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Úvodní slovo
Vážení občané,

v úvodu tohoto již 62. vydání Višńovského zpravodaje přijměte zdravici. S tím, jak rychle 

běží čas, je i ten letošní rok již kalendářně v měsíci srpnu.

Ale vraťme se časově do období, kdy jsem Vás zdravil v rámci vydání minulého čísla 

zpravodaje.  Ten byl distribuován Vám, občanům, v čase, kdy se připravovala organizace 

pouti fotbalisty a současně již v plné fázi probíhala i příprava Višňovského kulturního léta. 

Nikdo z nás přesně nevěděl, jak moc ustoupí veškerá koronavirová opatření, ale i přesto 

bylo nutné tyto akce 

připravovat. Vlastní pouť je 

nejen kulturní, ale především 

významnou historickou 

záležitostí s křesťanskými 

kořeny pro občany Višňového.

Jsme velice potěšeni, že 

stejně jako roky předešlé se 

organizace ujali sportovci 

fotbalového oddílu. Byť si to 

ani neuvědomujeme, ale za 

programem višňovské pouti se 

skrývá velký počet záležitostí, které je třeba zorganizovat či zajistit. Je nutné spatřovat i 

ochotu spolupráce a podílu množství mladých lidí, za což jim patří dík a velký dík těm, co 

organizaci „táhnou“. 

Obdobně je třeba ocenit i ty, co se podílí na Višňovském kulturním létu. I zde se jedná o 

dvě roviny přípravy. Jedna spojená s přípravou skladby a organizací programu a ta druhá 

je v zajištění veškerého konkrétního materiálního zajištění. Zde bych poděkoval a sklonil se 

před pracovníky 

údržby obce, 

kteří celý průběh 

veškerým 

vybavením zajistí 

a průběžně 

doplňují, uklízejí 

atd. 

Spolu s přípravou 

a zajištěním 

programu musí 

být však plněny i další pracovní úkoly a povinnosti.

V úvodu minulého zpravodaje jsem Vám sděloval, že pro letošní rok se nám uzavřela 

finanční dotační cesta z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Shodná situace nastala i v otázce žádosti o dotaci na opravu budovy č.p. 127. Byť 

Ministerstvo financí vyzývalo obce k podání všech svých požadavků, realita byla však 

velmi odlišná.

I přes neposkytnutí dotace na opravu budovy č.p. 127 jsme se rozhodli realizovat alespoň 

její část s pracovním názvem „Prostory výdejny jídla“. Provedení stavby je spojeno s 

obdobím letních prázdnin. Dokončení je tedy datováno na konec srpna. 

Následnou významnou stavební akcí bude „Chodník ke škole – III. etapa“. V rámci této 

akce bude položen nový chodník k hřišti, ke škole a před školou. Vlastní stavba si vyžádá i 

omezení v této části obce, především pro chodce a školáky.  

Zahájit do konce roku chceme i stavební akci s pracovním názvem „Dešťová kanalizace a 

komunikace ke sběrnému dvoru“. Výsledným efektem by mělo být vedle zkvalitnění 

komunikace ke hřbitovu a parkovacích míst u hřbitova především zamezení pravidelného 

splavování povrchů do kanalizace a následně do vodoteče. 

Na závěr těchto úvodních slov Vám přeji zdraví a pohodu nejen do následujícího času. 

Školákům pak s následným měsícem září řádnou školní docházku a úspěšnost ve 

vzdělávacím a výchovném procesu.

Višňovská pouť
Pouťová neděle 27. 6. 2021 začala mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele za účasti višňovské 

zavádějící chasy. Poté 

chlapci v doprovodu 

dechovky Dúbravanky 

vyrazili pozvat všechny 

višňovské, ale i hosty a 

návštěvníky na odpolední 

zavádění. Občerstvení u 

stárka v horkém počasí 

přišlo k duhu. Vlastní 

odpolední zavádění se 

uskutečnilo ve velmi 

pěkném prostředí 

sportovním areálu u víceúčelové haly. Podpořeno bylo velmi příjemnou návštěvou. Pro děti 

městys Višňové zajistil skákací hrady. Tyto nafukovací hrady si děti rychle velmi oblíbily. Co říci 

závěrem? Pouť se vydařila. Za nosnou část programu višňovské pouti patří poděkování 

višňovské chase, sportovcům s předsedou Václavem Adámkem.

Višňovská pouťová chasa 
Višňovská chasa nechtěla zůstat pozadu a zapojila se 

do výběru peněz pro obce postižené nedávným 

tornádem. Při příležitosti konání nedělní poutě se 

višňovské chase podařilo vybrat nádherných 8 832 

Kč. Návštěvníci mohli přispívat do kasičky, která byla 

vystavena při venkovním šenku. Přispěním si lidé 

mohli odnést vlastnoručně vyráběné kytičky od děvčat 

z místní chasy. K již zmíněné částce se připočte ještě 

dalších 5 000 Kč od spolku TJ Višňové a také 5 000 

Kč od Adámkova vinařství. Dohromady tedy bude 

posláno krásných 18 832 Kč. Obou zmíněným 

sponzorům také děkujeme za příspěvek a doufáme, 

že peníze námi vybrané pomohou tam, kde je to 

nejvíce potřeba. Nakonec děkujeme všem 

návštěvníkům za bohaté příspěvky, byli jsme velmi 

příjemně překvapeni, kolik peněz se nám podařilo 

vybrat. Také děkujeme našim stárkům za super 

organizaci, moc jsme si to všichni užili.

