na  jejich  projektu  Extra  třída,  kterým  se  snaží  vyřešit  zadržování 
dešťové vody v naší škole. Hlavním smyslem současných aktivit je ale umožnění sociálního 
kontaktu s  vrstevníky.  Jedinou složkou,  která provoz v budově školy nepřerušila,  je  školní 
jídelna. Ta v době výjimečného stavu zajišťovala stravování občanů z Višňového a okolí a v 
současnosti vaří paní kuchařky navíc pro děti z mateřské školy a 1. stupně základní školy.
Koronavirová  krize  znemožnila  konání mnoha akcí  (absolventské práce,  velikonoční  dílny, 
Višňovská patnáctka, školní exkurze a výlety, akademie, …), některé jsme museli zrušit, jiné 
jsme  přesunuli  na  příští  školní  rok.  Je  mezi  nimi  i  oblíbená  Višňovská  patnáctka,  ta  se 
uskuteční 11. října 2020. 
Ani konec letošního školního roku nebude stejný jako obvykle. Vysvědčení předáme dětem 
slavnostně,  ale  bez  společného  shromáždění  v  pátek  26.  června.  Ale  ještě  před  tím 
zorganizujeme sběr starého papíru (22. – 24. června) a vybereme léčivé byliny, které letos 
děti sbíraly dobrovolně.
Přejeme  Vám  klidné  a  slunečné  léto  plné  odpočinku  a  minima  omezení  a  těšíme  se  na 
setkání po prázdninách.

Vedení školy

Průběh otevírání višňovských škol
Po nečekaném uzavření školy 11. března došlo k postupnému návratu dětí a žáků do tříd. V 
pondělí  11.  května  jsme  přivítali  15  deváťáků,  kteří  se  ve  škole  každé  pondělí  společně 
připravovali  na  přijímací  zkoušky  z  českého  jazyka  a  matematiky.  Od  25.  května  se  pak 
otevřely dveře mateřské školy pro 15 dětí ze 42 a 1. stupně základní školy, kam nastoupilo 58 
žáků  z  89.  Provoz  obou  škol  jsme  obnovili  v  plném  rozsahu,  všechny  činnosti  probíhají  za 
přísných  hygienických  opatření  (uzavřené  skupiny,  časté  mytí  rukou,  desinfekce,  roušky  v 
základní škole, …), ale zároveň tak, aby si děti svou přítomnost ve škole se spolužáky mohly 
užít.  Děti  pobývají  hodně  venku,  online  se  setkávají  s  kamarády,  kteří  zůstali  v  domácím 
vzdělávání,  a  upevňují  si  znalosti  a  dovednosti  získané  při  distanční  výuce.  Vzdělávání 
probíhá 4 hodiny denně a navazují na ně volnočasové aktivity. Mateřská škola se v průběhu 
času  postupně  plní,  nyní  do  ní  dochází  již  22  dětí.  Rodičům  letos  nabízíme  nepřerušený 
provoz až do 31.  července. Žáci 2.  stupně mohli  zahájit  docházku 8.  června,  tuto příležitost 
využilo 57 žáků z 89. Z kapacitních důvodů chodí do školy po třídách vždy jeden den v týdnu. 
První den ve škole strávili se svými třídními učiteli, kdy provedli zhodnocení výuky na dálku, v 
dalších  termínech  proběhne  shrnutí  učiva  z  období  přerušené  docházky  do  školy.  Osmáci 

