
Vladimír Korek 

VVIIŠŠŇŇOOVVSSKKÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ

Datum vydání 10. 2. 2021.                                                                                                                                Číslo 59
Vydavatel:  městys Višňové  zdarma pro občany Višňového, vychází 6x ročně. Uzávěrka příštího čísla 10. 4. 2021. ev. č.: MK ČR E 21492  

ÚÚnnoorr  22002211

ÚÚvvooddnníí  sslloovvoo
Vážení občané,

přeji Vám prostřednictvím tohoto prvního čísla Višňovského zpravodaje v roce 2021 

ještě jednou pevné zdraví, potřebnou dávku štěstí, spoustu životního elánu a 

všepřítomné pohody do toho letošního kalendářního roku.

Závěr toho loňského roku jsme prožívali poněkud ochuzeni o společenský život. 

Především pak nejen o komunitní, ale i veřejné prožívání radosti z vánočních 

svátků, závěru roku silvestrem a příchodem nejen toho prvého Nového roku.

I přestože jsme díky všem koronavirovým opatřením ze strany Vlády ČR omezeni ve 

společenském kontaktu, musíme vidět i ty pozitivní skutečnosti této doby. Díky všem 

vymoženostem moderního času jsme vlastníci reálností mezi sebou komunikovat a 

o Vánocích a s příchodem nového roku si popřát prostřednictvím médií a všech 

jejich softwarových aplikací. Na druhé straně to bylo velké období, kdy jsme měli 

oproti jiným časům velký prostor na to, abychom mohli přemýšlet, bilancovat a ve 

vlastním duševním světě filosofovat.

Příliš se nezměnilo ani s přibývajícím časem toho nového roku. A tak i v této době 

máme dostatečný prostor, abychom hledali hlubší smysl současné životní reality. 

Ano, jsme obklopeni médii, které nám každý den sdělují vývoj koronavirové situace, 

které nazývají dnes už jen krizí, kdy jsme každý den masírováni a zasypávaní 

množstvím zpráv o nemocných, umírajících, o tom, co tento čas všechno zlého 

přinesl. Jaké novosti jsou v realitě, jak se vyvíjí očkovací systém od počátku na 

hlavu postavený. Nebo tedy záměrně takto vytvořený. Přitom však všichni víme, že 

započatá vakcinace bude pouze Pyrrhovým vítězstvím.

A tak v této době jsme se stali do určité míry citlivějšími, což je v dnešní 

postuspěchané době jenom dobře. To že dochází k regresi doby, která je nazývaná 

jako postmoderní, není ničím až tak překvapivým. Ovšem asi nikdo z odborných řad 

neočekával, že k tomu dojde tak brzy a na základě této celosvětové epidemické 

formě. 

Ale vrátím se k tomu, že se stáváme citlivějšími. Teď už jsme poměrně malý velký 

krůček od toho, abychom začali být i empatičtí. Abychom dokázali i to, čemuž český 

ekvivalent říká „vcítění se“. Ne, není to, když řekneme: „Já ti rozumím.“, ale když 

naším srdcem projede všechno to pochopení, a my můžeme říct: „Vím, co ve svém 

nitru prožíváš.“ Pak teprve pochopíme, co ostatní lidé, sousedé, známí, 

spoluobčané chtějí, potřebují nebo očekávají. Pak teprve pochopíme, jak k daným 

tématům zaujmout postoj.

Ale tak dalece svým vnímáním a prožíváním nejsme. 

Kolem nás je spousta okolností a důvodů, abychom byli empatičtí, abychom potom 

mohli citlivě přistupovat k řešení úkolů a povinností. Abychom byli citliví a ohleduplní 

k sobě navzájem. Dejme si mezi sebou naději. Věřme tomu, že se i ti, kteří jsou vůči 

druhým zatvrzelí a sobečtí, probudí. 

Myslím si, že nejen já za sebe můžu říci, že bych si přál, aby veřejná zeleň byla jen 

veřejnou zelení, aby chodníky byly jen pro chodce, aby majitelé měli své pejsky na 

vodítkách a sbírali po nich exkrementy, abychom měli stavební místa a nájemní byty 

pro mladé, aby všude, kde je třeba, byly chodníky, parkoviště, aby i další a další věci 

budování nám vycházely ke spokojenosti občanů, aby vzdělávání ve škole 

probíhalo, jak má, aby sociální systém byl vůči nám všem vstřícný. Víme však, že 

tak úplně v ideální představě to není možné. A já nechci se pasovat do role, abych 

Vám všechno, tak jak je to v současné době některými vybranými politiky velmi 

populární, populisticky všechno sliboval a neúspěchy házel na druhé. 

Každopádně a upřímně Vám přeji krásný a rozhodně optimistický čas tohoto 

zimního období. Neboť i ta pravá poctivá zima dává zdravý základ po ní 

přicházejícímu jaru. Ještě jednou nám všem dostatek pevného zdraví, patřičnou 

dávku štěstí, potřebný elán a pohodu ve všech pozicích našich životů.

PPlláánnoovvaannéé  aakkccee,,  žžááddoossttii  oo  ddoottaaccee 
Jak je dále uvedeno, městys podával dvě významné žádosti v dotačních titulech Ministerstva financí 

a Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud budou mít tyto žádosti úspěch, pak bude možné vybudovat v 

obecním dvoře multifunkční kulturní centrum a podaří se opravit budova 127, což je budova mateřské 

školy, obecní knihovny, lékárny a pošty. 

Městys však získal i další prostředky, a to např. z vyhlášených dotačních titulů Jihomoravského kraje. 

V oblasti podpory boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň chce získat 

prostředky na údržbu zeleně, v oblasti Podpory rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy bude žádat 

Svazek obcí Moravia o prostředky na údržbu a obnovu vybavenosti cyklookruhu Mikroregionem 

Moravia. Z prostředků podpory jednotek sborů dobrovolných hasičů bychom chtěli dovybavit 

zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů svítilnami. V programu podpora rozvoje venkova v 

JMK bychom chtěli získat prostředky na vybudování další, již III. etapy Chodník ke škole. 

Obdobně bychom chtěli podávat žádosti i v rámci programů Nadace ČEZ, kde bychom chtěli využít 

oblastí podpora regionů, ve které se nám postupně daří obnova višňovské vodoteče, chtěli bychom i 

dovybavit některá dětská hřiště dalšími herními prvky z programu Oranžové hřiště. Vysázet bychom 

chtěli i nějaké alejové či stromořadové výsadby z programu Stromy. Využít bychom chtěli i programu 

Oranžový přechod, kde bychom chtěli pro větší bezpečnost osvítit místo pro přecházení u kina. 

V loňském roce jsme získali celkově v rámci všech dotací 7,5 milionu korun. Vzhledem k 

zamýšleným projektům bychom v letošním roce chtěli získat daleko víc. 

Podoba obecního dvora dle prvotního návrhu projektanta

RRyybbnnííkk  JJaazzíírrkkaa
O úpravách kolem rybníka Jazírka jsem 

Vás informoval v minulém čísle. O tom, 

že vybagrování přítoku spolu s 

dostatečnými srážkami a zvýšenou 

hladinou spodních vod přineslo své 

ovoce, je jen dobře. A ještě něco navíc. 

