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Prosiměřic, družstvo mladších žáků a zapomenout nesmíme 

na fotbalovou přípravku.

Velkým momentem pro školáky a dorost je začátek září, kdy 

začal nový školní rok 2021/2022. První září na višňovské 

základní škole bylo tradičně ve slavnostním duchu. V prostoru 

před školou se sešli pedagogové, pracovníci školy, zástupci 

obce, školní děti a jejich rodiče. 

Měsíc září uběhl velmi rychle. Zahrádkáři od poloviny tohoto 

měsíce pro nás každý pátek moštují ovoce a zeleninu v jejich 

moštárně. Po celý měsíc pokračovaly fotbalové soutěže.

V úvodu měsíce října vrcholily přípravy voleb do Poslanecké 

sněmovny ČR. Spolu s nimi dosahovaly maxina i předvolební 

propagační boje jednotlivých zástupců politických stran a 

sdružení o přízeň voličů. 

Vlastní volby pro višňovský volební okrsek se odehrály v 

zasedací místnosti hasičské zbrojnice na čísle popisném 213. 

Termín voleb byl v pátek 8. a v sobotu 9. 10. Pro voliče při 

všech volbách platí morální povinnost soudně a racionálně 

Úvodní slovo
Vážení občané,

začátek října roku 2021 přináší již 63. vydání Višňovského 

zpravodaje. Prostřednictvím úvodního slova v něm přijměte 

srdečný pozdrav. 

Měsíc říjen je desátým měsícem v kalendářním roku podle 

Gregoriánského kalendáře. Jeho české jméno je odvozeno od 

jelení říje. Latinský název October, který je zařazen i do většiny 

evropských jazyků, znamená osmý měsíc a je odvozen z 

Římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Jedná 

se o měsíc, který pro střední Evropu znamená podzimní 

sklizeň a v českých zemích je velmi častých pro oslavy 

posvícení. Ne jinak je tomu ve Višňovém. Spolu s višňovským 

posvícením – slavnostní posvěcení chrámu, které je 

stanovené na neděli po svatém Havlu, tzv. císařské, slaví 

posvícení i množství okolních obcí. To letošní tedy vychází na 

neděli 17. října, což je den po svatém Havlu.

V čase od minulého vydání zpravodaje se však událo i spousty 

věcí, které na jedné straně přináší uplynulý čas. V oblasti 

pořádaných kulturních a společenských akcí to byla taneční 

zábava, kterou v průběhu srpna uspořádali fotbalisté 

tělovýchovné jednoty se skupinou Kristovy Léta. Je až s 

podivem, jaká slabá účast a podpora je v posledním čase ze 

strany mladých na těchto zábavách. V tom čase se již 

rozehrávaly všechny mistrovské soutěže pro višňovský fotbal, 

což tvoří pět fotbalových mužstev. Vedle „A“ týmu mužů, „B“ 

týmu mužů i dorost, který tvoří dorostenci Višňového a 

ČČttvvrrťť  PPoodd  SSttaarroouu  hhoorroouu

Zarazil Vás název článku „Čtvrť Pod Starou horou“? Vězte, že 

název není příliš daleko od budoucí pravdy. Všichni jsme si 

zvykli hovořit o lokalitě Pod Starou horou, ve které postupně 

doroste 21 rodinných domů. Již se dokonce začalo hovořit o 

připravovaném záměru II. etapy Pod Starou horou.

Pokud si připomeneme, že nám vyrostla Pod Starou horou 

jedna oboustranná ulice, pak její plánovaná II. etapa 

znamená, že rovnoběžně s první ulicí bude vybudovaná 

druhá oboustranná ulice určená k výstavbě rodinných domů. 

Za naplněním tohoto záměru bude v letošním roce firma 

Stutak s.r.o. Praha, na základě provedeného výběrového 

řízení, nově umísťovat anodové uzemnění, pro které v 

současnosti na základě požadavků společnosti NET4GAS, 

s.r.o. připravila projektovou dokumentaci. Budování 

inženýrských sítí pro budoucí výstavbu může začít, jakmile 

společnost EG.D odstraní z daných prostor vedení vysokého 

napětí.

Průlomovým rozhodnutím Zastupitelstva městyse Višňového 

svým hlasem rozhodnout o budoucnosti nejen své, ale i 

svých dětí a vnuků. 

Současně vrcholí i přípravy v organizaci tradičních 

posvícenských oslav. Fotbalisté připravují na pátek 15. 

taneční zábavu, v sobotu vztyčí posvícenskou máji, aby se 

v neděli chasa zúčastnila sváteční mše svaté v kostele sv. 

Jana Křtitele. Následně pak vyrazí s dechovkou pozvat 

nejen Višňovské na odpolední tradiční zavádění. Program 

samozřejmě počítá i se zábavnými atrakcemi především pro 

děti a mládež, které budou mít své stanoviště v návesním 

prostoru před základní školou. Provozovatelem 

posvícenských atrakcí je pan Andrej Vildomec. Višňovští 

zahrádkáři připraví tentokrát v zasedací místnosti hasičské 

zbrojnice tradiční výstavu ovoce, zeleniny a výtvarných 

výtvorů dětí. 

Přijďte svou účastí podpořit snahu těch, co vytváří kulturu, 

vzdělávání a zábavu pro ostatní spoluobčany, kdo ctí naše 

tradice.

Ze stavebních akcí je v plném běhu oprava chodníku ke 

škole. V oblasti plánování a příprav akcí budoucích došlo k 

významnému posunu v oblasti budoucí plánované zástavby 

v lokalitě Pod Starou horou. Ale o tom si počtěte v jiném 

článku. 

Na závěr tohoto úvodního slova Vám tedy přeji zdraví a 

radostné prožití posvícenských oslav. Ve šťastnou 

budoucnost nám nezbývá než doufat na základě výsledků 

voleb. Vladimír Korek 

Pokračování na straně 2.
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na jeho zasedání dne 23. 9. 2021 byl učiněn zásadní krok, aby zde 

mohla v budoucnu vyrůst i třetí rovnoběžně osazená oboustranná 

ulice. 

Ano, skutečně. Pak již nebudeme hovořit o ulicích, ale o čtvrti Pod 

Starou horou. 

Proč čtvrť. Předpokladem můžeme jasně hovořit až o 70 rodinných 

domech v těchto třech ulicích. Tato výstavba samozřejmě není 

záležitostí jednoho roku. A zatímco jedna ulice je téměř „dorostlá“, ty 

další jsou v oblasti záměrů, studií a plánů. Ale ten nejdůležitější 

předpoklad, kterým je vlastnictví pozemků v příhodné lokalitě, kde 

jsou všechny sítě poměrně jednoduše dostupné, je vyřešený. 

Ptáte se proč tolik a pro koho?  Nemáme zájem o to, abychom se za 

každou cenu rozrůstali. To v žádném případě. Ale chceme pro mladé 

lidi, mladé manžele, mladé rodiny zajistit možnost toho, aby mohli ve 

Višňovém zůstat, mohli si postavit rodinné domy, založit rodiny, mít 

děti. Chceme, aby zde byl dostatečný počet dětí pro mateřskou školu, 

základní školu. Aby služby a instituce, obchody, které zde jsou, mohly 

zde zůstat, aby se naopak měly možnost se rozvíjet.

Dostatek bydlení pro mladé lidi, kteří chtějí v obci zůstat je neskutečně 

důležitý faktor. Opravdu neznám, na kolik sledujete dění v okolních 

obcích, nechci zde ani operovat čísly a obce jmenovat. Mohu vám jen 

sdělit, že okolní i sousední obce, které v uplynulých obdobích 

zanedbaly bytovou otázku a otázku bydlení, dnes stojí před 

problémem, neboť zcela postrádají děti. A pokud jsou ještě k tomu 

zřizovateli školy, pak nemají žáky, kterými by je naplnili. Tak to je 

problém selhání dlouhodobého rozvoje obce. A na toto jen navazují 

další kroky vedoucí k postupné degradaci těchto obcí v oblastech 

společenských, kulturních, sportovních a dalších. 

