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Vážení občané. 
Velice Vás zdravím v období, které je pro nás časově náročné. Proč? 
Jedním z časově náročných důvodů je dokončování Přestavby 
zdravotního střediska na sociální byty a jejich příprava pro nové 
obyvatele. Tím druhým je příprava a následně realizace 
prázdninové investiční akce, kterou je kompletní výměna oken 
a zateplení budovy základní školy. I tato velmi významná 
rekonstrukce je financována za použití dotačních peněz. V tomto 
případě prostřednictvím projektu Zelená úsporám.   
V čase vydání posledního zpravodaje připravovali fotbalisté taneční 
zábavu se skupinou Artemis a pálení čarodějnic s Duem  Artex. 
Na začátku května jsme vítali občánky. Jejich počet byl s ohledem 
na roky předešlé vyšší. Tradičně velmi úspěšnou akcí byla Višňovská 
patnáctka pořádaná ZŠ Višňové. Při této příležitosti jste v letošním 
roce měli první možnost se rozhlédnout do krajiny z nově upravené 
vyhlídky na Staré hoře, která vznikla po rekultivaci tamního terénu. 
Této turisticky a cykloturisticky zaměřené akci předcházely 
Višňovské trhy.  
Významně bych zde chtěl ocenit „listování“ s tématem „Když se 
řekne strom“. Samotné „listování“ herců z Českých Budějovic je 
rozhodně velmi poutavé a to nejen pro děti, ale i svým odpoledním 
vystoupením pro dospělé. V letošním roce se jednalo o knihu 
Tobiáš Lolness. Do Višňového dorazil i sám autor tohoto 
představování a přibližování literárních děl veřejnosti pan Lukáš 
Hejlík. Navazujícím představením krás a přírodních významností 
zámeckého parku sice moc počasí nepřálo, přesto ti, co jej 
navštívili, ocenili poutavý výklad a krásy zeleně tohoto ojedinělého 
skvostu. Ti, co se zúčastnili, rozhodně tohoto dne ať v kině či parku 
nelitovali.  
Dětský den z nabídky hasičů byl opět z pohledu organizátorů 
perfektně připravený. I počasí, které v té době bylo velmi 
proměnlivé, se na odpolední program umoudřilo a umožnilo jeho 
pořádání venku před hasičskou zbrojnicí.  
O neděli devátém červnu byly pro nás připraveny dvě velmi 
zajímavé události. Tou první bylo obnovení jeskyně a vysvěcení 
sochy Panny Marie Lurdské v zámeckém parku, kterou organizovalo 
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Občanské sdružení pro obnovu zámeckého parku, kulturních, 
folklorních a historických památek a které ve spolupráci 
s výchovným ústavem připravovalo. Nesmím opomenout 
vyzdvihnout zde významný podíl práce dobrovolníků. Jak socha 
Panny Marie Lurdské z dílny Martina Lichevníka, tak i soška 
sv. Josefa významně obohatily kulturní místa a památky 
Višňového. Po programu svěcení ZŠ Višňové připravila v kinosále 
divadelní představení „ZUMBA, SAMBA, HEJHOLA“. S červnovými 
trhy byla občanům nabídnuta možnost nahlédnout na staveniště 
nových bytů v bývalém zdravotním středisku, které jsou 
v současném čase těsně před dokončením.   
Samozřejmě, že v tomto období jsme plnili i pracovní úkoly, které 
jsou na nás každodenně kladeny. Mám především na mysli 
zajištění pořádku v obci, běžného provozu a úklidu čekárny, WC, 
dokončení zametání zimního posypu z místních komunikací, 
povrchové úpravy Staré hory, příprava a úpravy dětského hřiště 
mateřské školy, práce spojené s rekonstrukcí bytů, údržba 
veřejného prostranství a zeleně spojená se sečením, práce 
spojené s přípravou a zabezpečováním kulturních akcí. 

       
                                                               Vladimír Korek 

 

Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto. 
Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například Rakowiecki a Leška viděli jeho původ v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale 
Partl odvozoval slovo od červenosti vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Někteří odvozují 
jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo.  
Červenec. V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V roce 44 př. n. l. byl Julius Caesar zavražděn  a poté 
římský senát na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. 
Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, přípona zde 
vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu 
Z pranostik na červen, červenec:  
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 
Jaký červen, takový i prosinec. 
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.  
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. 
Červenec - úrody blíženec. 
Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec 
a přidá ještě mnohé bouře.  Co červenec končí, srpen začíná.  
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V úvodu měsíce května jsme provedli úpravu terénu Staré hory. Situace a zoufalý stav v této části tohoto krásného zákoutí Višňového 
nemusím nikterak připomínat. V současnosti je zde upravená vyhlídka s dřevěným posezením, na kterém je umístěna situovaná mapa. 
K vybavení přibyl i odpadkový koš. Celý nově upravený prostor byl oset trávou a osázen keři. Zbývá dořešit otázku skládek dřeva. 
K některým se totiž nikdo nepřihlásil.  Oko fotopasti bude monitorovat případné výtržníky dopouštějící se přestupků.    