Pomoc obcím postiženým tornádem 
Rychlou pomocí pro obec Hrušky postiženou tornádem byla objednávka 5760 bm 

impregnovaných střešních latí 4 x 6 cm na místní pile ve Višňovém Svazkem obcí Moravia. 

Druhého července byly latě 

převezeny nákladním 

automobilem poskytnutým 

firmou VHS plus Znojmo do 

Hrušek. O tom, že tato 

pomoc měla smysl byla 

skutečnost, že obratem šla 

polovina latí na poničené 

střechy. Na nákupu těchto latí 

se podílely obce Višňové, 

Horní Dunajovice, Trstěnice, 

Džbánice, Morašice, Žerotice, 

Tvořihráz a Výrovice.
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Rádi zveřejňujeme fotografie krásné plně kvetoucí zahrádky manželů Veselých.

Opravy cest  
V uplynulém období jsme se ve spolupráci s Lesy ČR věnovali lesním cestám. I ty 

se potřebovaly opravit a upravit. Bylo do nich uloženo několik svodnic dešťové 

vody a jejich povrch byl urovnán štěrkem a asfaltovým recyklátem. 

Obdobně i cesta k rybníku Jazírka byla upravena. Především pak v úseku přes 

hráz, kde byly velmi hlubové koleje. Jak již bylo uvedeno v minulém zpravodaji, 

byla provedena opatření k zamezení vjezdu osobních aut na pravý břeh rybníka. I 

přesto se zde objevuje nepořádek při porovnání s roky minulými, pro nás 

nepředstavitelný. 

Oprava výdejny jídel v budově MŠ
Součástí a jeden z důvodů uceleného projektu na Opravu budovy č.p. 127 

byla i oprava výdejny jídel v budově mateřské školy. Uvedený projekt dále 

zahrnoval opravu střechy, novou fasádu se zateplením a řešení vlhkosti 

kolem budovy s odvedením dešťových vod. Projekt jsme použili pro 

zpracování žádosti o dotační prostředky v rámci výzvy, kterou vyhlásilo v 

letošním roce Ministerstvo financí. To bohužel přes velmi silná slova 

akceptovalo pouze jednu žádost z deseti. Nám tedy nezbývá nic jiného, než 

provést rozsah oprav výdejny jídel z vlastních prostředků. Požadavek opravy 

výdejny jasně plyne z kontrolních zápisů krajské hygienické stanice.

Vzhledem k již uvedenému neudělení dotace z Ministerstva financí 

Zastupitelstvo městyse Višňového na svém 32. zasedání dne 24. června 

2021 schválilo provedení části projektu, tj. provedení opravy výdejny jídel. Na 

základě již provedeného výběru dodavatele se realizací této části ujala firma 

VALDASTAV s.r.o. V současné době jsou již práce v plném proudu. 

Provedeny byly nové podkladové betony, vystavěna a obložena stěna 

kuchyňského koutu, provedeny jsou rozvody elektřiny, vody, úpravy na 

topení.

Obnova vybavení cyklookruhu 
Mikroregionem Moravia, 2021
Svazek obcí Moravia i v letošním roce obdržel dotační 

prostředky z rozpočtu Nadace ČEZ, které použije na 

dovybavení cyklotrasy Mikroregionem Moravia, která má 

vysokou oblíbenost především pro svou okružnost. V rámci 

dovybavení bude pořízen především doprovodný inventář, 

kterým jsou odpočívky, jejich vybavení a informační systém. 

Historie obce Višňové – dle různých pramenů, 
sestavil v r. 1934 ředitel školy J. Švejda
Višňové – městečko se zámkem a farním kostelem sv. Jana Křtitele

Podle Višňového psal se starobylý rod, z něhož jmenuje se 123456 Jan a Matouš z Višňového. V r. 

1252 vyskytuje se Jan z Višňového jako svědek na konsekrační listině při svěcení kostela ve Křtenici, 

kde je rovněž podepsán zdejší farář Otto. Již v roce 1253 byl zde tedy kostel. R. 1406 držel ves Drslav 

z Višňového, 1434 Zikmund Beránek z Petrovce, 1466 Zych z Petrovce, zanechav zboží svým dětem 

Janovi a Alžbětě 1480. V r. 14851501 držel zboží Zikmundův syn Jan Beránek z Petrovce, jakožto 

léno pánů z Lipého. Teprve Jan z Lipého propustil 1535 Višňové z léna Joštovi Višňovskému z 

Petrovce, jehož manželkou byla Anežka z Drnovic. V tom čase 1529 stalo se Višňové městysem. R. 

1561 seděl tu Jindřich z Petrovce (+1569 náhrobek ve Višňovém) a jeho manželka Ludmila Koňasová 

(+1569 náhr. ve V.). Jeho dcera Barbora z Petrovce vzala si r. 1583 Jana Zahrádeckého ze Zahrádek a 

držela ves i městečko Višňové. Osada se dělila tehdy na ves a městečko. Barbora z Petrovce držela 

dále pusté Jehřice (Jiřice), pustou Dobrou Vodu, jak jí bylo postoupeno Volfem Koňasem z Vydří (náhr. 

ve V.). Jan Zahrádecký obnovil r. 1569 kostel ve Višňovém a byl tu do roku 1608 (náhr. ve V.).

Od roku 1609 drželi statek Jindřich, Oldřich, Karel a Jiří, bratři Zahrádečtí. Za nich r. 1619 bylo 

městečko vypleněno Dampierrem. V 16. st. byli v městečku novokřtěnci a ještě r. 1624 se zdržovali na 

statku predikanti. Karel Zahrádecký prodal panství před r. 1929 Alexandru Elbognerovi z Dolního 

Senfeldu (náhr. ve V.). Po třicetileté válce bylo ve Višňovém jen 22 osedlých a 25 pustých domů.

