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Vážení občané. 
Velice Vás zdravím prostřednictvím tohoto již čtrnáctého 
zpravodaje. 
Období od toho minulého se neslo ve znamení nekončící zimy 
a očekávání příchodu jara. V tomto čase proběhlo ve Višňovém 
několik zajímavých či podnětných událostí. Z těch 
společenskokulturních mezi ně patří první trhy 16. března. 
Ze školních událostí muzikál „Dvanáct měsíčků“ v kinosále 
ve Višňovém 24. března. Následně organizovala škola Velikonoční 
vyrábění v dílnách ZŠ.  
Samotný průběh svátků Velikonoc se svou ideou, svými zvyklostmi 
a obyčeji je samozřejmě svou tradicí velkou událostí.  
Mezi nejvýznamnější akce stejně jako každý rok patřila letošní 35. 
výstava vín.  Její připravenost a zajištěnost ji řadí mezi špičkové 
regionální události. Bohužel tu letošní provázela nepřízeň počasí, 
která ovlivnila především účast hostů z okolních obcí a měst. 
Právě jejich nepřítomnost citelně ovlivnila počet návštěvníků. 
Přesto však výtečnou náladu při sklence vína za poslechu 
cimbálové muziky nelze ani „psím“ počasím pokazit. 
Víkend poloviny dubna byl ve znamení pomyslných „prken, co 
znamenají svět“. Herci sdružení Návrat si pro nás tentokrát 
připravili „Letní romanci“ Jaroslava Seidla. Vystoupení, kterým 
divadelní spolek v loňském roce nasadil vysokou laťku, překonala 
svým úspěchem všechna očekávání, takto vypovídají ohlasy 
a hodnocení divadelních fandů nejen z Višňového.  
Z dalších plánovaných akcí stojí za připomenutí trhy, které se 
uskutečnily 20. dubna. Ty se termínově potkaly pro nás s velmi 
významnou akcí výrazně přesahující rámec obce, reprezentující 
nás široko daleko zvyšujíc prezentaci a prestiž městyse Višňového. 
Jednalo se o kvalifikaci Mistrovství České republiky 
v mažoretkovém sportu 2013. Tato akce počtem závodnic, týmů 
a fanoušků těžce prověřila i kapacitu místní sportovní haly. 
Partnerem této akce byla skupina ČEZ. Na pořadatelství městyse 
Višňového se podílela rovněž základní škola a tělovýchovná 
jednota.   
Vzhlédnu-li vzhůru po těchto řádcích, pak musím konstatovat, že 
zdařilých, kvalitních, významných a vůbec akcí na úrovni se 
ve Višňovém uskutečňuje dostatečně. To je oceňováno 
a pozitivně hodnoceno nejen občany, návštěvníky z okolních 
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vesnic, měst. Na tom všem však zamrzí, že i přes svou velmi 
vysokou profesionální úroveň nemají takovou podporu místních 
občanů, jakou by si zasloužily. Nelze toto přehlédnout, 
setkáváte-li se se skutečností, kde všude a za jakými akcemi 
někteří naši spoluobčané dojíždí. Ano, je to jejich volba. – Nelze 
však tento jev v některých případech nebo částečně 
charakterizovat i maloměšťáctvím?  
O složitosti prezentace, publikování a nezájmu především 
ve znojemských tiskovinách jsem se již zmiňoval v čase 
bilancování loňského Višňovského léta. Mistrovství České 
republiky v mažoretkovém sportu ve Višňovém mne však v tom 
jen utvrdilo. Dopředu byly tyto nezávislé tiskoviny informovány 
o nadcházející akci, nezapomněl jsem ani na zpravodajství ČT. 
Výsledky nebo spíš jejich nezájem je zcela evidentní.   
Těmito obtížemi se však nemůžeme nechat odradit. S nimi se 
setkáváme i při řešení běžných životních záležitostí. I přes tento 
i „Salieriho syndrom“, který nám tak často vytváří překážky, se 
nesmíme znepříjemňováním snahy a úsilí nechat stísňovat.  
Obrátíme-li se časově vpřed, pak nás čeká nádherný čas tolik 
opěvovaného máje jeho rozkvétající přírody postupně 
přecházející do období léta. I tento čas však na nás klade 
nemalé úkoly.  