 
 

V průběhu počátku měsíce července bude provedena 
oprava výtluků místních komunikací. V současně době 
probíhá výběr firmy. Státní komunikace ve správě SÚS 
cestmistrovstvím Moravský Krumlov provedli po jarní 
bleskové údržbě druhou údržbu komunikací, 
s cestmistrovstvím Lechovice telefonicky komunikujeme a 
požadujeme údržbu úseku silnice od Znojma ke kruhovému 
objezdu.  
 
 
 

 

 

Dne 15. června v den višňovských trhů jste měli možnost nahlédnout 
do ještě nedokončených bytů. Přesto však musím připomenout, že 
možnost prohlédnout tyto byty nám umožnila stavební firma OSP, která 
na tomto staveništi provádí dokončovací práce, odstraňuje drobné 
nedostatky, a která nám umožnila vstup na staveniště.  
Od 1. července budou jednotlivé byty obsazovány nájemníky na základě 
podmínek stanovených podmínkami Ministerstva pro místní rozvoj, které 
jejich výstavbu dotovalo částkou 3.350.000,-- Kč.  

 

 

 

 

Vyhlídka ze staré hory 

Údržba místních komunikací 
 

Termíny odběru odpadu na Sběrném místě v oploceném objektu za hřbitovem ve Višňovém:  
Červen - 21., Červenec - čtvrtek 4., 19., Srpen - 2., 16., 30.  
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.  
Stavební suť 
Novou komoditou, u které budeme zajišťovat řádné uložení je stavební suť. Ta však musí být bez dalších příměsí. Stavební suť bude 
od Vás občanů meziskladovat v oploceném objektu za bývalou kotelnou. Na úřadu městyse zaplatíte zaskladnění stavební sutě dle níže 
uvedeného ceníku. Následně s dokladem a po dohodě přivezete do uvedeného objektu za kotelnou. Poplatky jsou na pokrytí nákladů 
spojených s manipulací, převozem a řádným uložením stavební suti na určeném místě. 
Ceník poplatný za dovezenou suť: 

- 1 autovlek   Kč 250,--. 
- 1 stavební kolečko   Kč   30,--. 

Při větším množství stavební suti Vám doporučujeme obrátit se přímo na našeho odvozce stavební suti p. Martina Kellnera tel.:  
605277796, případně na jiného dopravce. 
V průběhu měsíce května proběhl svoz velkoobjemového odpadu. Rovněž byl proveden svozovou firmou AVE Třebíč odvoz 
nebezpečného odpadu ze sběrného místa. 
Za Vaše třídění odpadu a tím ochranu životního prostředí děkujeme. 

 

