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Vážení občané,
na základě žádosti KHS a vyjádření MUDr. Petry Labovské Vás vyzýváme, abyste respektovali veškerá opatření nařízená vládou k zabránění šíření koronaviru nejen ve Višňovém. Přísně
dodržujte nařízenou karanténu. Pokud to není nutné nezúčastňujte se zbytečného shlukování lidí, vzájemného setkávání se. Nenavštěvujte pro maličkosti obchody, úřady, lékaře atd. Vždy
předem vážně a velmi zodpovědně zvažte kam je nutné, abyste se dostavili, jakému riziku se vystavili. Neuvádějte sebe, svou rodinu ani druhé spoluobčany riziku přenosu nemoci COVID 19.

Úvodní slovo

Višňové pro mladé

Vážení občané,

Na konci roku 2016 vzešla ze Zastupitelstva městyse Višňového uspokojit poptávku především višňovských mladých

přijměte toto písemné pozdravení prostřednictvím již říjnového občanů po nájemních bytech. Jednalo se především o mladé páry, které zde chtěly založit rodinu, které chtěly ve
Višňovém bydlet, které zde chtěli v pozdějším čase pořídit buď koupí nebo vlastní výstavbou rodinný domek.
zpravodaje.
Prostor úvodního slova vždy patřil především událostem týkajícím se Tato iniciativa zastupitelstva skončila na začátku roku 2017 peticí občanů, kteří se vyslovili proti tomuto záměru.
kulturního a společenského života. V uplynulém čase díky všem Iniciátoři petice oslovovali občany s tím, aby tuto petici podepsali, neboť dle nich budou byty určeny pro sociálně
přijatým opatřením navazujícím na COVID19 musíme být velmi rádi,

nepřizpůsobivé, problémové občany. – Jak lehce se dali občané „koupit“.

že jsme mohli slavnostně prožít oslavy poutě a následně Višňovské Mohli jsme ve výstavbě bytů pokračovat, protože důvody byly zcela nerelevantní. Ale ustoupili jsme.
Na konci roku 2019 přišla firma JOKA Moravský Krumlov se záměrem výstavby bytového domu v lokalitě
Rajčula. Ano v místě, kde je tato výstavba bytového domu v souladu s územním plánem, v místě, které
jsme několik roků nabízeli marně k výstavbě rodinného domu.
A opět vlastníci okolních nemovitostí se vyslovují proti. Již v průběhu vyjadřování vlastníků sousedních
nemovitostí firmě JOKA k jejich záměru výstavby bytového domu mi bylo sděleno: „Odvoláme tě z funkce
starosty.“
Je velkou zvláštností, že mnohé z dětí občanů podepsaných pod peticí v době dospívání měly nebo mají
podané žádosti o nájemní byty na obci, že mnozí z těchto dotčených občanů požadují po obci: „Kdy už
budou další pozemky pro výstavbu rodinných domů.“
V uplynulých dnech jsme se byli podívat na otevření prvního bytového domu v Damnicích. Seznámili jsme
se s výstavbou bytů v Hostěradicích. Nové byty stavěla Miroslav. Představeny nám byly i plány stavby dvou
bytových domů ve Vémyslicích. Byty se budují i v Horních Dunajovicích. Všechno to jsou malometrážní
Začátek školního roku 1. září 2020 v naší škole.

domy s byty o výměře kolem 50 m2 včetně sociálního zázemí, které mají sloužit na jedné straně a
především mladým lidem, kteří chtějí bydlet v dané obci. Nebo chtějí postupem doby získat v obci buď

kulturní léto, kterému jsme letos dopřáli prodloužený program.

stavební parcelu pro to, aby si pro svou budoucí rodinu postavili rodinný dům či chtějí koupit starší nemovitost, kterou

V uplynulém čase od minulého srpnového zpravodaje je snad by chtěli postupně opravovat. Tyto byty jsou rovněž určeny současně i pro starší občany, co již nestačí a nezvládají
nejdůležitější společenskou událostí zahájení školního roku. I toto chod rodinného domu, aby mohli ve své rodné obci žít svůj život bez toho, aniž by se museli starat o svou
provázela opatření, která ubírala na otevřenosti a veřejnosti

nemovitost.

programu. Přesto nás však těší, že školní výuka byla zahájena a že Vzhledem k opakující se situaci ve Višňovém se chci omluvit všem těm mladým párům začínajícím svůj společný
život za to, že jim městys Višňové nemá možnost nabídnout nájemní bydlení. Ale vězte, že tento stav, který se
pod tíhou opatření, kladených na nás všechny, i nadále probíhá.
Nařízenými opatřeními Nouzového stavu se však nemůžeme nijak odrazí v nadcházejících letech a silně se promítne do budoucnosti, byl pouze v zájmech určitých skupin obyvatel.
výrazněji znepokojovat či dokonce deprimovat. I přestože máme Velmi mne mrzí, že nikdo z mluvčích první či druhé petice se objektivně nezajímal o to, jaká je situace ve Višňovém v
omezen nejen běžný, ale i společenský, kulturní a sportovní život,

oblasti zájmu o bydlení, nájemní bydlení. Jaká je poptávka, jaká skupina občanů o byty žádá apod. – Ale to by se pro

nemůžeme propadat žádné panice a strachu. Vždyť život a jeho čas získávání podpisů pod petici vlastně nehodilo.
běží dál, střídá se noc a den, navazují na sebe roční období, mění se Znovu dávám na vědomí, že součástí strategie současného zastupitelstva je pro rozvoj obce i nadále výstavba, jejíž
sezónní úkoly, povinnosti a práce. Po skončení léta nastoupil podzim, plnohodnotnou součástí je i bytová výstavba. Připravujeme do třetice znovu další lokalitu pro bytový dům.
Zkuste se zamyslet, nejen vy, co jste buď tu první či druhou petici podepsali!  Když byste vlastnili byt. Komu jej

aby jej následně vystřídala zima.