     Vladimír Korek 

 

Duben je čtvrtý měsíc. Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý měsíc v roce. Slovo pochází ze slova dub. První 
dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. 
Aprílové počasí označuje počasí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas. 
Květen nebo také máj je pátý měsíc. Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo pálení 
čarodějnic, je považován za měsíc lásky. 1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek.  
Slovo květen pochází od slova kvést (rostliny kvetou), původně máj. Slovo květen se poprvé objevilo v Jungmannově překladu Ataly 
z roku 1805 jako poetismus a překlad za fr. lune de fleurs, ale rychle se vžilo. Na Jungmanna zřejmě působilo polské slovo kwiecień 
("duben"). 
Z pranostik na duben, květen:  
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. 
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě. 
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 
Když máj vláhy nedá, červen se předá. 
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Všechny tři zvony, které byly vysvěceny 28. září 1939, zvonily ve višňovské farnosti, bohužel necelá 3 léta - počítáno jinak: 30 měsíců 
a 10 dní. 
Druhá světová válka stále trvala. Velkoněmecké říši chyběl potřebný materiál k výrobě válečné munice. Proto byly zabavovány, nebo-li 
rekvírovány, zvony jako výborný materiál k válečným účelům. 
Toto postihlo většinu farností v Protektorátu Čechy a Morava, tak se naše vlast za války jmenovala – nazývala. 
V tu dobu Višňové a okolí patřilo do okresu Hrotovice, poněvadž okres Moravský Krumlov i Znojmo byly německé – Sudety. V okrese 
Hrotovice byl ke snímání zvonů pověřen stavitel Cyril Jedlička z Višňového.  
V úterý velikonoční podle nařízení – dne 7. dubna 1942, byly 3 nové zvony za zvuku Umíráčku sejmuty z věže k odevzdání pro vojenské 
účely. Ještě naposled před snímáním zazněly zvony a jejich hlas byl zaznamenán na gramofonovou desku firmou Uhlíř z Třebíče. 
Jakékoliv projevy při snímání zvonů byly přísně zakázány.  
Snímání a ztráta zvonů bylo velice smutnou událostí nejen višňovských farníků, ale pro každou farnost, kterou tato událost potkala. 
Věřící se s pohnutím loučili se svými zvony, a to jak dospělí, tak děti, viz přiložená fotografie této události (zápis z višňovské kroniky z r. 
1942). 
Po odevzdání 3 zvonů v roce 1942 zůstal na věži jediný zvon Umíráček 26 kg těžký, který bylo málo slyšet.  
V roce 1943 zakoupil pan přísedící Josef Adámek č. 37 nový zvon, 60 kg těžký, od firmy zvonařské R. Manoušek Brno – Husovice. Zvon 
byl ulit ze zinkové hmoty, cena kolem 2.000,- Kč. Byl zasvěcen Panně Marii, ochránkyně Moravy.  
Další písemná zmínka o zvonech je z roku 1949, kdy byl u osvědčené firmy R. Manoušek Brno – Husovice objednán zvon nesoucí jméno 
sv. Cyrila a Metoděje o váze 230 kg. Dodnes slouží ve farnosti. V roce 1985 měl zvon ulomené srdce, které bylo opraveno. 
O tomto zvonu je psáno při svěcení zvonu dalšího v roce 1959. Zvon z roku 1949 musel stát mnoho peněz a určitě to byla veliká událost 
pro farnost. Zvon je na věži dodnes.  
Nejmladší zvon Panny Marie Královny Míru umístěný na věži je z roku 1959. Byl vyroben ve zvonárně Česká u Brna. Po předběžných 
instrukcích od státního kampanologa (zvonaře) Jaroslava Dobrodínského z Pelhřimova a bývalého mistra zvonařského R. Manouška, 
toho času v Praze. Byl ulit zvon o tónu B – 1 a o váze 380 kg. Materiál na tento zvon byl do zvonárny dodán. Spotřebováno bylo 88 kg 
cínu a 310 kg mědi. Zvon byl posvěcen v sobotu 19. prosince 1959. Nese nápis: „Na památku 90 let farnosti Višňové, L. P. 1959.“ Druhý 
nápis: „Královno Míru, oroduj za nás.“ 
Všechny zvony na věži se dočkaly v roce 1960 zavedení elektrického zvonění. Veškeré finanční náklady byly hrazeny z darů věřících.  
Zvony na věži v současnosti: 
1. Panna Maria Královna Míru, z roku 1959, 380 kg, tón B – 1, 
2. Sv. Cyril a Metoděj, z roku 1949, váha 230 kg, tón C – 1, 
3. Zvon Panny Marie, ochránkyně Moravy z r. 1943, 60 kg, ulit ze zinku, 
4. sv. Michael, z roku 1699, 26 kg. Tón E, Umíráček. 
Zvonění zvonů: 

- Zvony zvoní 3 x denně klekání – ráno, poledne, večer, 
- Vyzvání – svolávají k bohoslužbám, 
- Zvoní při jiných slavnostních příležitostech,  
- Zvon umíráček – oznamuje úmrtí, 
- Dříve zvony zvonily – oznamovaly nebezpečí jako požáry apod.  

