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Vážení občané, 
oslovuji Vás a zdravím Vás prostřednictvím třináctého vydání 
zpravodaje. Ten vychází v době blížícího se konce měsíce února.   
V čase, který předcházel vydání tohoto zpravodaje, proběhlo 
několik odlišně významných událostí. Tou první byly Vánoce 
s končícím rokem 2012 a navazujícím nástupem nového roku. A 
také to byla první přímá volba prezidenta v lednu letošního roku.  
Minulému vydání zpravodaje následovaly vánoční višňovské trhy, 
kterým nepřálo počasí. Jejich průběh provázel déšť. Přesto však 
velmi milým zpestřením bylo vystoupení dětí ZŠ s programem, 
které zvalo na 15. vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ, příštího dne. 
Nedělní uváděný koncert byl nejen přehlídkou nadání dětí, ale i 
celý sál naplňoval příjemnou vánoční atmosférou. Na Štěpána 
sportovci stejně jako roky předešlé připravili halový fotbalový 
turnaj a s ním i večerní taneční zábavu. Po oslavách vánočních 
svátků jsme měli možnost sejít se v Kostele sv. Jana Křtitele při 
koncertě višňovského kostelního sboru Schola. Neopakovatelnou 
atmosféru podporovala velmi početná návštěva z řad občanů. 
V té době jsme se již připravovali na příchod nového roku. Jako 
každoročně jsme se sešli velmi početně na náměstí, abychom si 
hned při jeho příchodu popřáli, aby nás v jeho průběhu provázelo 
zdraví, štěstí a pohoda.  
Tříkrálová sbírka pořádaná charitou přinesla pro pomoc 
potřebným stejně jako roky předešlé poměrně významnou částku 
peněz Kč 30.855,--. Všem přispěvatelům patří rozhodně dík 
především za ochotu pomoci lidem v nouzi. (Finanční prostředky 
získané z Tříkrálové sbírky jsou přerozděleny na jednotlivé 
projekty Oblastní charity Znojmo a určeny na pomoc lidem v nouzi 
a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí).  
V tom čase jsme se již připravovali na první kolo voleb přímé volby 
prezidenta ČR, ze kterého úspěšně vzešli pan Schwarzenberg a 
pan Zeman. O čtrnáct dní později z druhého kola vyšel vítězně pan 
Zeman, který od 7. března převezme úřad prezidenta ČR. V době 
mezi těmito volbami uspořádali sportovci 10. ročník Sportovního 
plesu. 
Společenský ples, na kterém své předtančení mají žáci základní 
školy, spolu s dětským maškarním plesem zahajoval měsíc únor. 
V obou případech se jedná o tradičně úspěšné a velmi dobře 
připravené akce. 
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V následujícím týdnu jsme mohli sledovat masopustní reje 
masek. Tím prvním byly děti z mateřské školy. Ten sobotní, pod 
organizací hasičů s třiceti pěti maskami za doprovodu hudby, byl 
skutečným rejem.  
Neodpustím si zde připomenout i tragédii současných dní, která 
se odehrála ve Frenštátu. Dle dostupných informací si výbuch 
vyžádal pět lidských obětí, přičemž další i v kritickém stavu leží 
na popáleninových centrech. Zbylí obyvatelé tohoto domu přišli 
o své blízké, sousedy. V další řadě nemají nic z toho, co měli, 
kde bydleli. Je to krutá hra s lidskými osudy. 
Současný blížící se konec února nás naplňuje očekáváním jara. 
Vidina rodící se přírody, prodlužujících se dnů s přicházejícím 
postupným oteplováním denního počasí. Spolu s nadcházejícím 
jarem víme, že přichází i daleko víc pracovních úkolů a 
povinností sezónního času, ale i času na zájmy, záliby a zábavu.    
       
 Vladimír Korek 
 

 

Únor. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se). 
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý počet dnů a právě k němu se 
přidával v přestupném roce jeden den. 
Březen. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat. V období kolem 21. března nastává jarní 
rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní polokoule na severní. Původně byl 
březen v římském kalendáři první měsíc v roce. 
 
