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Vážení občané, 
velice Vás zdravím prostřednictvím již desátého zpravodaje, který 
vydáváme co dva měsíce. Po suchém jaru následovalo i suché 
léto, což nám zcela jasně prokazují i výnosy sklizených obilovin. 
I přes tyto nelichotivé výsledky nesmíme propadat žádné skepsi, 
protože člověk svým optimistickým pohledem na budoucnost je 
schopen zdárně překonávat obtíže současnosti.  
Od času minulého zpravodaje proběhly červnové trhy. Tyto se 
uskutečnily za asistence státního kontrolního systému. 
V závěrečném shrnutí však musíme konstatovat, že ukázaly, že 
trhy a trhovci na nich jsou funkční a ničím nepřekračují legislativní 
normy.   
Za velmi zdařilou akci musíme bez jediného sporu považovat 
Školní akademii, která prokázala svým bohatým a hlavně 
kreativním programem úroveň práce s dětmi v naší základní škole. 
Na tuto akci navazovala taneční zábava, která byla součástí 
tradiční poutě ve Višňovém a která organizátorsky ležela 
na bedrech fotbalistů. Partnery poutě byl městys a Skupina ČEZ.  
Červenec jsme začínali ve znamení státních svátků, a to 
Slovanských věrozvěstů a Jana Husa. Pátého se uskutečnil již 
tradiční „Paťanův memoriál v nohejbale“. Stejně jako roky 
předešlé jeho návštěva a počet přihlášených družstev ukázaly 
zájem nejen o tento sport.  
V čase před Višňovským kulturním létem dvakrát zasahovali naši 
hasiči. Jedním ze zásahů bylo odstranění spadlých stromů za obcí 
u vinohradů a v mikulovickém lese. Druhým zásahem byl
preventivní zákrok - prolití vodou svozového vozidla firmy AVE, 
neboť v kontejnerech na plasty u zdravotního střediska bylo 
s největší pravděpodobností žhavé jádro, které se začalo 
v nákladu tohoto vozidla rozdmýchávat. 
Již zmiňované Višňovské kulturní léto patřilo mezi občany nejen 
Višňového mezi úspěšné akce. V rámci této akce jsme mohli 
navštěvovat druhý filmový festival uprostřed krásného 
zámeckého parku, sledovat „probouzející se“ dřevěné sochy 
výtvarníků Reného Vlasáka a Martina Lichevníka, navštívit 
višňovské trhy a „zafandit“ starým pánům ve fotbale. V turnaji, 
který sami uspořádali, navazovali na 1. místo, které obsadili na 
turnaji před čtrnácti dny v Trstěnicích. Na domácím turnaji 
obsadili 3. místo.  
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Višňovské kulturní léto hodnotíme jako zdařilé. Podpora Vás 
občanů Višňového a ostatních návštěvníků filmového festivalu, 
kteří složili 14.871,-- Kč na dofinancování opravy sochy 
sv. Floriana na náměstí o tom vypovídá. Stejně jako nově vzniklé 
dřevěné sochy Dinosaura a Tunelovaná moravská hlava MOA, 
jejichž kmotry se stali manželé Kateřina a Miroslav Táborští. 
Filmový festival pozdravil a popřál mu prostřednictvím 
videozáznamu i známý herec Radim Fiala, svou osobní 
návštěvou pak slovenský herec Roman Luknár. Vám všem
děkujeme.  
Na tento festival navazovala další neděli i akce pořádaná 
Svazkem obcí Moravia Setkání cyklistů trasy Mikroregionem 
Moravia na dunajovické přehradě. Jednalo se o kulturní akci, 
která měla za úkol i zviditelnit a podpořit rozvoj cyklotrasy a 
cykloturismu v našem svazku.  
Z již proběhlých srpnových akcí bych vyzdvihnul Mezinárodní 
turnaj žákovských družstev kopané, který se uskutečnil 
dvanáctého. Vždyť možnost poměřit své síly s družstvy 
z Horních Kounic, českou Olympií Hradec Králové a slovenským 

Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. České jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní 
nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při žních), žně pak obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního
roku. 
Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“; odvozování od slunečního záření je pouze lidovou 
etymologií. Mnoho jazyků převzalo jeho latinský název September (šlo o sedmý měsíc před reformou kalendáře). 
 

