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Výjezdy JSDH Višňové
21.06.2017 12:47:02 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Višňové

01.07.2017 10:53:42 TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – Višňové

03.07.2017 16:59:54 POŽÁR – POLNÍ POROST – TRÁVA – Purkrábka – zvláštní st.poplachu

04.07.2017 14:00:44 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Horní Dunajovice

08.07.2017 16:33:13 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Hostěradice – 3. st. poplachu

09.07.2017 14:00:06 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Skalice

12.07.2017 12:52:07 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Kadov – 2. st. poplachu

12.07.2017 15:53:01 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Medlice

12.07.2017 16:52:00 POŽÁR – ODPAD – Medlice

15.07.2017 07:08:22 POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ – MEDLICE

16.07.2017 18:52:09 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Karolín – 2. st. poplachu

19.07.2017 09:45:50 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Skalice

22.07.2017 07:19:51 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Tavíkovice  Dobronice

23.07.2017 17:26:13 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Skalice – planý poplach

09.08.2017 20:36:03 POŽÁR  POLNÍ POROST TRÁVA  Hostěradice

Pavel Havelka

Léto u hasičů  oslavy vystřídaly hodiny namáhavé práce.SDH a JSDH Višňové

Požár pole a silážní jámy  Purkrábka

120. let hasičského spolku ve Višňovém
Dne 24. června na pouťovou sobotu proběhly oslavy 120 let činnosti hasičů ve Višňovém. Oslavy zahájilo ve 

14  hodin  vystoupení  kroužku  lidového  tance  ze  základní  školy  ve Višňovém. Poté  již  následoval  slavnostní 

nástup a ohodnocení práce a vyznamenání členů SDH Višňové. Místní farář Pavel Klouček požehnal novému 

praporu  hasičů  a  dopravnímu  vozidlu  Ford  Transit,  se  kterým  hasiči  vyjíždějí  převážně  k  zásahům  s AED 

(automatizovaný  externí  defibrilátor).  Následně  starosta  obce  Vladimír  Korek  předal  zástupcům  hostů, 

okolních sborů a všem členům SDH Višňové pamětní mince, které vydal městys Višňové při  této příležitosti. 

Dále pamětní listy. Pak již následovala ukázka profesionálních hasičů z Moravského Krumlova, a to konkrétně 

vyproštění osoby z havarovaného vozidla a hašení rozpáleného oleje. Celým odpolednem provázela dechová 

kapela  Horané.  Návštěvníci  mohli  zhlédnout,  kromě  současné  i  historickou  hasičskou  techniku  v  podobě 

koňské  stříkačky  SDH  Skalice  a  stříkačku  SDH  Višňové  z  roku  1938.  K  tomuto  významnému  výročí  byla 

vydána  pamětní  mince  z  leštěné  mosazi  o  velikosti  32  mm.  Na  lícové  straně  je  sv.  Florián,  na  rubu  znak 

městyse. Cena mince, kterou si můžete zakoupit na úřadě městyse je 100, Kč. 

 

Požár kombajnu a pole Karolín

Extrémní sucho si vyžádalo i několik výjezdů JSDH denně
V  měsíci  červenci  zažil  náš  region  extrémní  sucha,  která  se 

odrazila i v množství výjezdů JSDH Višňové k požárům. Četnost 

požárů  se  na  Znojemsku  několikanásobně  zvětšila  a  naříklad 

během  dne  8.  7.  2017  bylo  celkem  10  požárů.  V  tomto  počasí 

stačilo  oravdu málo  k  zažehnutí  ohně  a  technika  používaná  při 

žních  byla  bohužel  ve  většině  případů  příčinou.  Tomuto  se 

vyhnout  nedá  a  ani  v  budoucnu  nelze  očekávat  umoudření 

počasí. A  tak  je  třeba  se  na  toto  co  nejlépe  připravit.  Jako  cesta  opravdu  správným  směrem  se  stále  více 

ukazuje plánované pořízení velkokapacitní cisterny. Slovy důstojníka HZS JmK: „Je vidět, že dotaci z IROPU 

na  techniku  spojenou  s  likvidací  následků  sucha  jste  získali  zcela  oprávněně“.  Na  tomto  místě  si  jde  jen 

postesknout, že se celý proces pořízení nové cisterny protahuje a tato technika již nestojí u nás v garáži. To se 

však ovlivnit nedá a tak se lze utěšovat, že příští léto již k dispozici bude. 

Financování výjezdů JSDH
Jednotka SDH Višňové  je  zřizována městysem Višňové. Členové  jednotky 

pracují  vždy dobrovolně bez nároku na odměnu a dotační  prostředky  jsou 

všechny  vkládány  do  dalšího  vybavení  jednotky.  Zřizovatel  platí  veškeré 

náklady  s  fungováním  jednotky  a  se  zajištěním  výjezdů  např.  techniku, 

hasiva,  pohonné  hmoty  atd.  Jihomoravský  kraj  však  každý  rok  proplácí 

zřizovateli  část  těchto  nákladů  a  to:  pohonné  hmoty,  hasiva  a  poškozené 

vybavení  u  zásahů  mimo  katastr  Višňového,  dále  všechny  školení  členů 

zásahové  jednotky  a  refundace  mezd  hasičů,  kteří  místo  do  zaměstnání 

jedou  k  zásahu  a  nebo  na  školení.  Ve  zkratce  likvidaci  mimořádných 

událostí ve Višňovém platí městys Višňové, výjezdy kamkoli jinam platí kraj.

Nástup hasičů při oslavách 120 let trvání spolku ve Višňovém

Co nás u hasičů čeká do budoucna?
V současné době probíhají na budově stavební úpravy v podobě zvětšení 

otvoru  pro  nová  garážové  vrata.  Na  to  naváže,  po  vysoutěžení  veřejné 

zakázky,  zateplení  celé  budovy  s  novou  fasádou,  výměna  nevyhovujících 

podlah  ve  stávajících  garážích  a  úprava  těsného  okolí  budovy,  včetně 

chodníku a schodiště. Toto vše je financováno z větší části z dotace JmK, 

dofinancování akce pak proběhne z rozpočtu městyse. Z akcí spolku SDH 

Višňové  lze  pak  vyzdvihnout  uspořádání  a  organizaci  srazu  zasloužilých 

hasičů znojemska v měsíci  září,  což  je  setkání  seniorů z  řad vysloužilých 

hasičských funkcionářů, který se koná každoročně v jiné obci.

Poděkování
Uplynulé období, bylo u hasičů opravdu náročné a to jak po stránce organizační, tak po stránce pracovní.
Poděkování za organizaci oslavy výročí hasičského spolku a pomoc při organizaci kulturního léta, patří všem 
členům SDH a jejich rodinným příslušníkům, kteří byli ochotni pomoci.
Dále pak bych pak chtěl poděkovat všem hasičům za opravdu těžkou práci při likvidaci požárů. Neboť jen ti 
Višňovští strávili na výjezdu přes 300 hodin. 
Zajímá vás více informací o našich hasičích  navštivte web: hasici.visnove.cz  nebo se chcete k nám přidat? 

Přijďte mezi nás.