Zdravotní středisko – sociální byty 
 

Odpadové hospodářství 
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Povodně, které zasáhly české kraje, nenechaly Vás občany netečnými. Na jedné straně ukázali připravenost a odhodlanost dobrovolní 
hasiči, kteří hned v následující pondělí krajskému vedení ohlásili svou ochotu podílet se na odstraňování následků povodní. KOPIS 
(krajské operační středisko) v Brně tuto nabídku eviduje a v čase potřeby povolá naše dobrovolné hasiče na pomoc do oblastí povodněmi 
zasaženými. Druhou formou se stala úřadem městyse vyhlášená materiální sbírka na pomoc pro obyvatele povodněmi postižených 
oblastí. Tato sbírka byla dne 11. června předána na Obecním úřadě Dolní Zálezly u Ústí nad Labem k potřebám občanů postiženým tímto 
živlem. 
Od jejího vyhlášení přinášeli občané do zasedací místnosti úřadu veškerý potřebný materiál. Z úst každého znělo, aby to, co přináší, bylo 
ku pomoci někomu, kdo to skutečně potřebuje. Do sbírky se především scházely: desinfekční a úklidové prostředky, hygienické 
prostředky, ochranné prostředky, úklidové nářadí a náčiní. Vzhledem k tomu, že sbírka byla prezentována i v sousedních obcích, musíme 
poděkovat i občanům Džbánic, Medlic a Přeskač, kteří svým dílem prostřednictvím svých obecních úřadů rovněž přispěli. Přímo 
ve Višňovém jsme však mohli poděkovat i občanům z Horních Kounic. Ve sbírce, která byla uzavřena v pondělí, se sešlo tolik materiálu, 
že bylo třeba na jeho převoz zajistit dodávkový automobil. Odhadovaná cenová hodnota zboží byla v řádech desítek tisíc. 
Již od pátku starosta vyjednával s Krajským úřadem Jihočeského kraje prostřednictvím zelené povodňové linky a následně s vytipovanými 
starosty z jihočeských obcí. Záměrem naší sbírky byla adresnost její pomoci konkrétní obci. Po víkendových telefonátech je třeba vyjádřit 
obdiv a úctu k lidem z jižních Čech. Přestože jejich obce byly velmi výrazně postiženy povodněmi, oni zmiňovanou pomoc odmítali s tím, 
že vše dokázali zvládnout sami, a s velkým poděkováním za nabídku nás směrovali do krajů na Labi s rčením: „Oni to budou potřebovat 
víc. My jsme to už zvládli vlastními prostředky.“ Oslovený starosta Miroslav Suchý z obce Dolní Zálezly u Ústí nad Labem nabídnutou 
pomoc velmi uvítal. Tato nabídka byla pro ně opravdu velmi potřebnou. 
V úterý ráno starosta s místostarostou naložili sbírku. Nejprve kanystry a plastové lahve se Savem a ostatními desinfekčními prostředky. 
K nim jsme přidali krabice s jarovými a ostatními čisticími prostředky, s mýdly, šampony, krémy, hygienickými potřebami, štosy kbelíků, 
krabice ručníků, utěrek, hadrů, houbiček, pytle s úklidovými rukavicemi, toaletními papíry, úklidové nářadí a dalším materiálem, který 
sbírka přinesla. Ve sbírce se objevily i plyšové hračky a dětské knížky s milým dopisem psaným dětskou rukou. Čechy již za Vysočinou nás 
vítaly velmi krásným slunným dnem. 
Před jedenáctou jsme projeli Lovosicemi a do Dolních Zálezlů jsme dojížděli po uzavřené silnici spojující Lovosice a Ústí nad Labem. Zde 
se nám již ukázal tristní pohled na zatopené domy, garáže, náměstí park, na jezero, kde býval park, zahrady, louky. Cesta podél toku Labe 
se spolu s řekou stáčela doprava. Před námi se otevřel pohled na obec Dolní Zálezly. Zde nás potkával shodný, ne-li ještě horší obraz 
kruté reality: domy, na nichž byla ještě jasně viditelná hranice, kam dosahovala výška vody, kontejnery před domy s nábytkem 
a ostatními znehodnocenými věcmi, hadice vyvedené z obydlí, z nichž tekla voda po silnici, převrácené zablácené karavany v letních 
pobytových zahradách, v ostatních zahradách pouze špína, bahno, stromy a holé tyčky bez rajčat. Svou úklidovou práci zde odváděli 
nejen muži v hasičském. Projeli jsme kolem sochy sv. Jana Nepomuckého, jehož šat i přes podstavec rovněž vykazoval výšku hladiny Labe 
před několika dny. Z dětského hřiště mezi průlezkami odsávali hasiči vodu a snažili se zachránit ze zbývající tůňky několik ryb, které zde 
zůstaly řekou vyvrženy. Na fotbalovém hřišti bylo pouze poznat, že bývalo travnaté. 
Na obecním úřadě nás přivítal starosta Miroslav Suchý. Po složení sbírky do vytvořeného skladu z kanceláře spolu se zaměstnanci obce a 
dobrovolníky nás starosta pozval do své kanceláře, kde jsme stejně jako on měli spoustu otázek i my. V prvé řadě vyjádřil nesmírné 
poděkování občanům Višňového za materiální pomoc. Oceňoval i záměr obdarování, kdy jsme předávali obec obci.  
V čase, kdy nám představoval obec, jsme se dozvěděli, že obec ležící na levém břehu Labe je katastrálně malá (cca 300 ha). Počet 
obyvatel je necelých 600. V sezóně dovolených přijíždí až 300 chatařů. Od Labe ji dělí státní silnice z Lovosic do Ústí, která nebyla 
budována, aby současně tvořila Labi hráz a ochraňovala obyvatele před její velkou vodou. Bilance tudíž činila 28 vytopených domácností 
a obec jako taková byla regionálně jedna z nejvíc zatopených. Zbytek obce je na svahu, který se nad Labe velmi zvedá. Na těchto jižních 
svazích se dříve pěstovala vinná réva, kterou po řádění révokazu nahradily ovocné stromy. 
Při otázkách na vytvoření protipovodňových opatření si starosta povzdechl nad tím, že na realizaci projektu nedostal peníze, přičemž 
peníze, které dostali od státu za dobu opakujících se záplav od roku 2002, převýšily náklady na jejich zbudování. Přitom si posteskl 
i na složitý systém vyplácení pomoci v letošním roce. Poté se s námi rozloučil. 
Na závěr všichni pracovníci úřadu vyjádřili poděkování občanům, kteří jim svým přispěním do sbírky pomohli. 
Když jsme odjížděli, pokynutím jsme zdravili již velmi vyčerpané a unavené hasiče z okolních obcí, kteří spolu s vlastníky nemovitostí, 
dobrovolníky, nově přijatými zaměstnanci obce pomáhají na odstraňování následků tohoto živlu. V tvářích těchto všech lidí byla patrná 
výrazná únava a z jejich výrazů bylo cítit současnou apatii ke všemu ostatnímu. 
V pondělí 17. telefonátem starosta Dolních Zálezlů Miroslav Suchý ještě jedenkrát děkoval Vám občanům za pomoc a pochopení obtížné 
situace způsobené rozvodněným Labem, kterou jste vyjádřili materiální sbírkou.  
 

