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ÚÚvvooddnníí  sslloovvoo
Vážení občané,

přijměte pozdravení prostřednictvím tohoto již třetího zpravodaje v 

letošním roce, který je vydáván pod pořadovým číslem 61. 

Časově se nacházíme ve fázi covidového rozvolnění. Pevně věříme, že 

čas, kdy nemoc koronaviru poměrně silně vládla, ustupuje, a to i díky 

masivnímu očkování, které mnozí z Vás postupují v očkovacích 

střediscích či u ošetřujících lékařů. 

Vím, že nejen uplynulý čas, ale i ten současný, je pro nás všechny 

náročný. Musíme však spatřovat především ta optimistická řešení 

rozvolňování. Přes to všechno však musíme být i střízlivě opatrní. Vždyť i 

čtvrtý ministr zdravotnictví období covidu je již minulostí. Pátým na tomto 

postu je opět Adam Vojtěch. Akademicky se jedná o člověka, který 

vystudoval právo, mediální studium, získal titul MHA – Master of 

Healthcare Administration a který před ministerskými posty pracoval jako 

právník společnosti MAFRA.

Obraz kulturního života se však obrací k lepším časům. Spolu s již 

uvedeným rozvolněním připravují fotbalisté TJ Višňové organizaci tradiční 

poutě, která pro ten letošní rok připadá na neděli 27. června. Vedle 

tradičního zavádění višňovské chasy s jeho dopoledním zvaním postaví v 

sobotu chlapci máj v letním areálu u sportovní haly. Na páteční večer 

připravují taneční zábavu. 

Bohužel letošní pouť se s největší pravděpodobností uskuteční bez účasti 

zábavných atrakcí. Byť jsme oslovili tři provozovatele atrakcí, višňovská 

pouť pro ně není lukrativní záležitostí. 

Svůj kulturní program připravuje i městys. Letos se již 11. rokem 

uskuteční Višňovské kulturní léto. I pro letošní rok celou akci připravujeme 

nejen pro višňovské, ale i pro celý okolní region a návštěvníky Višňového, 

kteří jej s oblibou po léta navštěvují. I přes skutečnost, že Jihomoravský 

kraj tuto akci dotačně přes každoroční žádost nepodpořil, nechceme 

program nikterak omezovat. Hlavní část programu – filmové promítání, 

scénické čtení a taneční zábava, se uskuteční na začátku července. Na 

přelomu července a srpna bude program filmového promítání pokračovat 

třemi promítacími večery v areálu Obecního dvora.

Zmínit však musíme i připravované stavební akce tohoto roku. V 

současné době se rozbíhá další etapa opravy vodoteče, kterou 

každoročně postupně realizujeme za podpory Nadace ČEZ. Další 

významnou akcí je III. etapa chodníku ke škole, jejímž zámyslem je nový 

chodník ve směru k přechodu ke školním šatnám pro děti, chodník ve 

směru ke škole a fotbalovému hřišti. Nově bude zámkovou dlažbou 

vydlážděn i chodník v prostoru před základní školou. 

Otázkou realizace je oprava budovy č.p. 127 s její mateřskou školou, 

lékárnou, poštou a knihovnou. Výsledek podané žádosti o dotaci 

očekáváme z Ministerstva financí každým dnem. 

Velmi očekávanou akcí, kterou bez dotačních prostředků nejsme schopni 

realizovat, je vybudování multifunkčního kulturního centra v Obecním 

dvoře. Bohužel však Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotační tituly, 

které naplňuje velmi nedostatečnými finančními prostředky. Realizace v 

letošním roce bez dotace nepřipadá v úvahu.

Závěrem těchto úvodních slov tohoto zpravodaje mi dovolte, abych Vám 

popřál pevné zdraví, a v duchu nastávajícího rozvolňování, které tak 

očekáváme, Vás pozval za tradičními křesťanskými, kulturními a 

společenskými programy připravované pouti a Višňovského kulturního 

léta.

OOpprraavvaa  vvooddootteeččee  ––  NNaaddaaccee  ČČEEZZ  
Od roku 2011 je každoročně opravována část vodoteče tzv. Višňovské řeky. V průběhu těchto let byly provedeny 

opravy mnoha etap – úseků této historické vodoteče. 

V současné době se připravuje oprava úseku před rodinným domem č. p. 284. Vlastní opravu bude provádět na 

základě provedeného výběrového řízení firma VALDASTAV s.r.o. V této části se bude jednat kamennou úpravu 

dna teče a břehů. Jedná se o vodoteč v délce 22 metrů. 

I v letošním roce probíhá oprava za pomoci a finanční podpory Nadací ČEZ. 
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HHoossppooddyy  ddvvaaccááttééhhoo  ssttoolleettíí  vvee  VViiššňňoovvéémm

OObbnnoovvaa  vvyybbaavveenníí  ccyykkllooookkrruuhhuu  MMiikkrroorreeggiioonneemm  
MMoorraavviiaa,,  22002211
Svazek obcí Moravia i v letošním roce obdržel dotační prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje, 

které použije na dovybavení cyklotrasy Mikroregionem Moravia, který má vysokou oblíbenost 

především pro svou okružnost. V rámci dovybavení bude pořízen především doprovodný inventář, 

kterým jsou odpočívky, jejich vybavení a informační systém. 

EENNEERRGGOORREEGGIIOONN  22002200
V letošním roce získal městys Višňové dotaci z Energoregionu 2020 za účelem 

nákupu komunální techniky. Tyto prostředky využil při nákupu mulčovače za traktor 

údržby. Energoregion byl rovněž i pořizovatelem respirátorů, které Vám do Vašich 

domácností distribuovaly pracovnice údržby. Dříve pro Vás občany Energoregion 

pořizoval i roušky.  

CChhooddnnííkk  kkee  šškkoollee  ––  IIIIII..  eettaappaa
Pro letošní rok byla jednou ze zařazených stavebních akcí v Plánu oprav a investic městyse 

Višňového i akce „Chodník ke škole – III. etapa“. Za účelem jeho vybudování byla podaná i žádosti o 

dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dotace byla poskytnuta ve zkrácené míře požadované 

částky. Na květnovém zasedání zastupitelstva byl stavební výbor pověřen přípravou a provedením 

výběrového řízení na dodavatele díla. 