Alexandr Elbogner zapsal r. 1631 na Višňovém 4000 zl. věna své manželce Kateřině Jankovské z 

Vlašimě. Jeho dědic Ludvík upadl již 1648 na velké dluhy a panství připadlo Janu Gabrielu ze Selb a 

jeho potomkům (16671777). Vdova Arnoštka prodala panství Janu Pavlovi, svob. pánu z Buolu. Tento 

majitel držel při panství Višňové i Podskalení či Kamenný mlýn u Tulešic, který r. 1777 Janu 

Záhlatskému za 4000 zl. prodal. Dědicové po sv. pánu z Buolu prodali r. 1793 Višňové za 251 000 zl. 

Rudolfu hr. Taaffe (hrobka ve V.). Jeho syn Ludvík hr. Taaffe prodal r. 1836 panství za 375000 zl. 

Kašparu Filipovi hr. Spiegel Diesenbergrovi. R. 1839 připadly tyto statky Ferdinandu hr. Spieglovi 

DiesenbergroviHanxleden, r. 1870 jeho synovi Mariu Ferdinandovi Augustovi hr. Spiegel 

DiesenbergeroviHanxleden. Pozemková reforma byla provedena r. 1925.

Robota. Na panství ve Višňové robotoval lánník po celý rok 6 dní v týdnu s párem koní, ve žních dodal 

2 žence neb pár koní a dělníka, aby rovnal obilí v párnících. Poddaní byli povinni přicházeti na robotu s 

potahem v létě o 6., v zimě o 7. hodině a byli propuštěni se slunce západem. Pěší robotníci pracovali v 

létě od 5. hod. Od sv. Jana do sv. Václava robotovalo se denně, ve druhém období byly 3 robotní dny i 

se svátky.

Fara ve Višňové zanikla za války 30leté a teprve v r. 1869 byla obnovena. Důkladná oprava kostela ve 

slohu gotickém byla provedena v letech 18941901 za přispění 44000 (korun) krejcarů od hr. Spiegela.

O škole do konce 18. století není zpráv. Před r. 1824 docházel sem vyučovati mládenec z Trstěnic. 

Vyučoval v chalupě. R. 1824 ustanoven jest učitelem Josef Jedlička, který působil do r. 1873. Vyučoval 

v chalupě 70 žáků, zapsáno 119 žáků. První školní budova byla postavena r. 1875. Zde byl 1. učitelem 

Václav Klimt, který založit školní kroniku. Přístavba křídla stala se r. 1903. První třída školy měšťanské 

byla otevřena 27.9.1929 a v nové budově se vyučuje od roku 1930.

V r. 1824 vyhořel kostel, 26 chalup a 16 hospodářských stavení. (poskytl Vlastimil Antoš)



HHAASSIIČČII  VVIIŠŠŇŇOOVVÉÉ  
JJSSDDHH  AA  SSDDHH  

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

10                18.06.2021    16:07:03      POŽÁR  NÍZKÉ BUDOVY Skalice

11                24.06.2021     21:11:28      Pohotovost  Na vlastní požární zbrojnici

12                14.07.2021    08:44:06      POŽÁR  PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY  II. st. poplach Našiměřice

13                08.08.2021    09:32:15      TECHNICKÁ POMOC  TRANSPORT PACIENTA Višňové

Pohotovost 24.6.2021
Držela naše jednotka na příkaz krajského operačního střediska pohotovost. Byl to ten den, kdy na Hodonínsku 

udeřilo tornádo a v noci hrozily další bouřky. Operační středisko ihned začalo do postižených míst posílat 

odřady hasičů. Pohotovost byla z důvodu možného rychlého výjezdu i z důvodu možnosti zastoupit 

profesionální hasiče při řešení událostí v našem okrese. Pohotovost na požární zbrojnici byla zrušena v 7.00 

následujícího dne.

Hasiči zajištovali občerstvení při 
první části filmového festivalu v 
parku

dobrovolného vstupného pozdravil všechny diváky i senátor a starosta 

Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Ten ocenil nejen význam této roky 

pořádané kulturní akce, ale ocenil a vyzdvihl Višňové jako obec takovou v 

její upravenosti, za její příjemné prostředí. Rovněž ocenil i poděkoval za 

senátory Břeclavska Rostislava Koštiala a Hodonínska Aničky Hubáčkové, 

kteří vyjadřují svůj dík za pomoc, kterou poskytl Svazek obcí Moravia obci 

Hrušky v podobě dodaných téměř 6000 bm střešních latí. Svůj pozdrav 

přednesl i starosta města Jevišovice Pavel Málek. Jedná se o starosty 

měst, se kterými připravuje i městys Višňové, město Miroslav a další obce 

založení svazku, jehož náplní bude především oblast kultury, rekreologie, 

turistiky, školství a sportu regionů Moravskokrumlovska až po 

Jevišovicko.    

Na úterý byl připraven film Ženská pomsta. Filmová komedie, které 

autorem scénáře je Eva Vejmělková a Dušan Rapoš, jež se ujal i režie. 

Na čtvrtý promítací den, který byl zároveň závěrečným I. promítací části 

višňovského kulturního léta, byla především pro mladší příznivce festivalu 

připravena pohádka. Filmová pohádka oslovující, oslavující a volající po 

přátelství se Slováky. Režie této pohádky se ujal Dušan Rapoš.

Na pátek 9. 7. byla pro příznivce rockové muziky připravena taneční 

zábava se skupinou Alrox, kteří po roce opět zavítají do Višňového. 