Historie zvonů je též vystavena na informační tabuli vedle chrámu Páně a je doplněna i fotografiemi. 
Použité materiály: Farní kronika, Obecní kronika Višňového  
        Marie Svoradová 

 

 

 
 
 

 

 

V průběhu měsíce května zahájíme prodej 
triček s logem Višňové. Prodej bude 
zajišťovat správce  Cyklopenzionu. 

 

 

 

 

Rekvírování zvonů dne 7. Dubna 1942 

Historie višňovských zvonů - pokračování 

Trička se znakem 

Višňového 
 

Obracím se na Vás spoluobčany o pomoc 
předcházení krádeží kanalizačních roštů 
a vík. To, že někdo rošt či víko z kanalizace 
ukradne za účelem zisku několika korun je 
bezesporu škodou na majetku. Bohužel však 
daleko závažnější je skutečnost, že takovýto 
jedinec chystá nebezpečnou past na zdraví 
či majetek zcela nevinnému.  

 

Kanalizační rošty a 

víka 
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Informace pro odběratele 

Neděle velikonoční byla ve Višňovém ve znamení letos už 35. výstavy vín, kterou každoročně pořádá místní organizace Českého 
zahrádkářského svazu. Vystavovaných 345 vzorků vín hodnotilo 7 degustačních komisí již 18. března.    
VÍTĚZNÁ VÍNA 
ŠAMPION - Tramín červený 2011 VH Fiala Libor, H. Dunajovice 
Nejlepší víno ročníku 2012 - Rosé Cabernet Sauvignon 2012 PS ZNOVÍN Znojmo 
Nejlepší víno malovýrobce 2012 - Chardonnay 2012 VH Sedlář Jiří, Hodonice 
Nejlepší víno malovýrobce z Višňového 2012 – bílé -  Rulandské bílé 2012 PS Svoboda Dušan, Višňové 
Nejlepší víno malovýrobce z Višňového 2012 – červené - 379 Zweigeltrebe 2011 Adámek Petr, Višňové 346 
Vítězové v odrůdách  
Směs bílá 2012     Rozsypal Vlastimil, Hrušovany n. Jev.  
Veltlínské zelené 2012 PS    Rohovský Otto, Sedlešovice  
Müller Thurgau 2012    Bratři Bodanští, Hor. Dunajovice  
Ryzlink vlašský 2012 KAB    AMPELOS, a.s. Znojmo  
Ryzlink rýnský 2012 PS    Soška Martin, Šatov  
Chardonay 2012 PS    Vinné sklepy Lechovice  
Rulandské bílé 2012 PS    Ing. Kovář František, Tasovice  
Pálava 2011 VB     Fiala Libor, Hor. Dunajovice   
Sauvignon 2011 VOC    Vinařství LÍBAL, Hor. Dunajovice  
Rulandské šedé 2012 VH    GASTVÍN Hrušovany n. Jev.  
Tramín červený 2012 VH    Vinařství LÍBAL, Hor. Dunajovice  
Muškát moravský 2012 PS   Šmíd Pavel, Hor. Dunajovice  
Rosé ZW 2012 PS    Tomana František, Micmanice  
Zweigeltrebe 2011 PS    Vaněk Jan, Vrbovec  
Svatovavřinecké 2011    Ing. Saleta Antonín, Višňové 28 
Vlastní výstava se uskutečnila v místní sportovní hale. Oblíbenost této akce znovu potvrdila zaplněnost všech míst příznivci tohoto 
lahodného božského moku. Příjemnou atmosféru dokreslovala Cimbálová muzika Antonína Stehlíka stejně jako bohaté občerstvení. 
Přívaly sněhu za okny si nikdo z přítomných s pohárem dobrého vína nekazil příjemnou atmosféru tohoto svátečního dne.  
Výstava vín shodně jako v letech předešlých prokázala velmi dobrou připravenost. Nejen svým tématem nás prezentuje do povědomí 
nejen regionu.  
 

35. výstava vín 

Na konci měsíce dubna budou provedeny odečty vodoměrů. Současně s odečty 
 bude provedena výměna vodoměrů v částech obce Rajčula a kolem Sokolovny. 
 O výměně budou majitelé dotčených nemovitostí vždy předem informováni.  
Následný výběr vodného a stočného proběhne: 
v pátek 7. června                      od 12:00 – do 18:30 v místnosti matriky na OÚ 
v pátek 21. června                    od 14:00 – do 14:45 na DPS pro obyvatele DPS 
                                                  od 15:00 – do 18:00 v místnosti matriky na OÚ 
        
 Hynek Čada 

 

ŠAMPION - Tramín červený 2011 VH Fiala Libor, 
H. Dunajovice 
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Termíny odběru odpadu na Sběrném místě v oploceném objektu 
za hřbitovem ve Višňovém:  

Duben:   26., 
Květen   10. a 24., 
Červen  7. a 21.  
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. 