Pomoc na povodně 2013 dorazila do Dolních Zálezlů  
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Nohejbalový turnaj 

Obracíme se na Vás občany, abychom Vám poděkovali za spolupráci údržbě 
Vašich zahrádek, chodníků, veřejné zeleně, travnatých ploch. Svou prací 
přispíváte ke zkrášlení městyse. Díky. 
Z pohledu údržby a správy nám přináší obtíže zaparkovaná vozidla a další 
technika v travnatých plochách, která brání v sečení ploch. Neodpustím si 
konstatovat, že právě vyježděné koleje těmito automobily a pracovními stroji 
v trávnících nám velmi často způsobují závady a poruchy na sekací technice.  

 
 

 

Větrné kolo ve Višňovém  
Nikdo z nás si neumí představit naše Višňové bez větrného kola nazývaného „větřáku“.  
Mnozí z nás ale neví, že náš „větřák“ je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Seznamu kulturních památek pod číslem 7120 v r. 1993. 
Na Moravě jsou větrná kola dvě – ve Višňovém a ve Vedrovicích.  
Višňovské větrné kolo je zapsáno takto: 
Nemovitá kulturní památka. 
Název: Větrné kolo větřákovitého typu – dvojité kormidlo, stožár kovový, příhradová konstrukce. 
Jedná se o chráněnou technickou památku ve státním seznamu kulturních památek (1993). Větrná turbína byla pohonným zdrojem 
čerpadla, pitné vody do obecního rezervoáru, ze kterého byl vodovodem zásobován celý místní velkostatek a okolní domy. 
Správce velkostatku tehdejšího majitele hraběte Ferdinanda Spiegla  - Diesenberga nechal kolo postavit roku 1910 u vídeňské filiálky 
drážďanské továrny Rudolfa Braunse „Herkules“. 
Od doby montáže až do první poloviny 40. let 20. století větrná turbína pracovala samostatně, poté fungovala společně 
s elektromotorem až do r. 1948, kdy došlo ke konečnému zastavení provozu. Obec větrné kolo rekonstruovala ve druhé polovině 
devadesátých let minulého století. 
Technické parametry:  
Větrné kolo – 16 plechových lopatek uložených ve dvojitém prstenci (2 obruče z úhlového železa), prstecen lopatek nesen 6 dvojitými 
výztuhami upevněnými ve středovém kloubovém držáku s ložisky pro osu kola; na kloubový držák uchyceno kormidlo, dvě ploutve; 
tyčový držák kormidla možno na kloubu otočit o 90°, a tím zastavit provoz kola (natočit je hranou lopatek ke směru větru). 
Stožár – ocelová příhradová konstrukce o čtvercové základně; jejím středem až po středový držák osou konstrukce prochází trubka táhla 
pro vodní čerpadlo. Oproti konstrukci větrného kola ve Vedrovicích toto táhlo nemá vodící kladky, nýbrž kluzná ložiska z  trubek většího 
průměru. 
Několik informací o větrném vodovodním kole ve Vedrovicích.  
V této obci nedaleko Moravského Krumlova stojí též větrné kolo – zajímavá památka, také v Seznamu kulturních památek. Stožár, 
na kterém se kolo točilo, byl vztyčen v r. 1912 – 1914. Na stavbu se složili místní sedláci. Celý systém sloužil k čerpání vody, která byla 
dodávána do jedné třetiny obce. Kolo je na stožáru ve výšce 22 metrů a točí se po větru. Kolo nebylo v provozu od 50. let 20. století.   
Od té doby bylo vystaveno povětrnostním vlivům a korozi a již se neotáčelo. Před několika lety bylo poškozeno vichřicí a sejmuto 
ze stožáru Jeřáby, kvůli bezpečnosti. Původní kolo je uloženo v muzeu a na stožár byla dána replika  - odlehčená verze.  
Větrné kolo s vodním čerpadlem bylo vyrobeno moravskou firmou KUNZ v Hranicích na Moravě.  
Ve Vedrovicích je Muzeum a informační centrum s archeologickou expozicí. Dále expozice starých zemědělských strojů, nářadí apod. 
Muzeum je přístupné po celý rok.  
Kontakt: Obec Vedrovice tel.: 515 294 656, obecvedrovice@iol.cz, www.vedrovice.cz.  
         Marie Svoradová  
 