Rozsahem zahrnuje III. etapa této stavby vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby ve směru 

kolem dětského hřiště k přechodu pro děti ke školním šatnám. Rovněž nově bude položena zámková 

dlažba i ve směru k parkovišti za školou a k fotbalovému hřišti. Místa sjezdů od rodinných domů budou 

tvořena silnější 8 cm dlažbou. Poslední částí této etapy je chodník před školou s novými obrubami. 

Tento nový chodník nahradí ten stávající na nerovném povrchu s rozličně širokými mezerami mezi 

dlaždicemi. Realizace je plánovaná na čtvrtý kvartál roku.

PPoouuťť
I letošní pouť bude první společenskou událostí letošního roku. Její organizaci mají 

jako již tradičně v rukou místní fotbalisté. Na pátek pro všechny připravují taneční 

zábavu se skupinou Klaxon. V sobotu chlapci chasy pojedou dle tradic pro máj. Tu 

vztyčí na tanečním parketu před sportovní halou poté, co ji nazdobí spolu s 

děvčaty. Nedělní program začne mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele od 08.00 

hod. za účasti krojované chasy. Pak budou chlapci spolu s dechovkou 

Dúbravankou zvát občany, hosty a návštěvníky po obci, aby se přišli odpoledne 

podívat na tradiční zavádění pod májí u sportovní haly. Pak bude pokračovat 

pouťové veselí.

MMuullttiiffuunnkkččnníí  kkuullttuurrnníí  cceennttrruumm  
O tom, že název „Multifunkční kulturní centrum“ v sobě skrývá vybudování společenského sálu se 

sociálním zázemím a příslušným kuchyňským prostorem v části objektu Obecního dvora. Projekt vznikl 

především na základě získaných podnětů od Vás občanů. Projektově toto zpracoval Adam Dlabaja, 

s.r.o. Žádost o dotaci na vybudování podala na Ministerstvo místního rozvoje firma Grantech, s.r.o. 

Moravské Budějovice. Naše žádost byla jednou z 858 žádostí, které obce ČR podaly. MMR bohužel 

uspokojilo přes 200 žádostí. Co z tohoto dotačního systému plyne – více jak 600 obcí vyhodilo peníze 

za zpracování složitých žádostí MMR úplně zbytečně, neboť dopředu muselo být MMR jasné, že 

připravené dotační prostředky budou nedostatečné. 

I přesto všechno však nesmíme propadnout skepsi, ale hledat cesty pro úspěšnou realizaci jinde.

CCyykkllooppeennzziioonn
V současné době se nachází před vlastní realizací oprava střechy schodiště 

Cyklopenzionu. Vlastní technologie a provedení realizace bylo zpracováno na 

základě místních šetření. V době deštivého počasí zde dochází k zatékání. Opravu 

bude provádět firma VALDASTAV s.r.o. O vlastním průběhu opravy a výsledku Vás 

budeme průběžně informovat.   



HHAASSIIČČII  VVIIŠŠŇŇOOVVÉÉ  
JJSSDDHH  AA  SSDDHH  

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

9                      09.05.2021    06:47:37            06:49            07:35        ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT  AED: BĚHAŘOVICE

HHaassiiččii  ccvviiččiillii  aa  mměěllii  vv  hhaassiiččáárrnněě  nnáávvššttěěvvuu
26. května se naši hasiči zůčastnili dlouho odkládaného cvičení na 

letišti v Novém Šaldorfě. Tento výcvik měl za úkol naučit hasiče, jak 

správně spolupracovat při hašení velkých požárů. Zejména se pak 

jedná o lesní a polní požáry v letních měsících, kdy je riziko těchto 

událostí největší díky suchu. Hasiči trénovali co nejrychlejší plnění 

tzv. BAMBI vaku. Je to efektivní způsob hašení pomocí vrtulníku, 

který v závěsu nese 800 litrový vak, ten hasiči napustí vodou a piloti 

vrtulníku ho pak dopraví nad ohnisko požáru (někdy i ze země 

nedostupné) a provedou rychlé vypuštění vaku. Práce při plnění 

vaku pod vrtulníkem je náročná a vyžaduje perfektní koordinaci a 

dodržení příslušných postupů. Naši strojníci si navíc vyzkoušeli 

ovládání čerpadla plnící cisterny při této činnosti.

Druhá část cvičení se zaměřila na plnění letounu AN2. Je to obdobný způsob hašení ze vzduchu, kdy se k ohni dopravuje voda 

v nádrži umístěné na palubě letadla.

3. června nás navštívila v hasičárně mateřská škola a družina naší školy. Děti si se zájmem prohlédly techniku, co hasiči 

používají při své činnosti, a některou si pak měly možnost i vyzkoušet. Dozvěděly se, jak se chovat při mimořádné situaci a koho 

zavolat na pomoc. Nechyběla ani sladká tečka na závěr.

PPoodděěkkoovváánníí
Vážená paní starostko, pane starosto,

v pátek 30. 4. 2021 byla ukončena online koleda, a tedy celá letošní Tříkrálová sbírka.

Z důvodů opatření Covid19 proběhla tato sbírka poprvé v historii bez klasického 

koledování.

Podobně jako Bůh je ve třech osobách, tak se také realizace celé letošní sbírky 

rozdělila do tří proudů. Na mnoha místech byly statické pokladničky – kostely, obecní 

úřady, knihovny, lékárny, prodejny, pošty atd.

Možnost přispět byla také prostřednictvím online prostoru a jako třetí možnost se 

ukázala nápaditost Moraváků – pokladničky upevněné na domech, či obyčejná 

procházka seniorů, kdy měli pokladničku jednoduše ve své tašce a každý, koho 

potkali, mohl přispět. Svoji velkou roli sehrála také distribuce informačních letáků, které 

ve Znojmě zajistili studenti středních škol, dobrovolníci, zaměstnanci klubu Coolna 

Znojmo a mnoho dalších lidí v obcích znojemského regionu.