Termín svozu velkoobjemového odpadu:   27. 5. 
Termín odvozu nebezpečného odpadu ze sběrného místa:  23. 5. 

 
 

 

Základní škola 
Duben je pro nás tradičně měsícem, kdy dostáváme informace o tom, jak úspěšnými žadateli jsme byli při přidělování různých dotací. 
Letos jsme podali celkem 5 žádostí a úspěšní jsme byli zatím ve dvou. Krajský úřad nám poskytl příspěvek na realizaci preventivního 
programu pro děti MŠ a žáky ZŠ s názvem Bezpečná škola. Dílčí úspěch jsme zaznamenali také v rámci programu Comenius, kdy byla 
schválena naše žádost o přidělení zahraničního asistenta. Rádi bychom se totiž stali hostitelskou institucí začínajícímu pedagogovi 
z některé ze zemí EU, který by nejen umožňoval žákům, pracovníkům a veřejnosti pravidelnou a přirozenou cizojazyčnou konverzaci, ale 
především by obohatil naše multikulturní povědomí.  
V lednu jsme zapsali 12 žáků do budoucí 1. třídy. Ještě před zápisem mohly v naší mateřské škole děti s rodiči navštěvovat program pro 
přípravu předškoláků, od února se příští prvňáčci seznamují s prostředím opravdové školy ve „Škole nanečisto“, která probíhá jednou 
měsíčně. 
Informace o průběhu výchovy a vzdělávání žáků najdete na našich průběžně aktualizovaných internetových stránkách, v tradiční 
papírové podobě je zveřejňujeme prostřednictvím měsíčníku OKNO do višňovské školy. Intenzivně pracujeme na změnách vzdělávacího 
programu, které začnou platit od 1. září 2013. Konkrétně se budou týkat výuky němčiny jako povinného druhého cizího jazyka. 
Do vzdělávání zařadíme finanční gramotnost a výuku podnikavosti, větší prostor dostane dopravní výchova, etika, výchova ke zdraví 
a ochrana člověka při mimořádných událostech.  
V nejbližší době nás čeká výjezd našich žáků do Polska a Velké Británie a ukončení 2. semestru univerzity třetího věku, kde studovalo 16 
seniorů téma Lidské zdraví. Po prázdninách budeme pokračovat kurzem Etika jako východisko z krize společnosti, na který je stále 
možno se přihlásit.  
Rádi bychom Vás ještě pozvali na dvě květnové akce. V neděli 19. května proběhne 8. ročník Višňovské patnáctky. V pondělí 27. května 
se můžete zúčastnit scénického čtení s Lukášem Hejlíkem a následně absolvovat komentovanou prohlídku zámeckého parku. 
          
 

Čím žije mateřská a základní škola 

 Odpadové hospodářství 
 

 

Žáci 2. třídy se ve čtvrtek 18.4. vydali do zámeckého 
parku, aby jeho část zbavili poházených odpadků. 
Vyzbrojeni pracovními rukavicemi a pytli 
na odpadky prošli vytyčený úsek a nestačili se divit. 
Že si někteří pletou přírodu s odpadkovým košem se 
dětem nelíbilo. Napravily, co se dalo, a z vykonané 
práce měli všichni dobrý pocit. Výborná svačina 
od místních zaměstnanců a nádherné počasí…. 
prostě bezva den! 

 Mateřská škola 
V současné době žije naše mateřská škola projektem ke „Dni Země“ s tématem 
„Chráníme naše životní prostředí v našem okolí“. 
Cílem tohoto projektu je na základě vlastních prožitků a zkušeností vést děti 
k ekologickému myšlení a jednání. Děti by měly mít povědomí o tom, v jakém 
prostředí žijí a uvědomovat si, že se svým chováním na něm podílí a že je 
mohou ovlivnit. Při pozorování a poznávání okolního prostředí a krajiny vedeme 
děti k tomu, aby si ovědomovaly, jakým způsobem dbát na pořádek a čistotu, 
jak nakládat s odpady a chránit přírodu v okolí.  
Děti se postupně učí všímat si nepořádku a škod, zvládat drobné úklidové práce, 
nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadů, prostě 
chránit přírodu.  
V rámci tohoto projektu probíhají následující akce: 

 Sběr starého papíru ve spolupráci se ZŠ Višňové 

 Pracovní dílna pro rodiče a děti:  EKO-hrátky  

 Exkurze ve sběrném dvoře městyse Višňové 

 Parkový den ve spolupráci s VÚ Višňové 
 

Strom Znojemska 2012 

Správa národního parku Podyjí vyhlásila soutěž 
„Hlasujte pro Strom Znojemska 2012“. O toto 
ocenění soutěžil i jerlín japonský, který je solitérním 
stromem při vstupu hlavní bránou do zámeckého 
parku.  
Jerlín v zámeckém parku ve Višňovém obdržel 
na základě veřejného hlasování ocenění za 2. místo 
v regionální anketě STROM ZNOJEMSKA 2012.  
Děkujeme Vám všem, kteří jste jerlín v této prestižní 
anketě podpořili.  