Z historie 

 

 

 

Veřejné prostranství, 
komunikace, chodníky 

Dne 6. července od 09.00 hod. začne losováním již 7. ročník višňovského 
turnaje v nohejbale s názvem „Paťanův memoriál“. Do turnaje je možné 
přihlašovat tříčlenná družstva všech věkových kategorií. Podmínkou je, aby 
jednotliví hráči byli višňovskými občany. Turnaj se uskuteční stejně jako 
při posledních ročnících na školním hřišti. Občerstvení bude pořadateli, 
stejně jako roky předešlé, bohatě zajištěno. Přijďte se podívat na báječnou 
sportovní atmosféru tohoto dne.  

 Oprava regulace 
V těchto dnech zahajuje firma D + V STAVOS Horní Kounice opravu části 
místní regulace Višňovského potoka v první části úseku za odkalištěm. 
Obracíme se na Vás občany, abyste případná omezení, která případná oprava 
může přinést, respektovali.   

 

mailto:obecvedrovice@iol.cz
http://www.vedrovice.cz/


V neděli 9. června odpoledne byla v zámeckém parku 
páterem Františkem Nechvátalem vysvěcena socha 
panny Marie Lurdské, která byla především zásluhou 
pana Bohumila Adámka z Občanského sdružení 
pro obnovu zámeckého parku, kulturních, folklorních 
a historických památek, umístěna do roky 
prázdné lurdské jeskyně. 
Opodál této jeskyně bylo obnoveno zákoutí. Do jeho 
výklenku, kde bývala socha světce, pro současnost 
neznámého, byla umístěna soška sv. Josefa.  
Svěcení předcházelo vystoupení pana Bohumila 
Adámka, který poděkoval všem dobrovolníkům, kteří 
na realizaci znovuuvedení v život Lurdské jeskyně a 
zákoutí opodál podíleli. Ocenil i spolupráci 
s Agroservisem, 1. zemědělskou a. s. Višňové a 
současného správce zámeckého parku Výchovný ústav, 
střední škola a školní jídelna Višňové. Zvláštní dík 
věnoval i řezbáři sochy, kterým je místní rodák pan 
Martin Lichevník. Ten sklidil ocenění od všech 
přítomných mohutným potleskem. 
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V sobotu prvního června se ve Višňovém uskutečnilo Sportovní odpoledne, jehož program byl koncipován především pro děti. Prostorem 
veškerého dění s touto akcí spojeným bylo prostředí hasičské zbrojnice a přilehlé parkové plochy. Hlavním pořadatelem této akce, stejně 
jako v rocích předešlých, byl místní sbor dobrovolných hasičů. 
V rámci zahajovacího programu vystoupily, jednou ze svých úspěšných sestav, mažoretky MŠ a ZŠ Višňové Mini Laxssi. Tento druh sportu 
si ve Višňovém již získal výraznou oblibu, což dotvrzuje i dubnové pořadatelství soutěže Mistrovství republiky v tomto sportu. Pro děti, 
které přišly v doprovodu svých rodičů a prarodičů, byla hasiči připravena pestrá paleta soutěžních disciplín. Aktivita dětí byla odměněna 
dárkovým balíčkem, který byl připraven pro každé z nich. Vedle soutěží měli nejenom ti nejmenší možnost zhlédnout i ukázky 
mysliveckých činností. Mohli se povozit na koni či koňským povozem. Oblíbenou zábavou byl i nafukovací skákací hrad. Ten byl 
k dispozici po celé odpoledne zdarma dětem k zábavě. To vše se odehrávalo v doprovodu živé hudby, která dotvářela zábavu všech 
věkových kategorií až do pozdních večerních hodin. 

