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ÚÚvvooddnníí  sslloovvoo
Vážení občané,

při vydání již dubnového zpravodaje našeho městyse Vás zdravím, přeji Vám potřebné zdraví, které rozhodně 

všichni v této době potřebujeme. 

Od doby, kdy vyšel únorový zpravodaj, se toho v oblasti kultury moc nezměnilo. Shodná situace je i v oblastech 

společenského života. Ne jinak je tomu i ve sportu. S postupujícím časem se však již začíná objevovat záblesk 

světla v domnělém tunelu. A my musíme především býti optimističtí.

Obec se Vám v tom každopádně snaží být maximálně nápomocná. V průběhu uplynulého období, kdy začala platit 

povinnost nosit masky FFP2, pro Vás rozhodně nebylo jednoduché ze dne na den si je zajistit. To se ovšem 

podařilo nám, abychom získali potřebný počet těchto respirátorů tak, abychom mohli zajistit jejich roznos s 

předáním Vám občanům Višňového. 

Musím znovu připomenout, že pořád je platná nabídka pomoci v případech, když zůstanete díky karanténě 

„odříznuti“ od okolního světa a nemáte možnost si jít ani nakoupit do obchodu potraviny. 

Potřebný optimismus přináší i přicházející jaro. A to, že už skutečně a natrvalo přijde, je neodvratitelné. Vždyť za 

sebou máme i Velikonoce. I když ano, ty letošní byly velmi časné. Vždyť již na Velikonoce se objevili jedni z 

prvních poslů jara – přiletěly vlaštovky. A sluníčko s přibývající silou bude nejen prohřívat zemi, ale pevně věříme, 

že bude s přibývající silou likvidovat i koronavir. Současně bych Vám občanům rád vyjádřil i ocenění za to, že čísla 

nemocných v tomto čase jsou na nízkých počtech. Je velmi důležitá vaše osobní zodpovědnost. 

Všichni jsme však měli možnost oslavit podstatu Velikonoc, kterou je křesťanský svátek oslavy zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista. Vedle toho jsou samozřejmě Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s 

náboženským svátkem souvisejí jen volně. Oslavy těchto oblastí už byly omezeny díky vládním opatřením 

spojených pandemií poněkud více. 

V současné době však stojíme před začátkem pozvolného rozvolňování opatření. Udávaná čísla, grafy a další 

skutečnosti ukazují, že čas výsluní nastává. Ale i přes tento posun buďme velmi opatrní. Vždyť i třetí ministr 

zdravotnictví období covidu je již minulostí. Čtvrtým na tomto postu je MUDr. Arenberger. Opět se jedná o lékaře, 

kterému dozajista záleží na zajištění očkování občanů, které má neustálé průtahy. 

Zásadním momentem je i skutečnost, že od pondělí 12. dubna se otevřely pro děti školy. Toto je skutečnost, 

opomenemeli závažnost opatření uzavření škol, která je velkým pozitivem a základem budoucnosti dětí nejen ve 

formě vzdělanosti, ale i výchovy. Těch pozitivních faktorů můžeme hledat spousty včetně nepřehlédnutelných 

sociálních a společenských. 

Při všech těchto událostech i bedlivě všichni sledujeme zemědělce, pro něž je otevírající jaro symbolem budoucí 

úrody. Nemůžeme z tohoto vyjmout ani drobné zahrádkáře, kteří vlastně celou zimu čekají na období jara, kdy 

začínají realizovat všechny namyšlené pracovní postupy. 

A tak mi na závěr těchto slov dovolte, abych spolu s Vámi vyslovil přání krásného slunečného jara s dostatečným 

množstvím srážek, které přinese nám všem potřebnou dávku pozitivní motivace, optimismu a sil nejen pro léto, ale 

celý tento rok.

PPoosseezzeenníí  uu  lleessaa  
V těchto dnech již byla dokončena odpočívka u lesa, která zde byla 

vybudována prostřednictvím Svazku obcí Moravia. Cesta k lesu je 

úsekem velmi oblíbeným pro trávení volného času za účelem 

pohodových nedělních či víkendových vycházek, turistických výšlapů 

po červené turistické trase, cykloturistice po všech značených 

stezkách.

I toto místo, stejně jako vyhlídka na Staré hoře, má své kouzlo výhledu 

do krajiny. 

Odpočívka byla vybudovaná z prostředků Svazku obcí Moravia za 

podpory finančních prostředků z Nadace ČEZ. Přípravné a 

dokončovací práce zajišťovali pracovníci údržby obce. Za spolupráci 

chceme poděkovat i Lesům ČR  Ing. Bohumilu Křížovi. 

ZZáámměěrr  vvýýssaaddbbyy  oovvooccnnéé  aalleejjee
Na článek zpravodaje Posezení u lesa navazuje tento, neboť velmi 

oblíbenou destinací k příjemným vycházkám do lesa a k lesu, na 

přehradu v Krétech, na samotu Mlýnek, je námi všemi nazývaná „cesta 

k lesu“ za obcí, která je součástí cyklotras a turistické trasy po červené. 

