
připravili  „staří  páni“  pod  vedením  tělovýchovné  jednoty 

taneční  zábavu  se  skupinou  Team  rock.  Následující 

víkend  již  pro  fotbalová  družstva mužů  a  dorostu  začala 

nová  sezóna  prvními  podzimními mistrovskými  utkáními. 

 Sobota  20.  srpna  patřila  Višňovským  trhům.  Musím 

narovinu  konstatovat  skutečnost,  že  jejich  pořádání  v 

příštím roce je velmi ohroženo. Spíše je nutné Vám sdělit, 

že  uspořádání  je  velmi  málo  pravděpodobné.  O  všem 

rozhoduje  účast.  Trhy  svou  podporu  ztratily  od  Vás 

občanů, a to nejen z Višňového, ale i ze strany stánkařů. 

V  současné  době  se  vrátil  ze  zájezdu  divadelní  spolek 

Návrat  z  chorvatského  Daruvaru,  kde    na  přátelské 

návštěvě za krajany představil divadelní vystoupení Holka 

jako buk. Po zhodnocení těchto kulturních, společenských 

a  sportovních  událostí  uplynulých  dvou  měsíců  musím 

konstatovat,  že  višňovské  dění  má  svůj  spád  a 

nemůžeme si naříkat na nudu. Tak podobně má i život ve 

všeobecných  evropských  událostech  spád.  A  možná  i 

větší.  Současní  i  minulí  představitelé  politických 

(pseudo)demokratických  systémů  v  jednotlivých 

evropských  zemích  nedokázali  zajistit  a  zabezpečit 

tradice  a  uskupení  jednotlivých  zemí.  Na  rozdíl  antická 

demokracie se vztahovala na občanská práva svého lidu. 

Občanská  práva  té  doby  se  nevztahovala  na  práva 

cizinců,  přistěhovalců a otroků. Ti  současní  si  pohráli  i  s 

bezpečností  a  budoucím  uspořádáním  Evropy. 

Představitelé současnosti zapomněli, že i demokracie má 

své  hranice.  Výklad  demokracie  se  stává  v  mnoha 

směrech  i  odvětvích  zaměňován  s  anarchií,  kdy  do  věcí 

často mluví a rozhodují zcela nekompetentní lidé, přičemž 

systém  jim dává „pseudodemokratické“ právo se vyjádřit. 

Je otázkou doby, kdy nám lidé, osobnosti, politici, kteří se 

tak  vehementně  zasazovali  o  proimigrantství  islámských 

kultur,  budou  kázat  o  národních hrdostech a  sílou  svých 

projevů apelovat na záchranu evropských tradic. Kam toto 

může  vyústit,  odpověděl  psychiatr  Cyril  Höschl  takto: 

„Následky  mohou  být  jednak  pozitivní    vystřídání 

evropských  politiků  s  charismatem  hadru  na  podlahu 

jedinci s vizí a schopností hájit naše civilizační hodnoty  a 

jednak  negativní    nástup  nacionalismu,  rasismu  a 

extrémní  pravice  se  všemi  důsledky  nové  totality.“  Na 

závěr Vám chci popřát krásný závěr tohoto letošního léta 

a  dětem,  žákům,  studentům  úspěšný  začátek  v  novém 

nadcházejícím školním roce. 
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mistra Umění  trpělivých  lahví navštívil. Navečer měli možnost 

všichni ti, co měli zájem, zhlédnout zavádění krojované chasy. 

Následující víkend již započalo Višňovské kulturní léto. Sobota 

2.  července  patřila  fotbalovému  turnaji  4  x  Višňové.  Neděle 

patřila  Hejlíkovu  projektu  Listování.  Obě  dvě  akce 

návštěvností  zrovna  nehýřily.  Daleko  lépe  si  vedlo  filmové 

promítání  Kinematografem  bratří  Čadíků,  které  se  v  letošním 

roce  uskutečnilo  v  zámeckém  přírodním  amfiteátru  parku. 