Na závěr tohoto článku si dovolím připomenout, že číslo celkového 

budoucího počtu rodinných domů ve čtvrti Pod Starou horou není 

nikterak nadsazené. Výhled této výstavby má obci formátu Višňového 

zajistit pro budoucí roky pouze její zachování, zachování její kultury, 

vzdělanosti, sociálních služeb, sociálního zajištění, společného a 

sportovního života atd

OO  vviiššňňoovvsskkéé  ppoobboožžnnoossttii
(Vzpomínka z mladých let – upravil P. J. Řezníček)

Hoj, to bývalo vždy veselo o višňovské pobožnosti, která se slavnostně 

konala na sv. Jana Křtitele. Jaké kouzlo obsahovala tato čtyři slova pro nás 

mládež i konečně pro dospělé!

Pořádaly sice okolní obce též své pobožnosti – Mikulovice měly svého 

„Marečka“ a Běhařovice „Trojici“, ale žádná se nám tak nelíbila jako ta naše.

Poslední týden před pobožností jevila se všude horečná činnost. Panímámy 

bílily stavení, dělaly na zdech ozdobné „podrovnávky“ a chystaly zásoby 

opeřenců a buchet pro slavnostní den. Zabíjet nebylo potřeba, neb pan 

„Róblíček“, hostinský, zásobil se hojně a porazil dobytka tolik, aby nebylo 

nouze. Nadělal na sobotu játernic a klobásů, které byly „betelny“ a něco vydaly. Strýcům v šenkovně servírovaly se v 

neděli tyto výrobky jednoduchým způsobem – bez příborů, ale nebylo toho ani potřeba, vždyť každý měl svých pět 

prstů a křivák v kapse s sebou.

Chasa konala časté porady o tom, co a jak bude. Zjednána dohoda s hudbou („Březini“), hostinským, jemuž dána 

kontrolní destička na dělání „vroubků“ za vypité mázy vína a stanoven pořad, v jakém půjdou „zavádělky“ na první 

tanec. Pořadí toto bylo stanoveno dle „vyplacení“ o posledním masopustě, kde panímámy se přeplácely, aby jejich 

dcery obdržely, pokud možno, přední místo, ať to stojí sebe více. Která dala nejvíce, byla „stárkovou“ a těšila se při 

každé muzice náležité pozornosti a musila vytrvale tančit, neboť tančit s ní nebo se stárkem bylo zvláštním 

vyznamenáním. Tím se mládencům nashromáždil reservní fond, ze kterého se kryly veškeré výlohy pořadatelstva. 

Gloriola stárkova potrvala po celý rok až do nových voleb a být zvolen stárkem bylo daleko větší slávou než být ve 

studiích „primusem“.

Čím více se blížila neděle, tím horečněji konány přípravy k pobožnosti. Kostelník „Laštůvka“ se starým panem 

zahradníkem okrášlili chrám Páně, aby se zaskvěl v úplné nádheře k uvítání vzácných hostů ze širého okolí. 

Slavnostní mši svatou obětoval vždy důstojný pán P. Josef Brabec ze Křtěnice a kázání měl dp. rada P. František 

Truka z Horní Konice, jenž s usměvavou dobráckou tváří začínal své kázání na téma: „Čím toto dítě bude?“. Téma 

toto i obsah bylo každý rok totéž, ale to nevadilo, všichni s napjatou pozorností jeho kázání sledovali. Z okolního 

kněžstva obyčejně dostavil se populární velebný pán P. František s „bílou vestou“, řeholník strahovský z Mikulovic, 

dp. farář P. Albert z Hor. Dunajovic a jiní. Pan „rechtor“ (Josef Jedlička) na kůře měl rovněž plné ruce práce a sezval 

okolní pány bratry na výpomoc, neboť se dávala „figurálka“ mše s průvodem orchestru za řízení věhlasného 

sbormistra Netoličky z Běhařovic.

Po službách Božích pořádala se hostina na faře i ve škole. Hudebníci obcházeli domy „zavádělek“ a zvali na slavnost 

na městečku, kde byly od rána rozestaveny boudy a stánky kramářů a cukrářů, mezi nimiž trůnila domácí výrobkyně 

cukroví stará „Šebinka“. Nadějná mládež provozovala ohlušující břeskný koncert na trubkách od kramářů koupených, 

fejfarách a bubíncích, až všem uši zaléhaly.

Před zámeckou zahradou na „městečku“ upraven byl stan pod májí s ověnčeným žebřiňákem pro hudbu. Odpoledne 

mladí i staří šli na sv. požehnání, po němž začala pravá lidová veselice, když byla hudba dříve zahrála několik 

lákavých čísel na poslech.

Tancechtivá mládež očekávala s nedočkavostí okamžik, kdy stárek zahájí tanec. Dívky seskupeny v polokruhu čekaly 

na pokyn ukazováčkem jim určeného tanečníka, načež se střelhbitě vrhly v taneční rej, šetříce již dříve stanoveného 

pořadí. Záhy na to dostavili se vzácní hosté: vrchnost ze zámku a místní honorace. Jako zvláštní pozornost zahrála 

jim hudba „sólo“ a dámy byly vyzvány k tanci pod májí s mládenci z pořadatelstva. Během odpoledne sjížděla se na 

ověnčených žebřiňácích chasa z okolních vesnic. Šlo se jim naproti s hudbou, jež pak jim zahrála „sólo“. 

Zpravodajskou službu „že juž jedů“ obstarávali nezištně místní páni kluci. – Přestávky mezi tanci vyplněny byly 

národními zpěvy mládeže držící se v kole za ruce a točící se kolem máje. Nenucená zábava rozproudila se na všech 

stranách a nejvíce vyváděli rekruti na jaře odvedeni. Skuteční vojáci, kteří se dostavili ze svých posádek na 

pobožnost, těšili se zvláštní přízni ženského pohlaví. Někdy se objevili mezi chasou kazimírové, kteří rozjaření 

truňkem vyvolali hádku, která se vyvinula v pranici, kde se bojovalo proti všem pravidlům zápasnickým, až několik 

boulí a modřin je vzpamatovalo, že by se mělo zase tancovat. Po takové mezihře pokračovalo se v nevinném, 

radostném veselí dále.

FFaarrnnoosstt  VViiššňňoovvéé::  jjaakkéé  jjee  ppoozzvváánníí  
nnaa  VViiššňňoovvsskkéé  ppoossvvíícceenníí
Kolaudace kostela – tímto způsobem vznikla tradice posvícení, tedy 

výročí posvěcení kostela.

Hostem a tím, kdo bude letos sloužit slavnostní mši svatou v neděli 

17. října, bude P. František Nechvátal, farář v Dražovicích na 

Vyškovsku. Mše svatá bude začínat v 8 hodin.

Pokračování ze strany 1.
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JJSSDDHH  AA  SSDDHH  

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

14   29.08.2021 17:00:21          ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED TAVÍKOVICE (DOBRONICE)

15   31.08.2021 08:19:46          ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED TRSTĚNICE

16   09.09.2021 19:28:31          ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED MEDLICE

17   08.10.2021 09:37:47          TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU – ČERMÁKOVICE

VVoollbbyy  ddoo  PPoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnnyy  PPaarrllaammeennttuu  22002211    88..  aa  99..  řřííjjnnaa  22002211..  

ČČííssllaa  ppooppiissnnáá  nnaa  ddoommeecchh
Na úvod tohoto článku chci zdůraznit, že umístění tabulky na nemovitost s číslem popisným je pro vlastníka 

nemovitosti zákonnou povinností. 