 



V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, 
kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat.  
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost 
může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.   
Služby Centra vzdělávání všem  

 Informace o celoživotním vzdělávání v JMK 

 Kariérní poradenství 

 Zprostředkování studijních a profesních stáží    
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském 
kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně 
seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně 
potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme 
v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká 
informační specialistka Centra Hana Rozprýmová.  
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli 
nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí 
se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.   
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet 
na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít 
uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti 
podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.  
Kontakty Centra vzdělávání všem: www.vzdelavanivsem.cz, Telefon: 547 215 588, Email: info@vzdelavanivsem.cz 
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Ve dnech 13. a 14. dubna potěšili ochotníci ve Višňovém svoje příznivce divadelní hrou Letní romance od známého autora Jaroslava 
Seidla v režii Marie Machové. Třikrát po sobě dokázali vyprodat místní kinosál. Již druhým rokem se postavili po 25leté přestávce 
na prkna, která znamenají svět. Přípravy některých našich mladých ochotníků na maturitní zkoušky nám neumožňovaly naplánovat 
představení na měsíc květen, jak tomu bylo v loňském roce.   
V pátek 12. dubna jsme si ověřili svoje výkony při představení pro Základní školu a Výchovný ústav ve Višňovém. Byla to naše 
generálka. Osobní poděkování ředitele školy pana Mgr. Jiřího Berana za hezký kulturní zážitek nás velmi povzbudilo a dodalo sílu 
k třem představením, která nás čekala o víkendu.  
Sobotní premiéra dokázala zaplnit místní kinosál do posledního místečka. Slavnostním přivítáním zahájil představení starosta městyse 
pan Mgr. Vladimír Korek, který ocenil práci režisérky a všech ochotníků. Přiblížil divákům tuto činnost, za kterou se skrývá spousta 
starostí a množství volného času, který musí tomuto koníčku obětovat. Zatím se ochotníkům daří, však také divadelní soubor odjíždí 
s právě hranou divadelní hrou koncem srpna na pozvání České besedy do Chorvatského města Daruvar. Tato akce bude reprezentovat 
náš městys v zahraničí. „Snahu divadelního souboru podporuje celé zastupitelstvo.“ těmito slovy končil svoje zahájení starosta 
městyse. 
Obdiv diváků sklízely nádherné kulisy, na jejichž částečné výrobě se podílela paní Ludmila Juřenová, částečně byly též zapůjčené. 
Stejně jako kostýmy z počátku 20. století, které byly nejen zapůjčeny z půjčoven, ale které také šila firma paní Jany Buchtelové. To vše 
za přispění našich sponzorů. Oceňuji vstřícný přístup všech oslovených, kteří přispěli finanční částkou. My jim za jejich ochotu velmi 
děkujeme. Poděkování si zaslouží i kutilové z řad herců, zejména Jan Mairinger, který dotváří divadelní scény.  
Jako režisérka divadelního spolku NÁVRAT, o. s. bych chtěla poděkovat všem hercům za jejich výkony, taktéž i mladým ochotníkům ze 
Základní školy ve Višňovém a studentům středních škol. Divadlo je práce kolektivní a na úspěchu se podílejí nejen herci, ale i další 
členové, kteří jsou neodmyslitelně s úspěchem spjati: hudební doprovod paní učitelky Bohumily Hubáčkové, nápověda paní Marie 
Pytlíkové a Marie Sevčíkové, obsluha osvětlení, kostymérky a rekvizitářky. 
Lidé se mě už dnes ptají, co budeme hrát příští rok. Uspěchaná doba nahrává spíše komediím. Lidé si chtějí odpočinout a pobav it se. 
Čeká mě spousta hodin čtení různých scénářů, přemýšlení nad správným obsazením jednotlivých rolí. Prozradit ale mohu jedno, že se 
určitě mohou všichni příznivci ochotnického divadla na novou hru v příštím roce těšit. 
         Marie Machová      

 

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany 

  

 

Naši ochotníci opět potěšili svoje příznivce 

 

http://www.vzdelavanivsem.cz/
http://www.vzdelavanivsem.cz/
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Stará hora 