Jedná se o komunikaci na pozemku p. č. 3325/32. Stará asfaltová 

cesta, která je po obou stranách lemovaná travnatým příkopem mezi 

posledními polnosti před lesem. Dnes jsou v těchto příkopech již pouze 

zbytky aleje ovocných stromů. Už je jich jen několik. Část z nich jsou 

velmi staré švestky. Zbylé stromy jsou ty, které zde byly za starosty 

pana Daniela dosázeny. Z nespočtu nových ale zbylo několik.

Tato zchátralá stromová alej ovocných stromů při takto oblíbené cestě 

si zaslouží oživit, což je naším záměrem. V současné době jsou oba 

příkopy již vyčištěné od podrůstajících keřů a kadlačí. Posečeny byly i 

staré travní porosty. Samozřejmě, že dojde i na odfrézování starých 

pařezů, aby se následně mohly stromořadí po obou stranou silnice 

dosadit ovocnými stromy na krásné ovocné stromořadí lemující tuto 

nejen historicky významnou cestu.

OOpprraavvaa  vvooddootteeččee  eettaappaa  
22002211
Každým rokem městys Višňové opravuje část vodoteče. 

Pro etapu roku 2021 plánujeme opět další úsek vodoteče. 

V současné době připravujeme podmínky pro výběrové 

řízení na dodavatele. Na základě žádosti jsme i pro ten 

letošní úsek získali částečné vykrytí nákladů opravy z 

prostředků Nadace ČEZ.

OObbeeccnníí  kknniihhoovvnnaa
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví povoluje 

od 12. 4. 2021 otevření prostor knihovny v běžném 

režimu a otevírací době. Je možné knihy opět vracet a 

čtenáři si mohou vybírat knihy přímo z regálů.

S ohledem na epidemickou situaci je nutné vstupovat s 

ochranným respirátorem, použít dezinfekci na ruce, 

dodržovat rozestupy a pobyt uvnitř prostor knihovny 

omezit na nezbytně nutnou dobu. Provoz internetu pro 

veřejnost je stále do odvolání zrušen. Děkujeme za 

dodržování těchto podmínek v zájmu své i naší 

bezpečnosti.

Připomínáme nutnost vrácení půjčených knih z doby 

před uzavřením knihovny do konce měsíce dubna. 

Následovat budou sankce z prodlení. 

Těšíme se na setkání s Vámi a děkujeme za Vaši 

trpělivost, pochopení a podporu.

J. Šnáblová
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PPaanníí  MMaarriiee  SSvvoorraaddoovváá
V uplynulém období, konkrétně 27. 

února 2021, opustila tento náš svět 

paní Marie Svoradová. Její velkou 

zálibou, pro kterou byla známá i pro 

široké okolí, byla historie. Bylo velmi 

přínosné naslouchat jejímu vyprávění, 

které se vždy opíralo o historické fakty 

a mezníky. Ty sbírala z archívů, 

kronik, muzeí. Velmi blízce spolupracovala s Jihomoravským muzeem ve 

Znojmě, především pak s PhDr. Jiřím Kacetlem a Mgr. Jiřím Mačudou. Roky 

byla i velkým přispěvatelem Višňovského zpravodaje. Velký ohlas nejen pro 

příznivce historie Višňového byla její beseda, kterou s ní zorganizoval městys 

dne 22. ledna loňského roku. Záznam z této besedy můžeme shlédnout na 

https://www.youtube.com/watch?v=t8Y8Ln2zkk8.

Náš svět tak opustila žena, která vedle toho, že byla maminkou, babičkou, 

prababičkou, tchýní, tetou, byla višňovskou občankou a sousedkou nás 

všech. Vzpomínky na ni máme nejen ve svých myslích, ale výše uvedeným 

záznamem z besedy o Višňovém, nebo pořadem Toulavá kamera, ve kterém 

rozmlouvala s redaktorem Josefem Maršálem.

VViiššňňoovvéé  aa  KKoonnggrreeggaaccee
Kongregace vedla téměř 50 let správu zaopatřovacího ústavu v Drnovicích u Vyškova. Tento ústav (nadační 

objekt J. Müdyho) byl převzat do nájmu a vlastní správy Kongregace 1. 7. 1938. V ústavu bylo umístěno až 

200 starých a nevyléčitelně chorých. V roce 1946 byla budova nadačního zámeckého objektu prodána 

místnímu družstvu „Osvětový dům“. Nový majitel naléhal na úplné vystěhování ústavu.

8. 8. 1946 Ministerstvo zemědělství pronajalo zámeckou budovu Višňové (konfiskát po hr. Felix 

Diesselbergovi /SpiegelDiesenberg – poznámka přepisovatele/ Kongregaci za prodaný zaopatřovací ústav 

v Drnovicích.

27. 8. 1946 Ministerstvo zemědělství přidělilo zámeckou budovu a přilehlé nemovitosti Kongregaci.