Dnes se můžeme těšit nejen z plných 

Jazírek, kdy přes přepad teče dostatek 

vody a koryto Skaličky tak není nikterak 

prázdné. O tom se můžeme přesvědčit 

v Jiřicích, kde již uvedený potok 

Skalička naplnil rybník lesů ČR Jiříček. 

Vrátíme se však do Jazírek. V průběhu 

měsíce ledna zde pracovníci údržby vyčistili hráz rybníka ze strany vodní plochy od podrůstajících vrb, 

z vnější strany od podrůstajících akátů. Krom toho vyčistili od podrůstajících náletů břehy rybníka. Z 

pohledu příchozího pak vyčistili a znovu obnovili louku protějšího břehu rybníka. 

Po letech strádání je opět rybník ve své plné kondici. A to nejen dostatkem vody, ale především 

odvedenou prací na březích, zeleni a hrázi rybníka ze strany pracovníků údržby obce.  
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naprosto nedostatečná pro účel, pro který má dům býti 

zřízen. Ctihodná sestra Magdalena, která začátky pobytu 

podrobně popisuje, praví: „V přízemí vedle dřevníku, v němž 

bydlela Dolina, byl jediný kloset v celém poschodí a to jen 

částečně upotřebitelný. Mohlo by se říci: používatelný potok, 

pokud nezačalo mrznout. Vody na spláchnutí se tam smělo 

nalít jen trochu, když se mělo zamezit nečistotě, která místo 

do odpadu vytékala na venek. Podobně bylo po jednom 

klosetu v každém poschodí a také v každém byl jen malý neb 

žádný odpad.“  Teprve při kopání kanalisace pro vodovodní 

potrubí bylo zjištěno, že všechno záchodové potrubí je úplně 

popraskáno a až do poschodí ucpáno. Ve dvoře byly dvě 

žumpy plné obsahu starého. Tím se stalo, že v poschodí 

zůstával obsah stát v potrubí, v zimě potrubí zmrzlo a 

popraskalo. 

Na všech stranách bylo zřejmo, že bude potřebí perné práce, 

než dům bude k řádnému obývání. Proto byly podniknuty 

potřebné plány a pracovalo se plnou parou. A sestry? Celé 

dny a týdny pracovaly do únavy, aby starou špínu jak v 

žumpách svedenou, tak starý popel na fůry nasypaný ve 

sklepích odvážely, probíraly nespálený koks k potřebě; a 

mimo to zařizování a úklid celého zámku. Ještě v létě byla 

práce jak tak snesitelná. Co teprve v zimě? Všude zima, vod 

zmrzlá v celém domě se postrádala a bylo třeba jezdit pro 

vodu do dědiny. Nežli se přiblížily Vánoce se svou vánoční 

radostnou náladou, bylo i v zámku možno najít koutky k 

obývání, ba i milá kaplička učinila pobyt opravdu radostný. 

Z kroniky kongregace zapsané ctihodnou sestrou 

Magdalenou – I. část 

BBoojj  oo  ffiilliiáállkkuu  vv  DDrrnnoovviiccíícchh    VViiššňňoovvéé
Občané Drnovic žádají kongregaci, aby do září uprázdnila v ústavě v Drnovicích 5 místností pro zřízení školky a ústavní kapli 

pro kino. Jelikož podle tamějších okolností se toto dalo předpokládat, snažila se kongregace o to, aby získala pro chudobinec 

nějaký uprázdněný zámek apod. Také na Blansko se obracel zřetel, dokonce toto vyřizování bylo tak daleko, že bylo koupeno 

již i stavební místo. Jelikož však krátkost doby s rozhodnutím Drnovic nemohla připustit žádné nejisté dohady, začalo se 

jednání ohledně zámku ve Višňovém a to na úřadech v Brně i v Praze. 

Podle prvního zájezdu ctihodné Matky Milady Řiháčkové, Mater vikářky Gerardy Němcové, ctihodné sestry Magdaleny a 

ctihodné sestry Bartolomeje do Višňového, ukázal se úsudek málo potěšitelný – pro brzké stěhování chovanek nebylo ani 

pomyšlení – neboť přizvaný pan profesor Bažant a přednosta Fráňa naznali, že bude zapotřebí velkých a nákladných oprav, 

takže by bylo lépe skoro od podniku toho ustoupiti. Byly podniknuty zájezdy ještě na jiné objekty a pak přece zůstalo 

rozhodnutí pro Višňovou. Při srovnávání nejnutnějších oprav po válečném poškození v Drnovicích byla odhadnuta suma na 

73.000 Kčs, neméně tolik bylo přiřknuto pro opravu Višňové. 

Jelikož však drnovští občané usilovali o tamější objekt, rozjela se ctihodná Matka Milada do Prahy 27. 8. 1946 a přivezla přípis 

Ministerstva zemědělství č.j. 422504/46IX/A31 ze dne 8. 8. a doplněk ze dne 27. 8. 1946. Pronájem velkostatku Višňové, 

zámecké budovy a přilehlých nemovitostí a přidělení tohoto objektu. Zároveň opis příkazu Místního národního výboru ve 

Višňovém a národní správě velkostatku, aby vydala klíče zámeckých místností. Dne 2. 9. 1946 přijely první sestry do 

Višňového ku převzítí klíčů a komisionelnímu jednání za účelem vyřazení stylového nábytku, porcelánu atd., jež má býti 

odvezeno do sběrny, aby se mohlo v zámku započíti s opravnými pracemi pro účely ústavu. Dne 2. září 1946 přijely první 

sestry do zámku ve Višňovém a to ctihodná S. M. Magdalena, S. M. Aurelie a s nimi jako doprovod ctihodná prokurátorka 

Bartolomea. U zastávky autobusu stál bývalý správec zámku pan Teplý, který se nabídl, že pohlídá zavazadla sester, než si ze 

zámku dopraví nějaké vozidlo. Zámek však byl zavřen a zamčen, jelikož jediná osoba jen obývající, paní Maštalířová, bývalá 

pokojská a poslední léta kuchařka zámeckého panstva, byla právě na pohřbu dítěte své neteře. Bývalý zámecký zahradní 

Alois Procházka, právě strhával zelenou ozdobu budovy – divoké víno. Ten sehnal trakář a jel sám pro zavazadla. Za vraty 

vítala sestry hřmotně psí dvojice: Dolina a Kašpar, bývalý prý miláček hraběte Spiegla. Na toto prý žárlili všichni zámečtí psi, 

jelikož ten spával v komnatě svého pána, ostatní v boudách. Dolina byla féna s bílým čumákem velice kousavým. Kašpar byl 

ryšavý dlouhosrsťák na krátkých nohách, podobal se kuně. Byly jsme upozorněny, že Dolina má ráda kousek chleba, a tak 

byla sestrami ihned získána. A později ať přišla kterákoliv sestra, na žádnou neštěkala, podle obleku považovala každou za 

členku kongregace. Po tomto slavnostním uvítání bylo třeba se pohlédnouti po době, kde a jak by bylo možno se ubytovati. 

Kuchyňka s přilehlými místnosti byla plna špíny nejrozmanitějšího druhu: sklo okenní, láhvové, listí stromů zaplňovalo okna a 

podlahy a zvláště všechny kouty. Okna byla zatažena mohutnými pavučinami. Při prvém pohledu na své okolí zůstaly sestry 

stát a nevěděly, zda mají s čištěním začít shora nebo zdola. A k tomu nebylo ještě dopraveno potřebného čistícího nářadí. 