Nádherný letní večer soboty patřil taneční zábavě se skupinou 

Arcus. V neděli  pak zde v horkém  letním odpoledni  vyhrávali 

Horané.  Tím  toto  kulturní  léto  končilo.  Za  jeho  průběh  chci 

poděkovat  všem,  co  se  na  něm  podíleli.  Na  sobotu  6.  srpna 

Úvodní slovo
Vážení občané,

zdravím  Vás  prostřednictvím  tohoto  zpravodaje  uprostřed 

letních  pobytů,  dovolených,  ale  i  na  druhé  straně  v  čase 

sezónních  zemědělských  nebo  stavebních  pracích.  Doba 

letošního  kalendářního  roku pokročila  do  jeho druhé poloviny, 

kdy léto je na svém vrcholu. Minulým číslem jste byli osloveni v 

době  před  višňovskou  poutí  na  Jana  Křtitele,  o  posledním 

červnovém víkendu. Víkend předtím se uskutečnily trhy. Zmínit 

je  třeba  i  velmi  pěkný  program  školních  dětí  při  jejich  Školní 

akademii.  Ve  čtvrtek  30.  června  po  slavnostním  zakončení  a 

vyhodnocení  školního  roku  obdrželi  školáci  vysvědčení  a 

začaly  pro  ně  dva  měsíce  letních  prázdnin.  Letošní  pouťové 

oslavy  začaly  v  pátek  24.  taneční  zábavou  se  skupinou 

„Kristovy  léta“.  Hudba  vyšší  úrovně  oproti  předcházejícím 

rokům,  velmi  příjemné  a  teplé  počasí  večera  a  noci  byly 

doménou velmi pěkné účasti a s ní spojené pohodové zábavy. 

V sobotu chlapci chasy postavili máj, kterou děvčata nazdobila. 

V neděli pak po účasti krojované chasy na mši svaté v kostele 

vyrazili  chlapci  s  dechovou  hudbou  Petrovanka,  aby  všechny 

pozvali  na  tradiční 

zavádění,  které  se 

pak  uskutečnilo  pod 

májí  před  Restaurací 

U Brázdů. V průběhu 

dopoledne  a 

odpoledne  jste  měli 

možnost  navštívit 

výstavu  v  předsálí 

kinosálu  pana  Leopolda  Heneša  z  Třebenic  na  Třebíčsku. 

Rozhodně nelitoval  nikdo,  kdo  této  příležitosti  vyžil  a  expozici 
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Vladimír Korek 
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na kreativitě výrobce,  jak cihlu označí. V době produkce višňovské cihelny se používaly značky 

negativní́. Vytvářely je tak, že na dno cihlářské́ formy umístily kovové́ lišty s nasazenými kovovými 

štočky, na kterých byly vyvedené́ znaky představující značku. Po vyklopení surové́ cihly z  formy, 

vznikla negativní́  značka, která́ byla oproti pozitivní́  vstupující́  (zarytá) do hmoty cihly. Typickými 

vyškovskými značkami – monogramy byly HW  (Hof   Wischenau) a JA a AJ  (Josef Adámek). 

Místo pomlčky se objevovaly  i číslice 1až 5  tečky (ev.  jiné). O významu číslic a ostatních znaků 

jsou různé domněnky, chybí systematické zpracování značek  jak v Čechách,  tak a  i na Moravě. 

Višňovská cihelna byla v provozu i v době druhé světové války. Po znárodnění se stala majitelem 

cihelny  obec  a  udržela  ji  v  provozu  až  do  jejího  zavření  do  srpna  roku  1961.  V  cihelně  našli 

pracovní příležitost mnozí místní občané. Po zrušení provozu cihelny sloužily prostory ke skladu 

starého železa a sušení králičích kožek. Roku 2012 ustoupila cihelna ve Zmolách své místo pěti 

rodinným domům, dalších šest  je plánováno. Před strhnutím celé  stavby potvrdili  památkáři,  že 

objekt  není  veden  jako  technická  historická 

památka. Chybí mi údaje mezi prvním zápisem 

o cihelně a  letopočtem na peci cihelny  „1909“. 