Dokážete si představit, jak je obtížná jakákoliv distribuce, když někteří vlastníci tuto zákonnou povinnost 

nedodržují? Pokud si myslíte, že se ohrazuji pouze kvůli roznosu např. tablet jodidu draselného nebo 

volebních lístků či korespondence úřadu, tak to rozhodně není úplné. Vůbec nezávidím těm, co zajišťují 

roznos pošty. V zoufalé situaci se občas nachází ti, co doručují zásilky prostřednictvím různých 

doručovatelských služeb, zástupci společností zajišťujících dodávky energií, plynu, dalších služeb. Často se 

tak stává, že údaje o nemovitostech požadují získat na úřadě městyse. Toto omezuje nejen jejich práci, ale i 

práci úřadu.

Vlastník nemovitosti je totiž podle zákona o obcích povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými 

obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Porušení této povinnosti je postižitelné jako přestupek dle § 47 b odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

HHaassiiččii  VViiššňňoovvéé  ssee  ppřřiippoojjiillii  kk  ppiieettěě  zzaa  ddvvaa  mmrrttvvéé  
hhaassiiččee,,  kktteeřříí  zzeemmřřeellii  ppřřii  zzáássaahhuu..

Minutou ticha jsme dne 19.9.2021 ve 12:00 uctili památku 2 hasičů z JSDH Koryčany. 

Čest jejich památce.

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.  

SSttoollnníí  kkaalleennddáářřee  pprroo  rrookk  22002222
Městys Višňové v rámci připravovaného týdenního kalendáře na rok 2022 

pro Vaše domácnosti 

sděluje, že po korekturách 

je kalendář v tisku. Jeho 

roznos do Vašich 

domácností bude 

následovat po jeho dodání 

tiskárenskou firmou.

PPlláánn  kkuullttuurrnníícchh  aakkccíí
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 . 

 Výstava ovoce, zeleniny, květin a výtvarných prací    ČZS – 17. 10. 

Listopad

 Den válečných veteránů                     M, F – 14.11.

 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, ADVENT ZŠ, M, F – 28.11.

Výsledek voleb v procentech u nás
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VVyycchháázzkkyy  ssee  ppssyy  nnaa  vvooddííttccíícchh  
mmaajjiitteellůů  
V tomto příspěvku chci na základě požadavků oslovit 

chovatele psů, kteří se se svými psy pohybují na veřejných 

prostranstvích. Jejich drobní, ale především ti velcí psi, je 

obíhají, pobíhají, očuchávají všechno kolem včetně těch lidí, 

které potkají. Přitom všem je však jejich majitelé nemají ani 

na vodítku. 

Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 jsou stanovena 

pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Její 

porušování může být řešeno v rámci přestupkového zákona. 

Já se však obracím na Vás, chovatele, za všechny ty, kteří 

se na mne v této oblasti obrací. Vy, chovatelé, svým psům 

věříte, znáte je. Ale buďte ohleduplní a empatičtí, tzn. 

pochopte a vžijte se do člověka, který potká Vašeho „cizího“ 

psa, kterého máte bez vodítka nebo bez košíku. Ne každý z 

těchto lidí Vašim psům věří. Někteří z nich mají strach nebo 

za sebou velmi negativní zkušenost či dramatický zážitek. 

Zkuste to. Vcítit se. Pak porozumíte. Pak pochopíte a budete 

svého psa vodit na vodítku nebo i s košíkem. 

Děkuji Vám, chovatelům, za všechny ostatní občany.

EEnneerrggoorreeggiioonn
Energoregion 2020, jehož jsme spolu s dalšími 129 obcemi a městy v 20 kilometrovém pásmu Jaderné elektrárny 

Dukovany členové, má ze svých stanov hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné energetice a společně s 

elektrárenskou společností provozující JE Dukovany hledat řešení týkající se existence této elektrárny z hlediska 

ovlivňování života regionu po všech stránkách. 

Energoregion 2020 nejen v současně uplynulém čase pracuje v rámci svého poslání na plné obrátky. Na konci července 

svolal valnou hromadu. Jejím předmětem bylo především dostavba V. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Tento blok by 

kapacitně měl v budoucnu nahradit stávající I. a II. blok. Na valnou hromadu přizvaný ministr hospodářství Karel Havlíček 

zodpovídal otázky harmonogramu plánované dostavby vzhledem k jeho již současnému nastalému opoždění v některých 

jeho bodech týkajících se především tendru na dodavatele. Přítomen byl i předseda senátu Miloš Vystrčil, senátoři Žáková, 

Třetina, tajemník kraje Vysočina, hejtman JMK Jan Grolich a další. Samozřejmostí byla účast odpovědných pracovníků 

ČEZu, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Všichni zúčastnění se shodli na skutečnosti, že vzhledem k zachování energetické stability v České republice je nutné 

neztrácet čas v plánované dostavbě.

Energoregion se rovněž podílel svou účastí na jednání s kandidáty do Poslanecké sněmovny ČR za kraj Vysočina v otázce 

dostavby V. bloku. Všichni tito kandidáti, byť s určitými nuancemi, jsou pro zahájení dostavby.

Rovněž se Energoregion spolupodílel a zúčastnil kulatých stolů se zástupci potencionálních adeptů na dostavbu V. bloku. 

Tato jednání se uskutečnila na půdě Střední průmyslové školy Třebíč. Zde se představila se svými záměry nejen v oblasti 

vlastní stavby, ale především provázaností do oblastí pracovních příležitostí, ubytovacích kapacit regionu, bydlení v 

regionu, sociálních oblastí, oblastí kultury, ale i do sféry vzdělávání a školství, dopravy atd.   

Se zapojením se do těchto oblastí počítá francouzská EDF, která se představila 22. září. Korejská KHNP svůj prostor 

dostala již podruhé, a to 4. října.

Musíme si být plně vědomi dvou základních skutečností. V době intenzivní výstavby počítají obě společnosti se zapojením 

od 5 do 6 tisíc pracovníků na staveništi, což nebudou jen manažerští a odborní pracovníci uvedených firem, ale i 

subdodavatelské firmy s regionálními pracovníky, tzn. ekonomickou příležitost dostanou i naše české firmy s našimi 

pracovníky. 

Druhou základní skutečností je, že tato masa lidí bude potřebovat mít své zázemí a svou kupní silou naplnit své potřeby 

spojené nejen s pracovním nasazením.

Energoregion zastupuje a hájí „svých necelých sto tisíc občanů“ i v oblastech dalších. Byl to on, kdo pro vás zajistil roušky. 

Za jeho podpory jsme v letošním roce pořídili v rámci malé komunální techniky pro obec mulčovat.

Z toho, jak je výše uvedeno, vyplývá, že místopředsednická pozice v tomto svazku, kterou zastávám, má svůj 

nepřehlédnutelný význam, má své výhody, má své povinnosti.   

DDaanníížž  
I v tomto svazku obcí vedle členství zastáváme 

předsednickou pozici. O tom, že takového postavení, být 

blízko informacím, je výhodou, nemusím zmiňovat. I v 

letošním roce jsme pro naše odpadové hospodářství 

dotačně prostřednictvím Daníže získaly požadované a 

potřebné kontejnery na jednotlivé odpadové komodity, které 

bychom za jiných okolností museli pořizovat přímým 

nákupem.

ÚÚŘŘEEDDNNÍÍ  HHOODDIINNYY  ––  úúřřaadd  mměěssttyyssee,,  
mmaattrriiččnníí  úúřřaadd,,  ssttaavveebbnníí  úúřřaadd  
Matrika, ev. obyvatel, pokladna – Ing. Ludmila Czudková 739 007 848

Pondělí:              7:30 – 11.30       12:30 – 15:30

Středa:         7:30 – 11.30       12:30 – 15:30

Stavební úřad – Ing. Josef David 736 509 522

Pondělí:              7:00 – 11.30       12:30 – 15:30

Středa:         7:00 – 11.30       12:30 – 16:30

Místní poplatky, podatelna – Bc. Michaela Lesniaková 739 007 848

Pondělí:                7:30 – 12:00        12:30 – 14:00

Středa:                  7:30 – 12:00        12:30 – 14:00

Starosta:            Mgr. Vladimír Korek    602 640 403

Místostarosta:   Pavel Havelka                736 531 841

Hlavní účetní:   Jana Svobodová 724 541 056

IInnffoorrmmaaccee  zz  hhllááššeenníí  mmííssttnnííhhoo  rroozzhhllaassuu
Informace, které jsou Vám, občanům, poskytované prostřednictvím obecního rozhlasu můžete získat, pokud si na 

webových stránkách městyse Višňového pod hlavičkou „Hlášení místního rozhlasu“ znovu přehrajete vlastní hlášení. 