Z pranostik na srpen, září:  
 
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. 
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 
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V průběhu měsíce července jsme nakoupili drobnou komunální techniku pro údržbu obce. Jednalo se zahradní sekačku, křovinořez, 
zádový motorový postřikovač, zahradní motorové nůžky, motorovou jednotku Honda, foukač listí. K tomu jsme využili dotaci ve výši 
Kč 72.000,-- z prostředků Energoregionu 2020, jehož jsme spolu s dalšími 127 obcemi členy, zastoupeni jsme i v jeho radě.  
 

V čase, kdy dostáváte tento zpravodaj do svých schránek, jsou ze stavební 
lokality rodinných domů prodané Cihelna prodané čtyři pozemky. Prodejní 
cena obce je Kč 250,--/m2. Zájem o tyto parcely určeným k výstavbě však 
není takový, jaký byl očekáván.  
Dáváme na vědomí, aby případní zájemci z řad našich občanů se přihlásili co 
nejdříve, neboť máme již připraven prodej zbylých míst provést 
prostřednictvím realitní kanceláře, která tuto nabídku vítá. Je nutné však 
připomenout, že cena prostřednictvím nabídky takovéto společnosti bude 
rozhodně odlišná od ceny požadované obcí.  
 

FK Senec se nenaskýtá každý den. Ještě lepší je pak skutečnost, když v turnajovém měření sil naši žáci zvítězili. 
Pro všechny naše fotbalové oddíly od mladších žáků, žáků, dorostenců a mužů začala již mistrovská sezona.  
A co nás čeká? – Vedle trhů tuto sobotu je to z kulturně společenských akcí Loučení s prázdninami s festivalem gulášů v Dunajovicích. 
Na druhé straně nás čeká dokončení akce Dešťová kanalizace na Žižkov, kdy SÚS Znojmo prostřednictvím firmy COLAS provede 
položení asfaltového koberce v trase od hřbitova za benzinku. V tomto čase probíhá i vyhodnocení cenových nabídek na realizaci 
sociálních bytů na bývalém zdravotním středisku.  

           Vladimír Korek 

 

Odpadové hospodářství – sběrné místo 

V předminulém čísle jsem popisoval stav 
před každodenním úklidem čekárny. V čase prázdnin 
pak k tomuto místu přibyly i další. V žádném případě 
nejsme proti tomu, aby se mládež na určitých místech 
v čase letních prázdnin scházela a bavila. 
Na zamyšlenou pro ně, ale i pro jejich rodiče, z pohledu 
výchovy je, proč musí po nich zůstávat pravidelně 
„památka“ v podobě značného nepořádku. Přestože 
máme dostatečnou fotodokumentaci těchto míst 
před ranním úklidem, přijde mi z pohledu Vás občanů 
nevkusné zveřejňovat fotografie i pietních míst v tak 
zneuctěném stavu.  

 

Oprava místních 
 komunikací 
Avizovaná oprava místních komunikací byla 
provedena SÚS Znojmo, pracoviště Moravský 
Krumlov. Rozsah oprav byl poměrně značný, 
protože stav místních komunikací si to vyžadoval. 
Limit však tvořily finanční možnosti. Práce firmy 
byly provedeny na velmi kvalitní úrovni a 
profesionálně.    

 

Prodej stavebních míst 

Čekárna, památník 

a ostatní zákoutí 
Višňového 

Termíny odběru odparu na Sběrné místo v oploceném objektu za hřbitovem ve Višňovém:  

Srpen:   17. a 31.  

Září:  14. a čtvrtek 27. 

Říjen:  12. a 26.    (od 15.00 do 17.00 hod.) 

Termíny na další období budou zveřejněny v příštím zpravodaji, či oznámeny rozhlasem. Uložit zde můžete veškerý elektroodpad, 
bioodpad, staré železo, pneumatiky, nápojové kartony. 