V sobotu 20. dubna se uskutečnil jeden z patnácti dílů kvalifikace Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. A byl to právě 
městys Višňové. Za spolupráce partnera, kterým byla Skupina ČEZ, se stala hostitelským místem právě sportovní hala ve Višňovém. 
Pořadatelstvím tohoto podniku se stal městys Višňové, který spolu se ZŠ a MŠ Višňové, TJ Višňové a dalších dobrovolníků z řad 
především rodičů Višňovského mažoretkového týmu Laxssi uspořádali tuto ohromující událost tohoto sportu v našem regionu.  
Jak uvedl ředitel tohoto závodu Vladimír Korek: „Každý z organizátorů této akce nesl svůj díl zodpovědnosti. Jsem velmi potěšen, že 
při podniku, ve kterém zápolilo 410 sportovkyň, kdy sportovní hala TJ praskala ve švech, můžeme konstatovat, naše pořadatelství 
uspělo. A to i dle slov samotné ředitelky soutěže mažoretek pro ČR paní Marty Pavelkové. Zajistit vlastní soutěž, organizační zázemí 
pro sportovkyně, družstva, jejich týmy, vytvořit dobré pracovní podmínky pro porotu a příjemné prostředí pro bouřlivé diváky je 
obrovský kus práce celého realizačního týmu.“ 
Slavnostnímu zahájení soutěže, ve kterém starosta Vladimír Korek ocenil především všechny ty, co se na uspořádání podíleli, 
poděkoval paní Martě Pavelkové za svěřenou důvěru. Slovem mu předcházeli ředitel ZŠ a MŠ Višňové Jiřího Berana a Marty 
Pavelková. Úvodní ceremoniál doplnilo vystoupení višňovských Mini Laxssi a žáků I. stupně základní školy s pásmem písní a básní.  
Tomuto předcházela už od samotného rána registrace již zmiňovaných stovek závodnic. Některé soutěžící se svými družstvy vzhledem 
ke vzdálenosti měst Jeseníku a Karviné dorazily do Višňového již v pátek v průběhu odpoledne. 
Vlastní závod byl odstartován disciplínou baton, ve které nastupovaly jednotlivé soutěžící dle kategorií – minikadetky, kadetky, 
juniorky, seniorky. Obdobně v rámci dopoledních soutěží se představily i v disciplíně POM – POM. Jednotlivé soutěžní okruhy 
oddělovalo vyhlašování výsledků s předáváním cen a oceněním ve formě medailí.  
Odpolední program přinesl vystoupení skupin. Předvedené sestavy jednotlivými družstvy stejně jako dopoledne vyzývaly diváky 
k nekončícímu potlesku a emocemi nabitého povzbuzování. Mít možnost naživo sledovat kreativní soutěžní program družstev, která 
naši republiku reprezentují i na Mistrovství Evropy, se nenaskýtá každý den. Konkrétní výsledky naleznete na 
http://www.majoretsport.cz/.  
Kreativita, přesnost, sladěnost pohybu při dokonalé propracovanosti choreografie, podmaňující doprovodná hudba, uniformita a 
přitom neskutečná krása střihu a barevnosti kostýmů snoubící se s dívčí a ženskou krásou mažoretek. V tomto duchu, vidu a slechu se 
nesl celý sobotní sportovní den ve višňovské hale. 
Porota, která soutěž hodnotila, byla tvořena šesti porotci s mezinárodní licencí IMA, kteří posuzovali jednotlivé výkony soutěžících 
dle soutěžních pravidel IMA, platných od 1. 1. 2013. 
Soutěže skupin byly hodnoceny i VIP porotou. Ta pracovala ve složení Vladimír Korek, Jiří Beran, Marcela Jelínková, Ivana Vančurová 
(pedagožky ZŠ Višňové), Tomáš Třetina – starosta města Moravský Krumlov.  
Uspořádání soutěže v mažoretkovém sportu započalo iniciativou paní Lady Sikorové dlouholeté trenérky místních mažoretek, která 
s touto myšlenkou přišla. Poděkování ji patří za významný podíl na organizaci a za odbornou znalost problematiky tohoto rozvíjejícího 
se sportu.  

 

 

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ve Višňovém 

 