Jen pro Vaši informaci Události na ČT 1, které každý den začínají v pronajmete? Pronajmete jen někomu, komu nemůžete věřit? Nebo kdo je problémový? Kdo je chronický neplatič?
19.00 hod., v neděli dne 11. 10. 2020 uvedly, že v loňském roce v Koho byste v tomto případě vytipovali jako vhodného nájemce? Nebyli by to mladí pracovití lidé, kteří chtějí založit
průběhu epidemie chřipky navštívilo lékaře 1 150 000 lidí. Na rodinu, v budoucnu postavit nebo koupit rodinný dům v obci atd.?
Zkuste se zamyslet? – Moc Vám za to děkuji. A určitě Vám jednou poděkují i ti, co o bydlení v těchto bytech
následky chřipky zemřelo 1 500 osob.  Nouzový stav vyhlášen nebyl. 
Zastupitelstva marně žádají.
Jihomoravského kraje a I. kola Senátu Parlamentu ČR. Probíhaly za A když se vrátím, tak se ptám: „Co vlastně občané Višňového pod peticí podepsaní vlastně chtějí?“, „A co chtějí pro
splnění řady úkolů a povinností plynoucích z nařízených opatření. své děti, vnuky?“ Všichni občané Višňového bez jakéhokoliv iracionálního soudu oceňují, že je dobře, že městys
Višňové má své úřady, má svou školku, základní školu s ročníky 1 až 9, lékaře atd. Ale s pohledem a přístupem těch
Ukázaly však, že jsou záležitostí, které nezastaví ani pandemie.
V

uplynulých

dnech

se

uskutečnily

volby

do

Na druhou stranu můžeme mít radost ze stavebních akcí, které se občanů, co vystupují proti výstavbě v oblasti bytové, se nejen já ptám: „Jak dlouho toto všechno, co vydobyli a získali
podařilo úspěšně dokončit. Tou první je léta požadovaný chodník k naši předkové, budeme mít? – Co je to stálo úsilí, aby zde jednotlivé úřady a instituce byly? Jaký nepřehlédnutelný
rodinným domům pod sokolovnou. Začátek této akce přípravou rozvoj znamenalo pro Višňovou to, že měšťanská škola se postavila zde.“ – Ale nastává nová otázka, odkud
územního rozhodnutí je více jak deset let starý. Toto samo o sobě vezmeme děti, které by tuto školu v budoucnu měly naplnit?
dokazuje, že je nutné v mnoha věcech být trpělivý a vydržet na Ano, je nutné si přiznat, že Višňové žije ze své bohaté minulosti, ze svého historického významu. Pokud jste soudní,
pohleďte racionálně na současný rozvoj jiných obcí. Vím, že život není soutěž. Ale v současnosti jsme zodpovědni
některých věcech i dlouhodobě pracovat.
Druhou akcí je kompletní oprava střechy na budově základní školy. Ta budoucnosti svým dětem a vnukům. Máme tedy dvě možnosti, buď se pouze před vlastním zrcadlem chválit, jak
se podařila provést za významné letošní dotační podpory Ministerstva jsme dobří, anebo se do toho zrcadla podívat otevřenýma očima tak, abychom v něm viděli vedle sebe i skutečnou
financí.

realitu naší doby. Pak si teprve můžeme popravdě odpovědět.

V současné době pak probíhá stavební akce opravy místní vodoteče
svou další etapou.

Vladimír Korek
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Milý kamaráde,

Po několika hodinách strávených v nejistotě hlásil jeden z otců hlídajících venku, že Višňové

Pokusím se ti podle svých vzpomínek vypsat asi posledních 10 dnů války a události v naší
rodné vsi ve Višňovém. Pokud se na den nebude shodovat datum, tak si je uprav podle
skutečnosti.
Asi 5. května v roce 1945 jsem se probudil ráno kolem osmé hodiny a slyšel jsem hukot
letadel. Maminka mně říkala: „Honem se obleč, bombardují Rusi Miroslav a tatínek se šel
s chlapama dívat na Starou horu, je tam vidět, jak Miroslav hoří.“
Netrvalo to dlouho a bylo slyšet střílení z kulometů z letadel. Po chvíli přiběhl otec domů, a
v tom se nám začala sypat skla z oken. Letadla začala střílet i nad Višňovém. Řekl bych,
že spíš, aby udělali paniku, než aby někoho zabili. Jediný, který to nepřežil, byl stařec,
možná 80letý, který zůstal na kopci a neutekl.
Ruská letadla měla buď špatnou mušku, nebo asi Rusové stříleli na poplach, víc proto,
aby šířili paniku a vyhnali Němce. V posledních dnech se u nás usídlilo větší množství
německého vojska, neboť silnice z Brněnska přes Miroslav, Višňové, Mor. Budějovice a na
Prahu se netrhla vojenskými kolonami. V obou našich školách byli ubytování němečtí
uprchlíci a měšťance byl lazaret.
Tak tedy po celý den v intervalech prolétaly letadla, sem tam shodily nějakou bombu,
hlavně kolem kostela a zámku, občas nějaká vybuchla, ale většina jich zůstala ležet na
povrchu. V pauzách, kdy letadla nelétaly, Němci ujížděli k Budějovicím a naši rodiče mohli
jít nakrmit dobytek.
Co se týkalo nás domácích, tak s předstihem očekávání přechodu fronty byly snad u
každého domu nebo poblíž vykopány kryty. My jsme měli kryt se vchodem na zahradě
mezi keři rybízu. V noci byl poměrně klid. Ráno za rozbřesku jsme se přestěhovali.
Od takzvaného Sádku, kde také tekl potok, se táhl k lesu a hájence pana Brdlíka úvoz, ve
kterém bylo vybudováno několik krytů. Ty vybudovali společně okolní sousedé.

obkličují vojska. Na Staré hoře stálo možná 20 tanků s namířenými děly na vesnici. Všichni měli
strach, že budou ostřelovat domy. V té době ve vsi snad nebyl ani jeden člověk. Ve chlévech jen
bučel hladový dobytek.
Po delší době strachu se ozvalo bušení na prkenné dveře krytu. Moje maminka byla shodou
okolností na kraji u dveří, když se ozvalo: „Hände hoch!“ Otevřela dveře se strachem a vylezla z
krytu. Po tomto hrdinském činu (který já dodnes obdivuji) začala křičet: „Vylezte ven, Rusi jsou
tady.“ Když jsem vylezl, tak jsem viděl maminku, jak se objímá s Rusákem. To asi teprve Rusi
zjistili, že už nejsou v Rajch, jak se tehdy říkalo, ale v Protektorátě.
Tak jsme se tedy spakovali a šli jsme domů. Doma nás čekalo překvapení. Na dvoře stály dva
vozy, čtyři koně, které vousatý starší vozka právě krmil naším jetelem. Ale to tátovi zřejmě
nevadilo. Ve stodole v takzvaném párniku spalo několik jistě unavených pěšáků.
Bez jakýchkoli politických předsudků, až na jednu věc, to byli slušní lidé. Byli to však také chlapi,
a tak není divu, že došlo k incidentu, že někdo jednomu šikmookému vojínovi někde poradil, že
po pravé straně nad hřbitovem žijí takové lehčí ženy. On to popletl a vlezl do domu, kde bydleli
normální lidé a on se pokusil znásilnit jejich tehdy asi 20letou dceru. Stalo se mu to vak
osudným. Kdosi to ohlásil jeho velitelům, v půli ulice na četnické stanici, kde měli dočasné
velitelství. Jeden z velitelů, nějaký kapitán, vyskočil na koně a tryskem letěl dolů a na místě
šikmookého násilníka zastřelil.
Vojáci, kteří se ubytovali u nás, by se dalo říct, že se chovali slušně i přes to, že vypili tátovi půl
škopíku jen jednou vypálené řepné kořalky, která tehdy byla v módě a kterou našli v komoře.
Ještě dodatek. Při bombardování v lese u Antoníčka letci objevili tři schované kamiony s municí.
Ty vyhodili do vzduchu a pro nás kluky to byla vítaná příležitost, jak se ozbrojit. Já měl doma
lehký kulomet a vrtulkovou pumu. Bohužel jsem to schoval otci pod postel a když si na to
vzpomenu, tak cítím jeho ruku na svém zadku.