Z pranostik na únor, březen:  
Sněhový únor - sílí úhor. 
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj. 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kra
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza_(strom)
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_rovnodennost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_rovnodennost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_rovn%C3%ADk
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Termíny odběru odpadu na Sběrném místě v oploceném objektu za hřbitovem ve Višňovém:  

Březen:   15. a 29.,  (vždy od 15.00 do 17.00 hod.) 
Duben:  12. a 29., 
Termíny na další období budou zveřejněny v příštím zpravodaji. V případě zvýšeného zájmu 
z Vašich řad budou další termíny oznámeny rozhlasem. Uložit zde můžete veškerý 
elektroodpad, bioodpad, staré železo, pneumatiky, nápojové kartony v igelitových pytlích, 
které si můžete vyzvednout na úřadě, baterie, monočlánky.  
Děkujeme Vám za to, že odpad třídíte, odvážíte jej na sběrné místo, a že díky tomuto mohla 
být i při rostoucích nákladech zachována výše poplatku za odpady na Kč 500,-/rok/občan i 
v roce 2013. 

Přehled vyprodukovaných odpadů za rok 2012 ve Višňovém (údaje jsou 

uvedeny v tunách) 
Kompozitní obaly (nápojové kartony) 0,61  
Obaly nebezpečných látek  0,04  
Pneumatiky  3,98 
Papír a lepenka  3,86 
Sklo 10,20 
Sklo bílé 0,54 
Jedlý olej 0,04 
Olej a tuk 0,09 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla  0,26 
Plasty 19,24 
Směsný komunální odpad  178,73 
Objemný komunální odpad  3,16 

- viz Průběžná evidence nakládání s odpady za období 1. 1. až 31. 12. 2012. 

Sběrní místo ve Višňovém – ECOBAT 
BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ! 

Zkusme doma prohledat šuplíky, kolik v nich najdeme vybitých, nepoužívaných baterií?  

V tuto chvíli se někde takto povaluje 38 milionů kusů, což si můžeme představit jako 10 

baterií v každé domácnosti.  I když bychom do odpadkového koše nejspíš nehodili monitor či 

rtuťový teploměr, jedna či dvě baterie se tam přece snadno ztratí.  

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně 

ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které 

mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají 

prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví.  

Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci, tj. k opětovnému použití. Z 

vybitých baterií se získávají zejména kovy, případně i plasty a další suroviny. Čím více 

vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno 

vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se 

prostřednictvím recyklace podaří zachytit a omezit jejich negativní dopady. 

Zpětný odběr baterií zajišťuje nezisková společnost Ecobat s.r.o. prostřednictvím více než 16 

000 sběrných míst, kde můžete své přenosné baterie zdarma odevzdat. Z těchto míst baterie 

putují do centrálního skladu v Kladně, kde se pečlivě třídí podle velikosti a chemického 

složení. V poslední fázi se v recyklačních závodech metalurgickými a chemickými procesy 

oddělí kovové sloučeniny, ze kterých se vyrobí nové výrobky, a to i baterie.  

V roce 2011 se společnosti Ecobat podařilo odebrat 769 tun baterií, což je v porovnání 

s množstvím prodaných baterií více než 26,2%.  

Městys Višňové má uzavřenou smlouvu se společností Ecobat na zpětný odběr baterií. Ty 

můžete odevzdávat nejen na sběrném místě, ale i na úřadě městyse.  

 

Letošní zima nám o sobě pořád ještě 
dává znát. Vzhledem k rokům 
předchozím to je zima s poměrně 
častou a bohatou nadílkou sněhu, 
teploty se většinu dní pohybovaly na 
bodech mrazu. Ještě však není všem 
zimním dnům konec. - Velikonocemi 
končí březen.  
Přesto Vám chci poděkovat za 
spolupráci při zimní údržbě chodníků a 
prostor veřejného prostranství. Zimní 
údržba pracovníky obce celé vesnice je 
prováděna dle Plánu zimní údržby 
místních komunikací.  

 

V minulém prosincovém čísle jste byli informováni o vývoji počtu obyvatelstva v posledních letech a v průběhu letošního roku. 
Počet obyvatel Višňového, který je podstatným i pro ekonomické příjmy obce, byl k 31. prosinci 2012: - 1097. 
 
 

 

 Správa národního parku Podyjí 
vyhlásila soutěž „Hlasujte pro Strom 
Znojemska 2012“. O toto ocenění 
soutěží i jerlín japonský, který je 
solitérním stromem při vstupu hlavní 
bránou do zámeckého parku.  
Jak můžete soutěžit a jerlín podpořit?  
– Na webových stránkách obce najdete 
odkaz na webovou adresu 
www.nppodyji.cz/stromroku2012, na 
které můžete našemu jerlínu 
uvedenému pod číslem 8 dát svůj hlas.   