Současně se na Vás občany obracím a apeluji se žádostí o třídění odpadu. Vím, že velká většina z Vás rozumí a podporuje snahu o 
ekologickou recyklaci některých druhů odpadů a přitom i úsporu finančních prostředků pro úřad městyse ve spojení s ekonomickou 
nákladností za uložení komunálního a dalších odpadů.   
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V minulém čísle jsem Vás 
informoval o připravenosti 
stavebních míst pro garáže 
v prostoru za hřbitovem. 
V tomto čase již 
zastupitelstvo připravuje 
podklady, aby na zasedání 
mohlo schválit prodeje 
těchto parcel prvním 
zájemcům a umožnit jim tak 
výstavbu.  

. 

Garáže 

Ohlédnutí za Višňovským kulturním létem 

Moravia pro Vás občany v době letních prázdnin připravila tři akce, na nichž se podílel i partner, 
kterým je Skupina ČEZ. Byly to: „O pohár starosty obce“ – hasičská soutěž ve Výrovicích, 14. 7. 
2012; „Setkání cyklistů trasy Mikroregionem Moravia“ na dunajovické přehradě, akce se uskuteční 
na dunajovické přehradě dne 29. 7. 2012. 

Na konci prázdnin nás čeká „Loučení s prázdninami a soutěž „O Nejlepší guláš“ v Horních 
Dunajovicích“, která se uskuteční u KD v Horních Dunajovicích dne 26. 8. 2012.  

Svazek obcí Moravia současně nabízí organizacím a veřejnosti k zapůjčení dívčí a chlapecké kroje. 
Stejně tak disponuje i dětskými karnevalovými maskami, jejichž seznam s uvedením velikosti 
najdete na webové stránce: www.svazekmoravia.cz. 

 

Svazek obcí Moravia 

Příprava letošního ročníku byla vedena oproti loňsku částečně odlišnou myšlenkou. Oslava léta jako takového s ideami současných a 
místních podpor umění, se sportovním spřáteleným zápolením, s prostorem pro kulturní a společenské pohodové prožívání letního
času. Přitom však tento svátek léta nesl historický odkaz tradičních hodnot předaných minulými generacemi. Plánovaný výtěžek 
filmového festivalu při višňovském kulturním létu pomůže při dofinancování opravy sochy sv. Floriána, který je dominantní historickou 
památkou zdobící náměstí ve Višňovém. 
Co všechno přinesl filmový festival? – Vedle možností zhlédnout kvalitní české filmy mohl každý z účastníků, jak již je uvedeno 
v úvodu, přispět na opravu historické památky sochy sv. Floriána. Měl však i možnost. Vlastní promítání probíhalo v okouzlujícím 
prostředí nádherného zámeckého parku. Tento vzácný kousek přírody spolu s promítáním vytvářelo nezapomenutelný a 
nenahraditelný zážitek diváka. Samozřejmostí byla možnost zakoupit si z nabídky občerstvení. V průběhu promítacích dnů navštívili 
filmový festival i filmové osobnosti a další představitelé umění. Mezi nimi byli Miroslav Táborský a jeho žena Kateřina, Roman Luknár. 
Svou omluvu z účasti a přání úspěchu filmovému festivalu ve Višňovém prostřednictvím plátna vyslovil Radim Fiala. 
Zážitkem nejen pro návštěvníky filmového festivalu, ale i občanům a příznivcům práce se dřevem bylo vytváření uměleckých soch 
ze dřeva výtvarníky Reném Vlasákem a Martinem Lichevníkem. Příznivci měli možnost sledovat vývoj tvorby těchto děl v jednotlivých 
etapách. Dnes vstup do zámeckého parku zdobí dřevěné sochy Dinosaura a Tunelovaná moravská hlava MOA. Kmotrovství těchto 
skvostů na sebe převzali manželé Miroslav a Kateřina Táborští před pátečním filmovým vysíláním. 
Samo kulturní léto bylo obohaceno o višňovské trhy, které jsou dnes již tradicí, dávají možnost nejen višňovským, ale i obyvatelům 
okolí možnost nákupu a společenského setkání na našem tržišti. 
Neopomenuli jsme ani na příznivce sportu. Tým višňovských Starých pánů uspořádal v sobotu turnaj, který svou atmosférou, 
sportovním zaujetím a patřičným fotbalově pohodovým nadhledem potěšil nejenom jeho návštěvníky, ale i všechny sportovní fandy. 
Program soboty uzavřela taneční zábava se skupinou Artemis. Ta oslovila především mládež ze široké veřejnosti. Promítání filmu 
Želary nepřálo počasí a projekce musela být po 30 minutách pro intenzivní déšť ukončena. 
Nedělní program byl vyplněn promítáním české filmové komedie 20. století S tebou mě baví svět. Tento krásný zábavný večer byl
důstojnou tečkou za programem Višňovského kulturního léta. 
Dobrovolné vstupné filmového festivalu kulturního léta přineslo 14.871,– korun. Ty půjdou na dofinancování opravy sochy 
sv. Floriány. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří přispěli, a to jak finančně, svou účastí a podporou, sponzorsky, přiložením ruky 
k dílu při organizaci a zajištění vlastního průběhu. 