Druhého dne tam bylo od časného rána několik nejbližších rodin. V této díře jsme strávili
den a noc. Po celý den i v noci ujížděli němečtí vojáci i civilisté. Podlesní nálet ruských

Z archivu Višňovského občana

letadel po sobě zanechal na památku zapálenou Drochytkovu doškovou stodolu. Po tomto
incidentu se rozhostilo ticho, které bylo horší než rachot bomb a letadel.

Hospodářské sjezdy
Hospodářské sjezdy, nájezdy, připojování sousedních nemovitostí
povoluje příslušný silniční správní úřad vydáním povolení. Pro krajské
komunikace je silničním správním úřadem Městský úřad Znojmo, pro
místní komunikace ve Višňovém je silničním správním úřadem Úřad
městyse

Višňové.

Prováděcím

předpisem

upravujícím

technické

podmínky pro připojování je patřičný zákon se svou prováděcí
vyhláškou.

Veřejné WC
V městysi Višňovém jsou již hezkou řádku let provozovány veřejné
toalety. Ty slouží nejen široké višňovské veřejnosti, ale si současně
hostům a návštěvníkům, kteří do městyse z různých důvodů zavítají. O
to raritnější a nevysvětlitelné je, když v nedávném čase nezvaný
návštěvník na veřejných toaletách demontoval a ukradl napouštěcí
hadičku včetně napouštěcího ventilu WC. – Jste přesvědčeni stejně
jako já, že je to na zamyšlení o lidských charakterech? Pak si přečtěte,
co se událo na stejných veřejných záchodcích před časem, kdy
pracovnice správy údržby při vstupu na záchody, na kterých chtěl
provést úklid makala po vypínači, aby si zapnula světlo. Naštěstí ještě
dříve, než „rozsvítila“, se polekala, neboť by místo na vypínač sáhla do
drátů plně pod proudem. Nezvaný host demontoval vypínač a nastražil
tak takto životu nebezpečnou past. Tak toto jsou „překvapení“ od
návštěvníků veřejných toalet. Proti těmto příběhům je před časem
známé napouštění si vody za účelem „domácího šetření“ úplná
legrace.

Hroby na místním hřbitově
Nabídka služeb – úprava hrobů
Již v roce 2012 jsme zavedli nabídku technické služby pro Vás občany,
kterou je „údržba a úprava hrobového místa“. O nabídce této služby
jsme Vás informovali ve Višňovském zpravodaji č. 7 v uvedeném roce.
Bližší informace o této službě v případě Vašeho zájmu dostanete na
úřadě městyse.

Sběr papíru
ZŠ Višňové ve spolupráci s městysem Višňové provede sběr starého
papíru. Ve dnech 12. října až 14. října přineste kartony, noviny a
časopisy do bývalé kotelny u školy.
V případě většího množství papíru jej nachystejte na středu zrána 14.
října do 07.00 hod. před svůj rodinný dům. Zaměstnanci městyse ho
odvezou.

Sociální bydlení
Na základě úvodního jednání v čase před volbami s náměstkem hejtmana JMK Markem Šlapalem (ČSSD)
připravujeme ve Višňovém vybudování domova pro chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Pro
přiblížení Vám se jedná o budoucí vybudování spojených dvou domků, které by měly vyrůst v lokalitě Pod Starou
horou – II. etapa v běžné zástavbě rodinných domů. Pokud má někdo nějaké pochybnosti o projektu, případně by
měl zájem radikálně vystoupit proti tomuto záměru, pak ať buď prvně zajde za námi na úřad městyse, kde mu
záměr vysvětlíme nebo ho odkážeme tam, kde tyto projekty úspěšně provozují, aniž by svou činností cokoliv ve
svém sousedství narušovaly.
Pro Višňovou se plánuje obdoba toho, co funguje v zástavbě rodinných domů v chlupické lokalitě u Hostěradic.
Z charakteristiky plánovaného zařízení vypracované oddělením registrace sociálních služeb JMK Ing. Radkou
Šteflovou:
Sociální služba „domov pro osoby se zdravotním postižením“
MĚSTYS VIŠŇOVÉ
Zřizovatel služby a zhotovitel stavby: Jihomoravský kraj
Provozovatel služby: krajská příspěvková organizace
Provoz služby:


bydlení pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením (spíše vyšší stupeň postižení)



24 hodinová péče odborně vyškolenými pracovníky (pečovateli)



propojení ošetřovatelské, sociální a zdravotní péče

2 bezbariérové přízemní rodinné domy, každý pro 6 osob, propojeny zahradou


domácí prostředí, uspořádání jako v běžné domácnosti



individuální přístup ke každému klientovi



plánování průběhu služby spolu s opatrovníky, rodinnými příslušníky, pracovníky služby



specializované terapiebazální stimulace, pobyt ve snoezelen prostředí, muzikoterapie, animoterapie,

wellness terapie, arteterapie, aromaterapie


využití přirozených vazeb (vztahy s rodinou, přáteli)



podpora využití běžných institucí (obchody, zdravotnická zařízení, církevní zařízení, zájmové kluby…)



začlenění do místní komunity, vycházky do obce, účast na veřejných společenských akcích

Noví obyvatelé obce: – 12 klientů služby.
Nová pracovní místa:  pečovatelé/zdravotní sestry – cca 15 pracovních pozic.
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„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu.“

HASIČI VIŠŇOVÉ  JSDH A SDH
Jak poznáte hasiče v prchajícím davu?
Jde opačným směrem.