13. 5. 1947 Národní pozemkový fond žádá, aby zástupce Kongregace přišel ke konečnému ujednání 

úhrady za zámek Višňové přidělený Kongregaci Ministerstvem zemědělství do vlastnictví.

Přidělený zámek byl ve velmi špatném stavu.

Kongregace podle výkazu diecésní katolické Charitě ze dne 24. 3. 1952 na adaptace, opravy vynaložila 

přes 9.000.000 Kčs. 

Když byly adaptace hotovy, přišel přípis.

10. srpna 1951 Krajský národní výbor dává na vědomí, že zámek Višňové byl přidělen se souhlasem 

Státního úřadu pro věci církevní a diecésní Charity pro účely dětského domova. Žádáme Vás, abyste objekt 

vyklidily tak, aby do 15. srpna 1951 bylo možno provésti přestěhování DD v Kuřimi do Višňové.

Nebylo uhrazeno ani stěhování Kongregace z ústavu ani celý náklad na adaptace přes 9.000.000 Kčs. 

Podle přídělové listiny Ministerstva zemědělství ze dne 25. března 1957 č.j. 106.381/1957232VI vkládá se 

vlastnické právo, jehož nabyl Československý stát – odbor školství a kultury rady MěNV v Brně.

Tak při všech dohadách a 

nedostatcích došlo dne 12. 

12. toho roku ke schůzi, v 

které se mělo vše řádně 

rozřešit a ujednat. Schůze 

byla velmi bouřlivá. Každá 

strana měla své zástupce a 

každá hájila své 

stanovisko. Teprve na 

vystoupení pana starosty 

višňovského /Jan Nehybka 

– 1938 – 1946, 1946 – 

1948,  poznámka přepisovatele/, který poukázal, že zakotvením ústavu ve Višňovém se 

jedná vlastně o rozkvět a blahobyt v obci a že se za tu věc bude bít, i kdyby o hlavu přišel, 

nastalo určité uklidnění. Strana kongregaci nepříznivá poněkud ochladla a sám advokát dr. 

Vašina, který nejvíce hájil protikladnou stranu, i pan Kalina, který se ohražoval, že zahradu 

nedá jen přes jeho mrtvolu, začali být krotčí, k vyjednávání přístupnější. Začal sepisovat 

protokol, v němž se pan Kalina zahrady vzdává; kongregace se uvoluje oplotit jeho domek, 

aby byl vchod do parku omezen atd. Tak byla první etapa schůze skončena a odpoledne 

mělo být pokračování ve vyjednávání palčivé otázky, totiž uklidnění pana Kaliny vhodnou 

náhradou pozemku. 

Tak při vší práci tělesné a při všech bojích za práva, aby bylo možno vybudovat nový útulek 

křesťanské charitě uplynul rok; a nežli byl uzavřen a odporučen do moře věčnosti, mohla 

naše kronika zapsati ještě jednu potěšitelnou událost. Dne 23. 12. t.r. byla posvěcena křížová 

cesta na klausurní chodbě sester; panem radou Řezníčkem byla tato slavnost oznámena i ve 

farním kostele, ačkoliv sestry hodlaly vše vykonati v tichosti. Při oznámení ještě doložil, že 

farníci se k této slavnosti uctivě zvou. Sešlo se tedy mnoho lidí, takže se ani do kaple všichni 

nevešli. Slavností obřad vykonal Vldp. P. Josef Tatloukal quardián kapucínského kláštera ve 

Znojmě za asistence pana rady Vldp. P. Řezníčka a pana kaplana P. Stanislava Pravce. 

Světitel měl krásnou promluvu o pobožnosti křížové cesty a po svěcení byla vykonána 

společná pobožnost křížové cesty, načež zapěl Te Deum a slavnost ukončena svátostným 

požehnáním. Tak byla dána sestrám příležitost, aby se utíkaly k této pobožnosti, kde 

následujíc božského Trpitele na cestě jeho hořkého utrpení se denní nesnáze životní 

odevzdaně snášet.      

Z kroniky kongregace zapsané ctihodnou sestrou Magdalenou – II. část

FFiilliiáállkkaa  vvee  VViiššňňoovvéémm
Práce odklizovací postoupily tak daleko na Višňovém, že byl připraven důstojný stánek Boží 

v malé ústavní kapli, která, jak bylo vzpomenuto, za poslední dobu pobytu zámeckých pánů, 

byla proměněna ve skladiště. Nyní, kdy se zaskvěla čistotou, vynikly také její umělecké 

malby.

Dne 29. ledna 1947 byla benedifikována. Obřad vykonal Vldp. Rada Řezníček. Měl krásnou 

promluvu o významu svatostánku ve farnosti. Slavnost byla jednoduchá, ale pěkná a 

dojímavá. Zpěvy nacvičil zdejší varhaník Vyhnálek, v pěveckém sboru byl pan Adámek s 

dcerami, pí. Antošová a S. M. Klotilda. Tak při oběti mše svaté sestoupil Pán do této útulné 

svatyňky, aby zde stále přebýval a byl posilou zdejším obyvatelkám, které zde byly 

poslušností ustanoveny zápasiti s obtížemi začátku nové filiálky, které byly nemalé. 