Pořadatelem jsou sportovci tělovýchovné jednoty.

Druhá část filmového festivalu proběhla ve dnech 30. a 31. 7. a v neděli 1. 

8., a to v areálu obecního dvora.

Na pátek 30. 7. byl připraven nový film Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Pro 

film napsal scénář a film režíroval Patrik Hartl. Divácká účast na filmové 

produkci v areálu obecního dvora byla překrásná. Přišlo více jak 400 

diváků. Bohaté občerstvení těchto návštěvníků zajišťoval Zmolský pivovar. 

Víno pak Adámkovo vinařství.

Na sobotu byl připravena letošní velmi úspěšná komedie Matky. Nedělní 

déšť přinesl daleko chladnější počasí. To s největší pravděpodobností 

ovlivnilo i účast na pohádce Princezna zakletá v čase. 

Ještě před závěrečným poděkováním Vám, divákům a přispívatelům v 

podobě dobrovolného vstupného, chci poděkovat všem těm, co se 

spolupodíleli na přípravě a organizaci kulturního léta, co podpořili tento 

festival finančně. 

Poděkování na závěr tohoto shrnutí patří 

Vám všem, co jim vyvstalá situace lidí v 

oblastech zasažených tornádem není 

lhostejná. Do dobrovolného vstupného jste v 

průběhu první části vložili celkem 63.352 Kč. 

Druhá část pak přinesla 57.803 Kč. Tyto 

peníze budou osobně předány do obcí 

postižených tornádem, a to s příspěvkem 

městyse Višňového v celkové výši 150.000,.

Višňovské kulturní léto – zábava
O přípravách a realizaci XI. ročníku Višňovského kulturního léta se 

rozhodovalo vzhledem k problematice covidových opatření až v úvodu 

červnového času. Přesto všechno se i tento ročník podařilo připravit a 

zdárně ho realizovat. A jsem přesvědčen ke všeobecné spokojenosti. 

Samotnému létu z pohledu kulturních akcí předcházela višňovská pouť, 

kterou na poslední 

červnový víkend 

připravili sportovci 

višňovské 

tělovýchovné 

jednoty.

LiStOVáNí a 

filmový festival 

jako každý rok 

pořádáme pro Vás, 

návštěvníky a diváky, za dobrovolné vstupné. Výtěžek jsme plánovali 

věnovat na vytvoření vycházkových okruhů kolem Višňového. Tornádo, 

které se přehnalo nad východní Moravou, rozhodlo o jiném a daleko 

významnějším účelu. Chceme pomoci lidem, co přišli o své domovy.

Program Višňovského kulturního léta byl zahájen LiStOVáNím Lukáše 

Hejlíka, které se stalo velmi populární v celé republice. Toto scénické 

čtení bylo připraveno na neděli 4. července.

LiStOVáNí se uskutečnilo za přízně počasí na nádvoří višňovského 

zámku, a to knihou ŠVEJK v podání herců Alana Novotného a Jiřího 

Resslera. Jejich vystoupení bylo famózní. Spousta zaktualizovaných 

momentů knihy do současné doby v podání těchto kumštýřů bylo 

opravdu vynikající. Byť uplynulo 100 let od vydání této knihy Jaroslava 

Haška, témata z ní mají vypovídající hodnotu i pro tu dobu dnešní. Pro 

oživení připomínám, že pan Jaroslav Hašek při své pěší cestě v roce 

1911 z Třebíče do Znojma prošel i naším krajem a v zápiscích ze svého 

putování popisuje i návštěvu sousedních Morašic. 

Pro večerní program této neděle čtvrtého bylo připraveno zahájení I. 

části filmového festivalu ve Višňovém. Prostředím pro tuto filmovou 

projekci bylo překrásné prostředí zámeckého parku s jeho loukou 

přírodního amfiteátru, který obklopují dendrologicky velmi významné 

stromy. Atmosféru obohacovala i nabídka občerstvení, kterou 

zajišťovali višňovští hasiči. Z jejich stánku voněla douzovaná cigára. 

Pestrá byla i nabídka nápojů. Nabídku lahodných vín mělo připraveno 

Adámkovo vinařství. Projekci technikou ve vlastnictví městyse 

obsluhoval místostarosta Pavel Havelka. Filmem tohoto večera byl 

Tichý společník. Autor předlohy, scénáře a režie je Pavel Göbl.

V pondělí, svátku slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, se 

promítal film Chlap na střídačku. Letní komedie v režii Petra Zahrádky. 

Před vlastním promítáním, před losováním cen pro přispívatele 

Děkujeme těmto 
sponzorům

ADAMERA
ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ
AGROSERVIS HOLÝ
AGROSERVIS VIŠŇOVÉ
AVE
CARDINAL GROUP
ČESKÁ SPOŘITELNA
NADACE ČEZ
DIKADESIGN
FRIGOYORK
RESTAURACE GRATIS
PIZZA JIŘÍ BRÁZDA
THERME LAA
PROFICARP
MORES ELEKTRONIC
NEHTOVÉ STUDIO LUCIE
PILA VIŠŇOVÉ
G2 GYM
VINAŘSTVÍ ANT. SALETA
SDH VIŠŇOVÉ
TRUCKTRANS
VALDASTAV
ELEKTRO VEČEŘA
OBEC TAVÍKOVICE
BNSOFT
HOLZDESIGN
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Vodoteč
Na konci měsíce června, v době, kdy probíhala akce na 

opravě vodoteče u Cyklopenzionu, bylo provedeno 

vyčištění vodoteče, a to odbagrováním všech nánosů. 