Výjezdy JSDH Višňové
č. výjezdu datum

čas

typ zásahu

místo události

19 26.09.2020 08:55:24 DOPRAVNÍ NEHODA – SE ZRANĚNÍM – VIŠŇOVÉ
20 04.10.2020 01:21:51 POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ – VIŠŇOVÉ

Jak probíhá řešení mimořádné události z pohledu
JSDH Višňové?
Dne 4.10.2020 v 1:21 přijímá krajské operační a informační středisko (KOPIS) hlášení o požáru ve Višňovém.
Ve stejném čase KOPIS vyhlašuje poplach JSDH Višňové (jednotka sboru dobrovolných hasičů) a HZS JMK
(Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje) stanici v Moravském Krumlově. V tomto čase se spustí
jednou přerušený 1 minutový tón sirén a hasičům přichází svolávací sms.
V čase 1:24 vyjíždí první vozidlo jednotky Višňové se 7 hasiči na místo zásahu. 1:25 vyjíždí potom druhé
vozidlo s dalšími 5 hasiči. Dojezd k události je v tomto případě opravdu rychlý. Na místě zásahu hned po
příjezdu provádí velitel jednotky průzkum místa a hasiči zároveň natahují k ohni 2C proudy (v našem případě
dvě hadice o vnitřním průměru 42 mm zakončené proudnicemi). Začíná hašení zasaženého objektu  požár v
plném rozsahu. Hasiči museli otevřít i sousední nemovitost, kde hrozilo, že i tam se oheň rozšíří. Tomu se
však, již v zárodku, podařilo v poslední chvíli zamezit. Po příjezdu zásahového vozidla z Moravského Krumlova
předává velitel velení zásahu profesionální jednotce (u zásahu vždy velí velitel první dobrovolné jednotky na

26.09.2020 Dopravní nehoda 3 osobních automobilů, na místě jedna lehce

místě události až do příjezdu jednotky profesionální, poté velí velitel Hasičského záchranného sboru). Na

zraněná osoba v péči zdravotnické záchranné služby. Provedli jsme řízení

místo přijíždí i vyšetřovatel příčin požáru z HZS JMK stanice Znojmo, který zjišťuje proč požár vznikl a jaké

dopravy, protipožární opatření a úklid vozovky.

škody způsobil.

04.10.2020  pomocí

5 minut před druhou hodinou ranní hlásí velitel na KOPIS lokalizaci požáru (lokalizace požáru  bylo zásahem

dvou “C” proudů jsme

zamezeno dalšímu šíření požáru a síly a prostředky zasahujících jednotek jsou pro likvidaci požáru

likvidovali požár

dostatečné). Hasiči provádí rozhrabávání a dohašování dřeva.

loženého dřeva v

3:01 po půlnoci hlásí velitel zásahu likvidaci požáru (likvidace požáru  ukončení nežádoucího hoření) a ve

dřevníku a udírny

3:05 ukončuje zásah jednotka Višňové.
Naše jednotka při zásahu spotřebovala 11 tisíc litrů vody z obou zásahových vozidel. Tu musí ještě hasiči do
vozidel doplnit, aby byla jednotka opět co nejdříve akceschopná. Druhý den se pak hasiči schází k tankování
vozidel pohonnými hmotami a úklidu obou cisteren a požární zbrojnice. Dále musí vyprat a vyčistit hadice a do
vozidel doplnit náhradní. Ještě je potřeba odvést k opětovnému naplnění tlakové lahve dýchacích přístrojů,
které hasiči u požáru využili. To pro nás zajišťuje stanice HZS JMK. Nakonec zbývá vypsat elektronicky
podrobnou zprávu o zásahu a tím pro hasiče událost končí.

Pálení biologického odpadu na
zahrádkách a dvorech
V průběhu měsíce září jsme upozorňovali Vás občany, abyste byli vůči svým
sousedům a spoluobčanům ohleduplní. Závěr léta s podzimem jsou pro některé z
Vás lákadlem, aby biologický odpad ze zahrad či domácnosti spálili na svém dvorku
či zahradě místo toho, abyste toto buď uložili na sběrném dvoře či zkompostovali v
kontejnerech, které obec prostřednictvím Svazku obcí Daníže pro Vás pořídila.
Tímto Vám děkujeme za ty, kteří chtějí větrat své nemovitosti, sušit prádlo nebo si
posedět při odpolední kávě na dvorku.

hasici.visnove.cz
Pavel Havelka
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Veřejné osvětlení a místní rozhlas

Úřad městyse, stavební úřad, matriční úřad
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo podle zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí

Podzim již začíná vykreslovat přírodu. O tom, že přebírá svou pevnou

vzniku a rozšíření onemocnění COVID19 způsobené novým koronavirem SARSCoV2 toto mimořádné opatření:

pozici v pro sebe dané části kalendářního roku nás přesvědčuje i

1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření

postupně se zkracující den. Tím pádem se prodlužuje doba svitu

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,

veřejného osvětlení po obci. My se tedy na Vás obracíme se žádostí o

šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

Vaši spolupráci. V případě, že v určité části obce nesvítí lampa

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

veřejného osvětlení, prosíme o to, abyste nám to sdělili. Několikrát se

b) v prostředcích veřejné dopravy.

totiž stalo, že v určité části obce světlo veřejného osvětlení nesvítilo,

Obracíme se tedy na Vás občany, abyste se pro jednání na úřadu městyse, stavebním úřadě dostavovali v úřední

bohužel nevěděli jsme o tom, tudíž nikdo nezadal opravu.

dny pondělí a středu a současně dodržovali zdravotně bezpečností opatření na úřad s rouškou. Děkujeme Vám,

Žádáme Vás tedy v případě potřeby opravy konkrétního místa

jeli to nutné či potřebné.

veřejného osvětlení, sdělte tento požadavek na úřad městyse.

V opačném případě využívejte možnosti komunikace přes telefony, emaily:

Obdobně se toto týká i reproduktorů místního rozhlasu.

Úřad městyse Višňové

info@visnove.cz

Poruchy oznamujte nejlépe na telefonních číslech: 602640403 nebo
736531841.