Třeba  tato  tajemství  leží  někde  v  rodinných 

archívech.  Zajímavou  sbírku  cihel  pana 

Polického  (ke dvěma stům exemplářů) můžete 

navštívit  od  poloviny  srpna  2016  v  zámku  v 

Miroslavi.
Děkuji  rodině Adámků  (č.  p.  13,  dříve  37)  za 

poskytnutý materiál rodinného archívu 

Cihelna ve Višňovém
Cihlářství  patřilo  k  nejstarším  dělnickým  povoláním  již  od  starověku.  Na  stavbu  obydlí 

bylo  potřeba  stavebního  materiálu  a  tak  výroba  cihel  byla  již  dávno  známá.  Historie 

nepálené cihly sahá až do období 8 500 – 7 500 let před naším letopočtem. První pálené 

cihly se objevují v Římě kolem roku 400 před naším  letopočtem. V Právo vyrábět cihly 

přiznal poddaným (na  jejich pozemcích pro vlastní potřebu  i na prodej) Dvorský dekret 

ze 4. února 1819. V celém okolí Višňového byly cihelny, např. V Horních Dunajovicích, 

Horních Kounicích, Mikulovicích, Chlupicích. Kdy byla ve Višňovém první cihelna, o tom 

se  nezachoval  žádný  písemný  doklad. Údajně  se  našly  dle  ústního  podání  pozůstatky 

cihelny při stavbě domů v  lokalitě pod Sokolovnou. První písemná zpráva o cihelně ve 

Višňovém v  lokalitě Zmol  je  z  roku 1920.  Jedná  se o  zápis  notáře Dr.  J. Krka  v  knize 

tehdejšího  starosty  Višňového  pana  Josefa  Adámka  (č.  p.  37)  z  jednání  o  smlouvě 

pachtovného,  který  uvádí  změnu  pachtýře  z  pana  Bezunka  na  Společnosti  s  ručením 

obmezeným, (dnes s ručením omezeným) sestavenou z 22 podílníků a kapitálem 44 000 

korun, tzv. Společenskou cihelnu předsedal pan Josef Adámek (č. p. 37). Ke zvolenému 

představenstvu  patřil  dále  místopředseda  a  další  dva  jednatelé.  Organizace  zanikla 

likvidací v roce 1928. Panu Adámkovi znovu pronajatá cihelna byla v provozu i během 2. 

světové  války.  K  sortimentu  Višňovské  cihelny  patřily  pálené  cihly,  klenovky,  křidlice 

(střešní  krytina),  korýtka,  půlky  cihel,  nepálené  cihly,  tzv.  vepřovice.  Další  nabídkou 

Společenské cihelny byl rozvoz uhlí i pro soukromé osoby. V žádosti Zemskému úřadu o 

zvýšení  ceny  cihel  za  1  000  kusů  z  tehdejších  290  na  360  korun  je  vedením  cihelny 

zdůvodněno:  “Podotýkám, že  jsou  ještě  jiná vydání, která zde neuvádím. To  je, oprava 

cesty, povozy pro dělníky, dubiozní pohledávky atd., které činí  též značná vydání. Dále 

sděluji, že máme na doly pro uhlí přes 40 km daleko, hlína je zde hodně štěrkovitá, takže 

můj  požadavek  o  zvýšení  ceny  jest  plně  oprávněný  a  doufám,  že  této  žádosti  bude 

laskavě vyhověno. Zastavením podniku by pozbyli práci nejen dělníci v cihelně, ale i oni, 

kteří pracují na stavbách, nebo o cihly  jest velká nouze.“ 15. května 1940. Zajímavostí 

bylo značení cihel, tzv. Kolky. Vzhledem k tomu, že značení nebylo předepsáno, záleželo  Marie Svoradová

Višňovské kulturní léto 2016 
Šestý  ročník Višňovského kulturního  léta se v městysi Višňovém uskutečnil v prvních dnech 

měsíce července. Dnes již se tato akce řadí k tradičním višňovským akcím, které oslavují léto, 

kulturu, společenská setkání, sportovní akce. Ten letošní ročník byl navíc doplněn i setkáním 

nejen sportovců ze spřátelených obcí Višňové, tj. z Višňové u Frýdlantu, Višňové u Příbrami a 

ze Slovenska z Višňové u Žiliny. První den v sobotu 2. července se na travnatém hřišti  toho 

našeho  Višňového  utkala  v  turnaji  systémem  každý  s  každým  družstva  starých  pánů  z 