 

Svěcení nové sochy panny Marie Lurdské 

 

Sportovní odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí 

 

   

Komplexní zateplení budovy ZŠ 
V těchto dnech probíhá předávání staveniště firmě JVS Znojmo. Tato firma, která ve výběrovém řízení vyšla jako vítěz na základě 
ukazatele nejnižší ceny, provede na budovách základní školy výměnu oken a dveřních vstupů, zateplení budov, novou fasádu, zateplení 
stropů. Jedná se o akci, která je časově velmi výrazně limitována. Vyžaduje tudíž propracovaný harmonogram postupu jednotlivých 
prací. 

Vodní nádrž Horní Dunajovice 

Na základě Rozhodnutí Městského úřadu Znojmo Odboru životního prostředí je povolena mimořádná manipulace na vodním díle „Vodní 
nádrž Horní Dunajovice“, která spočívá v úplném vypuštění vodní nádrže za účelem prohlídky technického stavu vodního díla. Zahájení 
vypouštění nádrže se předpokládá 15. 8. 2013 a doba vypouštění při odtoku 0,3 m3/s přibližně 40 dnů.  Stavební práce na tomto  vodním 
díle mají být dokončeny v prosinci 2013 a od ledna 2014 začne napouštění přehrady. Ryby z přehrady budou dle informací rybářského 
svazu přesunuty na přehradu Výrovice. 
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Višňovské kulturní léto 

V minulém čísle jsme Vás informovali o provedené repasi zásahového hasičského vozidla CAS K 25 z dotace JMK a daru Agroservisu 1. 
zemědělské. V sobotu 29. června bude tomuto vozidlu za přítomnosti zástupců kraje, hasičského záchranného sboru a ostatních hostů 
požehnáno páterem Františkem Nechvátelem. 

 

SDH – Hasičské auto CAS K 25  

 

Poděkování 
Ještě jedenkrát vyslovujeme poděkování Agroservisu 1. zemědělské a. s., která darem částkou ve výši Kč 100.000,-- přispěla na repasi 
hasičského vozidla CAS K 25. Tento speciální požární vůz je nástrojem pomoci pro naši bezpečnost před pomyslným „červeným 
kohoutem“.   

 

V tomto čase připravujeme největší kulturní akci, kterou je Višňovské kulturní léto. V letošním roce již třetí ročník se uskuteční ve dnech 
17. až 21. července. Jeho stěžejním programem bude III. filmový festival, jež stejně jako v předešlých letech se uskuteční v krásném 
prostředí zámeckého parku. Filmové vysílání bude zajišťovat Kinematograf Pavla Čadíka. V současné době máme již objednané filmy, 
které budou představovat i hosty tohoto festivalu. 17. bude promítán film Okresní přebor, který je situován do oblasti vesnické klubové 
kopané. Hostem festivalu by měl být i scénárista tohoto filmu Petr Kolečko a jeden z našich populárních herců, který i v tomto filmu má 
svoji roli, Lukáš Langmajer. 18. můžeme zhlédnout film Chodník cez Dunaj, kde jednu z hlavních postav ztvárnil protagonista, kterého 
můžeme nazvat patronem festivalu, slovenský herec Roman Luknár. Na 19. je připraven film o našich válečných letcích v Anglii 
Tmavomodrý svět. Hercem, který by měl festival navštívit je totiž i herec tohoto filmu Radim Fiala, jemuž širokou popularitu přinesl seriál 
Ordinace v růžové zahradě. Sobotním filmem bude komiksově zpracovaný film Alois Nebel. Do nedělního promítání jsme zařadili dnes již 
klasickou pohádku S čerty nejsou žerty. Příjemná atmosféra krásné přírodní scenérie nočního zámeckého parku spolu s klasickým 
bzučením promítaček 35 mm filmu, s vonící douzenou cigárou od stánku s občerstvením našich hasičů a vínem Adámkova vinařství je tou 
požitkářskou pohodou uprostřed léta.Festival bude mít stejně jako v předešlých ročnících charitativní charakter. Jeho výtěžek 
z dobrovolného vstupného bude věnován pro potřeby městyse Višňového. 
Současně s filmovým festivalem bude probíhat i Dřevořezbářské minisympozium. Jeho loňské výtvory můžeme obdivovat při vstupu 
do zámeckého parku. Ten letošní počet těchto řezbářských děl v tomto prostoru rozšíří.  
Nově jsme pro Vás připravili Výstavu fotografie portrétu Jana Zemánka. Jedná se o mladého fotografa, o němž a jeho tvorbě můžete 
informace získat na http://www.zyxphoto.cz/.  
Na sobotním turnaji Starých pánů se Vám vedle višňovského mužstva představí i fotbalový klub z Bantic, Dolního Žďáru a Vicenic. Jedná 
se o týmy, se kterými se již naši „starší“ fotbalisté v rámci jejich přátelských utkání již setkali. Dolní Žďár do turnaje nastupuje jako 
obhájce loňského prvenství.  
Trhy, které budou již letos s pořadovým číslem pět, ke kultuře višňovského léta neodmyslitelně patří.  
Srdečně jste zváni, abyste této možnosti příjemně strávených letních dnů využili a Višňovské kulturní léto podpořili.  
.  