Nebo druhou možností je, když na úřadě městyse požádáte o zasílání hlášení prostřednictvím emailu. Po podání této 

žádosti Vám bude hlášení v textové podobě zasíláno pravidelně na Vaši emailovou adresu.

OOddppaaddoovvéé  hhoossppooddáářřssttvvíí  
Svoz komunálního odpadu byl prováděn v daném čtrnáctidenním cyklu.

V rámci Sběrného dvora je komoditou s největším nárůstem objemu velkoobjemový odpad. Tři kontejnery byly odvezeny v polovině července, tři vanové kontejnery byly odvezeny v 

polovině září. Další tři kontejnery jsou objednány na odvoz po posvícení. To je časové rozpětí čtyř měsíců. Když se vrátíme o několik roků dříve, tak se velkoobjemný odpad vyvážel dvakrát 

ročně. 

Další komoditou jsou pneumatiky. V minulém zpravodaji jsem uváděl, že jich bylo 170 ks odvezeno na začátku června. Na začátku října bylo odvezeno dalších více jak 170. V srpnu bylo 

nutné nechat svozovou firmou AVE odvézt nebezpečný odpad. Biologický odpad ukládaný do dvou vanových kontejnerů je odvážen v období podzimu častěji, a to co čtrnáct dnů.

Ukládat na sběrném dvoře mají občané Višňového. Tato možnost neplatí pro cizí občany a především pro OSVČ, kteří mají mít uzavřeny smlouvy na odvoz a likvidaci přímo se svozovou 

firmou. Na kontrolu likvidaci odpadů živnostníků a firem se připravuje svým zaměřením živnostenský úřad. Tyto kontroly by rozhodně měly přinést vedle pořádku v těchto záležitostech i 

snížení objemu odpadů procházejících přes Sběrný dvůr Višňové. 

Zastupitelstvo městyse Višňového na svém zasedání 23. 9. 2021 schvalovalo výši a způsob platby za odpady pro občany v roce 2022. Zastupitelstvo zachovalo platbu na občana. Dle 

uváděného zvýšení plateb za odpady firmou AVE pro rok 2022 o 15 %, odsouhlasilo shodné navýšení i pro poplatek na občana, který bude v roce 2022 činit 740 Kč. Musíme však uvést i 

další skutečnost. V současných dnech se předpokládá pro českou 

ekonomiku navýšení cen pohonných hmot, z nichž vyvozuje firma 

AVE další nárůst cen za jednotlivé svozy, uložení a likvidaci odpadů 

pro obce v řádu cca 10 %.

Všeobecný nárůst cen v naší ekonomice, evropské ekologické 

trendy a požadavky na recyklaci odpadů budou i nadále zvyšovat 

náklady na likvidaci všech odpadů. O tom není třeba diskutovat. 

Tyto náklady jsou automaticky přenášeny na producenty těchto 

odpadů. 
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ZZáássiillkkoovvnnaa  vvee  
VViiššňňoovvéémm  
V pátek 13. září byl ve Višňovém u 

nákupního střediska instalován Z

BOX Zásilkovny. Vzhledem k velkému 

zájmu jsme na smluvně uzavřenou 

instalaci tohoto boxu čekali téměř půl 

roku. Instalací však není ZBOX 

okamžitě v registru provozovaných. 

Na základě informací obchodního 

zástupce firmy sděluji, že višňovský 

ZBOX je pro objednávky zboží 

dostupný od pondělí 11. 10. 2021. 

MMuullttiiffuunnkkččnníí  kkuullttuurrnníí  cceennttrruumm  
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že naše žádost o dotaci adresovaná na Ministerstvo 

pro místní rozvoj nebyla zařazena mezi žádosti, které budou finančně vykryty. Poté jsme spolu se starosty 

okolních měst a obcí žádali ministryni o vytvoření pořadníku. Bohužel žádost byla zamítnuta. 

Na závěr letošního roku jsme předpokládali, že opět firma Grantech, s.r.o. Moravské Budějovice upraví žádost 

pro splnění požadavků letošních dotačních titulů tohoto ministerstva. Ono nás předběhlo však ministerstvo, 

které upravilo podmínky tak, aby bylo nereálné žádat. 

OOpprraavvaa  bbuuddoovvyy  čč..  pp..  112277    vvýýddeejjnnaa  jjííddeell  vv  bbuuddoovvěě  MMŠŠ
Součástí a jeden z důvodů uceleného projektu na Opravu budovy č.p. 127 byla i oprava výdejny jídel v budově 

mateřské školy. Uvedený projekt v sobě dále zahrnoval opravu střechy, novou fasádu se zateplením a řešení 

vlhkosti kolem budovy s odvedením dešťových vod. Projektová dokumentace byla podkladem 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. Pro rok 2022 upravilo podmínky dotačního 

titulu tak, že tento projekt nemůžeme žádostí přihlásit. 

Vzhledem k tomu, že požadavek části tohoto projektu „Oprava výdejny jídel“ plynul z kontrolních zápisů krajské 

hygienické stanice, rozhodli jsme se pro jeho realizaci z vlastních zdrojů. V průběhu letních prázdnin firma 

VALDASTAV s.r.o. prováděla veškeré požadované stavební úpravy, při nichž byla nově vystavěna celá 

kuchyňská část 

výdejny, včetně 

vybavení a doplnění 

vybavení. Práce byly 

dokončeny firmou v 

termínu. Provedení 

vykázala i úsporu 

oproti smluvnímu 

ujednání prací.

Od září tak děti v 

mateřské škole 

svačí a obědvají v 

nově opravené 

jídelně.

MMííssttoo  pprroo  ppřřeecchháázzeenníí  uu  kkiinnaa
V průběhu uplynulých let byl vybudován 

chodník podél zámecké zdi, na který na 

protější straně obec navázala 

vybudováním části chodníku tak, aby tyto 

dva chodníky na sebe hladce 

navazovaly. Byť jsme požádali o 

vytvoření místa přechodu pro chodce v 

tomto prostoru, naše žádost nebyla Dopravním inspektorátem PČR Znojmo 

kladně posouzena. 

V letošním roce jsme požádali o finanční podporu Nadaci ČEZ, abychom 

toto místo, chodci velmi frekventované, a přitom ve stínu vzrostlých stromů 

poměrně tmavé, nasvětlili. Nadace ČEZ naši žádost s názvem „Nasvětlení 

místa pro přecházení, Višňové“ podpořilo. Díky těmto finančním 

prostředkům firma MORES Višňové vybudovala plně funkčně odpovídající 

přechodové osvětlení pro toto místo. 

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. 

Rozsahem celá tato III. etapa opravy chodníku ke škole realizovaná 

firmou VALDASTAV s.r.o. zahrnuje vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby ve směru kolem 

dětského hřiště k přechodu pro děti ke školním šatnám. Součástí je i nové položení zámkové dlažby i ve 

směru k parkovišti za školou a k fotbalovému hřišti. Místa sjezdů od rodinných domů budou tvořena silnější 8 

cm dlažbou. Již prováděnou částí této etapy je chodník před školou s novými obrubami. 

Nově položený chodník ze zámkové dlaby nahradí ten stávající. Ten na nerovném povrchu s rozličně širokými 

mezerami mezi dlaždicemi. V obdobně velmi neuspokojivém stavu je i chodník v Dědině. Jeho oprava je 

plánovaná na příští kalendářní rok. 