Višňového, z Višňové u Frýdlantu, Višňové u Příbrami a  také družstvo dnes  již zahraniční z 

Višňové u Žiliny. Tato sportovní akce měla svůj druhý ročník. Pro připomínku ten první ročník 

se uskutečnil v  roce 1989. Vedle sportovně soutěživé atmosféry byl  turnaj provázen  i upevňujícím se přátelstvím  těchto obcí shodného názvu, 

neboť na turnaj přijeli nejen jejich fanoušci a fanynky, ale i zástupci samospráv těchto obcí. Vedle představitelů místního městyse se dostavila  i 

radní  frýdlantské  Višňové  paní  Vendula  Kanioková,  aktivním  hráčem  Slováků  byl  místostarosta  Ľubomír  Furberger.  Na  turnaj  přicestovala  i 

starostka slovenské Višňové Marcela Halaganová. Na večer byla připravena tělovýchovnou jednotou na hřišti taneční zábava se skupinou DUO 

Artex. Na neděli 3. července, Markéta Lánská a Alan Novotný představili nádvoří zámku knihy Michala Viewegha „Zpátky ve hře“ v rámci projektu 

scénického  čtení  s  názvem  LiStOVáNí  Lukáše  Hejlíka.  Za  příjemného  slunečního  odpoledne  tak  měli  možnost  návštěvníci  se  seznámit  s 

oblíbenou postavou Oskara v  jeho kritických životních momentech: manželskému stereotypu či nevěrám, ale  také skoro  jisté smrti. Úterkem 5. 

července  začal  za projekce Kinematografu bratří Čadíků  šestý  višňovský  filmový  festival. Až neočekávanou návštěvu diváků  vánoční  pohádky 

Sedmero krkavců však poznamenaly „slzy z nebe“. Na středu byla připravena komedie, která k létu neodmyslitelně patří, Život je život. Čtvrtek a 

pátek pak byly ve znamení filmů Ganster Ka a Ganster Ka Afričan. Návštěvnost jednotlivých filmových představení ukázala, že o film ve Višňovém 

v  letním prostředí neskutečně nádherného zámeckého parku  je  zájem a od svých diváků má velkou podporu. Podmínky a prostředí  této části 

přírody má své neopakovatelné kouzlo, a s předem připraveným zázemím je prostě dokonalé. Na sobotní večer byla připravena taneční zábava 

se skupinou Arcus. Myslím si, že není třeba znovu opakovat věty vyřčené k prostředí.  Je třeba jen konstatovat, že atmosféra vytvořená Arcusem 

byla nádherná. Závěrečným dnem byl nedělní koncert dechové hudby Horané. Dechovka, která přilákala spousty svých příznivců, tak provázela 

nedělní odpoledne. Neopakovatelná atmosféra za velmi příznivého stínu vzrostlých solitérních stromů parku v horkém ledním odpoledni podpořila 

posluchačům  neopakovatelný  zážitek,  kdy  si  mohli  vychutnat  zpěv  a  hudbu  oblíbených  písníček,  stejně  jako  občerstvení,  které  byly  zde 

připraveno v průběhu celého festivalu. Poděkování patří všem těm, kteří svým dobrovolným vstupným v průběhu celého Višňovského kulturního 

léta 2016 přispěli na zbudování nového dětského hřiště v připravované  lokalitě pro výstavbu 21  rodinných domů v části Pod Starou horou. Na 

dobrovolném vstupném se  v  rámci  kulturního  léta  vybralo  30.815, Kč. Samozřejmě,  že  patří  dík  i  všem  těm,  co  pomohli  program  tohoto  léta 

zorganizovat  a  uskutečnit,  a  to  jak  za  přispění  finančních  prostředků,  tak  i  za materiální  a  pracovní  pomoc.  Neskutečný  dík  patří  i  tradičním 

spolkům, tedy Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém a Tělovýchovné jednotě Višňové.  