Nákup pozemků
Městys  Višňové  oslovuje  Vás  občany  ve 
věci  výkupu  pozemků  v  katastrálním 
území obce Višňové za výhodné ceny. O 
Vašich nabídkách i orné půdy nás můžete 
informovat  prostřednictvím  telefonu  (515 
339 016, 602 640 403),  či  jednat osobně 
na  úřadě  městyse.  Nabídneme  Vám 
rozhodně  zajímavou  cenu.  Předem 
děkujeme  za  Vaše  nabídky,  neboť 
vlastnictví pozemků nám dává předpoklad 
realizace dalších projektů. Jedná se nejen 
o  možnosti  další  výstavby,  ale  i  např. 
projekty  za  účelem  zadržení  vody  v 
krajině,  inženýrské  sítě  apod.  Získání 
pozemků  v  záměrech  plánovaných  lokalit 
je  často  ze  strany  stávajících  vlastníků 
podmiňováno  směnou  pozemků  v  jiných 
lokalitách.  Nejen  proto  je  pro  nás 
vlastnictví pozemků tak potřebné.     
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Dům s pečovatelskou službou Višňové č. p. 379
I  v  tomto čísle Višňovského zpravodaje oslovujeme občany, kteří uvažují nad výhodným ubytováním s možností  využívání služeb poskytovaných pečovatelskou službou. Na webových 
stránkách obce https://www.visnove.cz/?page_id=660 naleznete přihlášku, která bude po vyplnění a podání na podatelně úřadu zařazena do pořadníku žádosti. Nebo se dostavte na úřad, 
kde přímo přihlášku vyplníte. 
Tento dům slouží především občanům, kteří vzhledem ke svému věku potřebují určitou pomoc či podporu. 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.
DPS Višňové se nachází v klidné části městyse mezi obytnými domy obklopené zelení. 
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 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 ze Znojma, která zajišťuje pomoc v pečovatelských a sociálních službách.
Pečovatelská služba je však i terénní službou pro Višňovou poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.
Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně 
aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě
Cílová skupina:
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s chronickým onemocněním
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři
Pečovatelka Centra sociálních služeb Znojmo poskytuje tyto činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, prostorové orientaci, přesunech na lůžko nebo vozík)
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty a při použití WC)
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla, příprava a podávání jídla a pití)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady apod. a doprovázení zpět)

SEZNAM OBECNÍCH 
ÚŘADŮ, KTERÉ PROVÁDĚJÍ 
VIDIMACI A LEGALIZACI
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

l)  Moravský  Krumlov  obecní  úřady  Bohutice,  Damnice, 
Dobelice,  Dobřínsko,  Dolní  Dubňany,  Džbánice,  Horní 
Dubňany,  Hostěradice,  Jamolice,  JezeřanyMaršovice, 
Jiřice u Miroslavi, Kadov, Lesonice, Miroslav, Miroslavské 
Knínice,  Moravský  Krumlov,  Olbramovice,  Petrovice, 
Rešice,  Rybníky,  Skalice,  Suchohrdly  u  Miroslavi, 
Tavíkovice, Trstěnice, Vedrovice, Vémyslice.

t)  Znojmo  obecní  úřady  Bantice,  Běhařovice,  Bezkov, 
Bítov,  Blížkovice,  Božice,  Břežany,  Citonice,  Ctidružice, 
Čejkovice,  Dobšice,  Dyjákovice,  Dyjákovičky,  Dyje, 
Grešlové  Mýto,  Havraníky,  Hevlín,  Hluboké  Mašůvky, 
Hnanice,  Hodonice,  Horní  Břečkov,  Horní  Dunajovice, 
Hostim,  Hrabětice,  Hrádek,  Hrušovany  nad  Jevišovkou, 
Chvalatice, Chvalovice, Jaroslavice, Jevišovice, Korolupy, 
Kravsko,  Krhovice,  Křepice,  Křídlůvky,  Kuchařovice, 
Lančov,  Lechovice,  Lesná,  Litobratřice,  Lubnice, 
Mackovice,  Mašovice,  Medlice,  Mikulovice,  Milíčovice, 
Morašice,  Nový  ŠaldorfSedlešovice,  Olbramkostel, 
Oleksovice, Pavlice, Plaveč, Podhradí nad Dyjí, Podmolí, 
Podmyče,  Práče,  Pravice,  Prosiměřice,  Přeskače, 
Rudlice, Slup, Stálky, Starý Petřín, Stošíkovice na Louce, 
Strachotice,  Suchohrdly,  Šafov,  Šanov,  Šatov,  Štítary, 
Šumná,  Tasovice,  Těšetice,  Tvořihráz,  Uherčice,  Újezd, 
Únanov,  Valtrovice,  Velký  Karlov,  Vevčice,  Višňové, 
Vítonice,  Vracovice,  Vranov  nad  Dyjí,  Vranovská  Ves, 
Vratěnín, Vrbovec, Výrovice, Znojmo, Žerotice, Žerůtky.