OOpprraavvaa  kkaannaalliizzaaččnníí  vvppuussttii  ddeeššťťoovvéé  
kkaannaalliizzaaccee  vv  NNoovvéé  uulliiccii
V průběhu uplynulých dnů provedla na základě objednávky firma 

VALDASTAV s.r.o. opravu propadlé kanalizační vpusti v Nové ulici. Rozsah 

prací byl daleko větší, než se původně očekávalo. Po odkrytí se ukázalo, 

že je třeba opravit a usadit nejen rošt kanalizační vpusti, ale je nutné 

opravit i nefunkčních několik metrů dešťové kanalizace.
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28. říjen  DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Nezávislost Československa byla prohlášena 28. října 1918 pětičlenným Národním 

výborem v Praze. V tento den současně zahájila v Ženevě delegace Národního výboru 

vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje 

Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného Československého státu. Nový 

stát se stal republikou. 

Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon o zřízení samostatného státu 

československého. Tentýž den byli do Národního výboru přibráni 4 zástupci, zástupci 

Němců a Maďarů nebyli přizváni.

17. listopad  DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Pohřeb Jana Opletala 16. listopadu 1939. V noci z 16. na 17. listopadu provedly nacistické 

bezpečností složky razie v Praze, Brně a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí studentských 

organizací a internovat ostatní studenty. Devět představitelů studentských vůdců bylo bez 

soudu popraveno v Ruzyňských kasárnách. Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté 

převezeno do koncentračního tábora.

V roce 1941 Mezinárodní studentská rada přijala takzvané Prohlášení spojeneckých 

studentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo tento den Mezinárodním dnem studentstva.

Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy připomínka 50. výročí nacistických 

represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. Po skončení oficiální části 

demonstrace, které se zúčastnilo cca 10 000 lidí se dav neplánovaně vydal do centra 

města. Přibližně polovina lidí pokračovala směrem na Karlovo náměstí. Následnými 

událostmi policejní kordony uzavřeny demonstrující. V dalším dění se situace změnila a 

policejní kordony prostor zahustili. Pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti a Odbor 

zvláštního určení následně začaly demonstrující surově bít obušky. – Začala sametová 

revoluce.

Dne 2. března 2016 schválila Poslanecká sněmovna přejmenování státního svátku. Pokud 

by tento návrh úspěšně prošel legislativním procesem, nesl by svátek nově název 

„Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii”. O dva roky později se 

změnil název svátku na „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 

studenstva“.

SSttááttnníí  ssvvááttkkyy  ––  zzáářříí,,  řřííjjeenn,,  lliissttooppaadd
28. září  DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
– je dnem české státnosti – český státní svátek. Toto 

datum je zároveň svátkem sv. Václava, který byl 

přemyslovským knížetem. Svatý Václav je patronem Čech 

a Moravy a jedním z tradičních symbolů českého státu. 

Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za 

účasti Václavova bratra Boleslava. Někdy se k tomuto datu 

také připomíná rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta 

Libice a vyvražděna většina Slavníkovců, což v důsledku 

vedlo k upevnění raného českého státu.

Teorie původu Přemyslovců

Existují různé teorie původu dynastie Přemyslovců. Jednou 

z možností je její moravský původ. Podle teorie historika 

Lubomíra E. Havlíka, podporované J. Zástěrou a částečně také L. Galuškou, byl kníže Bořivoj 

synem moravského knížete Rostislava, přičemž tamní dynastie (Mojmírovci) mohla pocházet 

až od prvního slovanského vladaře Sáma, který je ztotožňován někdy také s Přemyslem jako 

zakladatelem státu.

Bořivoj I. byl první historicky doložený český panovník pocházející z rodu Přemyslovců. 

Kronikář Kosma ho uvádí jako syna bájného knížete Hostivíta.

Jeho manželkou byla Ludmila, která byla první osoba v českých dějinách prohlášená za 

svatou, dcera pšovského či lužickosrbského knížete Slavibora. Jeho syny byli Spytihněv I. a 

Vratislav I., vnuky pak svatý Václav a Boleslav I.

Po celou svou vládu Bořivoj podporoval velkomoravského knížete Svatopluka I., v roce 872 

pravděpodobně bojoval na jeho straně v bitvě u Vltavy proti franckým vojskům vedeným 

mohučským arcibiskupem Liutbertem, a to společně s pěti dalšími knížaty Svatoslavem, 

Vitislavem, Herimanem, Spytimírem a Mojslavem. V sedmdesátých nebo osmdesátých letech 

přijal společně s manželkou Ludmilou na Moravě křest z rukou arcibiskupa Metoděje. Po 

návratu do Čech však vypuklo proti němu povstání, vedené jakýmsi Strojmírem. Bořivoj uprchl 

na Moravu a až se Svatoplukovou pomocí se znovu stal českým knížetem. Za jeho vlády byly v 

Čechách postaveny první kostely, a sice kostel svatého Klementa na Levém Hradci a kostel 

Panny Marie na Pražském hradě. Po jeho smrti nebyli jeho synové ještě dospělí, proto se 

českým knížetem stal velkomoravský kníže Svatopluk.

VVyycchháázzkkoovvéé  ttrraassyy
Údržba obce po jednotlivých etapách připravuje podmínky 

jednotlivých úseků první vycházkové trasy kolem 

Višňového. 

Vycházkové trasy budou tvořit cesty, cestičky, 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 nebo cykloturisticky na 

tuto trasu v kterémkoliv místě, dojdete po jejím absolvování 

do shodného místa. Cílem je potkat spoustu místně 

zajímavých míst, na které především hosty a návštěvníky 

upozorní další značení.

Prostor pod zámeckým parkem kde vznikne lávka

OObbeeccnníí  lleess
Informace týkající se obecných lesů můžeme rozdělit do 

dvou oblastí. První je těžba suchých, především borových 

a modřínových dřevin. O těch jsme Vás informovali již v 

počátku roku.

Druhou oblastí je výsadba nových lesů. Ta letošní činila 

více jak 12 tisíc dubů zimních. Samozřejmě bylo nutné i 

novou výsadbu vyžínat. Se zodpovědností můžeme Vás 

informovat o tom, že více jak 2 ha byly řádně zalesněny a 

částečně zaploceny.

DDiivvaaddlloo  ooppěětt  vv  oohhrroožžeenníí!!
Reprodukční číslo, které ukazuje na šíření nákazy koronavirem, stále stoupá. Těžko se v této situaci plánuje kulturní vyžití. Lze 

očekávat, že budou přijímána další opatření. Již v této době jsme byli nuceni, po vzájemné dohodě, přehodnotit a odložit 

plánovanou návštěvu Ochotnického spolku Sebranka z Daruvaru z 24. 10. t.r. na příští rok 2022. Je nám to velmi líto, ale 

situace je nejistá. Problémy se vyskytují i přímo v našem divadelním spolku. V měsíci září nečekaně odešel jeden z našich 

kamarádů a herců Jenda Jelínek. Nikdy nezapomeneme. Bohužel, přichází i různé nemoci, které nedovolí a brání hercům v 

nácviku divadelní hry. Chtěli bychom už konečně hrát, protože máme divadlo rádi. Vzhledem k okolnostem plánujeme zahrát 

představení naší poslední hry „Krajánek a jeho dítě“ v měsíci březnu  dubnu příštího roku 2022. Jsou to další množné 

náhradní termíny. Uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet.

Sledujeme také vývoj činnosti Národního divadla v Brně. Ve spolupráci s Úřadem městyse ve Višňovém, bychom rádi v měsíci 

listopadu či začátkem prosince 2021, uspořádali zájezd do Národního divadla na některé z jejich činoher. Jenom nevíme, zda 

bude z řad našich občanů o tento zájezd zájem. Cena představení se pohybuje v rozmezí 300  500 Kč. Váš předběžný zájem 

sdělte v termínu do 20.10.2021 na úřadě městysu.