Starosta Vladimír Korek

602640403, 515339016

vladimir.korek@visnove.cz

Místostarosta Pavel Havelka

736531841, 515339016

pavel.havelka@visnove.cz

Účetní Jana Svobodová

724541056, 515339018

jana.svobodova@visnove.cz

Matrika, pokladna Miluše Indrová

739007848, 515339017

miluse.indrova@visnove.cz

Pom. účetní Karolína Valášková

739007848, 515339130

karolina.valaskova@visnove.cz

Ved. stavebního úřadu Ing. Josef David

736509522, 515339108

josef.david@visnove.cz

Dalšími komunikačními kanály je česká pošta či schránka úřadu na budově č.p. 212.
Opatření Vlády ČR platné od 12. října do 23. října
Omezení fungování Úřadu městyse Višňové, Matričního úřadu Višňové a Stavebního úřadu Višňové úředních
hodin pro veřejnost, a to:
Pondělí

08.00 – 11.00

13.00 – 15.00

Středa

08.00 – 11.00

13.00 – 15.00

Sběrný dvůr, odpadové kontejnery ve Višňovém
V městysi vedle sběrného dvoru s množstvím vanových kontejnerů, garáže, buňky, stodoly pro ukládání
odpadů je k dispozici na mnoha kontejnerových hnízdech i více jak 50 pojízdných kontejnerů na různé druhy
odpadu, které produkují občané městyse, kteří za jejich vývoz platí prostřednictvím poplatku za odpady. Z
uvedeného vyplývá, že jak sběrný dvůr, tak i kontejnery po obci jsou určeny občanům pro ukládání odpadů.
Na rozdíl firmy a OSVČ jsou povinny uzavřít smlouvy o ukládání odpadů přímo s firmou zabývající se
ukládáním odpadu.
V praxi to znamená, že firmy a živnostníci nemají nárok ukládat odpad vzniklý jejich činností na sběrné místo
či do kontejnerů. Pro ně platí povinnost likvidace odpadů přímo s firmou zabývající se ukládáním a likvidací
odpadů.
Nerespektování tohoto základního principu pak přináší tu skutečnost, že jsou kontejnery poměrně velmi brzo
po svozu opět plné, neboť je velmi často plní odpadem z jejich profesní činnosti. Týká se to jak papíru,
plastů, polystyrenů, skla či kovů. Odpad takto uložený od živnostníků a firem se pak promítá do poplatku za
popelnice občanům.
Sběrný dvůr bude do 13. listopadu provozován v letním provozu, tj. každý týden v pátek od 15.00 do 17.00
hod. Následně bude do konce roku otevřen 27. 11. a 11. 12.
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.

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do Senátu Parlamentu ČR
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Posvícení jednorázově nebude;
možnost zpovědi pravidelně ano
První říjnovou neděli jsme jako úmysl mše svaté přinášeli Bohu poděkování za
úrodu. Při té příležitosti byla z darů přírody a šlechtitelského umu vytvořena
výzdoba kostela. Rád bych tímto způsobem poděkoval všem, kteří přiložili ruku
k dílu.
V souladu se státními nařízeními a opatřeními nebude mše svatá na višňovské
posvícení 18. října. Mše svaté se nebudou konat, a to pravděpodobně potrvá
déle, než v případě omezení na jaře. V souvislosti s tím dávám jako farář na
vědomí, že je možné se na mě obrátit, v případě žádosti o svátost nemocných.
Pravidelná příležitost ke svaté zpovědi bude bývat v našem kostele vždy ve
čtvrtek v rozmezí půl hodiny mezi sedmou a půl osmou hodinou ráno.
Pavel Klouček, farář

Výstava ovoce, zeleniny, květin –
zahrádkáři Višňové
Svaz zahrádkářů, základní organizace Višňové uspořádá v neděli 1. listopadu
2020 tradiční posvícenskou Výstavu ovoce, zeleniny, květin a ve spolupráci se
Základní a mateřskou školou ve Višňové také výstavu výtvarných prací s
podzimní tématikou. Výstava se uskuteční v neděli 18. října od 14 do 18 hodin
v přízemí Jednoty Višňové. Zveme všechny občany a jejich sváteční hosty,
rodiče a prarodiče a všechny příbuzné (tetičky, strýčky, sestřenice a bratrance
atd. ….) žáčků, kteří budou představovat veřejnosti svoje první výtvarná díla.
Výstava se uskuteční za dodržení všech současných opatření 4 R  ruce,
roušky, rozestupy a zdravý rozum.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude

poskytnut na vánoční dárky pro žáčky Mateřské školy ve Višňovém.
Srdečně zvou pořadatelé a Základní škola Višňové.

Jak jsme začali nový školní rok
Po velmi dlouhé době (poprvé od 11. března 2020) jsme se zase všichni sešli ve
škole, a to v úterý 1. září, kdy začal nový školní rok. Protože jsme se probudili do
mimořádně deštivého rána, nemohli jsme jej jako obvykle zahájit společným
setkáním pracovníků (celkově jich je v celé organizaci 40), žáků a jejich rodičů
před školou. Žáci, letos jich máme 170, se tak se svými kamarády a třídními učiteli
sešli až ve třídách, kde si ze školního rozhlasu poslechli přivítání ředitele a také
krátkou zdravici s přáním pana starosty. První školní den v naší škole to byl pro 15
prvňáčků a 6 žáků šestého ročníku, kteří k nám přišli z okolních škol. Mateřská
škola zahájila školní rok s 50 dětmi, což je i přes udělenou výjimku naplněná
kapacita. Hned od začátku bylo zřejmé, že i tento školní rok bude poznamenán
epidemiologickou situací. Do činnosti školy jsme zavedli mnoho opatření k
omezení šíření koronaviru, ale zároveň se snažíme o to, aby samotná výuka byla
těmito omezeními co nejméně zasažena. Žáci 4. a 5. ročníku tak dokončili
přerušený plavecký výcvik, v rámci projektu se vzdělávali v ekocentru Chaloupky v
Balinách u Velkého Meziříčí. Pozorovali tam vlastnosti vody, modelovali vodní tok,
prohloubili své znalosti o ekosystému rybníka, potoků a řek, lovili a určovali drobné
vodní živočichy v malebném jezírku. Školní družina zrealizovala projektový den o
původních řemeslech s paní knihovnicí Jarmilou Šnáblovou a v minulém týdnu děti
navštívily kozí farmu v Ratibořicích. Odborný výklad o chodu farmy, chovu koz,
biopotravinách a ekologickém zemědělství doprovázela prohlídka stájí a dojení,
krmení koz i ochutnávka kozích výrobků. I v mateřské škole proběhl projektový
den, byl zaměřený na bezpečnost v dopravě. Díky mobilnímu dopravnímu hřišti si
děti mohly vyzkoušet správné chování v různých dopravních situacích, jejich starší
kamarádi ze 4. třídy vyjeli za dopravní výchovou na specializované hřiště do
Miroslavi. Jak je patrné, výuka se často přesouvá do venkovních prostor, žáci
chodí do přírody nejenom v tělesné výchově, ale i v ostatních předmětech, zapojili
jsme se do pomoci našim lesům a sbíráme žaludy.
Jistě si všichni uvědomujeme, že doba je velmi nejistá a dlouhodobé plány často
nevychází. Mrzí nás, že se letos, ani na začátku příštího roku neuskuteční mnoho
tradičních a oblíbených akcí a že se s Vámi nesetkáváme v takové míře, v jaké
bychom si přáli, ale určitě bude líp…
Přejeme Vám pevné zdraví, hezké podzimní dny a pozitivní mysl.
Vedení školy