Ve Višňovém je prováděno:
 na úřadě městyse  
Pondělí                 7.30 – 11.30       12.30 – 16.30
Středa         7.30 – 11.30      12.30 – 16.30
 v obecní knihovně 
Úterý  12.00 – 19.00 
Středa 08.00 – 11.00 
Čtvrtek  12.00 – 19.00
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Divadlo nám schází.
  Divadelní  spolek  NÁVRAT  velmi  nerad  poskytuje  všem  svým  příznivcům  a 
milovníkům  ochotnického  divadla  toto  oznámení.  I  na  letošní  rok  2020  jsme  si  pro 
Vás připravili novou divadelní komedii s názvem „Krajánek a jeho dítě“. Chtěli jsme ji 
odehrát  začátkem  měsíce  dubna  letošního  roku.  Bohužel,  v  měsíci  březnu  se 
vyskytla ve světě koronavirová epidemie a s tím související omezení, která zasáhla i 
naši republiku a oblast kultury. Přísná opatření nedovolovala komedii odehrát. I když 
ministerstvo  zdravotnictví  v  současné  době  schvaluje  stále  častěji  vlny  rozvolnění, 
dodržování  hygienických  pravidel  jsou  ale  stále  na  místě.  Je  potřeba,  aby  všichni 
přistupovali  i  nadále  co  nejzodpovědněji,  abychom  tento  čas  přečkali  bez  újmy  na 
zdraví a epidemie neudeřila znovu. Právě v této situaci jsme poznali, jak nám divadlo 
schází. Ale stejně jako ostatní žijeme ve strachu a nejistotě.  Mezi herci jsou senioři, 
nejvíce ohrožená skupina. Bojíme se, aby někdo neonemocněl.
Milí příznivci našeho ochotnického divadla, věříme, že pochopíte tuto situaci a budete 
se  spolu  s  námi  těšit  na  divadelní  představení  začátkem  roku  2021.  Určitě  se  i 
kulturní život vrátí do starých kolejí. Nezklameme Vás, už dnes se na Vás  těší celý 
divadelní spolek NÁVRAT.

Marie Machová 
vedoucí DS NÁVRAT 
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Parkování 
Neskutečnou ukázkou je parkování na chodníku v této části obce. To sami vidíte z přiložených fotografií. 
Důvody  jsou  jen  velmi  těžce  pochopitelné,  neboť  i  přes  parkování  na  chodníku  není  místní  komunikace 
oboustranně průjezdná, tzn. nic nebrání tomu zaparkovat, když to nelze v garážích a na parkovacích plochách, 
podél  chodníku,  zaparkovat  zcela  běžným  způsobem  podél  chodníku.  Parkování  na  chodníku  je  pouze 
pohrdáním  chodců  v  neprospěch  jejich  bezpečnosti. Ti  se  potom musí  proplétat mez  auty,  když  jdou  někoho 
navštívit  a  při  běžné chůzi  jsou nuceni  chodit  po  komunikaci,  byť  pro ně  vybudovala obec před  lety  chodník. 
Tento  chodník  je  vzhledem  k  těmto  skutečnostem  vyjmut  ze  zimní  údržby,  neboť  v  zimě  nelze  jeho  údržbu 
provádět. 
Je  až  na  zamyšlenou,  a  to  nejen  v  této  části  obce,  ale  i  v  jiných,  jak  jsou  řidiči  „opatrní  na  svá  vozidla“  a 
„bezohlední“  vůči  chodcům,  když  parkují  na  chodnících.  Jejich  „vozy“  jsou  jim  bližší  než  lidská  bezpečnost, 
lidské zdraví.
Obdobné je to s parkováním v zeleni. Zcela nepochopitelné a sobecké. 