Marie Machová

vedoucí divadelního spolku

PPoodděěkkoovváánníí  zzaa  ddlloouuhhoolleettoouu  pprrááccii
Úřad městyse, pracovníci, zastupitelé a kolegové děkují paní Miluši Indrové za její dlouholetou práci na pozici matrikářky, 

pokladní a referentky. Spoustu let její tvář patřila neodmyslitelně k práci úřadu ve Višňovém. Do další etapy jejích života jí 

přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu do dalších let. 



PPaarrkkoovváánníí  nnaa  cchhooddnnííccíícchh,,  vv  zzeelleennii
Obracím se na řidiče, kteří parkují svá vozidla porůznu v obci, hlavně tam, kde by neměli. 

Obec postupem času buduje po obci parkovací plochy a parkoviště, která jsou prvořadě určena pro 

hosty a návštěvníky obce, neboť každý vlastník vozidla by měl hledat „útočiště“ pro svůj automobil na 

svém pozemku, ve své garáži. Ano, vím, že úplně každý tuto možnost nemá. V takovém případě by 

měl parkovat tak, jak je zvykem v moderní kulturní společnosti.

Prosím Vás, do prostor k parkování nepatří: chodníky, prostory určené pro chodníky, veřejná zeleň, 

travnaté plochy, místa, která se pak stávají nepřehledná nebo neprůjezdná.

Pokud nám někdo vysvětluje, že se jedná o služební vozidlo, ve kterém má dotyčný pracovník 

spoustu vybavení, tudíž na ně musí vidět, pak ať takové vozidlo nechá zaparkované ve své firmě.

V souvislosti s parkováním zemědělské, pracovní a ostatní techniky Vás chci upozornit na platnou 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku, která vedle poplatku ze psů, řeší možnosti, 

způsoby a poplatky za užívání veřejného prostranství. Řeší však i parkování zemědělské, pracovní a 

ostatní techniky, pro něž jasně vymezuje místo pro parkování – Ovčírna.

VVýýssaaddbbaa  oovvooccnnýýcchh  
ssttrroommkkůů  ddoo  aalleejjee  nnaa  
cceessttěě  kk  lleessuu
V průběhu podzimu připravujeme dosadbu dalších 

ovocných stromků do aleje podél cesty k lesu. 

Jedná se o výsadbu po levé straně cesty ve směru 

od obce.  

V měsíci dubnu zde bylo vysazeno prvních devět 

ovocných stromků do aleje na pravé straně. Těmito 

stromky začala I. etapa dosazování této historické 

aleje. I přes veškerou péči se jeden strom neujal. 

Cesta u začátku lesa je doplněna velmi pěkným 

posezením určeným k odpočívce turistů a 

cykloturistů, které je doplněno nádherným zvířecími 

dřevosochami z dílny Martina Lichevníka.  
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ZZaahháájjiillii  jjssmmee  nnoovvýý  šškkoollnníí  rrookk
Milí přátelé, v minulém čísle zpravodaje jsme vám slíbili informace o zahájení školního roku a tak vám 

je přinášíme:

Nový školní rok jsme zahájili ve středu 1. září společným setkáním před historickou budovou školy. 

Toho se zúčastnilo 174 žáků, 23 pedagogů, 11 dalších pracovníků školy, nemálo rodičů a několik 

přátel višňovské školy. Ředitel školy všechny přivítal, zvláště pak nové tváře – 13 prvňáčků, 5 šesťáků, 

kteří do naší školy přestoupili z Trstěnic, 1 páťáka a 2 paní učitelky. Pan starosta dětem i pedagogům 

popřál úspěšný a hlavně „prezenční” školní rok a pak už se natěšení žáci se svými třídními učiteli 

odebrali do krásně uklizených a pečlivě připravených tříd. V mateřské škole na náměstí nový školní 

rok přivítalo 47 dětí, 5 pedagogů a paní školnice, i tam si první společný poprázdninový den náležitě 

užili. 

Než mohly děti do lavic zasednout, bylo zapotřebí vykonat spoustu prací, které probíhaly celé 

prázdniny. Vše začalo hned 1. července, kdy se rozeběhla rekonstrukce jídelny a výdejny v mateřské 

škole a zároveň inovace mnoha prostor základní školy. Konkrétně se jedná o výměnu podlahy, 

instalaci klimatizace a vestavěné skříně v počítačové učebně, rekonstrukci schodiště v nové budově, 

upraven byl prostor před školní dílnou a do několika učeben byly pořízeny dotykové panely, 

přestěhován byl školní archiv. Na všechny práce navázal generální úklid a 23. srpna mohl začít tzv. 

přípravný týden a to společnou poradou a školením všech zaměstnanců organizace. Součástí 

samotného přípravného týdne bylo nejenom chystání tříd, veškeré dokumentace a povinného 

testování, ale také několik seminářů v rámci kolegiální podpory, které byly zaměřené na využívání 

pomůcek či aplikací ve výuce. Ve středu školu navštívila redaktorka Českého rozhlasu (reportáž byla 

odvysílána 26. srpna). Ve čtvrtek proběhl praktický seminář ve školní jídelně zaměřený na přípravu 

salátů a slaných bezmasých jídel, které budou postupně zařazovány do školního jídelníčku. Vedla ho 

naše dlouholetá spolupracovnice Mgr. Andrea Hrušková za Skutečně zdravé školy. Úplný závěr týdne 

jsme věnovali posilování týmového ducha na společném turistickém výletě v Národním parku Podyjí. 

Začátek školního roku byl poznamenán celoplošným testováním žáků (3 x) a zpřísněnými 

protiepidemickými opatřeními, ale i přesto proběhlo několik zajímavých aktivit. Proběhly volby do 

žákovského parlamentu a preventivní program s názvem NEBOJ SE, který byl zaměřen na 

problematiku domácího násilí. V rámci výuky náboženství se žáci 3. a 4. ročníku vypravili do brněnské 

katedrály sv. Petra a Pavla, kde na ně čekal bohatý program, prvňáčci se naučili svoje první písmenka, 

třeťáci uspořádali soutěž v pečení švestkového koláče a oslavili jsme svátek sv. Václava. I letos jsme 

zapojeni do Školního projektu, ve kterém žáci školy dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. Starší 

žáci realizují několik projektů: Levandulový památník (7. a 8. ročník), úprava prostoru mezi školním a 

fotbalovým hřištěm (7. ročník), Extra třída (9. ročník). Se začátkem října se rozběhla činnost 

zájmových kroužků, vzdělávacích kurzů pro dospělé i univerzity třetího věku (bohužel distančně). 

Všichni si přítomnost ve škole užíváme a věříme, že to tak bude i nadále.

Přejeme vám pěkný podzim.

Vedení školy

Drakiáda na Staré hoře

Návštěva dětí z mateřské školy na 
zahradě pana Františka Illka 



SSttrroommoořřaaddíí  nnaa  SSttaarréé  hhoořřee
I v letošním roce se nám podařilo získat 

finanční podporu Nadace ČEZ na 

dokončení stromořadí na Staré hoře. 

Podél cesty tak přibude dalších 17 

stromů javorů babyk. Ty navážou na již 

vysazené stromy v loňském roce. 

Díky podpoře Nadace ČEZ tak můžeme dokončit vytvoření 

babykového stromořadí podél cesty na Staré hoře. Cesty, která přivádí 

všechny návštěvníky k tomuto koutu nádherné přírody. Touto cestou 

navštívíte vyhlídku na samotném vrcholu s neopakovatelným 

výhledem do krajiny, 

vede Vás k již několik let 

vysázenému biocentru, 

vede vás k přírodně 

vznikajícímu koutu 

přírody pod samotnou 

vyhlídkou.