Bylo to jednak malé zbořeniště, úplně zanedbané a ještě k tomu projevila se snaha u 

některých zdejších občanů, kteří se snažili část objektu pozemku patřícího k celku, 

rozkouskovat, aby něco utrhli pro sebe. Jednalo se o parcelaci č. 92 a 94 a dům č. 108. 

Vrcholilo toto vzájemné potýkání tak daleko, že při schůzi, pojednávající o této otázce pravil 

jistý pan Krchňavý mimo jiné přítomným zde sestrám přede všemi přítomnými: „Sestřičky sem 

do Višňové přišly proto, aby přinesly snášenlivost mezi občany a zatím je to kasta, která 

chudákům bere stříšku nad hlavou, atd.“ Boj byl tak ostrý, že kongregace byla nucena podati 

Ministerstvu zemědělství přípis, v němž žádala, aby ono samo jednalo o obsahu příkazu 

vysloveného v protokole ze dne 6. ledna 1947 a vydalo zákaz jakýmkoliv způsobem 

porušovati držbu nemovitostí, které byly právem pachtovním odevzdány kongregaci 

Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Brně, Sirotčí ul. 18. Bylo nutno vyžádati, aby návrh 

byl vyřízen s největším urychlením, neboť zásahem nižších instancí bylo rozhodnutí 

Ministerstva zemědělství porušováno a uváděna právní nejistota do právních poměrů, 

týkajících se zámeckých objektů.

Tajný boj protikatolický, který se ve světě rozmáhal do velkých rozměrů, měl v nynější situaci 

na Višňové velké následky. Tak se ukazovaly a projevovaly z různých stran nové a nové 

názory a projevy, že zámek není ještě na jisto kongregaci přidělen atd. Také mnohé 

věrohodné osobnosti zrazovaly kongregaci od přijetí tohoto objektu pro ubohý konfiskát, který 

pro slušné bydlení bude vyžadovati tak velké investice a ještě je zde nejistota, že po krátkém 

uplynutí nájmu bude nucena kongregace nájem opustit, když byla do něho vložila nejen síly 

sester, ale i velkou sumu.

Na kongregaci však tlačily Drnovice, které měly býti zlikvidovány a proto začala ve Višňovém 

své opravné práce, když měla písemné přidělení objektu od Ministerstva zemědělství. Z 

Drnovic a z Velkého Újezda byly dopraveny některé kusy dobytka, také menší zvěřena a tak 

opuštěný a zanedbaný objekt poněkud oživl, ale také se stával víc a více zušlechtěn. 

Obstarávány práce stavitelské, z nichž především se obrátil zřetel na kanalisaci, která 

ukázala velké nedostatky zvláště na jaře, když spousty sněhu zde nakupeného začalo 

povolovat, a voda plnila nejen okolí, ale i sklepy.

Sestry byly zapřaženy od rána do noci jednak na pracích odklizovacích, ale také při obsluze 

dobytka zásobování píce pro něj i živobytí pro sestry. Při tom práce byla neustále ztěžována 

nesouhlasem jevícím se v okolí. Lidé chodili do parku na procházky, mnozí odváželi listí, 

které sestry nahrabaly a na hromadě měly připraveno k odvozu do hospodářství; někteří 

odnášeli dříví a klestí, lámali stříbrné jedle. Vzdor všemu napomínání se scházeli na 

tenisovém hřišti v parku a řvali do noci sestrám pod okny. Všecek nepořádek plynul z toho, že 

u Kopuletého byla ve dne v noci otevřena osobní i vozová brána. V jeho garáži bylo totiž 

uskladněno auto Machovo a Jelínkovo, překupníka to s ovocem. Bylo proto nutno se obrátiti 

na pana starostu obce, aby v tom udělal určitý pořádek. Tak asi za týden bylo vybubnováno, 

že veškeré návštěvy parku jsou pod pokutou 500 Kčs zakázány. Na hřišti bylo několik dní 

pokoj, ale zakrátko to začalo znova

MMuullttiikkáárraa  MM  2277  
V měsíci březnu jsme převzali nově zakoupené pracovní vozidlo pro údržbu obce Multicar M

27 od firmy UNIKONT Group 

s.r.o. Praha. Nový stroj 

zakoupený spolu se sypačem 

a radlicí na sníh nahradil již 

přesluhující multikáru M25. 

Nový moderní stroj M27 plně 

předčí svého daleko staršího 

předchůdce z roku 1985 i v 

technických parametrech a 

vybavení. Do zimní údržby 

silnic a chodníků se zapojil již 

20. března. 