 

Nabídka kapacity Cyklopenzionu 

Zámecký park ve Višňovém je více než 15 hektarů parkových ploch se zámeckou 
zahradou. Ten dendrologicky svou skladbou a kvalitou dřevin v něm patří 
mezi nejvýznamnější na jihu Moravy. Svým zastoupením lze jej zařadit hned následně 
za Lednicko – valtický areál. 
Je však velmi znepokojivé až zavrženíhodné chování nezvaných návštěvníků, kteří svým 
rozmarem způsobují záměrné škody na tomto skvostu. Tito vandalové zde záměrně 
zcela zničili již rodící oskeruši. A opodál dalším stromem, na kterém zanechali stopy 
svého řádění, je jasan, který je součástí hájové úpravy spodní části parku. Již rodící 
strom oskeruše zcela podťali sekerou či podobným nástrojem. 
Pětadvaceticentimetrový jasan v průměru obdobným nástrojem se stejně vandalským 
způsobem vedené výrazně poškodily. 

 

Elektrická síť na hřbitově, nabídka úpravy hrobů 

Zastupitelstvo na svém 26. zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství.  

Městys Višňové nabízí do pronájmu budovu bývalé spořitelny, která je 
nejlépe vhodná pro potravinářskou výrobu. Po drobných stavebních 
úpravách je zde možná zřídit provoz i pro jiné činnosti, např. prodejnu, 
ordinaci lékaře, kancelář apod. Součástí je i WC a sprchový kout.   

 

Višňovský  zpravodaj Strana 4

Vandalismus v našem zámeckém parku 

Od minulého týdne se setkáváte s technikou a pracovníky, kteří provádí 
výkopové práce mezi transformátorem Obec a Cyklopenzionem. Cílem 
této stavby společnosti E-ON je posílení přípojek elektrické energie 
pro výchovný ústav, Cyklopenzion a některé rodinné domy.  

 

Městys Višňové nabízí zájemcům o ubytovací kapacity 
možnosti služeb v Cyklopenzionu, který provozuje. 
Pro zájemce bližší informace získáte u správce penzionu: Lenka 
Šubová – tel.: 725116532; lenka.subova@visnove.cz. 

 

V otázce chodníků jsem již zmiňoval ty chodníky, které se staly parkovištěm.  

Chodník v Dědině si skutečně vyžádal alespoň rámcovou opravu, vždyť svým využitím patří mezi nejfrekventovanější. Zároveň se 
na Vás obracím na cyklisty, aby na chodnících nechávali prostor pro pěší a sami jezdili po místních komunikacích. V souvislosti s tímto 
tématem se obracím na nás místní, když nemohu zde oslovit ty ostatní, abyste si vážili zeleně v prostoru mezi parkovištěm a nákupním 
střediskem COOP na náměstí.  

Stavba společnosti E-ON 

Psi 

Na základě požadavků byla na místním hřbitově zbudována možnost připojení do sítě elektrického proudu 230 V. V případě Vaší 

potřeby je možné tohoto připojení využít; poplatek 20 Kč/hod. na úřadě městyse.  