Velice vstřícně se do tradiční, i když letos trochu “jinak” realizované sbírky zapojili páni 

děkani, kněží, městské úřady, ředitelé, učitelé středních škol a zaměstnanci charity 

Znojmo. Nadšení, kreativita a snaha byla cítit také ve všech obcích regionu. Lidé už 

byli rádi, že se v obcích konečně alespoň něco děje. V rámci možností byla také hojně 

využita možnost označení domovů požehnanou křídou a nápisem K+M+B 2021.

Bohužel jsme se při zajištění sbírky setkali s mnoha smutnými událostmi, na kterých se 

nenávratně podepsal Covid19. Za všechny zemřelé, jejich rodiny a blízké, kteří se po 

dlouhé léta podíleli na Tříkrálové sbírce, byla odsloužena soukromá mše svatá.

Z jasných důvodů letos neproběhlo ani oblíbené kino – jako dárek a poděkování 

koledníkům.

Ve statických pokladničkách se podařilo vybrat 996 131Kč. Do online koledy lidé 

přispěli částkou 265 695Kč.

Podrobné výsledky Tříkrálové sbírky 2021 ze statických pokladniček v obcích 

naleznete zde: https://znojmo.charita.cz/podportenas/trikralovasbirka/2021/vysledky

2021/

Celkem se při Tříkrálové sbírce 2021 podařilo „vykoledovat“ neuvěřitelných 1 261 826,

Kč. Děkujeme!

Evžen Adámek

VVyycchháázzkkoovvéé  ttrraassyy
Městys Višňové již delší čas připravuje a pracuje na projektu tzv. vycházkových tras. Na vytvoření 

těchto okruhů spolupracujeme i s dalšími vlastníky pozemků a polností. Záměrem je vytvoření cest, 

cestiček, které budou připraveny ke schůdnosti, současně zmapovány, označeny a samozřejmě 

budou průběžně udržovány. Sloužit budou nejen občanům, ale i hostům a návštěvníkům 

Višňového. Princip vycházkových tras bude spočívat v tom, že vyrazíteli turisticky či vycházkově 

na tuto trasu v kterémkoliv místě, dojdete po jejím absolvování do shodného místa. Přitom potkáte 

spoustu zajímavostí, na které budete i v průběhu této značené trasy upozorněni. 

Návrh jednoho z okruhů kolem Višňového. Po cestě či cestičce budete moci 
obejít, oběhnout či na kole objet naši obec. Tento první okruh má cca 7 km.
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OOpprraavvyy  ppoollyyffuunnkkččnnííhhoo  ddoommuu  čč..pp..  112277
Dalším významným želízkem ve hře o dotace je pro nás oprava budovy č. p. 127, ve 

kterém sídlí mateřská škola, obecní knihovna, pošta a lékárna. I v tomto případě bez 

dotačních prostředků finance na opravu této budovy nemáme. Projektovou 

dokumentaci pro tuto zamýšlenou akci připravil Ing. Václav Peloušek. Ta je zpracovává 

zamýšlenou opravu současné špatné střechy, olupující se fasády, nutné opravy 

místnosti výdejny stravy mateřské školy. Vlastní žádost o dotační prostředky z 

vyhlášeného titulu Ministerstva financí zpracovala a podávala znojemská firma Optimal 

Consulting. Každým dnem očekáváme výsledek dotačního řízení Ministerstva financí.

PPřřeelloožžkkaa  aannooddoovvééhhoo  uuzzeemmnněěnníí  
Ve zpravodaji č. 58 jsme Vás v článku s názvem Pod Starou horou – II. etapa 

informovali o přípravách a postupu příprav lokality pro výstavbu rodinných domů. 

Prvořadým předpokladem pro vybudování další etapy pro rodinné bydlení je přeložení 

anodového uzemnění. V současné době připravuje firma Stutak Praha vlastní realizaci 

stavby. Anodové uzemnění, které je ve správě firmy NET4GAS, bude řešeno zcela 

novým uložením  odkloněním od připravované lokality.

Vlastní realizace lokality se však odvíjí z postupu prací, které bude realizovat firma 

EG.D. 

PPaarrkkoovvaaccíí  pplloocchhyy  
Městys Višňové postupem času, a hlavně s přibývajícím počtem osobních aut nejen mezi občany, 

ale i aut hostů, návštěvníků, nakupujících, pacientů u lékařů atd., vytváří parkovací plochy po obci. 

Vytipování vhodného místa je třeba plánovat. Vlastní vybudování vyžaduje splnění daných kritérií 

a rozhodně není levné. 

V současné době můžeme hovořit o parkovacích plochách v mnoha lokalitách. Začal bych asi tou 

za školou u fotbalového hřiště, před základní školou, na Rajčuli, před domem s pečovatelskou 

službou, u hasičské zbrojnice, u hřbitova a naproti hřbitovu. Na náměstí se pak jedná o velké 

parkoviště u jednoty a menší pod jednotou, u pošty. Parkovací plochy jsou i podél silnice II/400, a 

to u sokolovny, za kruhovým objezdem ve směru k bývalému zdravotnímu středisku, naproti němu. 

Poměrně nově rozšířenou parkovací plochou je prostor před kinosálem. 

Pro letošní rok plánujeme vybudování parkovací plochy v ulici do Sádku naproti údržbě obce. V 

následném plánu máme vybudovat i parkovací plochu pro osobní automobily v Dědině. 

HHřřbbiittoovv
I v letošním roce bylo provedeno několik drobných úprav na místních hřbitově, neboť jsem 

přesvědčen že všichni máme zájem na tom, aby toto místo posledního odpočinku našich 

spoluobčanů bylo velmi důstojné.

Za hlavní bránou hřbitova je umístěn nový odpadkový koš. Pro ukládání plastových kelímků od 

svíček však i nadále slouží žlutá popelnice u bočního vstupu na hřbitov u trafostanice. Ano, ta 

slouží pro plastový odpad. Na věnce a podobný odpadní materiál je určen kontejner, který je u 

bočního vstupu. Žádáme Vás, abyste toto třídění odpadu respektovali, neboť co je nejhorším 

pohledem – když vstoupíte na takové místo a vítá vás přetékající koš s odpadky.

Další věcí je nově dostupná zásuvka elektřiny. Ta byla dotažena do márnice, kde vyřešila i 

osvětlení márnice. Samozřejmě dostupnost elektřiny za drobný poplatek je i pro Vás neustále k 

dispozici.