HHAASSIIČČII  VVIIŠŠŇŇOOVVÉÉ  
JJSSDDHH  AA  SSDDHH  

hasici.visnove.cz  Pavel Havelka
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SSttaattiissttiikkaa  vvýýjjeezzddůů  JJSSDDHH  VViiššňňoovvéé  22002211  
č. výjezdu          datum          čas vyhlášení    čas výjezdu      návrat      událost 

1     27.01.2021           11:56:03            11:57       12:24 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – DŽBÁNICE

2     08.02.2021 15:27:58            15:30       16:26 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU – ČERMÁKOVICE

3     27.02.2021 08:51:31            08:53       09:18 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – VIŠŇOVÉ

4     07.03.2021 11:14:58            11:16       11:59 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – TAVÍKOVICE

5     10.03.2021 12:44:20            12:46       13:38 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – TRSTĚNICE

6     26.03.2021 17:57:45            17:59       18:41 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – VÍTONICE

7     27.03.2021 12:27:04            12:28       13:24 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – VIŠŇOVÉ

8     07.04.2021 19:53:10            19:55       21:53 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY HOSTĚRADICE

VVýýjjeezzdd  jjSSDDHH  VViiššňňoovvéé  ––  0077..0044..22002211  1199::5533::1100  
PPOOŽŽÁÁRR  ––  NNÍÍZZKKÉÉ  BBUUDDOOVVYY    HHOOSSTTĚĚRRAADDIICCEE
Požár přístavku rodinného domu. Na hašení jsme použili 

několik vodních proudů. Lokalizace 20:23, likvidace 21:51.

HHaassiiččii  VViiššňňoovvéé  jjssoouu  ssoouuččáássttíí  rraaddiiaaččnníí  mměěřřííccíí  ssííttěě  pprroo  iinnssttiittuuccee  aa  šškkoollyy  kk  zzaajjiiššttěěnníí  vvččaassnnéé  
iinnffoorrmmoovvaannoossttii  aa  zzvvýýššeenníí  bbeezzppeeččnnoossttii  oobbččaannůů  mměěsstt  aa  oobbccíí

Zajímá Vás, jak je na tom náš městys s hodnotami dávkového příkonu záření gama v microSv/h? Potom se můžete podívat na mapu ČR, kde je nově vyznačeno i 

Višňové. Odkaz najdete na

http://hasici.visnove.cz
Měřič příkonu záření gama pro stacionární měření (nově nainstalován v budově hasičárny) je kompaktní zařízení určené pro kontinuální měření s automatickým 

ukládáním dat do vnitřní paměti a jejich předáváním do centrální databáze RAMESIS, výsledky měření jsou rovněž zobrazovány na displeji měřiče. Měřicí rozsah příkonu 

je od hodnot příkonu na úrovni běžného přírodního pozadí v ČR do cca desítek mSv/h.

VVýýjjeezzdd  jjSSDDHH  VViiššňňoovvéé  ––  2266..0033..22002211  
1177::5577::4455  PPOOŽŽÁÁRR  ––  PPOOLLNNÍÍ  PPOORROOSSTT,,  TTRRÁÁVVAA  
––  VVÍÍTTOONNIICCEE
Požár trávy. Hašeno jedním C proudem. Lokalizace 

18:14, likvidace 18:19.

MMyysslliivveecckkýý  ssppoolleekk  SSttaarráá  hhoorraa  VViiššňňoovvéé
Vážení spoluobčané,

konečně tu máme jaro, období, kdy se příroda začíná probouzet ze zimního spánku a 

nastává doba kladení a líhnutí mláďat. Proto by bylo dobré uvědomit si, jak se v tomto 

čase máme v přírodě chovat. 

Při procházkách využívejte zpevněných cest, své mazlíčky mějte u sebe na vodítku a 

odpadky odkládejte na místa k tomu určená. Pokud narazíte na mláďata některých 

zvířat, určitě se jich v žádném případě nedotýkejte.Tato snaha „zachránit“ je může totiž 

způsobit více škody než užitku. To, že je mládě samo v trávě, neznamená, že by je tam 

matka zapomněla, nebo že by se ztratilo. Naopak by pach člověka mohl matku od 

mláděte odradit. 

Vzhledem k tomu, že v této době dochází ke zvýšení migrace zvěře, měli by být také 

řidiči na silnicích obezřetnější. Pokud náhodou dojde ke střetu se zvěří, bylo by dobré 

kontaktovat některého člena našeho spolku.

Svoji činnost a s ní spojenou péči o zvěř můžeme vykonávat i díky podpoře a dotacím z 

rozpočtu městyse Višňové, za kterou děkujeme.

Josef Adámek předseda MS Stará hora

OObbeeccnníí  lleess
Městys Višňové je vlastníkem více jak 30 hektarů lesních pozemků. Povětšinou se 

jedná o borové porosty, které v uplynulých letech velmi silně utrpěly. I v letošním roce 

jsme museli kalamitně vytěžit velké množství borového a částečně modřínového dřeva. 

Vytěžený les je nutné však i obnovovat. V současné době již máme vytěžené plochy 

připravené pro následnou výsadbu stromků a zbudování oplocenek. Za zde odvedenou 

práci chceme poděkovat i lesnímu správci.
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ŽŽááddoossttii  oo  ddoottaaccee
V uplynulém čase jsme požádali o finanční dotační prostředky také ve dvou velmi důležitých 

projektech. Oba dva překročují rámec těch ostatních. Jsou jednak velmi významné, ale 

současně svým rozsahem náročné. 