 

 

Zateplení školy 
V současné době vrcholí přípravy 
podkladů pro vyhlášení výběrového 
řízení na dodavatele akce Komplexní 
zateplení školy Višňové. Tato stavební 
akce se bude týkat zateplení budovy ZŠ 
a MŠ Višňové 228 a výměny oken na 
budově. Finanční nákladnost rozhodně 
nebude zanedbatelná, ale každoročně 
bude přinášet výraznou úsporu 
v nákladech na vytápění této budovy. 
Samozřejmostí a skutečností je, že 
budova nejen z pohledu budoucnosti a 
perspektivy si plně zasluhuje tyto 
investice. Vlastní realizace je 
termínována na červen až září 
letošního roku 

Zimní údržba 

Hlasujte pro strom 
Znojemska 2012 

Odpadové hospodářství 

http://www.nppodyji.cz/stromroku2012
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Garáže 

V průběhu měsíce ledna tohoto roku byla provedena výměna oken na 
budově č. p. 127. Nahrazeno bylo všech 51 oken. Zároveň byly 
vyměněny i troje vstupní dveře do budovy. Vlastní práce probíhaly po 
etapách, po dohodě s jednotlivými pobočkami v budově a především za 
provozu mateřské školy.  
Úsporu nákladů při vytápění této budovy se již evidentně projevuje. 

 

Výměna oken na budově č.p. 128 

Městys Višňové pro občanské sdružení Diakonie Broumov 
vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Ta se uskuteční dne 27. 
února v době od 14.00 do 18.00 hod. v kině Višňové. Sbírka 
zahrnuje: 
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
Látky (minimálně 1 m

2
, - ne odřezky a zbytky látek), 

Domácí potřeby – nádoby bílé i černé, skleničky (vše 
nepoškozené) 
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří,  
Obuv – veškerou nepoškozenou, kompletní. 
Nebereme znečištěný a vlhký textil.  
Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebný, azylové ubytování i pracovní 
příležitost. (www.diakoniebroumov.org)  
 

Sbírka použitého ošacení 

 

Budova bývalé spořitelny V průběhu měsíce ledna 
jsme dokončili nákupy a 
směny pozemků Pod 
Starou horou do vlastnictví 
městyse. V současné době 
v připravovaném rozpočtu 
obce hodláme vyčlenit 
finanční prostředky na 
zpracování studie zástavby 
rodinnými domky v této 
lokalitě. Vzniknout by zde 
v příštích letech měla nová 
průjezdná ulice 
s oboustrannou zástavbou 
rodinnými domky.  

 

Nabídka služeb – úprava hrobů 

Připomínáme zájemcům o výstavbu 
garáže, že informace o koupi 
pozemku za tímto účelem jim 
budou poskytnuty buď na úřadě 
městyse či na stavebním úřadě.  

 

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

 

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.   

 

http://www.diakoniebroumov.org/
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Z budovy č. p. 171 bývalého zdravotního střediska se již dnes formují 
byty. Firmu OSP Moravský Krumlov čeká pro jejich dokončení 
provedení obkladů, položení podlahových krytin, dodání 
kuchyňských linek, kompletace vodoinstalací, vymalování a dodání 
dveří. Z venkovních prací pak dokončení fasády, práce kolem budovy. 
To vše firma dokončí tak, aby po všech schvalovacích procesech, 
mohly být byty počínaje 1. červencem k nastěhování. Tyto 
malometrážní byty 2 + KK se samostatným plynovým kotlem a 
samostatným WC o velikosti od 45 do 60 m

2 
budou připraveny 

k nájemnímu bydlení za splnění požadavků, které stanovilo 
Ministerstvo pro místní rozvoj a nájemného stanoveného 
Zastupitelstvem městyse Višňového ve výši Kč 50,--/m2/měsíc.  
Příjem žádostí bude ukončen k 20. 3. 2013. Následně budou žadatelé 
vyzváni k tomu, aby doložili podklady potřebné ke splnění podmínek 
stanových již výše uvedeným ministerstvem.  
Nájmy obecních bytů: Zastupitelstvo městyse Višňového v průběhu 
měsíce ledna přistoupilo ke zvýšení cen nájemného i v bytech 
v budově č. p. 212 a v budově DPS č. p. 379. 