Složení nánosů je především ze zeminy a písků, které sem 

prudké srážkové vody přináší. Toto čištění je velmi důležité 

již z pohledu toho, že výrazná část vodoteče je nepřístupná, 

neboť se nachází pod místní komunikací.

Dešťová kanalizace a komunikace ke sběrnému dvoru 
V současné době připravujeme pro výběrové řízení stavební akci, kterou bude vybudovaná dešťová kanalizace ze sběrného 

dvora. Na tuto bude navazovat nová úprava místní komunikace mezi silnicí II//400 podél hřbitova ke sběrnému dvoru, včetně 

parkoviště u hřbitova. 

Tato stavba by měla vyřešit pravidelné splavování, které při prudkých deštích ucpává nejen kanalizační vpust u hřbitova, ale i 

přináší usazující se nánosy ve vodoteči. 

Oprava vodoteče – Nadace 
ČEZ 
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 je již dokončena oprava úseku před 

rodinným domem č. p. 284. Opravu provedla firma 

VALDASTAV s.r.o. V této části se jednalo o kamennou 

úpravu dna teče a břehů v délce 22 metrů. 

I v letošním roce proběhla oprava za pomoci a finanční 

podpory Nadací ČEZ.

Na Řece
V lokální části městyse se na některých 

domech objevují tabulky označující danou 

část obce, jak vidíte z přiložených fotografií. 

Tyto cedule „NA ŘECE“ nám jasně dávají 

návrh označení ulice, k němuž bychom v 

budoucnu měli přistoupit pro celou obec.

Zeleň 
Veřejná zeleň je pro nás všechny velmi důležitou součástí nejen veřejných prostranství. O to 

smutnější je fakt, když jsou mezi námi lidé, kteří si tohoto prvku absolutně neváží a považují ji 

za odstavnou plochu pro své zájmy a potřeby. Ono to vlastně není jen o zeleni. Jsem 

přesvědčen, že v některých případech by stačila sousedská promluva k těmto lidem. 

Letošní poměrně srážkově bohaté léto dává podmínky pro bujení trav a veškeré vegetace. 

Takže nejenom čas pracovníků údržby obce, ale i náklady na sečení, jsou v letošním roce 

poněkud vyšší.

U stromových a keřových výsadeb je však i přes relativní dostatek srážek nutné provádět 

zálivku. Sami můžete kolem sebe pozorovat, jak některé vysazené stromy i při veškeré péči, 

kterou jim věnujeme, usychají nebo velmi obtížně koření. Ukázkou je lipová alej v návesním 

prostoru před školou.

Svou péči vyžadují i letité a vzrostlé stromy. V 

průběhu začátku července jste byli sami 

svědky, jak na pajasanu u jednoty, který byť se 

zdá ve velmi dobré kondici, vítr ulomil výraznou 

kosterní větev. Pajasan je pro naši polohu 

invazivní strom, který do našeho prostředí 

vůbec nepatří. Vzhledem k vlastnostem dřeva 

tohoto stromu, kterými jsou i nepředvídatelné 

pády pajasanů způsobené uhníváním jejich 

kořenů, arboristé doporučují kácet stromy starší 

35 let. A to i přestože se tyto stromy jeví velmi zdravě. I my budeme žádat o odborné 

posouzení, neboť musíme vyvážit jeho honosnost vůči bezpečnosti těch, co se kolem něj 

pohybují.

Stromem, na který je vydáno rozhodnutí ke kácení pro období vegetačního klidu, je i Zerav 

západní, který roste za hřbitovní zdí přímo na dálkovém optickém kabelu.

Letošním rokem končí tříleté období péče firmy Kavyl o stromy, odrostky a keře v Biocentru na 

Staré hoře. Péče v době udržitelnosti, a to nejen z pohledu dotace, ale lesoparku jako takového 

tak přejde na nás. 

Užívání zábavné pyrotechniky
Nejenom pro oblast této „zábavy“, ale i pro mnoho dalších oblastí běžného lidského života 

platí skutečnost, že někteří občané vůbec nepochopili nabytou „svobodu“ v roce 1989. 

Svoboda jako taková je totiž zodpovědností vůči druhým lidem. Pro každého z nás platí, že 

moje svoboda nesmí druhé lidi omezovat, natož ohrožovat. V žádném případě svoboda 

neznamená, že si mohu dělat co chci: „Protože máme tady přeci svobodu!“. 

Nejen v období narozeninových oslav, letních party či příchodu sv. Mikuláše, vánočních 

svátků nebo oslav příchodu Nového roku v den Silvestra. Tyto a jiné dny někteří lidé mají 

potřebu oslavovat i se zábavnou pyrotechnikou.

Městys Višňové apeluje především na Vás, abyste nákup této „zábavné pyrotechniky“ a 

užívání domýšleli do reálných detailů.

Už při nákupu se seznamte se všemi jejími efekty, tak aby nepřesahovaly Vaše možnosti, 

např. prostorové možnosti, ohrožení sousedních nemovitostí, sousedského spolužití apod.

Obdobně uvažujte i při jejím použití. Promyslete nejen okolnosti vlastního prostoru pro její 

využití, ale i okolnosti, které na toto navazují. Může to být například denní doba, ve které ji 

chcete užít. Rozhodně nezapomínejte na zachování dobrých sousedských vztahů, které si 

tímto můžete narušit. Rozhodně vždy čtěte zásady bezpečnosti. Zde je samozřejmě nutné, 

abyste dodržovali návod, který je vždy na dané pyrotechnice uveden. Každopádně však 

mám na mysli, abyste respektovali a dodržovali zásadu, že zábavná pyrotechnika nepatří 

do rukou dětem – vyjma I. třídy nebezpečnosti.