Tou aktuální žádostí 

s pomyslně 

nezaschlým razítkem 

je ta s pracovním 

názvem Stavební 

úpravy ZŠ a MŠ č. 

127. V rámci tohoto 

projektu by měla být 

realizovaná 

kompletní výměna 

střešní krytiny na 

budově č.p. 127, ve které sídlí vedle mateřské školy obecní knihovna, česká pošta a 

lékárna. Budova by měla dostat nový kabát v podobě nové fasády, která by měla být v 

daném rozsahu se zateplením. S tím vším souvisí i nové klempířské prvky budovy. V 

prostorách mateřské školy bude opravena místnost výdejny – jídelny. Opraven by měl být i 

zastřešený vstup do budovy MŠ. Kolem celé budovy by měla být drenáž spodních vod. 

Bez dotačních prostředků bychom tento projekt nemohli realizovat. Žádost o dotaci pro 

Ministerstvo financí zpracovala firma Optimal Consulting s.r.o. 

Druhým neméně významným projektem, který si nemůžeme bez dotačních prostředků 

dovolit realizovat je Multifunkční kulturní centrum. V rámci projektu by měl v objektu 

obecního dvora vzniknout již dříve popisovaný společenský sál se sociálním zázemím a 

kuchyňkou. Projekt sám v sobě zahrnuje vedle vybudování uvedeného zázemí spoustu 

souvisejících a navazujících prací. Z těch je třeba uvést např. vybourání podlah za účelem 

zbudování drenážních vrstev, vybourání ostění za účelem vybudování okenních a dveřních 

otvorů, v krovu bude nutností vyměnit degradované krokve, vybudován bude nový střešní 

plášť, stěny budou zatepleny s novou fasádou. Budova bude vyžadovat vybavení v podobě 

vytápění, vzduchotechniky, plynofikace, elektrických rozvodů, požární bezpečnosti. 

Žádost o dotační prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj zpracovala firma GRANTECH 

s.r.o. Moravské Budějovice.

Na závěr pouze skutečnost, že v tomto článku neuvádím žádosti o dotační prostředky 

podané přímo městysem na dotační tituly vyhlášené Jihomoravským krajem či Nadací ČEZ. 

Práce údržby 
I v uplynulém období plnila údržba obce spoustu pracovních úkolů a povinností. Na druhé 

straně a současně v úvodu je třeba zmínit i několik nastalých změn, které údržbu potkaly. Od 

1. dubna na pracovní pozici prostřednictvím Úřadu práce Znojmo vytvořenou nastoupila paní 

Jaroslava Radová. Druhým nově příchozím do údržby je od shodného data pan Petr Schalk, 

který doplňuje i dlouhodobě nemocné kolegy. 

Hlavním pracovním úkolem údržby v období 

zimy bylo zajistit sjízdnost místních 

komunikací a pochůznost chodníků. 

Pracovníci se vždy, když bylo třeba, snažili 

tyto povinnosti zimní údržby plnit. I na Vás 

se obracím se žádostí o trpělivost a 

toleranci, neboť rozsah odklízených ploch 

se rok od roku rozšiřuje, navíc nefungujeme 

jako správa a údržba silnic s rozpisy služeb 

po 24 hodin denně. Postupnost odklizení 

těchto náhlých potřeb úklidu při nastalé 

neschůdnosti či nesjízdnosti z vyvstalého 

zimního počasí se řídí směrnicí pro zimní 

údržbu. Komplikací jsou vždy auta 

zaparkovaná na nevhodných místech, 

především na chodnících. 

Při zimní údržbě dne 20. března „šla do plného provozu“ nová multikára M27, která ukázala 

výrazný posun vpřed v úklidu sněhu. 

Po skončení zimní sezóny 

začala údržba s jarním 

úklidem chodníků a cest. Na 

traktor byl nasazen zametací 

stroj, aby se vše zvládlo do 

Velikonoc. Letošní množství 

posypu však bylo nadlimitní 

a za to, že ne všechny 

chodníky a komunikace byly 

do Velikonoc zameteny, se 

musím Vám občanům 

omluvit. I v tomto čase 

plánujeme některá místa na komunikacích a chodnících přemést. 

Díky vládnímu nařízení vstoupila v platnost povinnost nošení respirátorů. Jen málo z nás bylo 

na tento fakt připraveno. Podařilo se nám přes víkend zakoupit odpovídající množství těchto 

respirátorů FFP2, abychom mohli každému z Vás do schránky 2 ks na osobu předat. 

Současně máte i možnost si další respirátory zakoupit za výhodnou cenu 10 Kč za kus. 

Zajistit bylo nutno i zvýšený jarní provoz sběrného dvora. Na jedné straně bylo třeba 

zabezpečit sobotní provozy sběrného dvora, na druhé straně štěpkování dřevní hmoty na 

sběrném dvoře, ale i odvozy jednotlivých odpadových komodit a úklid sběrného dvora a okolí. 