http://www.zyxphoto.cz/


 
Višňovský zpravodaj 

 

Strana 7 

 

Městys Višňové nabízí k prodeji upravený stavební 
pozemek p. č. 1422/97 určený pro RD v lokalitě Rajčule. 
Pozemek je o velikosti 605 m2. Cena je 250 Kč/m2. 
K pozemku budou přivedeny inženýrské sítě. 
 

Pozemek pro výstavbu RD 

Palivové dřevo 
 

 
 

Svazek obcí Moravia 

Plán sportovních a kulturních akcí 

Městys Višňové nabízí měkké palivové dřevo (vrbové, 
borové). Cena je 690 Kč včetně DPH za m3. 

 

 

Červen 2013       
- 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 - Petrovanka  TJ – 30. 6.  

- Výstava zám. park, sakrální stavby, rodák Josef Indra OS pro obnovu zámeckého parku – 29. a 30. 6.  
Červenec 2013  

- Paťanův memoriál – 7. ročník nohejbalového turnaje  Spolek dobrovolníků – 6. 7.    
- 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 

Srpen 2013 
- Šesté višňovské trhy      ÚM – 17. 8., Ve Dvoře 
- Tematický zájezd členů ČZS     ČZS - 
- Taneční zábava       TJ –  
- Družební návštěva Daruvaru s divadelním představením  Návrat 

Září 2013 
-  Zahájení školního roku      ZŠ – 2. 9., ZŠ 
- Sedmé višňovské trhy      ÚM – 21. 9., Ve Dvoře 
- Taneční zábava       TJ -  

 
Základní škola 

Červnové „výletování“ 
Ve dnech 12. – 14. června se naše škola „vylidnila“, důvodem byla druhá vlna třídních výletů. Ta první proběhla již koncem května, kdy 
na výlet vyrazili žáci 6. – 8. třídy. Ve čtvrtek se žáci 9. třídy vydali na svůj poslední školní výlet na základní škole. Strávili společně dva 
příjemné dny v chatkách na vranovské pláži. Volný čas věnovali sportování, rybaření a plavbě lodí po Vranovské přehradě. Nechyběl ani 
večerní táborák. Počasí se velmi vydařilo, což zajisté přispělo ke všeobecné spokojenosti. Stejný den vyrazili také páťáci lesem pěšky 
na přehradu v Horních Dunajovicích. Tam po příjemně stráveném dnu plném aktivit a po nezbytném táboráku přespali ve stanech. 
Vydatně posnídali, zahráli si s míčem a vydali se na zpáteční cestu. Jak? Zase pěšky, nebyl to obdivuhodný výkon? 
V pátek se uskutečnil výlet dětí 1. a 3. třídy na hrady Bítov a Cornštejn. Počasí se jim vydařilo, hrady byly krásné, průvodkyně milé, 
 krajinu si děti prohlédly i z rozhledny Rumburak. V minizoo se pomazlily se zvířátky, nakoupily dárečky, no prostě užily si výlet se vším 
všudy.  
 