Nebylo však času k otálení, neboť bylo třeba připravit místa pro noční odpočinek a také hladový žaludek se hlásil ke svému 

právu. Pro první den uvařila milá sestra z přinesené konservy trochu polévky, druhý den přinesla od svého otce, kam zaběhla 

na noc, pecen chleba a tak bylo pro začátek přece něco pro občerstvení po únavné práci, kterou po nás žádaly zanedbané 

zámecké místnosti. 

Prvně se dala do pořádku kuchyňka a pak přišla řada na obytné místnosti. V přízemních pokojích bylo velmi vlhko a nejinak v 

poschodí. Zdi byly vytapetovány balícím papírem, za nímž se hemžila různá zvěřena, nejvíce pavouci. Teprve když sestry 

počaly vytahovat rysováčky, aby papír sundaly, shledalo se, jak omítka opadává, téměř se sype prostoupena vlhkostí. Bylo 

proto třeba pro začátek maltu odklidit a stěny znovu papírem obložit. Tak plynul den v pilné lopotě, která se však den za dnem 

stupňovala.

15. 9. 1946 se dostavili páni z Prahy, aby roztřídili věci; ty věci, jež mají býti převzaty státem, byly připravovány do jedné 

místnosti k odvežení a ostatní, o něž pro jejich méněcennost stát zájmu nemá, že zůstanou pro ústav. Byla to tůra strašná. 

Všichni tři páni: sekční šéf Wirth, inženýr Brabenec a rada Soukup pracovali jako ti nejotužilejší dělníci. Přetahovali nábytek z 

celého domu do 4 pokojů v I. poschodí, aby bylo připraveno k odvozu. Slíbili, že si pro věci sami přijedou během 10 dnů; 

zůstalo však jen při slibu, který se uskutečnil až 3. 12. 1946. 

Při vší práci bylo třeba připravit pro pány z Prahy ložnici, jelikož byli nuceni pobýt tam déle; bylo to ubytování jen nouzové, ale 

oni byli spokojeni; sestry pak byly nuceny uchýliti se na noc do Zmol, k rodině Adámkové. Celodenní práce tak působila na 

slabou kostru sester, že je celé tělo bolelo a nebylo schopno spánku, ačkoliv postele byly vystlány teplými peřinami.  

Příští den návštěvníci odjeli a sestry převzaly klíče od celého domu. Předával je pan Kopuletý. Odpoledne přijelo první 

nákladní auto z Drnovic a jím byly dopraveny na pomoc k práci v ústavě tři chovanky: Fr. Konečná, Fr. Tanečková a Anna 

Hladká. První jejich prací bylo sundávat parohy jelení se zdí, neboť měly býti také zařazeny mezi věci, které si hodlali páni 

odvézti. Bylo jich samotných plné auto. To, co panstvo po celá desítiletí 

schovávali jako vzácnost, nenašlo u nových obyvatel valného uznání. 

Když to vše Fanda Tanečkova nosila do jednoho pokoje na hromadu, 

pravila: „Co s tím krámem? Budeme to nosit na dvůr na spálení? Já bych 

se toho bála, kdybych to večer někde viděla!“

První den po odjezdu pánů byly sepsány věci, které měly zůstat v ústavě. 

V pondělí na to se vyklízelo skladiště u kuchyně, neboť tato místnost se 

začala používat pro malý sesterský konvent. Věci ze skladiště v II. 

poschodí se nosily pomocí chovanek na půdu. Byla to ohromná spousta 

haraburdí a strašná špína. Večer toho dne přijelo nákladní auto z Vel. 

Újezda a přivezlo nám zásoby živobytí pro začátek.

Dne 7. 9. 1946 před příchodem prvních zedníků, kteří měli začít práce na 

opravu zámku zavěsila ctihodná prokurátorka S. M. Bartolomea bývalý 

oltářní kříž do průjezdu u vchodu. Našla ho v II. poschodí i s oltářem v 

haraburdí. Kaple totiž, která byla umístěna v I. poschodí byla poslední 

majitelkou zámku proměněna ve skladiště.

A tak začaly práce jedna za druhou. Dlouho však nebylo možno sehnat 

kamnáře a elektrikáře.

Není možno opomenout, jakou práci bylo třeba věnovat úpravě 

kanalisace. Dne 18. 9. toho roku přijel pan profesor Bažant s inženýrem 

Holenkou od fy. Káš a zjistili, v jak žalostném stavu je kanalisace a jak je 

MMuullttiiffuunnkkččnníí  kkuullttuurrnníí  
cceennttrruumm
O přípravách projektu Multifunkčního kulturního centra 

jsem Vás informoval v přechozích číslech zpravodaje, 

stejně jako o připravované žádosti o dotaci na jeho 

realizaci. V současné době je žádost řádně podaná a 

čekáme na výsledky posouzení žádostí Ministerstvem 

místního rozvoje.

UUžžíívváánníí  zzáábbaavvnnéé  
ppyyrrootteecchhnniikkyy
Poměrně často se na nás občané obrací dotazy na užívání 

zábavné pyrotechniky. 

O tom, za jakých podmínek je možné užívat zábavnou 

pyrotechniku jste se mohli dočíst v minulém čísle 

zpravodaje, na našich webových stránkách, i na stránkách 

policie najdete článek používání zábavné pyrotechniky. 

Ano, zakázané to není. Jen se obracím na ty, co tohoto 

způsobu zábavy často užívají. Buďte ohleduplní prvořadě 

na své sousedy a všechny lidi kolem sebe. To, že Vám je to 

příjemné, neznamená, že to milují Vaši sousedé. Navíc 

pamatujte, v jakém čase k těmto radovánkám přicházíte. 

Rozhodně tak nečiňte v době nočního klidu. 

Velmi zodpovědně myslete i na zvířata ve svém okolí, pro 

která je toto šokující. Nemám na mysli jenom psy, ale 

všechna zvířata. 

Na závěr však ještě jednou zdůrazním. Pokud se chcete  

radovat užíváním této pyrotechniky, určitě by sousedé 

ocenili, kdybyste jim oznámili dobu, kdy se takto chcete 

bavit, aby mohli přijmout svá opatření nebo naopak se rádi 

pobaví s Vámi.