 
 

Březen 2013               

- Den otevřených dveří v MŠ, zápis do MŠ              MŠ - 4. 3., 

- Exkurze v místní knihovně                                     MŠ - 6. 3.,         

- Výstava knih v MŠ                                                 MŠ - 7. 3.,  

 „Moje nejoblíbenější kniha“ 

- První višňovské trhy                                               ÚM - 16. 3., ve Dvoře, 

- Pracovní dílna pro rodiče a děti                              MŠ - 20. 3.                               

 „Velikonoční malování „ 

- Muzikál „Dvanáct měsíčků“                                   ZŠ - 24. 3., kinosál,                                     

- Velikonoční vyrábění v ZŠ                                     ZŠ - 27. 3., dílny ZŠ, 

- Tradiční 35. výstava vín                                         ČZS - 31. 3., hala TJ,  

                                     

Duben 2013                 

- Otvírání zahrady                                                      MŠ - 10. 4., zahrada MŠ 

- Divadelní představení místních ochotníků              DS Návrat – 13. a 14. 4., kinosál, 

- Pracovní dílna pro rodiče a děti                             MŠ - 17. 4.  

 „EKOHRÁTKY“  

- Druhé višňovské trhy                                              ÚM - 20. 4., ve Dvoře, 

- Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu                 ÚM, ZŠ - 20. 4., hala TJ, 

Květen 2013                  

- Hudební pořad pro děti „Dudáček“                         MŠ - 2. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Vítání občánků, účinkují i děti MŠ                          ÚM, MŠ - 5. 5., zasedací místnost ÚM, 

- Běh rodičů a dětí, spojený se dnem matek               MŠ - 9. 5., 

- Třetí višňovské trhy                                                 ÚM - 18. 5., ve Dvoře                                     

- Višňovská patnáctka                                                           ZŠ - 19. 5., hřiště ZŠ 

- Víkendový pobyt rodičů s dětmi                              RC Čtyřlístek   

- „Listování“ pro veřejnost                                         ZŠ, kinosál   

- Taneční zábava                                                         TJ, hala TJ 

Stejně jako v minulém roce bude úřad městys Višňové pořadatelem Višňovských trhů, které se budou uskutečňovat počínaje měsícem 
března každou třetí sobotu v měsíci ve Dvoře na náměstí. Termíny trhů: 

- 16. březen, 20. duben, 18. květen, 15. červen, 20. červenec, 17. srpen, 21. září, 19. říjen, 16. listopad a Vánoční višňovské trhy 
21. prosinec.  

 

Plán kulturních a společenských akcí – Višňovské trhy 

Zdravotní středisko – sociální byty 

 



Otevíráme prostor pro Vaši inzerci prostřednictvím zpravodaje. Pro občany 
je soukromá inzerce prostřednictvím zpravodaje zdarma. Podnikatelská 
inzerce je zpoplatněna.  
Využijte tuto možnost v příštím čísle zpravodaje, jehož uzávěrka bude 12. 
dubna 2013.  
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s účinností od 1. 2. 2012  
PONDĚLÍ  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00  HODIN 
ÚTERÝ   8.00 – 11.00   HODIN 
STŘEDA 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 HODIN 
ČTVRTEK  8.00 – 11.00   HODIN 
PÁTEK 8.00 – 11.00   HODIN* 
 
* (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem  
žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty). 
 

Nabídka inzerce 

Pátek 1. února byl ve znamení nejen pololetních prázdnin, ale také společenského plesu. Ten organizovalo Sdružení rodičů obvodu ZŠ Višňové. 
Návštěvníci ve vyprodaném sále sportovní haly ve Višňovém sledovali předtančení 13 párů žáků 9. a 8. ročníku. K tanci a poslechu hrála skupina 
Fantazie.  Za bohatou tombolu děkuje sdružení všem sponzorům, rodičům a přátelům školy. Výtěžek je určen na financování akcí pro děti ZŠ a MŠ 
Višňové. O tom, že dobrá nálada panovala po celou dobu plesu a návštěvníci se dobře bavili, svědčí přiložené fotografie. Foto: Josef Maša 

 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN ÚŘADŮ PRÁCE ČR 
 

 