Stará hora je vrcholem tyčícím se nad Višňovou, která dosahuje nadmořskou výšku 376 metrů nad mořem. Je určitou místní dominantou 
a ve své době i strategickým místem. Svým východním a jihovýchodním svahem byl i známou vinařskou lokalitou. V současnosti však její 
vrchol je v katastrofálním stavu, jaký si nikdy nezasloužila. Pro obnovu její důstojnosti připravujeme rekultivaci jejího horizontu, na níž 
bude navazovat i výsadba v této části. Nejvyšší bod bude místem vyhlídkovým. Pro občany, turisty a další zájemce bude místem výhledu 
do širokého okolí. Na nepoctivce a lidi hanobící přírodu pak bude pohlížet oko fotopasti, která bude automaticky odesílat snímky na e-
mail městyse Višňového, které budou předávány dále pro řešení těchto přestupků, jak již bylo dříve popsáno.    
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Na budově č. p. 171, ve které vzniká šest bytových 
jednotek, v současné době provádí firma OSP Moravský 
Krumlov konečnou úpravu fasády. Uvnitř bytů probíhá 
malování, připravuje se montáž kuchyňských linek, 
pokládka podlahových krytin, kompletují se koupelny.  
Vnitřní práce v budově budou ukončeny květnem, 
v průběhu června se dokončí veškeré venkovní úpravy 
a administrativa.  
K nastěhování budou tyto byty připraveny 
od 1. července. Připravujeme pro širokou veřejnost 
možnost nahlédnout do těchto nově budovaných bytů. 
Tímto „Dnem otevřených dveří bytů v budově č. p. 
171“ bude den červnových trhů, což je sobota 15. v čase 
od 9.00 do 11.00 hod. 
 

Zdravotní středisko – sociální byty 

 

SDH – Hasičské auto CAS K25 Liaz, požární bezpečnost 

30. dubna – pálení čarodějnic 
 Po dokončení repase přivezli hasiči zásahové jednotky 
pro nás nové hasičské vozidlo CAS K 25 Liaz z firmy Jana 
Adamovičová, kde byla tato generální oprava vybavenosti 
vozu prováděna. Vozidlo jako takové nám bylo předáno 
bezplatně JMK na podzim loňského roku. Vlastní repase 
byla provedena ve finančním rozsahu 698.387,- Kč. Dále 
bylo vozidlo vybaveno profi žebříkem, bruskou, 
čerpadlem, byla provedena úprava čalounění vozidla. 
Zbrojnice má nový kompresor, který si pohotovost 
vozidla vyžaduje. Celkové náklady včetně opravy vozidla 
dosáhly více jak 750.000,- Kč. Z toho 550.000,- tvoří 
dotace z JMK.  
Dalších 100.000,- Kč je dar od Agroservisu 1. zemědělské 
Višňové a. s., za což vyslovujeme spolu se Zásahovou 
jednotkou hasičů zřizovanou městysem Višňové 
neskutečný dík. 
Upozorňujeme občany pořádající oheň při pálení 
čarodějnic 30. Dubna na povinnost ohlášení pořadatele 
a místa zamýšleného ohně veliteli zásahové jednotky 
Radku Brázdovi – tel.: 725 111 154. 

 

 

Zákaz vývozu k vodárně 
Chodník k zastávce 

V průběhu minulého času byla zcela zlikvidována černá 
skládka inertního materiálu u vodárny agroservisu. 
Na její likvidaci spolupracoval Agroservis Višňové 
a městys. Odstranění této skládky si vyžádalo i náklady 
několika desítek tisíc korun. Upozorňujeme tedy 
na zákaz ukládání tohoto materiálu. Samozřejmě tento 
zákaz platí nejen na tomto místě, ale kdekoliv jinde. 
Pokud potřebujete odstranit takovýto odpad, poraďte se 
například s místními dopravci, kteří Vám ochotně udělí 
informace, kde a za jakých podmínek je toto možné. 

 

Chodník mezi zdravotním střediskem a autobusovou zastávkou je chybějícím 
spojovacím článkem v chodníkové síti městyse. Částečně jej nahrazuje chodník 
na protější straně mezi firmou Mores a autobusovou točnou. Projektová 
dokumentace již zmiňovaného chybějícího chodníku je zpracovaná. Vzhledem 
k finančním možnostem připravujeme provedení části mezi zdravotním 
střediskem a protější stranou komunikace od fi Mores.   

 

Oprava regulace 

Po zimním čase se ukázalo, že místní regulace Višňovského potoka dožívá. 
Úsek, který si vyžaduje neodkladnou rekonstrukci, je mezi čistícím přepadem 
u Procházkových po začátek zatrubněné části potoka.  

 
Jodidové tablety 
Počínaje dnem 6. května bude v Obecní knihovně Višňové probíhat výměna 
jodidových tablet distribuovaných Jadernou elektrárnou Dukovany. Tato 
výměna znamená, aby občané, jodidové tablety, které mají doma a u kterých 
končí jejich exspirace, přinesli, aby jim současně mohly být vydány nové 
tablety. Tuto výměnu je nutno provést v průběhu měsíce května.  

 

Nabídka inzerce Pro občany je soukromá inzerce 
prostřednictvím zpravodaje zdarma. Podnikatelská 
inzerce je zpoplatněna. Využijte tuto možnost v příštím 
čísle zpravodaje, jehož uzávěrka bude 12. června 2013.  

 Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr 
prodeje vozidla Zásahové jednotky městyse 
Višňového Škoda Š 706 RTHP. 