Úřad městyse nabízí občanům v rámci technických služeb možnost údržby a úpravy hrobového místa. Bližší informace o této službě 
v případě Vašeho zájmu dostanete na úřadě městyse.   

 

Chodníky 

Budova bývalé spořitelny 



Srpen 
- 6. višňovské trhy (úřad městyse)                  ÚM - 18. 8. 
- Loučení s prázdninami a soutěž „O nejlepší guláš“ v Horních Dunajovicích 
   (MORAVIA, partner akce Skupina ČEZ)                  Moravia v Horních Dunajovicích - 26. 8. 
září 2012                       
- zahájení školního roku                                    ZŠ - 3.9. 
- Kašpárkovy pohádky - Divadlo matky VACKOVÉ  KV při zast. – 2.9. 14.00  
- zájezd do divadla – dle nabídky                    KV při zast.    
- taneční zábava - Team rock                           TJ - 8.9. 
- vystoupení taneční skupiny Divoké kočky    TJ - 8.9. 
- 7. višňovské trhy                                          ÚM - 15.9. 
- Poznávací zájezd do Prahy    SDH – 15.9. 
- taneční zábava -      TJ – 29.9.  
říjen 2012             
- Pracovní dílna – Podzimní hrátky               MŠ -  10.10. 
- výstava ovoce, zeleniny, květin           ČZS  - 21.10. 
- Tradiční posvícenská veselice       ÚM, TJ - 20. – 21.10. 
- 8. višňovské trhy                                   ÚM - 20.10.                     
- Lampionový večer                                      Čtyřlístek  
listopad 2012             
- položení věnce u pomníku – Den válečných veteránů  ÚM – 11.11. 
- 9. višňovské trhy                                   ÚM  - 17.11. 
- Pracovní dílna – Vánoční hrátky           MŠ - 21.11 
- Setkání seniorů v jídelně ZŠ    zastup., ÚM – 25.11.                                                          
prosinec 2012                     
- Slavnostní rozsvícení adventního věnce           ÚM - 2.12.            
- Vánoční světelná výzdoba obce                               ÚM – 2.12.  
- Setkání sv. Mikuláše s dětmi v ZŠ a MŠ - nadílka dětem          ZŠ, ÚM - 5.12. 
- XV. Vánoční koncert v kinosále          MŠ - 9.12. 
- Vánoční slavnost v MŠ                       MŠ - 12.12.  
- Vánoční vystoupení v DPS            MŠ - 13.12. 
- 10. višňovské vánoční trhy    ÚM – 15. 12. 
- Vánoční slavnost                          Čtyřlístek  
- Adventní koncert v místním kostele Višňové                         
    vystoupí místní pěvecký sbor    KV při zastup., Farní úřad Višňové    
- Štěpánský fotbalový turnaj, taneční zábava   TJ - 26.12.              
- Ukončení roku 2012      ÚM – náměstí - 31.12.         
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Jídelna Základní školy ve Višňovém 

Plán kulturních a společenských akcí do konce roku 

Základní škola Višňové 
Pracovníci Základní školy Višňové zvou žáky, rodiče a 
přátele školy na slavnostní zahájení školního roku 
2012/2013, které proběhne v pondělí 3. září 2012 
v 7.30 před budovou školy. Žáci si s sebou přinesou 
přezůvky, poznámkový blok a psací potřeby. 
Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

Den proti šikaně 

 

Jídelna Základní školy ve Višňovém sděluje rodičům, že od středy 22. srpna je 
možno přihlásit žáky základní školy a děti mateřské školy ke stravování 
na školní rok 2012/2013. Učinit tak můžete telefonicky nebo osobně 
v kanceláři vedoucí ŠJ a to v době od 8:00 do 12:00 hodin. Žádáme rodiče, 
aby využívali vchod do jídelny od školního hřiště. 

Příměstský tábor 
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Poprvé ve Višňovém travesti show DIVOKÉ KOČKY z Ostravy 
vystoupí 7.9 v pátek od 19h v sokolovně. Prodej vstupenek u pana 
Václava Adámka na tel. čísle: 607 531 704, cena 180,- občerstvení 
zajištěno. Vstupenku je nutno koupit v předprodeji.  
Těšíme se na Vás. 