Rovněž plánovanou skutečností v době vegetačního klidu bude vykácení zeravu, který se nachází 

u márnice vně hřbitova. Důvodů, proč bude vykácen, je několik. Pod jeho kořeny vedou optické 

telefonní kabely. Svým vzrůstem je zřejmé, že je ohrožuje. Rozsah kořenů začíná ohrožovat i zeď 

hřbitova. Neposledním důvodem je skutečnost opadu jehličí na pomníky. 

JJaazzíírrkkaa
V rámci údržby rybníka Jazírka a ochrany tohoto přírodního koutu jsme v minulosti 

několikrát umísťovali dopravní značky zakazující přejíždění hráze, abychom zamezili 

pojíždění osobních automobilů po protějším břehu rybníka. Vzhledem k tomu, že 

dopravní značky byly vždy „neznámými“ pachateli zničeny, rozhodli jsme se po 

dohodě s vedením Moravského rybářského svazu Rouchovany pro řešení 

mechanickou překážkou. 

OOddppaaddoovvéé  hhoossppooddáářřssttvvíí  
Hospodaření s odpady v uplynulém čase odpovídalo danému ročnímu období. 

Zametání místních komunikací a chodníků se uskutečnilo ještě v době před Velikonocemi. S 

nastupujícím jarem však v rámci úklidových prací bylo nutné jarně uklidit veškeré obecní rajony, 

provádět pravidelný úklid a každotýdenní svoz odpadkových košů a sběr odpadků po obci. 

Všeobecně množství odpadu a odpadků má narůstající tendenci, což je i důsledek i vývoje 

společnosti k vyšší konzumnosti a nabídka množství zboží, jehož spotřební doba se postupně velmi 

zkracuje.

Svoz popelnic od občanů probíhá ve 14denní cyklu, stejně jako svoz plastů. Cyklický svoz mají i 

další komodity, pro něž v jednotlivých hnízdech po obci najdeme kontejnery. Ostatní odpad mají 

možnost občané ukládat na sběrném dvoře. Ten je v letních měsících provozován každý pátek v 

čase od 15.00 do 17.00 hodin. Největší nápor je již tradičně v oblasti velkoobjemného odpadu, který 

odváží firma AVE Třebíč v před lety neskutečném množství. Do až překvapivých čísel narůstají počty 

opotřebovaných pneumatik. Jen na začátku června bylo odvezeno dalších více jak 170 ks. Za 

každou odvezenou pneumatiku platí obec letošním rokem 6 Kč. Nově platíme i svozy oděvů z 

kontejneru u sběrného místa a u Cyklopenzionu. Za první čtvrtletí letošního roku bylo 

prostřednictvím těchto kontejnerů odvezeno téměř 1200 kg oděvů. O tom, jak výrazně narůstají 

veškeré poplatky spojené s likvidací odpadu jsem Vás již informoval. Na druhé straně, že rostou 

ceny nakupovaného zboží a služeb se přesvědčujete sami každý den. Bohužel je to neúměrně 

vedená krutá daň vlády, která v uplynulém čase zvedala důchody a platy.

SSttaarráá  hhoorraa  
Zelené prostory lokality Stará hora zažívají v posledních letech řady změn. Těch poledních deset let 

směřuje k vytvoření budoucího přírodního krajinného prostoru sloužícího jako části krajiny s prvky 

lesoparku, které budou přitahovat k návštěvám, vycházkám a k turismu svým obohacením o místo 

vyhlídky s regionálně neopakovatelným výhledem. Vytváření tohoto ekologického rázu je směřováno 

i s cílem zadržování vody v krajině.

Úpravy tohoto území městyse Višňového o celkové zelené a lesoparkové ploše víc jak 8 hektarů 

výměry probíhaly a probíhají v na sebe navazujících etapách.

První etapou byly úpravy prostor kolem vyhlídky a vytvoření vlastního místa vyhlídky, pod kterou se 

započala rozrůstat bujně rostoucí vegetace na neupraveném prostoru. Vlastní vyhlídka za své 

desetileté existence nabrala na popularitě a všeobecném regionálním a turisticky známém věhlasu.

Druhou velmi významnou etapou bylo vybudování oplocených prostor vlastního biocentra za použití 

dotačních prostředků Operačního programu životního prostředí ve výši téměř dvou milionů korun. 

Tuto výsadbu v následujících letech doplnila stromořadí podél cesty přes Starou horu.

V současné etapě provádíme postupné úpravy terénu. S těmi je především spojené odstranění 

starých skládek hlinitého a hlinitokamenitého materiálu včetně kamene. Při těchto úpravách se jedná 

o částečnou likvidaci náletových dřevin, spíše keřoví tak, aby mohlo dostát k úklidu skládkovaného 

materiálu, k úklidu kameniva a úpravě terénu, a aby bylo možno pro jeho budoucí údržbu využívat 

veškerou pojízdnou či samojízdnou techniku tak, aby nedocházelo k jejímu poškozování. Abychom 

tento prostor po těch všech letech vrátili přírodě, aby i volně žijící zvířátka nemusela mít své pelíšky 

či hnízda mezi kamením a plechovkou či plastem. 

DDoopprraavvnníí  zznnaaččeenníí  vv  oobbccii
Nejen na základě žádosti občanů jsme v uplynulém čase řešili dopravní značení na 

dvou místech obce. Tím prvním místem je výjezd z Nové ulice u hřbitova na silnici II/

400, kde jsme navrhovali umístění dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“. 

Odbor dopravy spolu s dopravním inspektorátem značku nedoporučuje, mimo jiné 

trvá na zachování parkovacích míst, nařídil však snížení živých plotů na maximální 

výši 70 cm. 

Druhá žádost o řešení dopravní situace se týkala lokality Cihelna. Projektová 

dokumentace a následná realizace lokality byla provedena dle souhlasného vyjádření 

příslušných orgánů. Vzhledem k požadavku vyšší bezpečnosti ze strany místně 

bydlících bude příslušným dopravním orgánem nařízeno umístění značek „Obytná 

zóna“ a „Konec obytné zóny“ pro danou lokalitu. 
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PPrrááccee  úúddrržžbbyy  
Jak již bylo v minulém čísle uvedeno, počínaje 1. dubnem došlo v obsazenosti postů v údržbě obce ke 

změnám.