S tím nepřímo souvisí i sběr odpadků po obci a svoz rozmístěných košů. 

Další oblastí byly opravy. Údržba provedla opravu kanalizačního hrdla na Kopečku. Opravy 

bylo třeba provést i na dětském 

hřišti mateřské školy.  Na sezónu je 

nutné připravit i jednotlivá pískoviště 

na dětských hřištích a naplnit je 

novým pískem. Písek dětského 

pískoviště musí mít svůj doklad o 

certifikaci.

V otázkách zeleně pracovala údržba 

na vyčištění struh na cestě k lesu. 

Současně započala i úklidové a 

čistící práce na Staré hoře. V části 

pod vyhlídkou čeká údržbu ještě 

velmi rozsáhlý výčet pracovních úkolů provést, aby stav odpovídal návratu tohoto koutu 

přírodě. 

Předpokládané jaro avizovaly práce spojené s přípravou dětského hřiště mateřské školy na 

letní provoz. Současně bylo provedeno vyčištění bazénku u obecního domu, odvoz listí, 

osazení bazénku lekníny a napuštění vodou. 

Na závěr jen naznačím některé práce, které 

na údržbu čekají: zametení některých úseků 

cest a chodníků, ošetření a vyčištění zeleně v 

kruhovém objezdu na náměstí, sběr odpadků 

podél cest ve správě SÚS a agroservisu na 

katastru obce, práce na úklidu a údržbě v 

prostorách biocentra na Staré hoře. 
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AAkkttuuáállnníí  zzpprráávvyy  zz  nnaaššíí  šškkoollyy
Milí přátelé, v únorovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o tom, že díky „proticovidovým“ 

opatřením je návrat k běžné výuce ještě daleko, ale že jsme rádi alespoň za to, že děti mohou 

navštěvovat mateřskou školu a 1. a 2. třídu. Bohužel se situace velmi brzy výrazně změnila. 

Ani nám se pandemie nevyhnula a ještě před jarními prázdninami jsme museli uzavřít 

mateřskou školu a školní jídelnu. A po jarních prázdninách se už děti do školy nevrátily.

V mateřské škole se vůbec poprvé začalo s distančním vzděláváním, tedy se vzděláváním z 

domova. Co to obnášelo? Pro předškoláky paní učitelky připravovaly materiály k procvičování 

různých dovedností a jednou týdně se potom všichni sešli na online schůzce. I pro mladší 

děti byla připravena nabídka aktivit, a to nejen zábavných, ale i rozvíjejících jejich schopnosti 

(společné čtení, cvičení, vyrábění).

Po ukončení karantény ve školní jídelně začaly paní kuchařky pracovat na obměně jídelníčku, 

společně absolvovaly seminář s koordinátorkou programu Skutečně zdravá škola Mgr. 

Andreou Hruškovou. S výsledky této snahy se budete pravidelně setkávat v jídelníčku 

(zvýrazněné názvy pokrmů). Věříme, že nastalá změna přispěje k větší spokojenosti strávníků 

z řad dětí i veřejnosti. Ostatně, přijďte ochutnat třeba selskou bramboračku s houbami, 

celerový karbanátek s krůtím masem či rybu se zapečenými bramborami s pórkem a 

smetanou.

Pravidelně se vzděláváme i my pedagogové (samozřejmě online) a novými poznatky a 

dovednostmi se snažíme neustále inovovat již dlouhou dobu trvající distanční výuku 

(virtuální nástěnky, nové aplikace, …). Paní vychovatelka obnovila úspěšná odpolední 

setkávání školní družiny, do školních zájmových aktivit se opět zapojila také paní knihovnice.

Bohužel ani v letošním školním roce jsme nemohli zorganizovat zápis do 1. třídy v dětmi i 

rodiči oblíbené podobě – společné sobotní dopoledne se zábavnými úkoly, kávou, čajem a 

koláčky. Zápis nicméně nebyl omezen pouze na úřední akt, paní učitelka pro děti natočila 

video pozvánku a setkala se s nimi i jejich rodiči v poslední lekci „Předškoláka“ a na 

individuálních „zápisových“ schůzkách.

Čerstvou novinkou je návrat předškoláků a žáků 1. stupně do školy (rotačně), ke kterému 

konečně došlo v pondělí 12. dubna. I když to bylo spojeno s hojně diskutovaným 

testováním, vše proběhlo hladce a děti i paní učitelky se s nadšením vrhly do výuky. Jen pro 

zajímavost, ve škole bylo provedeno 69 testů (děti + pracovníci) a všechny byly negativní.

Věříme, že se brzy situace zlepší a do školy budou moci docházet i ostatní žáci. Přejeme 

vám slunečné jarní dny a pevné zdraví.                                        vedení školy
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SSbběěrrnnýý  ddvvůůrr
Provoz sběrného dvora přešel počínaje březnem na letní provoz, tj. otevřeno 

každý pátek od 15.00 do 17.00 hod. V letošním roce jsme rozšířili provozní dobu 

ještě o sobotu 13. března a sobotu 10. dubna v čase od 09.00 do 11.00 hod. 