Psi
Ve  zpravodajích  minulosti  jsem 

několikrát  apeloval  na  skutečnost,  že 

vlastníci  psích  mazlíčků  nejsou 

ohleduplní  ve  své  zálibě  vůči  ostatním, 

kteří  této  zálibě  „nerozumí“.    Měl  jsem 

na  paměti  především  skutečnost,  že 

jsou  mezi  námi  ti,  jimž  pes  v  minulosti 

ublížil,  či  mají  až  fobii  ze  psů.  Majitelé 

psů asi nepochopí, co je to pro takového 

člověka, když z ničeho nic se proti němu 

objeví pes, který běží proti němu, i když 

bez  špatného  úmyslu.  Druhou  věcí  je 

zajištění pořádku na ulicích, trávnících a 

vůbec  nejen  na  veřejném  prostranství. 

Většinou  do  psích  exkrementů  šlápne 

ten, který to absolutně netuší. 

Byl  jsem  však  upozorněn  na  další 

nešvar, který  jsem několikrát  i  řešil, a  to 

je  potulující  se  pes  především  kolem 

bytovky.  Před  bytovkou  je  pro  toulavé 

psy  nachystaná  miska  se  žrádlem  a 

vodou. A  já  se  ptám:  „Co  mám  řešit?“ 

Nevhodným  přirovnáním  je  skutečnost 

trápící celou Evropu. Divíme se, proč se 

k  nám  do  Evropy  táhnou,  když  je  tady 

nechceme, ale systém máme nastavený 

tak,  že  jim  předkládáme  sociální  dávky, 

o něž se zasloužily generace, které nás 

předešly.  
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Hasiči Višňové  JSDH A SDH Višňové

Naši hasiči budou mít na novou, moderní velkokapacitní cisternu.

Výjezdy JSDH Višňové
•16.6.2016 23:39 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY: HOSTĚRADICE
•30.6.2016 11:09 POŽÁR – PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY 
SKLADY: OLEKSOVICE Č.P. 244

•2.7.2016 12:18 POŽÁR – PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY 
SKLADY: OLEKSOVICE Č.P. 244

•4.7.2016 19:13 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED: HORNÍ 
DUNAJOVICE

•27.7.2016 14:26 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY: TRSTĚNICE
•9.8.2016 13:38 TECHNICKÁ POMOC – ČERPÁNÍ VODY: SKALICE

Hasiči pomáhali tradičně 
při organizaci kulturního 
léta
Již  od  prvního  ročníku  pomáhají  hasiči  při 

organizaci  kulturního  léta  a  především  filmového 

festivalu.  I  letos  zajistili  stavu  velkého  párty  stanu, 

ve  kterém  následně  zajišťovali  občerstvení.  Zde 

musím  zdůraznit  poděkování  všem  členům  SDH, 

kteří  se  na  tom  podíleli.  Bylo  to  časově  velice 

náročné, ale musím říci perfektně zvládnuté.

140. let SDH Jevišovice, 80. výročí 
SDH Morašice a slavnostní otevření 
rozšířené požární zbrojnice 
Přeskače. Návštěva hasičů z 
Drnholce.

Hasičských  akcí  v  okolí  se  náš  sbor  dobrovolných  hasičů  snaží  co  nejvíce  účastnit,  i  když  to  není  vždy  z 

časových důvodů možné. Je to ale vždy příležitost setkat se s kolegy a vyměnit si zkušenost, a to jak z činnosti 

SDH tak zásahových jednotek.

Dětský den ve Džbánicích a pěna pro děti 
Naši  hasiči  se  již  tradičně  účastnili  dětského  dne  ve  Džbánicích.  Dětem  zde  předvedli 

techniku, kterou používají u zásahů. A na závěr jim vytvořili hromadu lehké pěny, kterou děti 

ihned  využili  ke  hře  a  dovádění.  Hasiči  ze  Džbánic  na  oplátku  jezdí  na  dětský  den  ve 

Višňovém se svou nafukovací skákací atrakcí.