Základní škola Višňové  

Inzerce 

„Prodám krásný, zrekonstruovaný byt v 

městysi Višňové. Byt se nachází v prvním 

patře cihlové bytovky o dispozici 3+1 s 

balkónem přes dva pokoje. Byt je po 

kompletní rekonstrukci. Nová plastová okna 

se sítěmi proti hmyzu, nový plynový kotel, 

pořizovaný na podzim 2011 ještě je v záruce, 

nový bojler na ohřev vody, nová elektrika, 

vyměněné plovoucí zátěžové podlahy, krásný 

dekor stejný ve všech místnostech. Dále je 

zrekonstruovaná kuchyňská linka, která je 

vedena do rohu pod okno. Byt je slunný a 

čistý. K bytu patří zděný sklep. Parkování je 

před domem. Cena za byt je 1050.000 Kč, po 

dohodě bude ihned k vystěhování. Slevě z 

prodeje se v případě vážného zájmu 

nebráním. Tel.: 728 922 370, 774 182 190.“ 
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Foto 

Masopust 2013 

 

 

 

Dětský maškarní ples 
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Stručný přehled činnosti fotbalového klubu AC Sparta Višňové od založení. Zápasy prvních let se mi nepodařilo uchovat, někde by měly, ale být. Z mých 
skrovných poznámek uvádím až rok 1937. 
1937 
18. 7.  SK Křepice - AC Sparta  2 : 2.  
  Branky: Šrot 2; hráno za stálého deště.  
25. 7.  Proponovaný zápas s SK Mikulovice se nehrál pro nedostavení se soupeře. Náhradou tréninkový zápas s II. s výsledkem 13 : 2.  
 Branky: Pavlík 6, Šrot 2, Styx 2, Klügl a Kapinus po jedné. 
1. 8.  Sparta – SK Křepice  9 : 3.  
 Branky: Pavlík 5 ostatní chybí. 
22. 8.  Pohárový turnaj  
 Sparta – Slovan Mikulovice  4 : 1, 
 Sparta – SK Křepice   3 : 0;  
 Další výsledky nezaznamenány, branky celkem: Pavlík 3, Styx 2, Klügl a Tesař po jedné. 
 Sestava: Krchňavý, Kapinus, Styx, Bojanovský, Klügl, Krchňavý L., Tesař, Požár, Pavlík Jos., Mairinger, Šrot. 
1938 
14. 8. Sparta – SK Křepice /Slavia/  3 : 1. Branky: Šrot, Styx, Požár. 
31. 7.  Tavíkovice – Sparta   1 : 4 
Celkem  Sparta – Slavia Křepice  9 : 0;  10 : 0;  6 : 1;  4 : 3; 2 : 2; 9 : 3; 3 : 0. 
 Sparta – SK Medlice  6 : 0; 2 : 1; 6 : 4. 
 Sparta – SK Rybníky  4 : 1; 5 : 15; (druhý zápas v Rybníkách). 

  Sparta komb. – SK Tulešice  1 : 15 v Tulešicích. 
Hráči, kteří se objevili v mužstvu v roce 1938: 

- Pavlík Jos., Styx, Šrot, Tesař, Krchňavý Václav, Krchňavý Ladislav, Mairinger /Orsi/, Peroutka, Bojanovský Fr. /soused/, Kapounek Jar., 
Lahodný, Šulc, Jelínek J., Kapounek R. 

1939 
- Z roku 1039 není žádný záznam. 

1940 
- Z roku 1940 jen seznam hráčů, kteří byli v těchto pohnutých dobách k dispozici a sehráli většinu zápasů: 

Jindra, Kapinus, Styx, Bojanovský, Novák, Kapounek Jar., Tesař, Požár, Pavlík Jos., Pavlík II., Šrot, Kudrna, Krchňavý L., Doubek a Adámek. 
Prvně se objevují hráči hokejového mužstva: 
 Pavlík Jos., Styx, Tesař, Krchňavý L., Novák fr., Pavelec, Jedlička a Bojanovský. Sehráno málo zápasů pro nedostatek ledu. Pamatuji zápas 

v Domčicích.  
1941 
13. 4.  Sparta – SK Lesonice  1 : 0 
  Branka Novák F. z 11 m kopu. Sestava: Jindra, Bojanovský, Kapounek R., Kapounek J., Novák, Doubek, Pavlík II, Tesař, Pavlík Jos., 

Styx a Šrot.  
20. 4.  SK Rapid Rybníky – Sparta  6 : 0.  
  Debakl v Rybníkách. Přitom skvělý výkon brankáře Jindry, špatný výkon Kapinuse v obraně. Sestava: Jindra, Bojanovský, Kapinus, 