Asi za největší úkol uplynulého období, tj. od poloviny dubna je asi sečení travních ploch. Na jedné 

straně jsou to 

plochy veřejné 

zeleně, ale 

také stružky a 

drobné svažité 

a jinak různě 

členité plochy. 

Vedle těchto 

ploch bylo 

třeba vysíct či 

mulčovat i 

plochy na Staré 

hoře či v 

Jazírkách. 

Některé plochy 

jsou již 

posečeny dvakrát, 

zatímco jiné ještě 

čekají. A to údržbu 

ještě čeká vysekat 

oplocenky Biocentra a 

přilehlé plochy, stejně 

jako plochy v 

Jazírkách. K sečení 

byly použity obslužný 

mulčovač, křovinořezy, 

ruční sekačky, 

samojízdná sekačka, 

traktorem nesený 

mulčovač, traktorem 

nesené rameno. 

S nastupujícím jarem 

velkým rozsahem 

obslužných prací byl i sběrný dvůr. Jedná se o období, kdy si hodně lidí dělá doma pořádek, což značí i 

velké množství velkoobjemného odpadu, nebezpečného odpadu, s přezouváním kol na letní pneu 

množství pneumatik, s pořádky na zahradách množství větví atd.

Tento čas bývá náročným na logistiku provozu sběrného dvora, na nakládání a překládání do kontejnerů 

společnosti AVE. V uplynulém týdne ze sběrného dvora odvážela společnost další plný kontejner více 

jak 170 ks pneumatik. – Víc už se do svozového kontejneru nevešlo.

V uplynulém a současném čase provádíme i poměrně velmi náročné čištění Staré hory. Zde vyčleněnou 

část pracovníci údržby vyčistili od šípků a dalšího keřoví, ošetřili určité náletové dřeviny k růstu ve 

stromoví, posbírali, kameny, dorovnali povrchy, vyseli trávu. Prostě zahlazujeme – rekultivujeme stopy 

dřívějších časů, kdy sem lidé vyváželi velké množství odpadů ve formě sutí, kameniva apod. 

Po rekultivaci letošní části bychom chtěli v následujících letech postupně pokračovat dalšími úseky. 

Věřte, že to není práce 

nikterak jednoduchá, 

radostná, ale s ohledem na 

budoucnost potěšující.

Rovněž i stále častěji je nutné 

provádět úklidové práce v 

Jazírkách. Zde s největší 

pravděpodobností velmi 

upadá morálka rybářů, neboť 

přibývá množství volně se 

povalujících odpadků. S tím 

souvisí i připravované 

opatření, kdy za hrází rybníka 

jsme uzavřeli možnost sjezdu 

osobním automobilům na 

protější břeh tohoto rybníka. 

O prováděných úpravách terénů, zeleně na cestě k lesu v návaznosti na nově umístěnou odpočívku u 

lesa. Zde bych především vyzdvihl veškeré úklidové práce, sečení, příprava pro výsadbu, vlastní 

výsadba ovocných stromků ve spolupráci s firmou ADAMERA, s.r.o.

Samostatnou kapitolou byly práce při úpravách fotbalového hřiště, kde údržba prováděla za využití 

nového sypače na multikáře M27 prosyp trávníku pískem. Další zde prováděnou operací bylo smykem 

zapravování písku do travnatého povrchu. 

Údržba prováděla i řadu dalších úkolů, které byly spojeny s řemeslnou opravou nebo se jednalo o 

přípravné či pomocné práce při plnění úkolů jinými dodavateli. 

Obecní les
Informace týkající se obecních lesů můžete průběžně získávat i z webových 

stránek obce. Přesto i prostřednictvím zpravodaje je třeba, aby se vám dostalo 

skutečností z vývoje lesa. V tomto čase Vám můžeme sdělit, že nová výsadba, 

která nahradila tu letos vytěženou borovou a modřínovou část těchto lesů, již 

ukázala, že se ujala. Na vytěžené ploše bylo provedeno podrcení zbylých částí 

dřevní hmoty a podrůstajícího maliniště. Po přípravě povrchů byla provedena 

výsadba více jak 12 tisíc dubů zimních.

Úspěšným předpokladem pro růst tohoto nově založeného dubového lesa se stal 

květnový „Žofiin“ déšť, který přinesl tolik vytoužené srážky, které příslibem 

úspěchu tohoto počinu.

SSttaarrýý  kkvvaarrttýýrr
Cykloturistické trasy vedoucí přes les k 

přehradě na Křepičce vedou kolem lesní 

lokality zvané Starý kvartýr. Především 

díky inciativě polesného Bohumila Kříže 

můžete tak obdivovat krásu místního 

zákoutí. Vpravo od cesty minete základy 

bývalé hájenky. Vlevo od cesty naproti 

těmto kamenným pozůstatkům je dnes 

vyčištěná kamenná studna s dřevěnou 

palisádou. Studna je zastřešená. Kousek 

dál se nachází dřevosocha mloka z dílny 

Martina Lichevníka. Ten z pahýlu 

uloženého kmene stromu o kus dál 

vytvořil džber tekoucí vody. Za potůčkem, 

který ve vlhkém čase naplňuje říčku Křepičku, najdeme ve strání torzo 

historického sklepa. O kus dál cestou na nás už čeká za odpočívadlem na pravé 

straně v levotočivé zatáčce první brod. 

EElleekkttrrookkoolloobběěžžkkyy  
V úvodu měsíce května jste prostřednictvím místního rozhlasu mohli vyslechnout 

upozornění, které bylo věnováno především rodičům dětí a mládeže, která se s 

oblibou pohybuje na elektrokoloběžkách. I prostřednictvím zpravodaje se 

obracíme především na Vás rodiče, abyste náležitě své děti poučili o dodržování 

dopravních předpisů a vzhledem k tichému pojezdu všech elektrovozítek 

nezapomněli i na poučení v oblasti bezpečnosti pohybu na komunikacích, při 

přechodech pro chodce, při volných přechodech přes vozovky atd. 
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PPoosseezzeenníí  uu  lleessaa    
V těchto dnech již byla dokončena odpočívka u lesa, která zde byla vybudována 

prostřednictvím Svazku obcí Moravia. Cesta k lesu je velmi oblíbeným úsekem 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. 