Vybraná firma KAVYL z 

Mohelna zde v souladu 

s Plánem místního 

územního systému 

ekologické stability 

Višňové dosadí dané 

stromy v závěru tohoto 

roku.
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ZZáákkllaaddnníí  oorrggaanniizzaaccee  ČČeesskkééhhoo  zzaahhrrááddkkáářřsskkééhhoo  ssvvaazzuu  VViiššňňoovvéé  
Základní organizace zahrádkářů ve Višňovém byla založena 1. ledna 1962 a v současné době má 34 

členů.  V minulosti to byla čistě záležitost mužů pěstitelů ovoce.  Ale dnes se můžeme pochlubit, že v 

naší organizaci pracuje 14 žen, a to je více než 40 procent. Činnost je tak už více rozmanitá, a tak se 

vedle ovoce jedná také o zeleninu, květiny a drobné ovoce. V neposlední řadě také o okrasné 

zahrádky a balkony a okna našich domů. Rok 2020 a letošní byly pro naši organizaci (stejně jako 

ostatní zájmové spolky  fotbalisty, divadelní spolek, hasiče atd..) velmi náročné ze známého důvodu 

pandemie Covid 19. My jsme už dvakrát museli zrušit tradiční oblíbenou akci Výstavu vín.  V roce 2019 

jsme společně oslavili pořádání již 40 ochutnávky vín ve Višňové. Na toto přerušení chceme v příštím 

roce znovu navázat, ale bude to hodně náročné!  Ale jsme odhodláni v případě příznivých zdravotních 

podmínek o Velikonocích 2022 41. Výstavu vín opět uspořádat.

MOŠTOVÁNÍ

ZO zahrádkářů ve Višňovém provozuje také v letošním roce naši „moštárnu".  Zahájili jsme 17. září 

2021 a lisujeme jablka, hrušky, hrozny, mrkev i červenou řepu a jejich směsi. Moštárna je z velké části 

hojně využívaná především přespolními zákazníky z širokého okolí.   Občany Višňového je zřejmě 

využívaná druhá možnost zpracování nestandartního ovoce formou výroby destilátů.  Ale bylo by jistě 

škoda toto ovoce odkládat doma do kompostéru případně (jak se také děje) do obecního dvora do 

kontejneru. Moštujeme každý pátek od 16 hodin.  V případě zájmu je možno domluvit také mimořádný 

termín na telefonu 725 113 825 Václav Adámek. Pro všechny 

občany nabízím možnost odebrat výlisky ovoce pro krmení 

hospodářskými zvířaty nebo velmi vhodné je tyto přimíchávat 

do kompostérů které máme skoro každý doma!

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN A VÝTVARNÝCH 

PRACÍ

Základní organizace ČZS Višňové uspořádá 17. října 2021, to 

je o posvícení další výstavu ovoce, zeleniny, květin a 

výtvarných prací žáků mateřské a základní školy. Výstava se 

uskuteční poprvé v prostoru nové zasedací místnosti HZS 

Višňové. Koná se tak z důvodu pronájmu tradičních prostor v 

přízemí Jednoty Višňové novému nájemci. Prosíme všechny 

členy zahrádkáře o dodání svých výpěstků. Prosíme také o 

výstavní vzorky všechny občany Višňového a jejich příbuzné 

a známé. Zveme Vás všechny, přijďte se na tyto krásné 

exponáty podívat. Potěšit se, inspirovat a svou účastí a 

dobrovolným vstupným přispějete na dar po žáčky mateřské 

školky. Můžete se také těšit na ochutnávku burčáku.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ A RODINNÝCH 

PŘÍSLUŠNÍKŮ.

Každoročně náš program zakončujeme přátelským setkáním členů a rodinných příslušníků ve vinném sklípku. Tam při dobrém vínku zhodnotíme, co jsme dobře v uplynulém roce zvládli, co 

se nám také moc nepovedlo! Ale vždy zažíváme příjemné chvíle ve společenství. Navzájem se pochlubíme a také i postěžujeme (hlavně co nás bolí a kde píchá).  A také rádi končíme 

zpěvem našich krásných moravských písniček. 

Přijďte mezi nás!  Rádi Vás přivítáme ať už jako nové členy případně jako příznivce. 

Václav Adámek  předseda ZO ČZS Višňové 

PPrrááccee  úúddrržžbbyy  
V oblasti práce údržby se v oblasti péče o 

stromy, zeleň, veřejná prostranství přehoupla 

z rozvitého léta do nastupujícího podzimu. V 

praxi ve velmi zjednodušeném výroku to 

znamená ukončení sečení trávníků, které 

přejde v „nekonečné“ hrabání listí, ze zalévání 

stromů a jejich ošetřování péče přejde do 

výsadby nových stromů v oblasti péče o 

chodníky, místní komunikace, parkovací 

plochy se vedle jejich úklidu připravit i na jejich posyp v zimním čase.

V průběhu uplynulého času se pracovníci údržby věnovali velkému množství úkolů. V oblasti sečení travnatých 

ploch to byla údržba zeleně v celé obci, ale také sečení kolem rybníka Jazírka, v oploceném objektu vrtu pitné vody, 

v prostorách pod Ovčírnou a plochy Staré hory. Jedná se o hektary ploch. 

Bylo třeba se věnovat i čištění regulace, dešťových kanálů a horských vpustí. Opakovaně úklidové práce a 

údržbové práce prováděli pracovníci na chodnících a místních komunikací. Údržbu záhonů a veřejných prostranství 

měly po celou dobu na svých bedrech především ženy z údržby.

V otázkách provozu sběrného dvoru se prováděla nakládka nebezpečného odpadu. Odvoz velkoobjemového 

odpadu není jednodenní záležitostí, neboť kontejnery firmy AVE Třebíč je nutné vyskládat natolik dobře, aby z 

prostor dvora zmizel co největší objem odpadu této komodity. Rovněž svoz papíru, který organizovala škola a 

následně městys se školou si vyžaduje svozy papíru z jednotlivých částí obce. Narůstající objemy dřevní hmoty na 

sběrném dvoře je třeba opakovaně štěpkovat. 

V oblasti přípravy vycházkových tras začala údržba obce připravovat první úseky. Z úkolů posledních dnů se 

například jedná o přípravu volební místnosti.

Po skončení prací při opravách školní jídelny v budově mateřské školy nastoupili pracovníci údržby, aby navozili 

zpět nábytek a vybavení, které před zahájením prací odstěhovali. Tomu však předcházely úklidové práce žen z 

údržby.  



dlouhotrvajících silných mrazech namrzá, může dojít k tvorbě mrazových trhlin.

Strom přirozeně nevytváří jedinou průběžnou osu od báze kmene do vrcholu koruny, ale v dolní 

polovině se rozděluje do několika kosterních větví stejné dominance.

Dřevo pajasanu je světlé s nevýraznou kresbou, výrazně aromatické, syrové je cítit myšinou 

(jeden ze spolehlivých determinačních znaků v bezlistém stavu). Dřevo je dále poměrně měkké a 

extrémně křehké, velmi dobře štípatelné. Snadno se láme, nejen v defektních větveních, ale i ve 

zcela zdravých místech. Nejčastěji se lámou štíhlé větve s velkou váhou na koncích, zejména pří 

torzním zatížení v důsledku silného větru, sněhu či mrazu. Díky křehkosti dřeva se větve 

nezatrhávají a po odlomení okamžitě padají k zemi. Rizikovým obdobím z hlediska zlomů 

zdravých větví je druhá polovina května až první polovina července a období hlubokých mrazů či 

hustého mokrého sněžení.

Závěrem sděluji, že pro nás Ing. Jaroslav Krejčí – krajinářský architekt a projektant územních 

systému ekologické stability – vypracuje plán osázení celého návesního prostoru u nákupního 

střediska. 

PPaajjaassaann  žžlláázznnaattýý  ––  nnáávveessnníí  pprroossttoorr  uu  
oobbcchhooddnnííhhoo  ssttřřeeddiisskkaa  
Již v minulém čísle zpravodaje jsem v článku Zeleň upozorňoval na zdravotní stav a 

kondici pajasanu žláznatého vzhledem k jeho životnosti. Za úřad městyse Višňové jako 

věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny nesu zodpovědnost za 

tento stav. 