JSDH Višňové  je  zařazena  od  začátku  letošního  roku  v  kategorii  JPOII. To  klade  na  naše  hasiče 

zvýšené nároky nejen, třeba na rychlost výjezdu a jejich četnost, ale hlavně na technické vybavení, 

výzbroj  a  výstroj.   Hasiči  používají 

k  zásahům  více  jak  čtvrt  století 

starou  cisternu.  A  proto  Městys 

Višňové  využil  jedinečné možnosti 

a  podal  žádost  o  podporu  z 

Integrovaného  regionálního 

operačního programu, specifického 

cíle  1.3    Zvýšení  připravenosti  k 

řešení a řízení rizik a katastrof.

Výzva  nazvaná  „Technika  pro 

integrovaný  záchranný  systém“ 

byla  zaměřena  na  podporu 

pořízení  specializované  techniky  a 

věcných  prostředků  pro 

odstraňování  důsledků 

nadprůměrných  sněhových  srážek 

a  masivních  námraz,  výkon 

činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a 

výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.  Žádost o podporu 

byla  již schválena a  tak se mohou hasiči  těšit na novou a nově vybavenou moderní velkokapacitní 

cisternu, která je schopna rychle na místo mimořádné události dopravit 6 hasičů, 8 m3 vody a 500 l 

pěnidla.    Toto  vozidlo  doplní  a  v  budoucnu  nahradí  stárnoucí  zásahové  vozidlo  CAS  25k  Liaz. 

Schválená dotace na hasičskou cisternu je důkazem toho, jak 
Višňové efektivně využívá příležitostí k získání finanční podpory na 

zlepšení vybavenosti městyse.  Celkové  náklady  projektu 
jsou  7.200.000,  (vlastní  automobil,  podání  žádosti  a  vypracování 

potřebných dokumentů, výběrové řízení a povinná publicita)

• 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj

• 5 % Státní rozpočet.

•  10 %  Rozpočet  městyse  Višňového  (část  tohoto  dofinancování 

bude  hrazeno  ze  sponzorských  darů  a  z  prostředků  samotných 

hasičů)

V současné době  je akce ve  fázi schválení dotace, bude probíhat 

výběrové řízení a následně podpis smlouvy. Na dodání vozidel této 

kategorie si výrobci nechávají lhůtu min. 6 měsíců. A tak by vozidlo 

mohlo  být  předáno  a  slavnostně  uvedeno  do  provozu  v  příštím 

roce při plánované oslavě 120  let od založení SDH ve Višňovém. 

To  by  byl myslím  ten  nejlepší  dárek  k  narozeninám,  o  kterém  se 

nám, ale i našim předkům, nemohlo ani zdát. Vozidlo bude velkým 

přínosem  nejenom  pro  hasiče,  kterým  usnadní  dobrovolnou 

činnost, ale i pro samotné Višňové, obce v širokém okolí a určitě i 

firmy,  které  jsou ohroženy  velkými požáry. Plně  vybavené vozidlo  této  kategorie  je 

schopno  dopravit  ve  velice  krátké  době  velké  množství  hasebních  látek  na místo 

mimořádné  události  a  poskytnout  hasičům  veškeré  potřebné  vybavení  (například 

moderní dýchací techniku, plovoucí čerpadlo atd.) a odpovídající zázemí.

Pavel Havelka

Výjezd v rámci IZS JMK  H. Dunajovice, přehrada

Požár seníku Oleksovice

Vystoupení kapely Horané

Jedna z možných podob nové cisterny

140. výročí SDH Jevišovice

80. výročí SDH Morašice Návštěva hasičů z Drnholce u nás Slavnostní otevření rozšířené požární zbrojnice Přeskače

Dětský den ve Džbánicích
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Svazek obcí 
Moravia
Na základě přidělených dotací 

z  JMK  provedl  Svazek  obcí 

Moravia  Obnova  Cyklookruhu 

Mikroregionem  Moravia 

aktualizaci  map  na  všech 

informačních  tabulích  podél 

cyklostezky.  Dále  díky  této 

dotaci  byl  rozmístěn 

zakoupený  inventář  v 

jednotlivých  obcích.  Jednalo 

se  především  o  nové  lavičky, 

odpadkové  koše,  stojany  na 

jízdní kola. 