KKoonnttrroollyy  úúřřaadduu  mměěssttyyssee
S postupným rozvolňováním se oživují i kontrolní mechanismy jednotlivých institucí. Kontrola 

hospodaření městyse Višňového a Svazku obcí Moravia je každoroční záležitostí, kterou městys či 

svazek u kontrolního oddělení krajského úřadu objednává. Tyto kontroly proběhly ještě v měsíci 

březnu.

Finanční úřad Znojmo provedl na konci měsíce dubna kontrolu čerpání dotace u jedné z dotačních akcí 

obce. Vlastní kontrole bylo nutné dohledat veškeré požadované podklady. Závěr neshledal žádná 

pochybení. V průběhu první dekády měsíce května byla na úřadu městyse provedena kontrola 

Inspektorátem bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Ani tato kontrola neshledala 

vážnějších pochybení. Za uvedení stojí i kontrola celní správy. Ta však nekontrolovala městys, ale 

ENERGOREGION 2020, neboť prostřednictvím tohoto sdružení obdrželo 130 měst a obcí roušky pro 

své občany, které jim distribuovalo. Pro celní správu předmětem kontroly se stala distribuce roušek pro 

jednotlivé obce. Nechci nic zlehčovat, ale přijde mi tento předmět kontroly poněkud zástupným 

tématem záležitostí, které by kontrolu určitě vyžadovaly. Pro obce Znojemska toto zajišťoval městys 

Višňové, jehož dokladová část neměla pochybení. 

VVýýssaaddbbaa  oovvooccnnýýcchh  ssttrroommkkůů  ddoo  aalleejjee  nnaa  
cceessttěě  kk  lleessuu
V závěru měsíce dubna bylo vysazeno prvních devět ovocných stromků do aleje 

na cestě k lesu s jeho novým turistickým posezením. Těmito stromky začala I. 

etapa dosazování historické aleje. Vedle pracovníků městyse se na výsadbě 

podílela i višňovská firma Adamera, s.r.o. 

Po téměř dvou měsících můžeme konstatovat, že po výsadbě vyrašily všechny 

stromy. 

VVooddoovvoodd,,  kkaannaalliizzaaccee  aa  ččiissttíírrnnaa  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  vv  
mměěssttyyssii  VViiššňňoovvéé  ––  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee
Informace k aktualizaci smluv s odběrateli

V současné době jsme dočasně přerušili roznášku přihlášek. Další roznášení plánujeme zahájit během 

měsíce července. Přihlášky pro aktualizaci smluv obdrží jen odběratelé, kteří ještě nemají 

aktualizované znění smluv (tj. všichni, kteří mají smlouvy uzavřené před listopadem 2017).

Těm, kdo nám přihlášky vyplněné vrátili, budou v následujících týdnech doručeny k podpisu nové 

smlouvy.

Vodoměrné šachty

Upozorňujeme odběratele, že každá vodoměrná šachta musí být, pro pracovníky dodavatele vody, 

neustále přístupná. Vstup do šachty nesmí být uzamčen. Šachta by měla být čistá a vodoměr by měl 

být snadno přístupný. Prostředky k zateplení šachty by měly být voleny tak, aby je bylo možno lehce 

odstranit a nekomplikovaly odečet vodoměru. Letní období je k péči o vodoměrnou šachtu ideální.

Děkujeme za ni.

Úřední hodiny jsou každý pátek od 16 do 17 hodin, v případě nutnosti i mimo úřední hodiny na tel.: 724 

760 547 či email: dita.perlickova@visnove.cz

MMiillíí  ddiivvaaddeellnníí  ppřřáátteelléé..
Vystoupení divadelního spolku NÁVRAT s komedií „Krajánek a jeho dítě“, které bylo v plánu odehrát již 

v dubnu 2020, bylo z důvodu pandemie pozastaveno. Vše bylo připraveno. Divadelní kulisy, kostýmy a 

samozřejmě herci, aby tuto komedii sehráli. Velmi jsme se všichni na vystoupení těšili. Opatřením vlády 

ale došlo k pozastavení všech kulturních činností. Postupným rozvolněním se podmínky po roce a čtvrt 

mění. Život se pomalu vrací do normálu. Přesto je naše divadlo v ohrožení. Pokud by nedošlo ke 

změnám přímo v divadelním souboru, měli jsme v plánu, že bychom komedii odehráli v říjnu či 

listopadu 2021. Soubor má mladé herce a herečky, a tak se stalo, že nám tři herečky odchází z důvodu 

krásných mateřských povinností. Moc jim tuto radost přejeme. Ale není jednoduché sehnat mladé 

ochotníky, zejména děvčata. Z vlastní členské základny máme dvě úlohy přeobsazené, ale stále chybí 

obsadit ještě jednu dívčí roli. Proto využívám tohoto příspěvku k hledání mladé dívky, která se nebojí 

vystupovat a chtěla by přijít do našeho kolektivu. Pokud tato výzva některou z děvčat osloví, zavolejte 

prosím na tel. 723 517 271. Velmi se omlouváme všem našim příznivcům, je nám to moc líto. Věříme, 

že pochopíte celou situaci. Lidé se těší, vyptávají se, kdy budeme hrát. Bohužel i takové překážky se 

vyskytují. Pokud se podaří obsadit i poslední úlohu, uděláme vše proto, abychom se opět postavili na 

divadelní prkna a přinesli vám radost a smích. Ale to by bylo až počátkem roku 2022.

Marie Machová

vedoucí divadelního spolku

Inzerce
 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.

ÚÚřřaadd  mměěssttyyssee,,  ssttaavveebbnníí  úúřřaadd  aa  mmaattrriiččnníí  úúřřaadd  
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.

PPooppllaatteekk  zzaa  kkoommuunnáállnníí  ooddppaadd
Poplatek za komunální odpad pro rok 2021 je stanoven za fyzickou 

osobu/dům sloužící k rekreaci ve výši 640, Kč/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 povinné v uvedené lhůtě hlásit. Splatnost poplatku 

je v letošním kalendářním roce do 31. 12. 2021.

Pro rok 2022 připravuje zastupitelstvo novou obecní vyhlášku. 