HHAASSIIČČII  VVIIŠŠŇŇOOVVÉÉ  
JJSSDDHH  AA  SSDDHH  

hasici.visnove.cz  Pavel Havelka
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č. výjezdu          datum          čas vyhlášení    čas výjezdu      návrat      událost 

1      09.01.2020 18:49:07            18:52      19:49      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – ŽELETICE

2      15.01.2020 20:59:27            21:03      22:33      POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – VIŠŇOVÉ

3      10.02.2020 17:59:42            18:01      18:30      TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ 

                                                                                                                        – HOSTĚRADICE

4      10.02.2020 18:30:00            18:30      19:19      TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

                                                                                                                        – VIŠŇOVÉ

5      17.02.2020 20:43:35            20:45      22:38      POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – STŘELICE 2.st.poplachu

6      04.03.2020 16:37:59            16:40      17:02      TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

                                                                                                                        – HORNÍ DUNAJOVICE

7      13.03.2020 22:02:36            22:05      23:10      POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ – TRSTĚNICE

8      15.03.2020 23:33:32            23:36      01:06      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – TAVÍKOVICE

9      04.04.2020 18:53:09            18:56      19:52      POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – MIKULOVICE

10      10.04.2020 00:30:13            00:32      01:33      POŽÁR – LESNÍ POROST – VIŠŇOVÉ

11      12.04.2020 20:06:22            20:08      20:37      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – HORNÍ KOUNICE

12      17.04.2020 19:18:36            19:20      20:26      POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ – TVOŘIHRÁZ

13      18.04.2020 20:22:26            20:24      21:48      POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – MORAŠICE

14      24.04.2020 17:10:33            17:12      18:45      POŽÁR – LESNÍ POROST – HORNÍ DUNAJOVICE

15      01.05.2020 16:10:38            16:12      17:42      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – KŘEPICE

16      14.07.2020 14:09:09            14.11      14.40      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – SKALICE

17      30.07.2020 22:20:33            22:23      22:51      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – HORNÍ DUNAJOVICE

18      31.07.2020 15:18:38            15:20      15:41      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – VIŠŇOVÉ

19      26.09.2020 08:55:24            08:59      10:18      DOPRAVNÍ NEHODA – SE ZRANĚNÍM – VIŠŇOVÉ

20      04.10.2020 01:21:51            01:24      03:08      POŽÁR – ODPAD  OSTATNÍ – VIŠŇOVÉ

21      30.10.2020 15:10:44            15:13      15:57      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – TAVÍKOVICE

22      15.11.2020 14:36:49            14:39      15:16      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – HORNÍ KOUNICE

23      28.12.2020 04:34:58            04:38      05:11      TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU – ŽELETICE

24      28.12.2020 12:22:07            12:23      12:59      ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – SKALICE

Výjezd jSDH Višňové – 08.02.2021 15:27:58 
TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU – 
ČERMÁKOVICE
Strom nahnutý nad vozovku jsme zlikvidovali pomocí 

motorové řetězové pily

VVeennččeenníí  ppssůů
Zimní období má svá specifika pro krajinu a veřejná 

prostranství. Hlavně tím, když na určitou dobu vše 

zakryje všechno svou bílou přikrývkou sníh. Vše je pak 

krásné nádherné, má to svou poetiku. Pak, po jeho 

roztátí, nastane období pro pracovníky údržby obce 

daleko náročnější. Po roztátí sněhu a nejen po něm se 

najednou objeví množství volně pohozených odpadků – 

různých obalů a nově roušek.

Velkým podílem v problematice odpadů v tomto období 

jsou exkrementy od psů. Je velmi hezké, že si lidé pořídí 

psího mazlíčka, že se o něj starají, jak o dítě. Počítají ho 

za člena své rodiny. Chodí s ním na vycházky, chodí jej 

venčit.

A teď se obracím přímo na vás, co jste si toho psa 

pořídili, a co jej chodíte venčit. Nezapomeňte sbírat po 

něm exkrementy. I to patří do Vaší povinnosti. Protože 

především úseky mezi hřbitovem kolem obecního úřadu, 

obecních bytů jsou zoufale posety psími exkrementy. 

Podobně je to kolem kina. Trávníky, a nejen ty, jsou plné 

hromádek od psů. To vše musí pravidelně sbírat 

pracovníci údržby. V tomto čase by se však mohli 

věnovat jiným pracovním činnostem. Bohužel je mezi 

chovateli spousta velmi nezodpovědných.

Otázkou je náprava tohoto činění. Varianta výrazně 

zvednout poplatek za psy, čímž bychom vykrývaly 

náklady spojené s tímto úklidem? Bohužel bychom 

ponejvíce potrestaly ty, kteří mají pejsky na svých 

dvorcích. V minulosti jsme rozmístili odpadkové koše se 

sáčky na psí exkrementy, abychom vyšli těmto 

nezodpovědným chovatelům venčícím psy vstříc. 

Bohužel, s největší pravděpodobností dětskými ručkami 

byly tyto sáčky potrhané a rozházené v průběhu několika 

dnů.

Žádám Vás, za všechny občany, chovatelé – venčitelé, 

sbírejte po svých pejscích jejich exkrementy. Budeme se 

na vás pak dívat úplně jinýma očima. Děkujeme. 

OObbeeccnníí  kknniihhoovvnnaa
Milí čtenáři a čtenářky,

vzhledem k nařízení vlády funguje knihovna pouze jako výdejní místo předem objednaných nebo rezervovaných knih. Obecní 

knihovna zůstává i nadále uzavřena. Aktuální platná nařízení vlády knihovnám umožňují pouze bezkontaktní výdej výpůjček. 

Knihy se mohou pouze půjčovat po předchozí domluvě na tel.  515 339 498 nebo na jarmila.snablova@visnove.cz. Výdej knih 

probíhá dle půjčovních hodin knihovny, ale není možný volný pohyb po knihovně. Nabídku knih najdete v online katalogu 

knihovny www.visnove.cz/knihovna/. Výpůjčky, kterým v čase uzavření končí výpůjční doba, budou automaticky prodlouženy a 

nebudou započítávány ani sankce z prodlení.

PPaarrkkoovvaaccíí  ssttáánníí  uu  kkiinnaa
Při opravě vodoteče byla její část v prostoru před 

kinosálem překryta panely. Vznikl zde dostatečně 

veliký prostor pro vytvoření parkovacích ploch. Plocha 

uvedeného prostoru byla vysypána štěrkem. 

Jednotlivá parkovací místa byla vyznačena 

pracovníky údržby obce. Nově zde tak vznikl 

dostatečně velký prostor pro kolmé parkování deseti 

automobilů.

HHřřbbiittoovv  
Višňovský hřbitov doznal v posledních letech změn, které jej kvalitativně posunuly. Provedeny jsou opravy kaple i márnice. Je 

zde léta vybudované veřejné osvětlení, rozvod vody pro zálivku hrobů. V průběhu uplynulých let bylo dokončeno vydláždění 

všech cestiček po hřbitově. 

Bylo provedeno i vydláždění ke kontejneru komunální odpad ze hřbitova a ke žluté popelnici na plastové kelímky od svíček. 

Kontejner i popelnici najdete hned za brankou vpravo od hlavního kříže. Žádáme Vás, abyste odpad ze hřbitova ukládali v 

uvedeném kontejneru a ve jmenované žluté popelnici. 

OOpprraavvyy  ppoollyyffuunnkkččnnííhhoo  
ddoommuu  
V těchto dnech vrcholí veškeré přípravy nejen v 

oblasti projektových činností pro opravu budovy č. p. 

127, ve kterém sídlí mateřská škola, obecní knihovna, 

pošta a lékárna, ale i veškeré úkony spojené s 

finalizací žádosti v dotačním titulu vyhlášeného 

Ministerstvem financí. Jen připomínám, že projektová 

dokumentace pro tuto žádost v sobě zahrnuje opravu 

střechy, obnovu fasády a opravu místnosti výdejny 

stravy v mateřské škole.

Inzerce 

Městys Višňové přijímá žádosti občanů o 

samotěžbu borového dřeva. Cena za vytěžený 1 

plm – 100 Kč včetně DPH. 
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tohoto věcného břemene, resp. v intencích stávajícího občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 

Sb.) charakterem tzv. služebnosti, a to konkrétně služebnosti cesty.