Na předmětný strom bude vydáno povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les. 

Musím i přiblížit skutečnost z roku 2009, kdy ve Zlíně se pajasan žláznatý obdobného 

stáří a vzrůstu rovněž jevil jako zdravý strom. Za smrt dvou chlapců byli obviněni tři 

pracovníci magistrátu. 

Vyjádření krajináře a arboristy Ing. Jaroslava Krejčího uvádí:

„Předmětný pajasan se v místě návsi dožívá růstového maxima – prakticky jde u tohoto 

krátkověkého stromu o fázi stáří (senescenční strom), který již dávno splnil všechny 

očekávané funkce.  U stromu bude již pravidelně docházet k odlamování větších i 

menších větví, což je velmi nebezpečné v souvislosti s okolním prostorem, kde si 

často hrají děti nebo procházejí chodci k prodejně potravin nebo směřují k zámku.

Tento ´starý´ strom již nemůžeme ošetřit milosrdným arboristickýcm ošetřením 

(třeba prořezáním), protože pajasany obecně řez opravdu „nemilují“ – řezné rány 

rychle podléhají hnilobám dřeva a vytvářejí otevřené dutiny, které mohou být 

příčinou statického selhání. 

Vzhledem ke své schopnosti agresivního šíření klíčících semen roznášených 

větrem představuje strom značné riziko pro celé území zámeckého parku. 

Nebezpečí spočívá ve schopnosti stromu tvořit velké množství výmladků a dalšího 

roznášení semen. Tento dospělý strom může za rok vyprodukovat až milión semen, 

které při rozfoukání větrem mohou osídlit kromě zámeckého parku i návesní 

prostory Městyse. Tam kde se pajasan usídlí, bývá velmi těžké se ho následně 

zbavit.

Dendrologie stromu

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – pajasan žláznatý  Pajasan žláznatý je velmi 

rychle rostoucí strom s délkovým přírůstem nejmladších výhonů kolem

1,52 m za vegetační období. Je krátkověký, ve městech se dožívá kolem 5060 

let. Strom je nenáročný na půdu, dobře snáší vedro a sucho i zasolení půdy, dobře 

roste i ve zpevněné ploše, avšak svými kořeny ji může snadno nadzvedávat a 

poškozovat. Samovolně se rozšiřuje do okolí díky pravidelné tvorbě velkého 

množství dobře klíčících semen roznášených větrem. Teplomilný druh, v 

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

Opět uplynul půl rok a na konci měsíce října nás čekají odečty vodoměrů za letní 

odečtové období. Pokud nedojde k nějakému výraznému omezení, proběhnou tentokrát v 

plném rozsahu a bez jakýchkoli samoodečtů. Faktury můžete očekávat na přelomu 

listopadu a prosince. SIPO bude strženo až v měsíci lednu 2022.

Ceny jsou stále stejné. Vodné 24 Kč/m3, stočné 32 Kč/m3.

Jakmile budou odečty provedeny, zabezpečte si prosím vodoměrné šachty proti 

zamrznutí.

Děkujeme.

V měsíci listopadu uplyne 15 roků od uvedení naší čistírny odpadních vod do provozu. I 

po 15 letech je naše ČOV v dobré kondici. To nám potvrzují i náhodní návštěvníci, kteří 

občas na naši čistírnu zavítají.

Čistírenské klima je velice agresivní zejména vůči výrobkům z plastů a některých kovů. To 

se projevuje jejich křehnutím a oxidací. Tyto nežádoucí účinky se snažíme eliminovat 

prováděním pravidelných revizí a kontrol. Mezi ně patří revize elektro. Při nich se vždy 

nacházejí většinou začínající závady způsobené právě křehnutím plastů a oxidací kovů. 

Závady průběžně odstraňujeme, aby nepřerostly do závad závažnějších. Dále provádíme 

pravidelně servis kompresorů, servis a výměnu olejů v důležitých čerpadlech a míchadle 

v aktivační nádrži. Před měsícem nám servisní firma provedla výměnu ložisek odstředivky 

kalů. U původních ložisek již docházelo k nadměrnému zahřívání, proto jsme se rozhodli 

pro preventivní výměnu.

Na příští rok chystáme první velkou akci spojenou s celkovým odstavením ČOV. Půjde o 

výměnu aeračních (provzdušňovacích) armatur. Ty dodávají kyslík bakteriím do aktivační 

nádrže. 15 až 16 roků je pro tyto armatury maximální délka jejich životnosti. Potom už 

velmi klesá jejich účinnost a naopak roste spotřeba el. energie, kterou spotřebovávají 

kompresory pro to, aby bakteriím dodaly potřebné množství kyslíku pro jejich život a 

práci. V současné době prověřujeme možnosti náhrady a kapacity dodavatelských firem. 

Délka výměny bude jedním z důležitých kritérií výběru, protože odstavení ČOV nám bude 

povoleno pouze na nezbytně nutnou dobu.

Za to, že naše ČOV je v tak dobré kondici i po 15 letech, patří poděkování firmě Josef 

Šnábl, která se o ni od uvedení do provozu stará.

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

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.

Višňovský zpravodaj                                                                                                                                                                                                                               strana 9



VVáážžeenníí  oobbččaannéé  aa  ppřříízznniivvccii  ssppoorrttuu
Fotbalová sezona ročníku 2021 – 2022 začala podle plánu začátkem srpna. Bohužel 

ne podle našich představ. Mužstva dospělých „A“ tým a „B“ tým nezachytila začátek 

a první kola prohrála. Nyní po šeti odehraných kolech došlo ke zlepšení a mužstvo 

„A“ týmu dovezlo tři body z brněnské Svratky a remíza „B“ týmu na domácí půdě s 

třetím celkem tabulky Únanova je uspokojující výsledek. Pevně doufáme, že v 

závěru podzimní části mužstvo „A“ týmu posbírá ještě dost bodů a zůstane tak v boji 

o zachování krajské soutěže v I. B třídě.

Fotbal a městys Višňové reprezentuje mužstvo dorostu, které je sloučené s fotbalisty 

z Prosiměřic, mladší žáci, starší přípravka a mladší přípravka. Přijďte fandit a 

povzbudit naše hráče.

Mimo sportovní odvětví se nám podařilo z Jihomoravského kraje získat dotaci na 

výměnu osvětlení sportovní haly. Výměna už byla provedena. Byly odstraněny staré 

a poškozené zářivky. Nově halu osvětlují úsporná LED svítidla. Tuto výměnu 

prováděla firma Elektrovečera.

Dále bych Vás chtěl pozvat na tradiční posvícení. V pátek 15. října v odpoledních 

hodinách chasa přiveze a vztyčí na tanečním prostoru před sportovní halou máj. Od 

20 hodin proběhne ve sportovní hale taneční zábava se skupinou Klaxon. Sobota se 

ponese ve sportovním duchu, kdy se budou hrát mistrovská fotbalová utkání 

jednotlivých soutěží daných kategorií.

V neděli v 8 hodin bude slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele za účasti 

krojované chasy. Následně bude chasa zvát občany k tanci pod májí. Zavádění 

chasy bude od 16 hodin ve sportovní hale. Celou neděli nás bude provázet dechová 

kapela Dúbravanka. 

Přijďte se pobavit a užít si tradiční posvícení.   

Tělovýchovná jednota Višňové děkuje městysi Višňovému za finanční podporu 

činnosti.

                        

Jihomoravský kraj › 2021 A3B  I.B třída dospělých skupina B

Znojmo › 2021 A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Václav Adámek  předseda TJ Višňové

Jihomoravský kraj › 2021 C2B  I.třída dorostu skupina B
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Znojmo › 2021 F1A  Okresní přebor mladší žáci 8 + 1