Vážení strávníci,
oznamujeme Vám, že od pondělí 12. října 2020 má
naše školní jídelna z důvodu rozhodnutí KHS
přerušený provoz. Obnovení provozu lze očekávat
nejdříve od 20. října, o dalších případných
změnách budete informováni.
Děkujeme za pochopení.

Oprava střechy na budově základní školy
V průběhu prázdnin byla provedena firmou OSP Moravský Krumlov kompletní oprava střechy na staré
budově základní školy. Za letních pařáků zde prováděli dělníci drobné výměny krovů, nové zalaťování
s pokládkou střešní folie, nové klempířské prvky, oplechování. Střechu zakryla nová bobrová krytina.
Součástí stavby se stalo posílení půdních izolací a odkládacích prostor. Na tuto opravu jsme získali
finanční dotaci z prostředků Ministerstva financí.
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V současné době probíhá realizace opravy historické vodoteče na

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

višňovské řece, a to letošní etapou „Opravu vodoteče Višňovského

Upozornění

potoka – etapa 2020“. Jedná se o 23 metrů dlouhý úsek, který

Na konci měsíce října proběhnou opět, po půl roce, odečty stavů vodoměrů. Faktury za vodné a stočné vám budou

navazuje na loňskou etapu realizovanou zjara letošního roku.

doručeny postupně na konci listopadu a začátkem měsíce prosince. SIPO bude strženo s největší

Plánovaný úsek bude překryt panely tak, aby byl získán potřebný

pravděpodobností až v lednu 2021. Cena vodného a stočného zůstává nezměněna.

prostor k vytvoření parkoviště. Projekt je realizován za podpory

Jakmile budou provedeny odečty, zabezpečte si prosím svoji vodoměrnou šachtu proti zamrznutí.

Nadace ČEZ.

Děkuji, že chráníte svoji i naši kapsu.

Oprava vodoteče – Nadace ČEZ

Informace  vymáhání pohledávek
Bohužel musíme opět upozornit na špatnou platební morálku při nesplácení našich pohledávek ze strany Vás –
našich odběratelů. Většiny z Vás se toto naše upozornění netýká a jsme rádi, že respektujete fakt, že pokud
odebírám služby jakéhokoliv zaměření, musím za ně také zaplatit. Navíc Vám při Vašich případných finančních
problémech nabízíme možnost splátkových kalendářů. Na ty však nemáte automaticky nárok. Pokud víte, že
nemůžete naši pohledávku včas uhradit, obraťte se na nás a společně najdeme způsob, který uspokojí obě strany.
V takovém případě se můžete vyhnout zvýšení Vašeho dluhu o úrok z prodlení a nákladů za zasílání upomínek.
Není naší povinností zjišťovat, zda máte problém a navrhovat Vám splátkový kalendář.
Řešte svůj problém a kontaktujte nás včas, nedělejte „mrtvého brouka“...
Opět tedy připomínáme postup při vymáhání našich pohledávek, který platí v případě, kdy nás nekontaktujete a
nesnažíte se řešit Vaše závazky vůči nám:

Parkování

1) jeden měsíc po splatnosti vyúčtování za vodné, stočné

1. upomínka

2) jeden měsíc po zaslání 1. upomínky

2. upomínka

3) 14 dní po zaslání 2. upomínky

Výzva s termínem na odpojení vody

4) 14 dní po výzvě s termínem na odpojení vody

Odpojení vody

Následné připojení vody bude provedeno až po zaplacení celého dluhu včetně úroku z prodlení, částky za zaslání

Žádám Vás, řidiče, abyste dodržovali to, z čeho jste skládali zkoušky,

upomínek a úhradě připojovacího poplatku ve výši 1.500 Kč.

než jste řidičské oprávnění získali. Pak rozhodně nemůžete parkovat

Pokud nebude pohledávka uhrazena ani po odpojení vody, využijeme bezodkladně poslední možnost  návrh na

po chodnících, na trávě veřejné zeleně apod.

exekuci.

Ukázkou této bezohlednosti byla skutečnost, že několik dní po

U odběratelů, kde řešíme vymáhání pohledávek opakovaně, budeme nově vyžadovat placení záloh. Vyrozumění o

dokončení parkovalo osobní auto v blízkosti sokolovny tak, že

výši záloh jim bude postupně doručeno. Každé prodlení v platbě zálohy pak má za následek stejný postup jako v

zabíralo celý nový chodník. Jedinou možností pro chodce bylo jeho

případě neuhrazení faktury (viz výše).

obejití právě přes silnici II/400. Toto bývá i nejčastější nešvar na

Vždy se snažíme každému odběrateli vyjít vstříc, pokud má problém s úhradou dluhu. Bohužel nyní jsme nuceni,

místních komunikacích. Často se stává, že o kus dál je i parkoviště

kvůli opakujícím se neplatičům, přistoupit k běžné (a nekompromisní) praxi, kterou používají například dodavatelé

nebo parkovací plocha. Mnohdy však pro pár kroků řidiče vystavuje

energií. Tedy striktně dodržovat výše uvedený postup při vymáhání pohledávek. Tím to bude spravedlivé vůči všem

riziku spoustu chodců, mnohdy dětí a školáků.

ostatním odběratelům, kteří své závazky platí řádně a včas, případně se s námi spojí, pokud mají problém a aktivně

Bagrování Jazírek

svůj problém řeší.
Hynek Čada

Jedním z řady následných úkolů týkajících se historického rybníka
Jazírka, který pro nás plynul, bylo vyčištění jeho přítoku. Akce byla
plánovaná a připravovaná mnohem dříve, než došlo k její realizaci.
Pracovníci údržby již v úvodu léta vyčistili louku na protějším břehu
rybníka. Navazujícím čištěním v náletových dřevinách, keřích a
padlých stromů postupovali po přítoku rybníka.
V měsíci září pak byl bagrováním vyčištěn přítok rybníka. Po jeho
vyčištění se ukazuje, že je to pro výškové dorovnání k původní
hladině rybníka cesta správným směrem, i když se hladina zvedá
pomalu.