Problematika parkování na chodníku – sankce
6. 4. 2017, Milan Jelínek, junior právník, KVB advokátní kancelář, s. r. o.
V současné době často dochází k parkování motorových vozidel na chodníku, ať už jen v části 

chodníku nebo dokonce v celé jeho šířce. S tímto nešvarem bojují snad všechny obce.

Tato situace často ztěžuje užívání chodníku ze strany chodců a nejvíce tato skutečnost pak 

trápí osoby tlačící kočárek, popř. osoby, které se pohybují na invalidním vozíku. Cílem tohoto 

článku je rozebrat tuto problematiku s ohledem na možné sankční mechanismy.

V první řadě je třeba definovat pojmy „veřejné prostranství“ a v závislosti na tom „zábor 

veřejného prostranství“, neboť budou v článku následně používány.

Pojem veřejné prostranství má legální definici zakotvenou v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích ve znění pozdějších předpisů: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, 

tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 

sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ Judikatura dále 

uvádí, že pro naplnění pojmu veřejné prostranství je třeba jeho veřejná přístupnost. Naproti 

tomu zábor veřejného prostranství již žádnou legální definici nemá. Tento pojem však používá 

hned několik právních předpisů – např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který umožňuje 

použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, jeli vozidlem proveden neoprávněný 

zábor veřejného prostranství. Stejně tak i zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích stanoví, že 

přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně zabere veřejné prostranství, jdeli o případy, které 

nelze postihnout podle jiných zákonů. Pojem zábor veřejného prostranství je třeba ho chápat 

jako zmocnění se, okupaci veřejného prostranství.

Dvojí sankční mechanismus
Pokud dochází k zaparkování motorového vozidla na chodníku, dochází tím podle výše 

uvedených definic, k záboru veřejného prostranství. Dále je třeba zkoumat, zdali je parkování 

oprávněné (parkování je povoleno) nebo neoprávněné – zde přichází v úvahu sankce.

V zásadě je možná aplikace několika právních předpisů na situaci, kdy dojde k neoprávněnému 

zaparkování vozidla na chodník. Těmito předpisy jsou zejména zákon č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, již uvedený zákon o obecní policii, zákon č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích a citovaný přestupkový zákon.

Vzhledem k tomu, že chodník je veřejným prostranstvím, připadá v úvahu v případě parkování 

na chodníku dvojí sankční mechanismus. S ohledem na zásadu ne bis in idem (tj. nelze dvakrát 

rozhodnout o jednom skutku) musí správní orgán řádně posoudit, který ze sankčních 

mechanismů se uplatní.

První upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích v § 125c odst. 1 
písm. k), neboť dochází k porušení povinnosti stanovené v hlavě II. zákona. 
Za tento přestupek lze uložit pokutu ve správním řízení v rozmezí od 1500 do 
2500 Kč, popř. v blokovém řízení do 2000 Kč (zde je třeba dostatečně 
prokázat, že se jedná o chodník).
Dalším sankčním mechanismem je postup podle přestupkového zákona, kdy 
podle § 47 odst. 1 písm. h) se přestupku dopustí ten, kdo poškodí nebo 
neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo 
veřejně prospěšné zařízení, jdeli o případy, které nelze postihnout podle 
jiných zákonů. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Konkurenci těchto sankčních postihů řeší právě přestupkový zákon, jehož působnost nastává 

tehdy, nepostihujeli zábor veřejného prostranství jiný zákon. Definuje tak speciální skutkovou 

podstatu, kterou tvoří přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Podporuje to i zákon o obecní policii, který stanovuje oprávnění použít technický prostředek k 

zabránění odjezdu vozidla, „…které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo jeli vozidlem 

proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství.“ I zde tedy dochází k rozlišování stání na 

chodníku a záboru veřejného prostranství. Stání na chodníku je speciálním případem k 

obecnému záboru veřejného prostranství.

ZZ  pprráávvnníícchh  vvyyjjááddřřeenníí  
PPaarrkkoovváánníí  vvoozziiddeell  nnaa  ppoozzeemmkkuu  oobbccee
15. 3. 2020, Mgr. Jan Břeň
Dotaz:
Obec zakoupila v roce 2018 pozemek vedený jako způsob využití: ostatní komunikace, 

druh pozemku: ostatní plocha. Pozemek koupila s věcným břemenem chůze a jízdy, jako 

přístup ke čtyřem rodinným domkům. Pozemek je neprůjezdný, končí u posledního domku. 

S tím nemá obec problém. Ty vznikly až nyní, kdy celý pozemek slouží jako jedno velké 

parkoviště pro vlastníky domů, jejich návštěvy a ostatní osoby z obce. Moje otázka zní: Je 

parkování na tomto pozemku přípustné?

Odpověď:
Otázka možného parkování na pozemcích obce obecně souvisí s právním charakterem 

daného pozemku, tj. zda příslušný pozemek je pozemní komunikací ve smyslu zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

pozemních komunikacích“), či nikoliv.

Následující odpověď je rozdělena do dvou částí, když část I. popisuje variantu obecního 

pozemku jako pozemní komunikace, zatímco část II. se věnuje situaci, kdy obecní 

pozemek charakter pozemní komunikace nemá.

I) obecní pozemek jako pozemní komunikace
Pokud daný pozemek spadá do kategorie místních komunikací či veřejně přístupných 

účelových komunikací, bude se na něj vztahovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 

znění pozdějších předpisů. K záležitosti parkování vozidel na místních a účelových 

komunikacích, lze uvést, že povinnosti, které jsou spojeny se zastavením a stáním, jsou 

upraveny v § 25 až § 27 zákona o silničním provozu. V dané souvislosti je třeba odkázat 

na § 25 odst. 3 zákona o silničním provozu, podle něhož při stání musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; 
při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro oba směry jízdy.
Pokud tedy pro stání vozidla nezůstane na příslušné pozemní komunikaci (místní či 

účelové), která je obousměrná, dopravní prostor široký nejméně 6 metrů (tj. nejméně 3 

metry pro každý směr jízdy), pak mimo výjimek stanovených místní úpravou silničního 

provozu (např. parkoviště) nesmí na této pozemní komunikaci vozidlo stát.

Jestliže řidič vozidla poruší výše uvedené zákonné pravidlo, tak se uvedeným jednáním 

dopouští přestupku ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu [„Fyzická 

osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích jiným 

jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost 

stanovenou v hlavě II tohoto zákona.“].

Podle § 124 odst. 11 písm. a) a d) zákona o silničním provozu Policie České republiky 

vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích tím, že 

kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních 

komunikacích a podílí se na jeho řízení, a projednává příkazem na místě přestupky podle 

tohoto zákona (pokud by nedošlo k projednání přestupku Policií České republiky příkazem 

na místě, tak potom na základě § 125e odst. 1 zákona o silničním provozu přestupky podle 

tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností). V souladu s § 124 

odst. 13 písm. b) zákona o silničním provozu příkazem na místě může obecní policie dále 

projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný nedovoleným zastavením nebo stáním 

vozidla na pozemní komunikaci.