Vzhledem k množství podnětů a především stížností, které městys dostává na adresu 

uživatelů této pyrotechniky, stala se předmětem jednání i obecně závazná vyhláška, která 

by nařizovala regulaci možných termínů užívání pyrotechniky a míst, na kterých je tato 

možnost daná. 

Chodník ke škole – III. etapa
Jak bylo uvedeno v minulém zpravodaji, pro letošní rok byla jednou z plánovaných akcí i 

„Chodník ke škole – III. etapa“. Na tuto stavbu jsme obdrželi i dotaci na částečné pokrytí 

nákladů. Z výběrového řízení vyšla vítězně firma VALDASTAV s.r.o. 

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. 

Posezení u 
lesa  
Nová odpočívka u lesa 

byla dokončena ještě v 

čase před poutí. 

Vybudovaná byla 

prostřednictvím Svazku 

obcí Moravia za finanční 

podpory prostředků z 

Nadace ČEZ. Poděkování 

za pomoc, radu a 

spolupráci patří i panu 

Bohumilu Křížovi z Lesů 

ČR. Nově najdete u 

posezení krásnou lištičku 

a krásného zajíčka z dílny 

Martina Lichevníka.

Starý kvartýr
V minulém čísle jste se mohli dočíst, jakým krásným zákoutím 

se stalo místo Starého kvartýru. Za to, jakým poutavým místem 

se kvartýr stal, zaslouží poděkování pan Bohumil Kříž. Nově 

zde naleznete a můžete načerpat informace z umístěné tabule. 
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ZŠ a MŠ Višňové 
Ve středu 30. června jsme ukončili školní rok 2020/2021, který byl výrazně ovlivněn opatřeními souvisejícími s 

covidem. Tradiční slavnostní shromáždění tudíž neproběhlo ve školní jídelně, ale sešli jsme se na školním hřišti, 

kde jsme se se 172 dětmi těšícími se na prázdniny pěkně rozloučili, a to zejména s 18 deváťáky. Naše 

shromáždění navštívili i představitelé městyse Višňové, pan starosta ocenil nelehkou práci v průběhu distanční 

výuky a popřál všem krásné prázdniny. Vedle nejúspěšnějších vycházejících žáků byli oceněni také nejpilnější 

sběrači léčivých bylin a pak už se všichni žáci rozešli do tříd, kde z rukou svých třídních učitelů převzali očekávaná 

a zasloužená vysvědčení a navíc osobní dopis s hodnocením své práce. Zvážnělí deváťáci se dlouze loučili nejen 

se svou učebnou a třídním učitelem, ale i s ostatními vyučujícími. Potom už je čekal „poslední sestup” do šaten a 

pak HURÁ do nové životní etapy. 

Od pondělí 12. července se v naší škole zábavně vzdělávalo 23 dětí na “indiánském táboře”.  Děti se mimo jiné 

dozvěděly mnohé o objevení Ameriky, Kryštofovi Kolumbovi, o tom, kde indiáni žijí, jaké oblečení nosí a jak si je 

vyrábí, jaké používají zbraně a nástroje a ještě spoustu dalších zajímavostí. Tábor pro děti připravily a vedly paní 

vychovatelky školní družiny, pomocnicemi jim byly starší žákyně a studenti. Děti si ozdobily indiánská trička a 

halenky, vyráběly totemy a čelenky, plnily různé testy, křížovky, kvízy, hrály míčové a pohybové hry. Vyrazily také na 

cyklistický výlet na Pustý zámek. Koncem týdne absolvovaly indiánskou cestu za pokladem na vyhlídku, při které 

plnily zábavné úkoly. V úplném závěru se uskutečnilo sportovní dopoledne na školním hřišti – malí indiáni se utkali 

ve střelbě z luku, střelbě na plechovky, v jízdě na „mustangovi”, lovili bizona, skákali v pytli. Po obědě obdrželi 

pamětní listy a medaile. Na závěr tábora si všichni zatančili indiánský tanec a nechyběl ani táborák a na něm 

opečené špekáčky. Ve třech červencových týdnech byla v provozu také naše mateřská škola, kterou každodenně 

navštěvovalo přes 20 dětí. Chod školky byl zajištěn i přes rozsáhlé stavební práce, které probíhaly a stále ještě 

pokračují v jídelně mateřské školy. Děti tak docházely na obědy do školní jídelny, mimochodem paní kuchařky vaří 

také pro dospělé strávníky z Višňového i okolí po celé prázdniny.

Jako každý rok využíváme letní období na rekonstrukce a modernizace prostor školy. Letos se týkají počítačové 

učebny, schodiště v nové budově, prostoru před školní dílnou a samozřejmě budoucí první třídy. Skvělé je, že do 

posledních dvou učeben školy budou instalována interaktivní zařízení, oblíbené dotykové panely. Ve všech 

prostorách organizace probíhají úklidové práce, aby 1. září bylo vše pro nástup dětí perfektně připraveno. 

O novinkách školního roku 2021/2022 vás budeme podrobně informovat v příštím čísle zpravodaje, nicméně 

věříme, že se již obejde bez omezování docházky.

Přejeme vám hezký závěr léta.

vedení školy

Práce údržby 
Podívámeli se časem uplynulým od minulého čísla zpravodaje, pak tou nejzásadnější prací se stala údržba a péče 

o zeleň.

Ještě je třeba v úvodu sdělit skutečnost, že údržba oproti červnovému oslabení posílila. Na základě vypsaného 

výběrového řízení byl přijat pan Josef Šmatlava. Současně se nám podařilo získat prostřednictvím Úřadu práce 

Znojmo jedna pracovní pozice, do které byla přijata paní Milada Hejlková. 