Roušky
Korejská firma KHNP, která již delší dobu pomáhá našim prostřednictvím obyvatelům a neziskovým organizacím regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, přichází v současné
nelehké době poznamenané pandemií COVID19 s darem v podobě hygienických roušek, kterými obdarovala obce a města Energoregionu 2020, Ekoregionu 5 a Energetického
Třebíčska.
Občané městyse Višňového členské obce sdružení ENERGOREGION 2020 máte možnost v termínu od 14. 10. do 21. 10. si vyzvednout v Kinosále (Tel.: 725 116 532) v časech:
Středa

14. 10.

08.00 – 10.00

čtvrtek

15. 10.

08.00 – 10.00

Pátek

16. 10.

08.00 – 10.00

Pondělí

19. 10.

08.00 – 10.00

Úterý

20. 10.

08.00 – 10.00

Středa

21. 10.

08.00 – 10.00

14.00  16.00
14.00  16.00
14.00  16.00

jednorázové roušky, a to 3 ks na jednoho občana. Roušky budou vydány občanovi pro dané číslo popisné. Z hygienických důvodů nebudou vydány pro sousední čísla popisná.
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Práce údržby obce
Nejen běžný provoz prováděla údržba obce v uplynulém období. Za samozřejmost se dnes
považuje běžný pořádek po celé obci, sběr odpadků a pravidelný svoz odpadkových košů.
Možná bychom byli velmi zaskočeni a nemile překvapeni, kdybychom tuto činnost jen pro
ilustraci na 14 dní přerušili.
Z prací, které údržba v průběhu končícího léta a začátku podzimu prováděla, je rozhodně
nutné uvést čištění roštů, kanálů apod. po deštích, jejichž vody je naplňovaly sedimenty. Bylo
za pomoci techniky vyčištění struhy v Dědině, která navazuje na dnes již asfaltovou
komunikaci dřívějšího dláždění. Vyčistit bylo nutné i struhy v části Zmoly. Rozsah prací, které
toto čištění zahrnovalo, byl proveden v základní podobě, v místech zásadní potřeby. Na toto
navazovalo i zametání místních komunikací, při kterém bylo využito přídavného zařízení na
traktor John Deere. Vesměs se zametaly naplavené písky na místních komunikacích.
To, že pršelo, s sebou neslo i zvýšené požadavky spojené se sečením veřejných prostranství
a dalších ploch, stříháním živých plotů atd.
Své úpravy si opakovaně vyžaduje i cesta za stodoly u bývalé mrazírny. Po každém dešti je
výrazně rozježděná, při následujících srážkách se pak voda drží ve vyježděných kolejích a
neodtéká, podmáčí cestu. Nyní přistupujeme k úpravě cesty asfaltovým recyklátem.
Pracovníci údržby se výrazně podíleli i na pracích spojených se zahájením školního roku, tj.
úklidové práce veřejných prostor se netýkaly pouze prostranství kolem školní budovy. Další
významnou akcí, kterou je nutné zajistit vše nutné připravit, jsou volby. Ty letošní byly jak do
Zastupitelstva JMK, tak dvoukolové do Senátu Parlamentu ČR.
Rovněž se pracovníci údržby podíleli na odstraňování poruchy provzdušňování na čističce
odpadních vod. Zde bylo třeba v celé délce vykopat vedení provzdušňování. Následně po
odstranění poruchy bylo třeba zapravit výkon a znovu položit dlažbu chodníku na části vedení
provzdušňování.
Na závěr tohoto připomenutí důležitých oblastí prací údržby je třeba uvést i ukládání, třídění
odpadu na sběrném dvoře. Není to práce nikterak jednoduchá. Především je důležitá logistika
následného odvozu svozovými firmami jednotlivých komodit odpadů. Nejen za toto patří velké
poděkování všem pracovníkům, kteří se na tomto podílí.

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)

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
Městys Višňové přijímá žádosti občanů o samotěžbu borového dřeva.
Cena za vytěžený 1 plm – 100 Kč.
Využijte možnosti bezplatně inzerovat prostřednictvím Višňovského
zpravodaje.
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Vážení občané a příznivci sportu
Po dlouhé nucené pauze jsme se těšili, až vypukne nová sezóna. Ta začala 9. srpna 2020. Mužstvo dospělých „A“ do

Hokej
S nastupujícím podzimem zahájily višňovské hokejové týmy

soutěže vlétlo dobře připravené a natěšené. Jak jste někteří zaznamenali, tak nám delší přestávka jenom prospěla.

„Adámků“, „Zbytku světa“, „Višňovských lvů“ hokejovou sezónu. Ta

První tři kola jsme vyhráli a okupovali druhou příčku. Pak přišli soupeři, kteří v minulém kole končili na prvních místech.

však byla díky opatřením pozastavena dříve, než se řádně rozjela.

S těmi jsme sice prohráli, ale byli jsme rovnocenným soupeřem. Mužstvo se po 9. kole nachází na 7. místě se 13 body.

I přesto několik odehraných utkání na ledových plochách ve

Mužstvo dospělých „B“ má odehraných 9 zápasů a je po již uvedeném kole na 6. místě s 15 body, kdy pětkrát vyhrálo

Znojmě a v Moravských Budějovicích uspokojovalo naše hokejová

a čtyřikrát prohrálo. Mužstvo dorostu má v soutěži jen 5 soupeřů a hraje dvoukolově. Má odehraných 6 zápasů a je na

srdce.