 
Višňovský zpravodaj Strana 7

 

 

                           
Nejstarší dějiny našeho kraje a celé naší země pochází z dávnověku, o kterém nejsou písemné zprávy. Tuto dobu odhadují archeologové 
přibližně na 7000 let před Kristem až 1000 let po Kristu. Tuto dobu nazýváme – pravěk – anebo – prehistorie-. 
Obraz o pravěku si můžeme vytvořit jen na základě vykopávek, jsou to pozůstatky nástrojů, náčiní, střepů, nádob a podobně. 
Hradisko u Křepic patří mezi jedno z nejstarších hradisek na jižní Moravě (jsou to Kadov, Křepice a Pustý zámek u Višňového). 
Na „Hradisku“ u Křepic se našly pozůstatky skoro všech období pravěké kultury. 
V nejspodnějších vrstvách „Hradiska“ byly nalezeny předměty z mladší doby kamenné – neolitu – doba asi 3000 let až 1000 let před 
naším letopočtem. K nejzajímavějším nálezům patří nádoby a střepy s geometrickými ornamenty, žlábkovanými a bílou masou 
vyplňovanými, nástroje z kamene a kostí jak štípané tak i hlazené. Pod Hradiskem byla nalezena jadeitová sekyrka. Dále zde byly 
objeveny hroby s keramikou skrčenců – to byla doba bronzová – 1000 až 500 let před naším letopočtem. 
Na Hradisku jsou zastoupeny nálezy z doby „Kultury popelnicových polí“ s význačnou keramikou, jehlicemi apod. Bronzová spona je 
památkou na dobu „Kultury císařství římského! Od r. 50 – 450 našeho letopočtu. 
Poloha „Hradiska“: 
Jeden a půl km na jihovýchod od vesnice Křepice je ostroh „Hradisko“ a to nad soutokem dvou potoků, které pak pokračují jako potok 
Křepička směrem na Horní Dunajovice. Na severozápadě přechází zvolna v rovinu směrem na Křepice. Na ostatních stranách „Hradiska“ 
jsou strmé, skalnaté stráně a příkrá úbočí. Pouze východní úbočí tvořilo stupňovité pole, dříve obdělávané, dnes je to zarostlá louka. 
Po orbě na tomto poli nacházel rolník a švec – Antonín Kudrna z Křepic různé předměty, střepy, které předával archeologovi – notáři –
Jaroslavu Palliardimu. 
Největší zásluhu o vědecký výzkum pravěku našeho kraje má archeolog (amatér) Jaroslav Palliardy, který působil jako notář ve Znojmě a 
Moravských Budějovicích. 
Při jeho výzkumu se prokopalo 60 jam, které se táhly po celé délce hřebene „Hradiska“, 41 jam širokých až 250 cm, 15 jam 160 cm a 
4 jámy hranatého tvaru. Ve všech byly nalezeny střepy nádob, zvířecí kosti a rozmanité lidské výrobky. 
Poněvadž Palliardi měl své zaměstnání, byl notář, nemohl být přítomný u všech vykopávek, musel se často spokojit s údaji dělníků, kteří 
vykopávky prováděli. 
Palliardiho sbírka s koupí ostatních nálezů přešla do Zemského muzea v Brně. 
Největší zásluhy o výzkum „Hradiska“ u Křepic měl J. Palliardi, profesor Vildomec a též Antonín Kudrna z Křepic. 
Palliardi Jaroslav, nar. 10. 2. 1861 zemřel 11. 3. 1922, české archeolog a notář, svými výzkumy na Znojemsku dosáhl významných 
poznatků. Jeho hlavní práce v německém jazyce byla: Die relative Chronologie der jüngenren Steinzeit in Mähren – český překlad: 
„Relativní chronologie mladší doby kamenné na Moravě“. 
 
Použité materiály:  Český slovník naučný 

Vlastivědný sborník Moravskokrumlovska a Hrotovicka vydaný r. 1925 
Marie Svoradová 

 
 

Hradisko v lese u Křepic 
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Městys Višňové děkuje i ostatním sponzorům filmového festivalu 