Vrátímeli se k pracovním úkolům. Poměrně nejrozsáhlejší bylo vysečení prostor Biocentra. Jednalo se jak o 

posečení volných ploch, tak i prostor v jednotlivých oplocenkách, ve kterých jsou vysázeny stromy, odrostky a keře. 

Vzhledem k rozsahu tyto práce vykonávali dva pracovníci celý týden. Vysečení bylo třeba provést i na dalších 

místech, na Staré hoře včetně vyhlídky. I rybník Jazírka si vyžaduje své úkoly spojené s udržováním zeleně. Zásadní 

záležitostí je vysekávání podrůstajících dřevin na hrázi. Opravena byla i vlastní cesta na hrázi. Ve spolupráci s 

Moravským rybářským svazem Rouchovany hledáme cestu, jak zamezit „rybářům“, kteří si z protějšího břehu 

Jazírek dělají parkovací plochu a místo ke kempinku, na kterém zanechávají i velké množství odpadků. 

Rozsah zalévání jsem již zmiňoval v článku, který je zaměřen na téma zeleně v obci.

V době pouťových oslav se jednalo především o úklidové práce, samozřejmě to nevyjímalo vysečení prostor kolem 

sokolovny a dalších míst včetně cest podél silnice směru na Miroslav. 

Svoje přípravy a chystání si vyžádal program Višňovského kulturního léta 2021. Pracovníci a pracovnice údržby 

připravovali a zajišťovali lavičky pro diváky, konstrukci pro plátno, stavěli stany, ale i veškeré zázemí včetně 

sociálního. Po ukončení první části bylo nutné vše uklidit, aby následně vše připravovali znovu na druhou část v 

areálu obecního dvora.

Mezi festivalovou první a druhou částí stříhali živé ploty, které se nachází na několika místech ve Višňovém. Ve 

spolupráci s Lesy ČR se podíleli na opravách lesních cest. Prudké opakované srážky si vyžádaly následné nutné 

čištění sběrných roštů a šachet. 

V době před nástupem firmy VALDASTAV do mateřské školky, museli pracovníci a pracovnice údržby kompletně 

vyklidit a dočasně uskladnit nejen nábytek, ale i vybavení.

Toto je výčet hlavních úkolů období od minulého zpravodaje. Za uvedení rozhodně stojí, pravidelné úklidové práce 

spojené se sběrem odpadků po obci, svážení 

odpadů z košů, úklid na kontejnerových 

hnízdech. Zaráží mne, když někdo odpad jen 

tak „vystaví“ před svůj dům, aby jej údržba 

uklidila. Musím však přiznat, že jsem se s 

„tímto úklidem“ již setkal i ve světě – u Arabů v 

Jeruzalémě!

V rámci provozu sběrného dvora bylo nutné 

organizovat odvoz jednotlivých odpadů z 

našeho sběrného dvora. Vedle běžných 

komodit museli pracovníci naplnit další várku 

tří velkoobjemových kontejnerů tohoto odpadu, 

seštěpkovat větve bioodpadu, vyexpedovat 

kontejner nebezpečného odpadu.   

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. 

Ověřování v knihovně
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.  

Stolní kalendáře pro rok 2022
Občané pamatujte, že městys Višňové pro Vás připravuje 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. 

Plán kulturních akcí
Srpen  

 Rocková zábava TOKYJÓ                            13. 8. od 19.00 hod. 

 Taneční zábava Kristovy Léta                TJ – 21. 8. 

Září 

 Zahájení školního roku                               ZŠ – 1. 9. 

Říjen  

 Tradiční posvícení                TJ, M – 15. – 17. 10.    

  . Taneční zábava                               TJ  15. 10.

  . Zabijačkové pochoutky ve dvoře pana Mirka Kloudy  M – 16. 10.

  . Stavění máje                                              TJ – 16. 10.

  . Zvaní chasou na nedělní zavádění, zavádění  TJ – 17. 10. 
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Vážení sportovní přátelé
Konečně nastala dlouho očekávaná chvíle a po 

vleklé odmlce byla spuštěna fotbalová sezóna 

mistrovských soutěží.

Minulý víkend jsme odehráli 3 mistrovská utkání, 

která pro nás bohužel nepřinesla bodový zisk. 

Dorost spojený s Prosiměřicemi prohrál ve 

Velkých Němčicích 5 : 2. Mužstvo dospělých „B“ 

tým nestačilo na svého soupeře z Vlasatic a 

prohrálo 5 : 0. Mužstvo dospělých „A“ týmu, i když 

hrálo se soupeřem velmi vyrovnaný zápas a 

vypracovalo si spoustu gólových šancí, které však 

nedokázali střelci proměnit, nakonec prohrálo 

derby s Jevišovicemi 0 : 2. 

Velmi příjemně překvapivá byla velká návštěvnost 

diváků, která svědčí o tom, že fotbal chyběl 

nejenom hráčům, ale i divákům. 

Zachovejte nám přízeň i v dalších zápasech nám 

přijďte fandit a tak pomoci k bodovému zisku.

Za TJ Višňové z.s. Václav Adámek

Okresní fotbalový pohár mužů 2020/2021
Při všech omezeních 

plynoucích z opatření v době, 

kterou způsobil Covid, vyhlásil 

Okresní fotbalový svaz 

Znojmo pro sezónu 

2020/2021 soutěž s názvem 

Okresní pohár mužů. Této 

soutěže se zúčastnilo celkem 

32 fotbalových mužstev 

okresu. 