Novák I, Novák II, Kapounek Jar., Pavlík II, Požár, Pavlík, Jos., Styx a Šrot. 
27. 4.  Sparta – Viktoria Tulešice  3 : 0 kont.,  
1942 
Hráči: Jindra, Bojanovský, Knotek, Hubatka, Styx, Ondrák, Chalupník, Stehlík, Čejka, Šrot, Souček, Komenda, Nekula, Novák, Vondrák.  
Soutěž 1942 
Mistrovská soutěž: - H. Dubňany – Sparta 6 : 4, Sparta – Tavíkovice 5 : 0, Hrotovice – Sparta 8 : 1, Sparta – Dukovany 0 : 5, Běhařovice – Sparta 2 : 1, 

Rouchovany – Sparta 3 : 0 kont., Sparta – Jevišovice 3 : 0 kont., Únanov – Sparta 2 : 0, Sparta – Vémyslice 2 : 0. 
Přátelské zápasy: - Sparta – Vémyslice 2 : 3, Vémyslice – Sparta 7 : 7, Citonice – Sparta 5 : 5, Sparta – Citonice 10 : 0, Sparta – Mikulovice 4 : 0, 

Mikulovice – Sparta 1 : 3, Únanov – Sparta 5 : 0, Sparta – Únanov 6 : 1, Tavíkovice – Sparta 4 : 2, Sparta – Tavíkovice 2 : 2 
(nedohráno), Běhařovice – Sparta 5 : 2, Lesonice – Sparta 5 : 3, Sparta – Lesonice 3 : 3. 

Celkem: 22 zápasů, 8 vítězných 3 nerozhodné a 11 porážek. Skóre 69 : 68. 
Střelci branek: Stehlík 13, Chalupník 12, Novák Fr. 8, Šrot 6, Styx 6, Hubatka 3, Souček 3, Pavlík 3, Komenda 2, Nekula 2, Jelínek 3, Bojanovský, Vondrák, 

Adámek. 
9 zápasů na vlastním hřišti navštívilo celkem 3200 diváků – průměr 350 na zápas. 
Bilance jedenáctky starých pánů – Old boys 
 Sparta – Horní Dunajovice 1. m.  1 : 3 
 Sparta – Vémyslice 2. m.  4 : 0 
   
Zápasy 2. mužstva: Sparta – Lesonice    8 : 0 
 Běhařovice – Sparta    2 : 4 
Rok 1943 v mých záznamech chybí. 13. května jsem zatčen a vězněn do konce války. Poslední kapesní zápisník zmizel. 
I to, co Vám posílám je jen torzo činnosti. Všechny zápasy jsem si do svých kalendářů nezapisoval. Čirou náhodou jsem objevil tato data, která Vám 
posílám. Nerovnoměrnost výkonů hlavně ve válečném období byla ovlivněna nepřítomností některých hráčů, jejich vzdáleným pracovištěm. A proto se 
nastupovalo v kombinovaných sestavách. Někdy se s bídou mužstvo vůbec sestavilo. Chybí sestavy a zápasy, kdy stál v brance Jenda Košíček, malíř. Ať 
mi to promine, ale nemám záznam s jeho jménem, i když naši branku hájil, a to velmi úspěšně. 
Chtěl jsem trochou historie přispět do kroniky dnešní jednoty kopané tak, aby dnešní borci nezapomněli na své předchůdce, kteří neměli zdaleka ty 
podmínky, jak je oni mají dnes. Dávali však do hry srdce. Bez toho se žádná hra nemůže dařit. To si pamatujte. 
 Přeji hodně úspěchů.  Váš Josef Styx  
 

Počátky fotbalu ve Višňovém 
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Mužstvo z roku 1934 – začátek kopané ve Višňovém. Klügl, Doubek, Pavlík, F. Adámek, S.Adámek, Bojanovský, Styx, Peroutka, Kapinus, Kapounek, 
Jelínek 

 

Materiály poskytl Josef Košíček 

Fanynky a fanoušci na zápase v Tavíkovicích 

 

 
1939 - Bojanovský, Šrot, Styx, Novák, Kapinus, Požár, Indra, Pavlík, Kudrna, Kapounek, 
Hejlek 

Sestava ATHLETIC CLUB SPATRA VIŠŇOVÉ 

 