Musím konstatovat, že provoz sběrného dvora je rok od roku náročnější především 

v otázkách logistiky, neboť narůstá množství ukládaného odpadu ve všech 

oblastech. Největší nárůst je však ve velkoobjemném odpadu, ojetých 

pneumatikách, v tuto dobu se sezónně je to i bioodpad, bioodpad na štěpkování. 

VVooddoovvoodd,,  kkaannaalliizzaaccee  aa  ččiissttíírrnnaa  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  vv  
mměěssttyyssii  VViiššňňoovvéé  ––  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee
Na konci měsíce dubna provedeme odečty stavů vodoměrů za zimní odečtové období. Opět nebudeme 

provádět odečty vodoměrů, které jsou umístěny v bytech. Majitelé, případně nájemníci budou požádání o 

samo odečet. Ten bude možné doručit písemně do naší schránky, emailem na adresu cov@visnove.cz 

nebo formou SMS na tel. 602 540 205. Nájemníkům v DPS Višňové s odečty pomůže paní pečovatelka. 

V případě, že nám nebude dodán samo odečet, bude fakturované množství určeno dle zimního 

odečtového období 1. 11. 2019 – 30. 4. 2020, případně dle platných směrných čísel roční spotřeby vody.

Aktualizace smluv s odběrateli

Jak jsme vás již dříve informovali ve zpravodaji, byla loni zahájena aktualizace odběratelských smluv. 

Všem odběratelům budeme doručovat přihlášky k vyplnění. Všem, kteří nám je již 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 spolupráci všem ještě jednou děkuji

Rozesílání faktur za vodné a stočné proběhne, vámi zvoleným způsobem, postupně začátkem měsíce 

června.

Cena vodného a stočného zůstává nezměněna:

 vodné 24, Kč/m3

 stočné pro nemovitosti připojené na kanalizaci 32, Kč/m3

Hynek ČADA vedoucí PO

VVáážžeenníí  oobbččaannéé  aa  ppřříízznniivvccii  ssppoorrttuu
Všem nám sportovcům a 

sportovně založeným 

občanům je z toho smutno, 

ale v oblasti sportu se 

momentálně neděje vůbec 

nic. Do sportovní haly za pohybem nesmíme, za sportem na hřiště je situace 

obdobná. Jediné, co se uskutečnilo, tak to jsou jarní úklidové práce na 

fotbalovém hřišti. Je fakt že hřiště je „odpočaté“, protože ho nikdo neužívá.  I 

přes tuto skutečnost je nutno říci, že málokde mají hřiště s tak kvalitním 

trávníkem. Za to patří poděkování jeho správci Miroslavu Machovi. V oblasti 

soutěžních utkání FAČR se rozhodlo, že pokud bude odehráno aspoň 50 % 

utkání v každé soutěži, což znamená s každým odehrát jedno utkání, bude 

soutěž pro danou sezónu uznána jak odehraná. U mužstva dospělých “A” 

týmu by musely odehrát ještě 4 utkání, mužstev žáků a dorostu to je po 5 

utkáních. Zda se vůbec tato utkání odehrají, a soutěž tak bude dohrána, to 

zatím nikdo neví.

Chci Vám všem popřát pevné zdraví, a ať se Vám vše zlé vyhýbá.

Václav Adámek předseda TJ Višňové

ÚÚřřaadd  mměěssttyyssee,,  ssttaavveebbnníí  úúřřaadd  aa  mmaattrriiččnníí  úúřřaadd  
Úřad městyse Višňové, Matriční úřad Višňové a Stavební úřad Višňové budou na základní 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  08.00 – 11.00 13.00 – 15.00

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 městyse Višňové 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. stavebního 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.
Poplatek za psy
Úřad městyse sděluje majitelům psů, že poplatek za psy pro rok 2021 byl splatný do 31. března. Úhradu 

je možné provést i převodem na účet č. 1581872329/0800, variabilní symbol číslo popisné domu.

Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad pro rok 2021 je stanoven za fyzickou osobu/rodinný dům ve výši Kč 640,/

rok. 

Poplatník je povinen ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů písemně nebo ústně na 

Úřadě městyse Višňové. Stejně tak i ostatní změny je povinnost v uvedené lhůtě hlásit. 

Splatnost poplatku je v kalendářním roce 2021.

IInnzzeerrccee
 Městys Višňové nabízí nové pohlednice Višňového v rozměru L s 

přiloženými motivy. Cena Kč 12,/ks

 Městys Višňové přijímá žádosti občanů o samotěžbu borového dřeva. 

Cena za vytěžený 1 plm – 100 Kč včetně DPH. 

 Městys Višňové nabízí k prodeji občanům respirátory FFP2 v balení po 10 

ks. Cena za 1 ks 10 Kč. Tel.: 725 116 532.

 Městys Višňové prodává multikáru M25 s příslušenstvím (radlice na sníh, 

sypač) za 90.000, Kč.

Soukromá inzerce:

 Koupím garáž u hřbitova. Telefon: 775 10 22 88.