OOvvěěřřoovváánníí  vv  kknniihhoovvnněě
Městys Višňové sděluje občanům, že ověřování podpisů a vidimace listin je možné si nechat provést i v otevírací 

době obecní knihovny, kde jsou tyto úkony prováděny paní Jarmilou Šnáblovou.

Ověřování je samozřejmě prováděno i přímo na úřadě.  

ÚÚhhrraaddyy  nnáájjeemmnnééhhoo  zzaa  ppoozzeemmkkyy
Úřad městyse sděluje nájemcům pozemků, neboť velká většina z nich má smluvně stanovenou úhradu nájemného 

každoročně k 30. červnu. Úhradu je možné provést i převodem na účet č. 1581872329/0800.
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ŽŽiivvoott  vvee  vviiššňňoovvsskkéé  šškkoollee  ssee  vvrraaccíí  kk  nnoorrmmáálluu
Vážení přátelé, v minulém čísle jsme vás informovali o tom, že se do školy postupně 

začínají vracet jednotlivé třídy, nyní se radujeme z toho, že škola od 24. května funguje v 

běžném provozu, který je doprovázen pravidelným testováním a dodržováním nařízených 

hygienických opatření. 

Pojďme se tedy podívat na to, co je ve škole nového. V dubnu a květnu proběhly zápisy s 

tímto výsledkem. 1. září přivítáme v základní škole 13 prvňáčků (byly uděleny 4 odklady 

povinné školní docházky), do mateřské školy nastoupí 11 nových dětí. Nezapomněli jsme 

ani na oslavy Dne Země a další tradiční akce, jenom jsme je museli přizpůsobit 

současným podmínkám a realizovat je v menších skupinkách. Páťáci diskutovali s paní 

učitelkou o tom, jak si cení naší planety a připomněli si dobré zvyky, k nimž například patří 

používat méně energie, produkovat méně odpadu, pomáhat obnovovat ubývající druhy 

rostlin i živočichů. V závěru dne se vydali přírodě aktivně pomoci. Ve většině tříd proběhly 

přípravy na oslavu Dne matek, děti vyráběly dárečky a přání, učily se básničky, ti starší 

psaly maminkám vzkazy v angličtině, … 

Po roční pauze uspořádala naše škola opět Višňovskou patnáctku. Letošní patnáctý 

ročník byl netypický, zaimprovizovali jsme a spustili její internetovou verzi jako výzvu. Sice 

nás trochu mrzelo, že nebylo tolik účastníků jako v předchozích letech, nicméně velmi si 

vážíme jejich účasti a nádherných fotografií, které s námi sdíleli. 

Na prvním stupni proběhla akce, kterou děti podpořily významné výročí Českého svazu 

včelařů ve Višňovém. Vytvářely výtvarná díla inspirovaná včelami a jejich životem, ta byla 

následně vystavena a vítěze jednotlivých kategorií místní včelaři odměnili, jak jinak než 

včelími produkty.

Ve školní jídelně se paní kuchařky snažily a stále snaží inovovat jídelníček a tak mohli 

všichni strávníci ochutnat mnoho nových jídel a jejich kombinací, například bramborovo

celerové pyré, zeleninový salát s chřestem, bramborovou polévku s květákem a kurkumou 

nebo těstoviny s kuřecím masem, zeleninou a sýrem. V případě, že se budete chtít stát 

našimi strávníky, ozvěte se nám.

1. června oslavily děti svůj svátek komorně ve třídách. Například druháci si napsali s 

maňáskem Hláskem veselý nonsensový diktát, společně sestavili dopis panu prezidentovi 

a venku vytvářeli obrázky z barevných bublin. Díky tomu, že došlo k rozvolnění opatření, 

uspořádali jsme už následující pondělí pro děti projektový den se záchrannou stanicí 

Ikaros, která k nám zavítala po téměř třech letech. Tentokrát s sebou manželé Hořákovi 

přivezli zástupce dravců a sov, o nichž se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací. 

Další projektový den proběhl také v mateřské škole a školní družině, a to s místními hasiči. 

Ti si pro děti připravili ukázky požární techniky, předvedli výstroj a výzbroj a nechali děti 

prohlédnout si všechna hasičská auta. Nejmenší děti se v jednom z nich dokonce svezly. 

Do konce školního roku zbývají pouhé dva týdny, v nichž děti absolvují školní výlety a 

exkurze, třeba na zámek do Miroslavi, nebo do Národního parku Podyjí a na další 

atraktivní místa. Vše se uskutečňuje v rámci aktivit projektu Podpora vzdělávání na ZŠ a 

MŠ Višňové II, který k 30. červnu končí.

Přejeme Vám slunečné a covidem co nejméně omezené léto.

vedení školy

JJaakk  vvee  šškkoollee  rroozzvvííjjíímmee  uu  žžáákkůů  ppooddnniikkaavvoosstt
Již několikrát jsme vás prostřednictvím tohoto zpravodaje informovali o tom, že ve 

višňovské škole systematicky rozvíjíme podnikavost žáků. Podnikavost nerovná se 

podnikání, ale ve smyslu podniknout (udělat) „něco“, co bude prospěšné pro ostatní. K 

tomu je důležité trénovat u dětí například dovednost efektivně komunikovat, schopnost 

pracovat v týmu, umět prezentovat sebe i výsledek své práce, být schopný řešit problémy, 

plánovat, … Aby žáci pochopili, že všechny zmíněné schopnosti a dovednosti mají velký 

smysl pro jejich budoucnost, nabízíme jim možnost realizovatskutečné projekty. V 

posledních letech je to jednodušší díky tomu, že je škola zapojena do implementace 

krajského akčního plánuiKAP JMK II (dříve KaPoDaV). Součástí aktivit jsou totiž žákovské 

miniprojekty, na jejichž uskutečnění mohou žáci získat finanční prostředky. 