3. místě. Mužstvu mladších žáků, kteří jsou přihlášeni do soutěže, se zatím moc nedaří, ale pevně věřím, že jejich čas
přijde.
K našim nejmladším. Naše mladší a starší přípravka poctivě trénuje, sehrává přátelská utkání. Schází se zde kolem 20
dětí. Upřímně mě těší, když přijdu v době tréninku na hřiště, a vidím, že se pro počet všech trénujících téměř všichni
nemohou na hřiště ani vejít. Málokterý klub má takhle velkou základnu.
Ve vzduchu nám však visí větší problém, a tím je nemoc COVID – 19, který zasáhl i naše hráče, kteří mají pozitivní
test nebo povinnou karanténu. Momentálně jednáme s krajskou hygienickou stanicí a čekáme na výsledky. Rovněž
jednám s JMK FS o odložení zápasů. O všem budete informováni rozhlasovým hlášením.
S pandemií COVID souvisí i nařízení vlády, kdy je povoleno sehrávat sportovní utkání, ale bez diváků. Je nám z toho
smutno, ale prosíme fotbalové příznivce, pokud budeme sehrávat fotbalová utkání na domácím hřišti jsme nuceni Vám
zabránit vstupu do sportovního areálu. (Do sportovního areálu nepatří místní komunikace za střídačkami). Děkujeme
za pochopení.
S tím se nese i pořádání tradičních kulturních akcí. Musíme dodržovat vládní nařízení. Jako hlavní pořadatel a
organizátor tradičního posvícení jsme se po diskusi s vedením obce rozhodli pro zrušení tradičních oslav posvícení.
Chci Vám popřát hodně zdraví a ať se Vám vše zlé vyhýbá. Doufám, že se vše brzy uklidní a budeme moci co nejdříve
společně přijít na hřiště a potěšit se z místních fotbalových utkání.
Předseda TJ Višňové z.s.

Z výsledků fotbalu 9. kolo
I.

Adámek Václav

B třída JMKFS

FK Znojmo A – Višňové „A“ 2:1
Střelci: Adámek Jakub
V tomto zápase jsme byli minimálně rovnocenným soupeřem mužstva FK Znojmo. Byli
jsme aktivní, dobře kombinovali a v deváté minutě se ujali vedení Jakubem Adámkem.
Poté přidal druhou branku Valenta, ta ale nebyla uznána pro domnělý offside. V první
půli jsme byli jasně lepším týmem. Ve druhé půli domácí v 50 minutě srovnali stav
utkání na 1:1. Bohužel v 80. minutě jsme si dali vlastní branku a nezaslouženě prohráli
1:2.
Rk.

Družstvo

1

TJ Sokol Pohořelice

2

(kulturní akce se uskuteční pouze, pokud to dovolí aktuální situace v oblasti zdravotně
bezpečnostních opatření MZ)
Listopad


Výstava ovoce, zeleniny a květin

ČZS – 1. 11.



Valná hromada Honebního společenstva

MS – 7. 11.



Den vzpomínek

M, F – 15. 11.



Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

ZŠ, M  29.11.



Setkání u betléma

M, FÚ – 24. 12.



Štěpánský halový fotbalový turnaj, taneční zábava

TJ – 26. 12.



Vánoční koncert v kostele

M, FÚ  26. 12.

+

0

–

Skóre

Body

9

7

1

1

23:2

22

TATRAN Kohoutovice

8

7

1

0

25:6

22

3

FK Znojmo

8

6

0

2

28:17

18

4

TJ Sokol Přímětice

9

5

3

1

18:12

18

5

TJ Sokol Střelice

9

5

2

2

18:12

17

6

FC Miroslav

9

5

1

3

23:12

16

7

TJ Višňové

9

4

1

4

17:19

13

8

TJ Sokol Blížkovice

9

3

2

4

14:25

11

9

SK Tuřany

9

3

1

5

16:17

10

10

FCC SK Únanov

9

2

3

4

11:17

9

OP OFS Znojmo dorostu

11

SK Tatran Šatov

9

1

3

5

12:19

6

Dorost Višňové – Horní Kounice 3:1

12

SK Újezd u Brna

9

2

0

7

17:36

6

Střelci: Kudrna, Adámek Jakub, Vyklický

13

FC Svratka Brno „B“

9

1

1

7

11:23

4

Rk.

Družstvo

+

0

–

Skóre

Body

14

Jevišovice – Mikulovice

9

1

1

7

12:28

4

1

Horní Kounice

6

5

0

1

28:10

15

2

FK Znojmo B

6

4

1

1

35:13

13

3

Višňové

6

3

1

2

18:19

10

Vedrovice – Višňové „B“ 0:2

4

Přímětice

6

3

0

3

20:15

9

Střelci: Adámek Dominik, Novák

5

Mramotice/Olbramkostel

6

1

0

5

14:49

3

Podrobnosti k zápasu nehlášeny, nicméně jsme tímto vítězstvím splnili cíl stanovený před

6

Štítary

6

0

2

4

9:18

2

+

0

–

Skóre

Body

I.

Záp.

Plán kulturních akcí

B třída OFS Znojmo

Prosinec

Leden 2021


Novoroční výšlap na vyhlídku Stará hora

Záp.

M – 1. 1. 14.00 hod.

začátkem podzimu – nasbírat 15 bodů. Našemu brankáři gratulujeme k první vychytané
Ml. Žáci 8 + 1 skupina B

nule na podzim.
Rk.

Družstvo

1

Mladší žáci měli volný los

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

Litobratřice A

9

6

3

0

44:5

21

2

Hrušovany nad Jev.

8

6

2

0

36:9

20

Rk.

Družstvo

3

Jamolice

9

6

2

1

36:10

20

1

Moravský Krumlov

5

5

0

0

43:5

15

Miroslav

5

3

0

2

15:19

9

Záp.

4

Suchohrdly u Miroslavi

8

6

0

2

35:15

18

2

5

Šanov

9

5

2

2

23:15

17

3

Prosiměřice

5

2

1

2

15:18

7

6

Višňové B

9

5

0

4

19:17

15

4

Jezeřany

5

0

2

3

5:15

2

7

Oleksovice

9

4

0

5

29:27

12

5

Višňové

4

0

1

3

5:26

1

8

Olbramovice A

9

3

2

4

24:21

11

9

Vlasatice

9

3

1

5

21:28

10

10

Moravský Krumlov C

9

3

1

5

16:26

10

11

Vedrovice

9

2

3

4

11:13

9

Mladší přípravka Višňové – Blížkovice 9:4

12

Troskotovice

9

3

0

6

17:27

9

Střelci: Hráček, Illek, Sigmund, Šamánek 2, Šálková, Šálek, Šnábl, Kratochvil

13

Skalice

9

1

2

6

19:38

5

U přípravek se tabulky neuvádějí.

14

Hrabětice

9

0

0

9

2:81

0

Ml. Příprava 5 + 1 skupina B