 

V době letních prázdnin pořádá Svazek obcí Moravia, jehož členy je i městys Višňové, spolu s partnerem Skupinou ČEZ tyto akce: 
3. 8.  O pohár starosty Žerotice – soutěž v hasičském sportu, 
25.8.  Prázdninové loučení a soutěž O nejlepší guláš - Horní Dunajovice  
Především dunajovické loučení s prázdninami a soutěží o nejlepší guláš má již svou tradici. I z Višňového je zde pravidelně početně 
zastoupeno návštěvníky.  
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 V pátek se vrátili žáci druhého a čtvrtého ročníku jako „rytíři z Templštýna“. Po tři dny usilovali o rytířský řád. K pasování na rytíře bylo 
potřeba prokázat mnoho dovedností, ale i věrnost, odvahu. A tak se děti v rolích pážat snažily a zdokonalovaly ve střelbě z luku, v jízdě 
na koni, vzorně pečovaly o svoje brnění, učily se vybranému chování, zpívaly středověké písně a věnovaly se hrám. Počasí bylo  vskutku 
báječné, všechna naše pážata byla pasována na rytíře a všem se na Templštýně líbilo. 

 

 

Divadelní představení Zumba, samba, hej hola 
Po krátké odmlce obnovil svoji činnost divadelní kroužek při naší škole a DDM Miroslav. Od února nacvičovalo 16 žáků 7., 8. a  9. třídy 
divadelní hru plnou veselých písniček a  tance s názvem Zumba, samba, hej hola, kterou napsala Tereza Holubová. Představení 
pro veřejnost proběhlo v neděli 9. června a pro školy v úterý 11. června a to hned dvakrát. Nejdřív přišli ti nejmenší z višňovské mateřské 
školy, pozvání přijaly i děti z Trstěnic a z Tavíkovic. Druhé představení pro své spolužáky sehráli naši divadelníci v úžasné atmosféře plné 
smíchu a nadšeného potlesku. To byla pro všechny zajisté ta největší odměna, kterou si právem zasloužili, neboť jejich výkony byly 
skvělé. 

 

 

Úspěch višňovských debrujárů 
14. – 16. června reprezentovalo školu družstvo malých debrujárů 
ve finále soutěže Pohár vědy NOBEL 2013. To se konalo v královském 
městě Nymburk a postoupilo do něj 20 nejlepších týmů z ČR a dva 
týmy z Velké Británie. Po pátečním představení všech týmů, 
předvedení a vysvětlení vybraných pokusů pokračovalo klání 
v sobotu dopoledne prezentací činnosti jednotlivých klubů 
na „stáncích“. Soutěžící museli odpovídat na všetečné otázky poroty 
i ostatních hodnotitelů, vysvětlovat fyzikální děje a obhajovat 
výsledky své celoroční práce. Náš tým Frankensteinů se umístil 
na pěkném 6. místě. V neděli po snídani  se soutěžící plni zážitků 
vydali na  cestu domů. 

 

Školní akademie 2013 

 
 V pátek 21. června se představili žáci školy na školní akademii, která se již podruhé konala v areálu fotbalového hřiště TJ Višňové. 

Po zahájení, které provedly mažoretky Mini Laxssi a Laxssi, vystoupily v programu jednotlivé třídy, kroužek břišních tanců a členové 
školního ekotýmu. 1. třída sehrála scénku O mravenečkovi a vosách, 2. třída zdramatizovala dvě básničky a třeťáci předvedli „lízátkový“ 
tanec. Žáci 4. třídy secvičili skladbu na netradiční hudební nástroje – BOOM roury a páťáci se navzájem představili básněmi, které sami 
složili. Po bloku prvního stupně vystoupil se svou scénkou školní EKOtým a zatančily břišní tanečnice ze školní družiny. 6. třída zahrála 
scénky z třídní dílny doplněné tancem, 7. A předvedla anglickou pohádku Stone Soup. Žáci 7. B třídy všem názorně předvedli, jak by 
vypadal svět bez číslovek, osmáci vystoupili s mixem písniček o různých školních situacích a celý program vyvrcholil tanečním 
vystoupením deváťáků.  Odměnou vystupujícím žákům i jejich učitelům byl potlesk zaplněné tribuny.  Po krátké přestávce zazpívala 
několik písní zpěvačka Kristýna Klejdusová a poté následoval koncert dívčí rockové skupiny NO PROBLEM. Celé odpoledne až do 22:00, 
kdy byl program ukončen, panovala na hřišti dobrá nálada a ani počasí nás naštěstí nezradilo. Letošní školní akademie se tedy  skvěle 
vydařila a diváci se tak mohli přesvědčit o tom, jak naše škola funguje, a že v ní je místo opravdu pro každého. Poděkování patří všem, 
kteří přispěli ke zdaru akce. 



 

 



 
 

 

 

  

 
 

 

 
 