 Stavební místa v lokalitě Cihelna. Znojemské reality 
(www.znojemske-reality.cz , tel. 515 261 999). 

 



 reklama 
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Chceme Vám občanům ještě jedenkrát poděkovat 
za spolupráci při zimní údržbě chodníků a komunikací. 
Letošní zima byla skutečně dlouhá. O tom nás přesvědčila 
velmi výrazná sněhová nadílka i na neděli velikonoční. 
Množství sněhu ten den napadené bylo nejmasivnější 
sněhovou nadílkou. Musím však připomenout, že ne však 
poslední. Ta byla ještě 3. dubna.   
V tento čas se však již plně rozvíjí jaro a my jsme potěšeni 
Vaší péčí o zahrady, květinové a okrasné zahrádky, trávníky 
Vaše i ty veřejné. 
Děkujeme, že svou péčí přispíváte ke zkrášlení městyse. 

 

Veřejné prostranství, 

komunikace, zeleň, 
chodníky 

Duben 2013                 

- Taneční zábava – Artemis   TJ – 27. 4., hala TJ   

- Pálení čarodejnic v areálu fotbalového hřiště TJ - 30. 4., areál fotbalového hřiště 

 Hraje DUO ARTEX 

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   
- Když se řekne strom – „Listování“ a procházka zámeckým parkem                                           

 ZŠ - 27. 5., kinosál   
- Taneční zábava – Team Rock                                   TJ – 25. 5., hala TJ 
- Obnovení jeskyně a vysvěcení sochy Panny Marie Lurdské VÚ  

Červen 2013       
- Dětský den        SDH – 1. 6., hasičská zbrojnice a areál 
- Pracovní dílna pro rodiče a děti                     MŠ  - 5. 6. 
- Barevné hrátky „Maluje celá školka“ MŠ – 3. – 7. 6. 
- Taneční zábava – Artemis  TJ – 9. 6. – hala TJ – areál  
- Divadelní představení „ZUMBA, SAMBA, HEJHOLA“ ZŠ – 9. 6., kinosál 
- Čtvrté višňovské trhy                                     ÚM - 15. 6., ve Dvoře 
- Den otevřených dveří – byty č.p. 171 ÚM - 15. 6., bytový dům 171  
- Den otevřených dveří – exkurze u hasičů SDH, MŠ                                    
- Závěrečná slavnost MŠ „DUHOVÁ“          MŠ - 20. 6. 
- Školní akademie pod širým nebem               ZŠ - 21. 6.  
- Tradiční pouť 

 Taneční zábava – Vicomt  TJ – 28. 6., hala TJ - areál  
 Slavnostní požehnání novému hasičskému vozu ZSDH – 29. 6., hasičská zbrojnice – areál 
 Tradiční pouťové krojované zavádění TJ – 30. 6.  

Červenec 2013  
-  Višňovské kulturní léto  

 Třetí filmový festival                                     ÚM, VÚ, SDH – 17. – 21. 7., areál parku 
 Dřevořezbářské minisympozium  ÚM, VÚ – 17. – 20. 7., areál parku 
 Výstava fotografie portrétu Jana Zemánka  ÚM, VÚ – 17. – 21. 7., zámek    
 Páté višňovské trhy  ÚM – 20. 7., ve Dvoře 
 Fotbalový turnaj     TJ – 20. 7., areál fotbalového hřiště                  

- Příměstský tábor     ZŠ 
- Taneční zábava - Artemis    TJ – 27. 7., hala TJ - areál 

  

Fotbalové hřiště ve Višňovém obdivováno nejen přijíždějícími sportovci 
a fanoušky, kteří si zde pochvalují kvalitu trávníku a vybavenost 
sportovního zázemí. Měli bychom být skutečně hrdi na toto sportovní 
kolbiště, kterým se můžeme před ostatními pyšnit.  
Přesto však je mou povinností obrátit se na chovatele psů, kteří 
za účelem venčení vyvádí své čtyřnohé chovance do těchto prostor.   
Žádám Vás, a to ne na základě stížností samotných sportovců, ale 
i ostatních, kteří nechtějí toto nevidět, abyste, tak jak Vám káže 
povinnost, sbírali jejich exkrementy. 
Pohled na probouzející se trávník v době, kdy slezl sníh, v tomto 
případě v areálu fotbalového hřiště byl zoufalstvím nezodpovědnosti 
vůči snaze druhých. V přeneseném významu lze hodnotit venčení psů 
na fotbalovém hřišti k venčení těchto čtyřnohých chovanců na dětském 
pískovišti.  
Je zcela samozřejmé, že ke sbírání psích exkrementů vyzýváme majitele 
psů i na chodnících, komunikacích a veřejné zeleně.    

 

Areál fotbalového hřiště 

Plán sportovních a kulturních akcí 