Vzhledem k tomu, že Policie České republiky a obecní policie samozřejmě nejsou reálně 

schopny zajistit nepřetržitý dohled nad příslušnými pozemními komunikacemi, je možné 

příslušný zákaz o stání, resp. zastavení vozidel zajistit příslušným dopravním značením 

(např. osazením dopravních značek „B 28 Zákaz zastavení“ ve smyslu vyhlášky č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích). O jejich 

případném umístění by rozhodoval místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností na základě § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, který obecně stanoví 

místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, 

místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní 

informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové 

komunikaci (místně příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 

územním obvodu se pozemní komunikace nachází).

Na základě § 40 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích obecní úřad rozhoduje o 

zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní 

komunikace z této kategorie (dále obecní úřad vykonává rovněž působnost silničního 

správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje 

obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu § 40 odst. 4 zákona o pozemních 

komunikacích).

II) obecní pozemek, který není pozemní komunikací
Za situace, kdy dotčený obecní pozemek nemá charakter pozemní komunikace (v daném 

případě místní komunikace či veřejně přístupné účelové komunikace), nelze aplikovat 

postup popsaný v části I. této odpovědi. Vzhledem k tomu, že na daném pozemku (tzv. 

služebném pozemku) vázne věcné břemeno chůze a jízdy, je nutné se zabývat obsahem 

ÚÚřřaadd  mměěssttyyssee,,  ssttaavveebbnníí  úúřřaadd  aa  mmaattrriiččnníí  úúřřaadd  
Úřad městyse Višňové, Matriční úřad Višňové a Stavební úřad Višňové budou na základě 

nařízení Vlády ČR pro styk s veřejností fungovat takto:

Pro fyzické návštěvy bude Úřad městyse Višňové fungovat v úřední hodiny a úřední dny, tj.

pondělí, středa 08.00 – 11.00 13.00 – 15.00

Pro návštěvníky úřadu platí povinnost vstupovat do kanceláří jednotlivě s rouškou. K dispozici je 

desinfekce u vstupních dveří úřadu.  

I nadále platí pro veřejnost maximálně využívat komunikace přes telefony, emaily:

Úřad městyseVišňové            info@visnove.cz 

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.st. úřadu Ing. Josef David           736509522, 515339108 josef.david@visnove.cz 

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků apod.,

využívejte možnost bezhotovostní platby, a to na čísle účtu: 1581872329/0800.
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ZZaaččáátteekk  rrookkuu  22002211  vv  nnaaššíí  šškkoollee
V pondělí 4. ledna se po prodloužených vánočních prázdninách vrátily děti do školy. I když  se jednalo jen o prvňáky a 

druháky, kterých je dohromady 36, budova školy krásně ožila jejich radostí a smíchem. Druháci mimo jiné absolvovali 

několik aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti, prvňáci si zase vyrobili tříkrálové koruny a náležitě si užívali 

jejich nošení. Všichni se také velmi radovali z čerstvě napadnutého sněhu a hned za ním vyrazili do přírody. Děti v 

mateřské škole poznávaly přírodní jevy a děje. Na pokusech s ledem, sněhem a vodou si ověřovaly, co dovede teplo a 

mráz. Sledovaly rozpouštění sněhu a obsah nečistot v něm, zmrznutí vody na led, přetvářely sněhovou kouli v ledovou. 

Největší úspěch mělo pozorování tání barevných ledových kostek. Protože děti v mateřské škole ještě neumí psát, 

zdokumentovaly výsledky svého bádání výtvarnými pracemi.

Přestože ve školách stále přetrvává distanční vzdělávání většiny žáků, i nadále probíhají některé soutěže a olympiády. 

Nám se podařilo zrealizovat školní kola Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce, jejichž vítězové postoupili do 

okresních kol. Téma Dějepisné olympiády mělo název Labyrintem barokního světa a v konkurenci žáků hlavně víceletých 

gymnázií naši historikové obstáli na výbornou. Eva Krejčí obsadila 11. místo, Petr Tomek skončil na skvělém druhé místě 

a zajistil si tak postup do krajského kola, které se bude konat v březnu v Brně. Žákyně 9. ročníku Kateřina Koudelková se 

zúčastnila okresního kola Olympiády v českém jazyce, kde se musela poprat s náročným jazykovým testem a se 

slohovou prací. Mezi mladými jazykovědci se ani ona neztratila, obsadila výborné druhé místo, z kterého taktéž 

postupuje do krajského kola. Našim olympionikům i paní učitelce Marcele Jelínkové gratulujeme a děkujeme, že i v 

náročných podmínkách online prostředí tak skvěle reprezentovali naši školu. 

28. ledna obdrželi všichni žáci hodnocení své práce za 1. pololetí školního roku 2020/21. Prvňáci a druháci, i nadále 

jediné děti chodící nyní do školy, si odnesli „skutečná” vysvědčení a byli na ně náležitě pyšní. Jejich starším kamarádům, 

kteří se stále (již od října) vzdělávají distančně, byla vysvědčení v poledne zaslána elektronicky a byla navíc doplněna 

slovním komentářem. V něm vyučující hodnotili zejména přístup žáků ke vzdělávání na dálku. Snad byli chlapci a 

děvčata se svým vysvědčením spokojeni, a pokud ne, mají v druhém pololetí možnost na sobě zapracovat a známky si 

zlepšit.

A jak se má naše škola aktuálně? I když stále trvají všechna proticovidová opatření a návrat k běžné výuce je zatím ještě 

daleko, má se višňovská škola docela dobře. Každý den ji rozveselí děti z prvního a druhého ročníku, které se radují z 

nově nabytých dovedností a vědomostí a hlavně z toho, že se mohou setkávat se svými spolužáky a učit se společně. 

Kluci a holky si kromě obligátního čtení, psaní a počítání čtou z knížek, vyrábí nejen z papíru a často chodí na čerstvý 

vzduch. Některé děti pobývají ve škole do odpoledních hodin, i tento čas si ale v oddělených školních družinách 

náramně užívají. Kromě toho všeho naši školu jistě velmi těší pestrá a pro žáky atraktivní online výuka, kterou vyučující 

ze školy vedou. Jedná se totiž nejen o výklad nového učiva a následné procvičování, ale také o různé pokusy, 

samostatné bádání, diskuse, společné tvoření, skupinovou práci (ano, i ta je při online výuce možná), kvízy a zábavné 

hry se vzdělávacím obsahem. Od rána se ze školní jídelny line vůně připravovaného oběda, paní uklízečky s panem 

školníkem stále pečují o to, aby byly obě budovy uklizené a připravené na návrat dalších žáků. Občas školu přijdou 

pozdravit i děti z MŠ, když jsou na pravidelné vycházce. Tak, co myslíte, má se višňovská škola dobře, nebo ne?

Hynek Čada

VVooddoovvoodd,,  kkaannaalliizzaaccee  aa  ččiissttíírrnnaa  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  vv  
mměěssttyyssii  VViiššňňoovvéé  ––  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee
Vyvážení septiků

Opět, po nějaké době, upozorňujeme nepřipojené na kanalizaci, že je třeba septiky pravidelně vyvážet 

na ČOV a doklady o vyvážení zakládat pro případnou kontrolu. Navíc je třeba, aby vyvezené 

množství, odpovídalo spotřebě vody v domácnosti. Pokud je roční spotřeba vody v domácnosti např. 