Sauna v Cyklopenzionu Višňové
Nejen  v  zimním  či  vánočním  čase  je možné  si  najít  prostor  pro  relaxaci  těla.  Jednou  z  nabídek, 
kterou máme tak blízko, která je přímo ve Višňovém, 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.    
SAUNA
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
Sauna Višňové vystavuje doklady pro čerpání výhod pro zdravotní pojištěnce. 
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Vážení občané, 
příznivci sportu 
a zvláště fotbalu
Po  nucené  přestávce  způsobené 
nemocí Covid 19 se  již uvolňuje  i 
ve  sportu.  Naši  fotbalisté  se  už 
nemohli  dočkat,  až  vyběhnou  na 
trávník.  To  je  dobře  patrné  na 
velké účasti při trénincích, až už z 
řad  těch  nejmenších  (mladší 
přípravka,  mladší  žáci),  kdy  po 
hřišti  běhá  třicet  až  čtyřicet  dětí, 
tak  i  z  řad  dospělých  (dorost, 
muži A, muži B).
Momentálně  probíhají  přátelská 
utkání  a  příprava  na  novou 
sezónu.  Jak  jsem  psal  již  v 
předešlém  čísle,  sezóna  2019  – 
2020 byla ukončena a anulována. 
Do  sezóny  2020  –  2021  jsme 
přihlásili mladší přípravku, mladší 
žáky, nově mužstvo dorostu, muži 
A, muži B.
Dále  máme  mužstvo 
předpřípravky,  kteří  soutěž 
nehrají,  ale  domlouvají  si 
přátelská  utkání.  Mužstvo 
dospělých  B  bude  hrát  okresní 
pohár.  Koronavirová  pauza 
nejvíce  prospěla  fotbalovému 
hřišti  a  celému  sportovnímu 
areálu,  o  který  se  velmi  dobře 
stará správce hřiště pan Miroslav 
Mach,  kterému  za  to  patří  velký 
dík. Mimo  sportovní  dění  jedeme 
v  pátek  zase  společně  darovat 
krev  a  při  té  příležitosti  budeme 
přebírat  druhou  cenu  za 
nejpočetnější  skupinu  na 
Znojemsku,  která  se  zúčastní 
odběru.  Kdo  z  řad  veřejnosti  by 
se  k  nám  chtěl  připojit,  bude 
vítán.  Dále  ve  spolupráci  s 
městysem  Višňové  připravujeme 
tradiční  pouť,  která  by  už  měla 
proběhnout bez omezení. V pátek 
bude hrát  skupina Klaxon,  kterou 
znáte  ze  sportovního  plesu  a  v 
neděli  tradiční  zavádění  s 
Dúbranvkou.                                  
                                                      
                                     

Cyklopenzion 
Městys  Višňové  zařadil  Cyklopenzion  Višňové  do  projektu  na  podporu 
cestovního  ruchu  v  regionu,  který  symbolicky  děkuje  příslušníkům  a  členům 

jednotlivých  složek 
integrovaného 
záchranného  systému 
v  ČR.  Podnět  projektu 
připravil  Cyklo  klub 
Znojmo.
Cyklo  klub  Znojmo  se 
stal  nositelem  projektu 
„Děkujeme,  nejen  IZS, 
a  přijeďte  k  nám  na 
zaslouženou 

dovolenou“.  V  rámci  tohoto  projektu  obdrží  člen  a  příslušník  integrovaného 
záchranného systému při ubytování v Cyklopenzionu Višňové na 3 noci a více 
poukaz na láhev kvalitního vína z Višňového.
V Cykloturistickém průvodci Znojemskem 2020, který každoročně Čestmír Vala 
z Cyklo klubu Znojmo vydává, se dozvíte, kdo všechno se do tohoto projektu v 
rámci  průvodce  zapojil  a  jakým  způsobem  práci  integrovaného  záchranného 
systému v době koronaviru oceňuje.

Plán kulturních akcí
Červen 
  Tradiční višňovská pouť  TJ – 26. – 28.6.
. Taneční zábava se skupinou Klaxon u sportovní haly TJ  26. 6. 
. Stavění máje  27. 6. 13.00 hod. 
. Mše svatá v kostele za účasti chasy  28. 6. 8.00 hod.
. Zvaní po obci  28. 6. od 09.30 hod.
. Tradiční zavádění u sportovní haly  28. 6. 16.30 hod. 
Červenec
  X. ročník Višňovského kulturního léta  M – 4. 7. – 8. 7., 19.7., 31. 7., 1. 8. 
. Listování – scénické čtení na zámeckém nádvoří                4. 7. 17.00
. Rocková zábava se skupinu ALROX u sportovní haly TJ 4. 7. 20.00 
. Filmový festival v zámeckém parku 5. – 8. 7. vždy od 21.00 
. Varhanní koncert „Tour de varhany“ v kostele  19. 7. 14.00 
. Filmový festival v obecním dvoře                š1. 7., 1. 8. od 21.00

Hokej 
V  sobotu  13.  června  2020  zahájily  višňovské  manšafty  novou  hokejovou  pokoronavirovou  sezónu.  Přátelské  utkání  mezi  višňovskými  týmy  bylo 
odehráno  na  zimním  kluzišti  v  Brně  za  Lužánkami.  Je  jistě  potěšující,  že  hokej,  který  se  ve  Višňovém  hrával  aktivně  a  soutěžně  již  ve  30.  letech 
minulého století, má své příznivce a pokračovatele.
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Ve sportovním areálu a na fotbalovém hřišti platí zákaz venčení psů! (ozv. 2/2012)