V letošním školním roce tak deváťáci dokončují práce na „Odpočinkové zóně u hřiště“, 

která nese podtitul „Učíme se, jak hospodařit s dešťovkou“, neboť jejím centrálním prvkem 

je dešťový záhon, sedmáci pracují na projektu s názvem „Levandulový památník“, ve 

kterém řeší „zkrášlení“ památníku před školou, osmáci i přes velké byrokratické překážky 

zahajují práce na budování venkovní učebny s názvem „SummerClassroom“. Součástí 

všech aktivit je posouzení jejich dopadu na přírodu a skvělé je to, že žáci přemýšlí 

nejenom o tom, jak přírodu co nejméně zatížit, ale především o tom, jak k její ochraně 

přispět. Typickým příkladem je projekt „Digitální hrdinové“, který propojuje nejmodernější 

technologie v rukách žáků (programovatelný šicí stroj, 3D scanner, tiskárna, …) s ekologií, 

ten ve spolupráci s CVČ Lužánky spouštíme od září. Žákovské projekty zařazujeme také 

do výuky povinně volitelných předmětů. V polytechnice tak žácidokončují stavbu sluneční 

sušičky ovoce a zeleniny, jejíž konstrukci sami navrhli a v badatelství zase zkoumají les v 

Jiřicích, aby zjistili, jak by mu mohli pomoci k lepší kondici. Jsme přesvědčeni o tom, že 

díky cílenému rozvoji aktivity a kreativity o našich žácích a jejich práci ještě uslyšíte.

vedení školy
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VVáážžeenníí  oobbččaannéé  aa  ppřříízznniivvccii  ssppoorrttuu
Konečně se vracíme po covidových uvolněních do sportovního dění.

Příprava na soutěžní rok 2021–2022 je v plném proudu, ať už u mužstva dospělých, tak i u těch 

nejmenších. Do nové soutěže jsme přihlásili mužstvo dospělých „A“ a „B“, mužstvo mladší 

přípravky a mladších žáků. 

Mužstvo starších žáků a dorostu jsme byli nuceni pro malý počet žáků sloučit s oddílem z 

Prosiměřic. V roce 2020, když byla zrušena pro covid soutěž, tak fotbalový svaz v době lehkého 

uvolnění vyhlásil turnaj nazvaný okresní pohár, do kterého se přihlásilo 32 mužstev, které byly 

rozděleny do několika skupin.

V době rozvolnění v roce 2020 se stačila odehrát základní skupina, ze které jsme vyšli jako 

vítězi skupiny a následně došlo k uzavření sportovišť.

Po uvolnění opatření se turnaj dohrává a odehráli jsme čtvrtfinále s mužstvem Hostěradic, které 

jsme vyhráli 4:2 a postoupili do semifinále, kde jsme se utkali se Suchohrdly u Znojma a s 

vítězstvím 2:0 jsme si zajistili finále, na které bych Vás rád pozval. 

Finále se odehraje v neděli 20. 6. 2021 na Znojemském městském stadionu v Husových 

sadech ve Znojmě v 17.00 hod., kde se utkáme s mužstvem Přímětice. Na utkání pojede 

autobus v 15.30 hod. od Základní školy Višňové. 

Dále bych Vás rád informoval o průběhu tradiční poutě, která bude ve dnech 25. až 27. června 

2021. 

V pátek se uskuteční taneční zábava od 20.00 hod. se skupinou Klaxon. V sobotu chasa 

postaví máji u sportovní haly. V neděli pak po mši svaté proběhne zvaní po vsi a odpolední 

tradiční zavádění s dechovkou Dúbravanka.

Srdečně zveme na fotbalové finále a na pouťovou veselici.  

Václav Adámek

SSttoollnníí  kkaalleennddáářřee  pprroo  rrookk  22002222
Městys Višňové připravuje pro Vás občany tisk stolních týdenních kalendářů na rok 2022, ve 

kterém kromě fotografií z obce bude i spousta potřebných dat pro občany. Pro rok 2022 tak 

každá domácnost obdrží tento stolní kalendář. Obec nebude tisknout tzv. pracovní kalendáře, 

které každoročně spolu s posledním zpravodajem do domácností dostáváte, neboť tyto údaje 

budou v tomto stolním kalendáři.

NNááddrržžee  nnaa  vvoodduu  kk  
zzaalléévváánníí  
Uživatelé zahrádek na Dílci velmi oceňují 

a vyslovují poděkování Josefu Adámkovi. 

Ten za nemovitostí č.p. 37 umístil 4 

kubíkové nádrže zachycující především 

dešťovou vodu ze střechy. Vodu z těchto 

plastových nádrží nabízí již uvedeným 

uživatelům zahrádek k využití zcela 

zdarma.

ZZ  jjeeddnnáánníí  ssee  ssppoolleeččnnoossttíí  EEGG..DD  
Společnost EG.D je přejmenovaná společnost E.ON. Přejmenováním společnosti se však 

zákazníci nemusejí o nic starat. Veškeré informací o změně názvu i vzhledu E.ON 

Distribuce na EG.D je k dispozici na webu www.egd.cz.

Nejen z jednání mezi zástupci společnosti EG.D a městyse Višňového vyplývá pro Vás 

občany, abyste při příležitosti úprav a oprav domů, zejména nových fasád, připravili se do 

budoucna na připojení elektrické přípojky svého domu zemí.

Tato informace je směřovaná výhledově, prvořadě občanům v Nové ulici, ale je platná 

všude tam, kde jsou nemovitosti připojeny nadzemně. 

PPlláánn  kkuullttuurrnníícchh  aakkccíí
Červen 
 Tradiční pouť                                            TJ, M – 25. – 27. 6.    

. Taneční zábava se skupinou KLAXON        TJ  25. 6.

. Stavění máje                                            TJ – 26. 6. .

. Zvaní chasou na nedělní zavádění, zavádění    TJ – 27. 6. . 
Červenec 

XI. ročník Višňovského kulturního léta
 Listování na zámeckém nádvoří knihou ŠVEJK   M – 4. 7.
 Filmový festival v zámeckém parku        M – 4., 5., 6., 7. 7.
 II. část filmového festivalu v Obecním dvoře        M – 30., 31. 7.
Srpen 
 II. část filmového festivalu v Obecním dvoře        M – 1. 8. 

Zajímá vás jak vysoko jste nad mořem, když jste na naší vyhlídce na 
Staré hoře? Už to víme přesně  je to 378,89 m.n.m.Zámecká zeď  jedna z drobných zajímavostí na budoucí vycházkové trase.