40 m3, určitě nebude případné kontrole stačit, že bylo za rok vyvezeno na ČOV 10 m3. Samostatnou 

kapitolou jsou nemovitosti, ze kterých se za rok nevyveze vůbec nic. Pokud někdo z nepřipojených 

neodebírá vodu z měřeného zdroje vody, neznamená to, že má vyhráno. V takových případech se 

určuje množství vody spotřebované v domácnosti podle směrných čísel roční spotřeby.

Tuky v kanalizaci

O tomto tématu už jste ve zpravodaji také několikrát četli. I přes tyto články a apely v nich, je množství 

tuků v naší kanalizaci stále vyšší. Z tohoto důvodu jsme nuceni navyšovat počty čištění vstupní 

čerpací jímky ČOV speciální technikou. To samozřejmě není zadarmo. Výhodou vstupní čerpací jímky 

je, že jsou zde nánosy tuků viditelné a jakmile začnou ovlivňovat hladinové spínače čerpadel, je nutné 

objednat čištění. Tuky rovněž negativně ovlivňují čistící proces celé ČOV a zvyšují potřebu kyslíku do 

čistícího procesu. S tím se samozřejmě zvyšuje spotřeba elektrické energie a celkové náklady.

Jak se tuky usazují v kanalizačním potrubí, už se kontroluje obtížněji a většinou se na vše přijde, až 

dojde k ucpání kanalizace. Někdy i s vytopením přilehlých domů fekáliemi. Některá riziková místa 

kanalizace kontrolujeme a necháváme čistit preventivně, ale to nemůžeme dělat všude.

Proto se na vás všechny opět obracím se žádostí o omezení množství tuků a potravin splachovaných 

a vypouštěných do kanalizace. Třeba jenom pouhé vytření nádoby, od tučných pokrmů papírovou 

utěrkou a její vyhození do odpadkového koše, před jejím mytím, je velice účinná drobnost.

Aktualizace smluv s odběrateli

Jak jsme vás informovali v únorovém zpravodaji 2020, byla loni zahájena aktualizace odběratelských 

smluv. Díky hygienickým opatřením, která nás všechny provází dosud, jsme roznesli jenom malou 

část přihlášek k vyplnění a odevzdání. Bohužel se nám jich víc jak 35 % nevrátilo. Těmto odběratelům 

budou doručeny přihlášky znovu. Všem, kteří nám je vrátili vyplněné, děkuji. Pro vás máme smlouvy 

nachystané, a jakmile to epidemiologická situace dovolí, budeme vás kontaktovat. Současně budeme 

pokračovat v postupném roznášení přihlášek dalším odběratelům. S přihláškou obdržíte i krátkou 

informaci o tom, jak s přihláškou naložit, případně kde sehnat další informace.

Aktualizace smluv je zákonná povinnost každého dodavatele vody, který provozuje vodovod pro 

veřejnou potřebu. Zákonná povinnost všech odběratelů je, poskytnout dodavateli patřičnou součinnost 

pro plnění dodávek. Do té patří i bezodkladná spolupráce v rámci podpisu nových smluv. 

Za potřebnou součinnost a ochotu spolupracovat na věcech, které mají přínos pro nás všechny, vám 

děkuji

ZZáássiillkkoovvnnaa
V současné době vede městys Višňové jednání se společností Zásilkovna ve věci 

zřízení výdejního boxu uvedené společnosti v městysi ku mužnosti využívání našimi 

občany. 

vedení školy
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GGyymmnnaassttiicckkýý  rrookk  22002200  SSiimmoonnyy  MMoollííkkoovvéé
Simona Molíková je patnáctiletá sportovkyně 

pocházející z městyse Višňové, která se 

dlouhodobě na vrcholové úrovni věnuje 

sportovní gymnastice. Sportovní gymnastika je 

velmi tvrdý a náročný sport. V současné době 

se Simona Molíková připravuje a trénuje v 

Klubu sportovní gymnastiky Znojmo. 

Tento rok však oproti minulému roku, ve kterém 

se úspěšně účastnila mnoha přebornických a 

mistrovských soutěží ve sportovní gymnastice, 

jak po celé České republice, tak i dvou 

mezinárodních závodů v Maďarském Györu a v 

Dubaji, kdy ze všech těchto akcí byla zvyklá vozit spoustu medailí a ocenění je letošní ohlédnutí za tímto rokem 

2020 kvůli uzavření sportovišť a zrušení většiny závodů na sportovní výkony a úspěchy poněkud chudší.

V tomto roce kvůli pandemii Koronaviru se Simona Molíková zúčastnila závodu pouze v březnu v Poděbradech, 

kde skončila v trojboji na třetím místě a ve hvězdování na druhém místě. Na podzim soutěžila o Pohár Věry 

Čáslavské, kde se umístila na třetím místě. Zrušením závodů, tak přišla o možnost závodit na mistroství republiky 

a také kvalifikačních závodech na domácích soutěžích. Kvůli uzavření sportovišť musela její příprava probíhat 

většinou doma individuálními tréninky zaměřené převážně na fyzickou kondici a cviky na zpevnění těla, kdy však 

žádné domácí cvičení nenahradí řízený trénink pod dohledem v tělocvičně na nářadí. I přesto, že tento rok nebyl 

moc nabitý soutěžemi a závody, chceme poděkovat městysi Višňové za podporu talentu Simony Molíkové, která 

tak pod hlavičkou klubu sportovní gymnastiky Znojmo reprezentuje i městys Višňové odkud pochází a kde bydlí. 

Na závěr nezbývá nic jiného než si přát a doufat, že příští rok 2021 bude co do počtu závodů a soutěží o hodně 

bohatší než tento rok a popřát Simoně Molíkové mnoho dalších sportovních úspěchu v roce 

2021.  Lubomír Molík

VVáážžeenníí  oobbččaannéé  aa  ppřříízznniivvccii  ssppoorrttuu
Situace v oblasti našeho fotbalu se od vydání minulého čísla 

zpravodaje nikam neposunula, a my stále čekáme, až naši fotbalisté, ti 

dospělí či ti nejmladší, budou moci začít trénovat. V této době jsme v 

situaci, kdy známe rozlosování jarního kola, které již proběhlo.

Mužstvo dospělých „A“ tým by první zápas mělo odehrát 20. 2. 2021, a 

to dohrávkou podzimního kola s celkem Kohoutovic. Mužstvo 

dospělých „B“ tým by mělo začít okresním pohárem 27. 2. 2021 v 

Hostěradicích. Mužstvo dorostu by první zápas mělo hrát 7. 3. 2021. 

Otázkou nastává, jestli se zápasy, a nakonec celá sezóna, vůbec 

odehraje. 

Další věcí, kterou jsme kvůli covidové situaci museli zrušit, což nás 

velice mrzí, je již tradiční Sportovní ples. Letos by se uskutečnil již 18 

ročník. Tento ples, a o tom jsem přesvědčen, plnohodnotně zapadl do 

dění v městysi. Neodmyslitelně patří k již zažitým kulturním akcím.

Jinak nezahálíme a snažíme se získat případné finanční zdroje. Nyní 

jsou již vypsané dotační tituly JMK pro rok 2021 v oblasti sportu a 

tělovýchovy na údržbu sportovišť. Připravujeme tedy projekt žádosti, 

kterým bychom chtěli získat finance na kompletní nové osvětlení 

vnitřních prostor sportovní haly. Současné osvětlení je již částečně 

porozbíjené, nevyhovující.