Finálové utkání se hrálo na 

trávě ve znojemských 

Husových sadech v neděli 20. 

června. Višňovští po postupu 

ze skupiny vyřadili favorizované týmy Hostěradic a Suchohrdel u Znojma. Na utkání tohoto stadionu se dostavilo přibližně 300 diváků. Ve 

vlastním finále, které se hrálo za velmi horkého počasí, zvítězil tým z Přímětic. 

Druhé místo v tomto poháru je velkým úspěchem višňovského fotbalu. Součástí tohoto finále bylo i předání ocenění za podporu fotbalu 

městysem Višňové v obci, které z rukou předsedy OFS Znojmo Milana Večeři převzal starosta Vladimír Korek.

úspěchem první divadelní hru „Pro Madlenku“. Obnovení přátelství bylo zpečetěno 22. 8. 

2013 pozváním do Daruvaru. V tričkách se znakem našeho městyse a v barvách trikolóry 

jsme vystoupili před Českým besedním domem v Daruvaru. A toto byl klíčový zlom v 

obnovení našich vztahů. Vzájemné návštěvy se opakovaly. V roce 2020 jsme poslali 

oficiální pozvání do Daruvaru. Velmi jsme se na setkání těšili.  Pro naše příznivce i hosty 

jsme měli připravenou komedii s názvem „Krajánek a jeho dítě“. Plakáty byly rozvezeny, 

kulisy připraveny, kostýmy visely v zákulisí. Bohužel, v měsíci březnu 2020 se vyskytla ve 

světě koronavirová epidemie a s tím související omezení, která zasáhla i naši republiku a 

oblast kultury. Přísná opatření nedovolovala komedii odehrát a rovněž nedovolovala 

přijmout jakékoliv návštěvy ze zahraničí. Proto jsme museli příjezd ochotníků z Daruvaru 

pozastavit. Je to více jak rok, co nás tato epidemie zasáhla. Naše pozvání ale stále platí. 

Plánujeme vzájemné setkání v některém z podzimních měsíců, kdy se bude soubor 

Sebranka vracet domů z Libice nad Cidlinou. Odehrají v našem městysi svoje divadelní 

představení. Návštěva bude sice krátká, ale o to srdečnější. Moc se na vzájemné setkání 

všichni těšíme. Tak to je určitě radostná zpráva. Snad nám ji opět nepřekazí nějaká 

omezení ohledně epidemie. A ještě jednu velmi dobrou zprávu Vám, sdělím. Jak jsem 

psala v minulém čísle Zpravodaje, dvě členky souboru se připravují na mateřské 

povinnosti, třetí se již pyšní krásnou dcerkou Moničkou. My jim všichni samozřejmě 

gratulujeme. Náhradnice se podařilo zajistit, tudíž opět začneme s nácvikem komedie 

„Krajánek a jeho dítě“. Představení plánujeme sehrát v měsíci březnu  dubnu 2022. Snad 

to už tentokrát vyjde a všichni se společně setkáme. Už dnes se na Vás těší celý divadelní 

spolek NÁVRAT.

Marie Machová

vedoucí DS NÁVRAT

Okénko do historie ochotnického divadla ve 
Višňovém.
Milí příznivci ochotnického divadla, možná Vás bude zajímat historie višňovského ochotnického 

divadla. Jak vznikla družba s krajany v Chorvatsku, tehdejší Jugoslávie, kde žila převážná 

menšina našich krajanů. Bylo to v roce 1985 a byla to záležitost družebních vztahů Znojmo

Daruvar, o které se zasadil a bojoval pan Václav Janda, jinak režisér tehdejšího ochotnického 

divadelního kroužku a zároveň tajemník Místního národního výboru ve Višňovém. V době 

komunismu to nebylo v naší zemi vůbec jednoduché. Nápomocen v této činnosti byl i pan Jan 

Málek (tehdy předseda JZD), který se obrátil na svoji rodinu a přátele do Končenic a Daruvaru 

ohledně oficiálního pozvání našeho divadelního kroužku. 

Jednání bylo těžké, zdlouhavé, ale přece se podařilo. Přesně 6. 4. 1985 jsme obdrželi devizový 

příslib a poprvé vycestovali do Daruvaru, přilehlých Končenic, Lipovce a Ivanova Sela. Přijeli 

jsme s estrádním programem. Všude bylo navázané přátelství, ale snad nejvíce nám k srdci 

přirostl Daruvar. Krásné, lázeňské městečko s příjemnými lidmi, v čele s předsedkyní svazu 

Čechů a Slováků paní Leonorou Janotovou. Družební vztahy se prohlubovaly, docházelo k 

vzájemným výměnám návštěv. Prostě, nedá se na tuto dobu zapomenout. Vzájemné návštěvy 

trvaly do roku 1989, kdy byly úmrtím pana Václava Jandy, přerušeny. Přátelství pokračovalo jen 

v písemné či telefonické formě. Ochotnické divadlo zaniklo. Až v listopadu 2011 nás nečekaně 

navštívili daruvarští ochotníci již s novým názvem Sebranka. Vraceli se z návštěvy Neratovic 

(kde měli rovněž družbu) domů. Toto setkání bylo nečekané, dojemné, a velmi srdečné, že na 

Višňovou nezapomněli. Přátelství bylo opět, po téměř 25 letech, pod novým režisérským 

vedením paní Marie Machové, obnoveno. Ochotnický divadelní spolek dostal název NÁVRAT a 

v dubnu 2012 se naši ochotníci opět postavili na prkna jeviště místního kinosálu a odehráli s 