Závěrem chci Vám všem popřát pevné zdraví, a ať se Vám vše zlé 

vyhýbá.

Předseda TJ Višňové 

Adámek Václav

OOddppaaddoovvéé  hhoossppooddáářřssttvvíí
Odpadové hospodářství bylo v minulém čísle zpravodaje popsáno hned z několika pohledů. V tomto 

dnešním článku Vám chci přiblížit problematiku odpadového hospodářství především informaci 

týkajícími se nové obecně závazné vyhlášky a ceny pro rok 2021, ale i přiblížením nákladů na svoz 

odpadu ze strany firmy AVE Třebíč. V neposlední řadě Vás informovat o vývoji, kterým přiblížím tuto 

problematiku opět z jiných úhlů. 

Poplatek pro rok 2021 

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 byl posledním zasedáním Zastupitelstva městyse 

Višňového dne 18. 12. 2020 stanoven novou obecně závaznou vyhláškou na částku 640, Kč. 

Informaci z minulého čísla zpravodaje doplním, že podkladem pro stanovení této ceny byly výše 

nákladů, které obec skutečně vynakládá. V minulém čísle jsem Vás informoval o skutečně 

vynaložených nákladech na jednoho občana, které v roce 2019 činily 610 Kč. Podklady výpočtu za rok 

2020 vykazují opět nárůst.  

Dalším faktorem je skutečnost, že vzhledem k nově uzákoněné legislativě zvedaly svozové firmy ceny 

svých služeb v průměru o 15 %.

O tom, že ceny za odvoz a likvidaci odpadů neustále rostou, Vám nemusím příliš složitě vysvětlovat. 

Uvedu údaj z nového Zákona 541/2020 Sb. ze dne 1. prosince 2020 o odpadech, který stanovuje svou 

přílohou jasně a přehledně nárůst ceny odpadů ukládaných na skládce. To se v budoucnu samozřejmě 

promítne i do ceny za svoz odpadů:

Z přílohy č. 9 uvedeného zákona

Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku

Poplatkové období v roce                                
Dílčí základ poplatku |2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 a dále|

využitelných odpadů | 800,| 900,|1000,|1250,|1500,|1600,|1700,|1800,|1850,| 1850,      |

Z uvedeného vyplývá, že cena za ukládání odpadu na skládku se v průběhu 10 let více jak 

zdvojnásobí. 

Nové zákony týkající se odpadů

Zákon 541/2020 Sb. ze dne 1. prosince 2020 o odpadech

Zákon 542/2020 Sb. ze dne 1. prosince 2020 o výrobcích s ukončenou životností

Zákon 543/2020 Sb. ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Zákon 545/2020 Sb. ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o 

změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o zákony, díky nimž dojde v průběhu příštích let ke změnám ve způsobu úhrad za svoz a 

nakládání s odpady a současně k postupnému již uvedenému zvyšování poplatku pro občany. Tyto 

zákony nás přibližují evropským normám. Byť jsou již na stránkách Ministerstva vnitra vzory nových 

obecně závazných vyhlášek a právní výklady k nim, v současné době se zpracovávají metodiky.  

Svoz komunálního odpadu 

Svoz komunálního odpadu probíhá u nás v pravidelném 14denním cyklu. Svozová firma AVE Třebíč 

nás upozornila, což já přenáším na Vás občany. Skutečností při svozech je vysoká hmotnost 

komunálního odpadu z popelnic, to je jeden z posuzovaných ukazatelů.

Pro Vás jako producenty odpadů z toho vyplývá, abyste se zamysleli nad tím, co do popelnic ukládáte, 

neboť hmotnost je jeden z ukazatelů ovlivňujících cenu. Narůstající hmotnost v popelnicích je ze 

zkušeností firmy obvykle zapříčiněna tím, že občané do komunálního odpadu často ukládají organický 

odpad, a to ať už se jedná o řepu, brambory ze zimního uskladnění nebo v letním čase tráva a plevel 

ze zahrádek. Vesměs se obvykle jedná o odpad, který patří do bioodpadu.

SSbběěrrnnýý  ddvvůůrr
Provoz sběrného dvora pro veřejnost v současnosti je provozován zimním režimem. 

V únoru bude otevřeno v pátek 19. Od března začne letní provoz, tj. bude otevřeno 

každý pátek od 15.00 do 17.00 hod. Navíc bude otevřeno v sobotu 13. března od 

10.00 do 12.00 hod.

KKuullttuurraa  nnaappaaddeennáá  kkoorroonnaavviirreemm1199
Vystoupení Divadelního spolku NÁVRAT s komedií „Krajánek a jeho dítě“ je stále v 

nedohlednu. Kulturní život během dosud trvající pandemie je velmi smutný. Z důvodu 

různých opatření vlády nám nedovoluje společné setkání s našimi diváky na tomto 

představení. Koronavirus ohrožuje i naši společnou přípravu. Přímý kontakt nám 

velmi chybí. Vzhledem k současné situaci plánujeme uvedené představení odehrát 

až na podzim. Snad už to konečně vyjde, a to zlé bude za námi. Moc bychom si to 

přáli.

PPrrááccee  úúddrržžbbyy  oobbccee
Hlavním pracovním úkolem údržby pro zimní čas je zajistit schůdnost chodníků a 

sjízdnost místních komunikací v době zimních nepříjemností v podobě napadeného 

sněhu či námrazy. Tento úkol je potřeba zajistit, byť nejsme správa a údržba silnic, 

což značí, že pracovníci plní úkoly údržby obce, nikoliv, aby drželi nočními a denními 

službami pohotovost. Postupy údržby se řídí směrnicí pro zimní údržbu. Neudržují se 

pouze části chodníků, které jsou „obsazeny“ parkujícími automobily. 

Významným úkolem v uplynulém období byla vánoční výzdoba, jak již bylo popsáno 

v článku minulého vydání zpravodaje z doby před vlastním Adventem. V průběhu 

prosince pak pracovníci údržby připravili a umístili zvoničku přání na náměstí, 

připravili, nazdobili betlém. V průběhu Vánoc, krom několika rozbitých žárovek na 

adventním věnci a v betlému, nedošlo k vandalským počinům. Po skončení vánoční 

doby museli pracovníci veškerou vánoční výzdobu uklidit. Úklid veřejného 

prostranství prováděli i v čase Vánoc.

Lednový čas po úklidu vánoční výzdoby byl vedle úklidových prací věnován údržbě 

rybníka Jazírka, který popisuji v jiném článku. Z dalších prací to bude i obdobná péče 

věnovaná porostu na Staré hoře a biocentra.

Dalším úkolem budou přípravné 

práce pro vybudování 

cykloturistického posezení, které 

bude umístěno na začátku lesa 

při výjezdu z obce ve směru na 

přehradu v Krétech. 

A o tom, že než se nadějeme, 

máme zde předjarní čas, kdy nás 

bude čekat především zametání 

veškerých komunikací a 

chodníků. Toto je však ještě 

předčasné, neboť nás může 

ještě několikrát pozlobit zima, tak 

jak tomu bylo např. v neděli 7. 

února a v pondělí 8. února.

M. Machová vedoucí DS NÁVRAT