Chodník ke škole
V průběhu měsíce července se uskutečnila rozpočtem 

roku  2016  plánovaná  realizace  stavby  v  její  I.  etapě. 

Jednalo se o 83 běžných metrů chodníku, který byl ve 

velmi špatném stavu, a to v úseku od kruhového 

objezdu  ve  směru  ke 

škole.  Byl  nahrazen 

novým  s  jednotnou  šíří 

1,9  m  ze  zámkové 

dlažby.  Stavba  si 

vyžádala  i  přeložení 

lampy  veřejného  osvětlení.  Akci  prováděla  firma 

Zednictví  Paleček.  Další  etapy  se  budou  realizovat  v 

příštích  letech  a  budou  záviset  i  na  majetkových 

poměrech pozemků pod nimi.

Opravy místních komunikací
Stejně jako roky minulé i v  letošním roce jsme naplánovali prostředky rozpočtu na nejnutnější opravy 

místních komunikací. Jedná se především o vyplnění výtluků po zimním období, vyrovnání nerovností 

způsobenými  po  sedání  cest  po  zbudovaných  inženýrských  sítích  a  o  úpravy  krajnic  komunikací. 

Dalším  druhem  oprav  jsou  emulsní  zástřiky  prasklin,  puklin  a  odhalené  konstrukce  vozovky,  které 

zabraňují dalšímu destrukčnímu působení především zamrzající vlhkosti a vody v průběhu podzimu a 

zimy. Opravy provádí Státní údržba silnic Znojmo.

Zpomalovací práh u školy
Jedná se o vybudování zpomalovacího prahu přes místní komunikaci před základní 

školou  v místě  naproti  vyústění  chodníku  od  náměstí.  Konstrukce  je  navržena  z 

betonové dlažby. Práh má zabezpečit především větší bezpečnost dětí v dopravě v 

prostoru před školou. Vedle toho řeší i odvod dešťových vod z vozovky a parkovací 

místa pro zásobování školy. Akci provádí firma Lukáš Maršalík Znojmo.

Oprava regulace – Nadace ČEZ 
Letošní  již  III.  etapa  opravy  vodoteče  Višňovského  potoka  byla  zahájena  na 

přelomu července a srpna. O náročnosti těchto prací nemusím nikoho, kdo se byl 

na  průběh  těchto  prací  podívat,  přesvědčovat.  Náklady  této  stavby  jsou  kryty  i 

finanční  dotací  z Nadace ČEZ. Dokončení  těchto  prací  smluvně  je  dán  koncem 

měsíce srpna. Dílo provádí firma Zednictví Paleček. 

Stání pro kontejnery u sběrného místa
Jistě  jste před  rokem ocenili  nové oplocení u sběrného místa, před nímž stály  jednotlivé kontejnery 

pro  třídění odpadu. Po určité době však začaly kontejnery popojíždět a urovnaný  terén se změnil  v 

nakloněnou  rovinu.  Na  základě  předložené  cenové  nabídky  nám  COLAS  Znojmo  zbuduje  nové 

dlážděné „Stání pro kontejnery u sběrného místa“.

Stavební úpravy hasičské zbrojnice  II. etapa 
První etapa stavebních úprav hasičské zbrojnice se uskutečnila v  loňském roce. Stejně  jako na první 

etapu  i  na  druhou  etapu  obdržel městys Višňové  dotaci  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje.    Součástí 

prací  letošní  části  stavby  je  i  provedení  elektroinstalačních  prací,  které  provádí  firma  Elektrovečeřa, 

vytápění,  které  instaluje  Pavel  Březina,  omítky,  pokládka  dlažeb,  sádrokartonové  stropy  s  izolací  a 

sanitární vybavení. Toto bude provádět firma VHS plus Znojmo.

Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního 
střediska
Na projektově zpracovanou stavební akci z roku 2012 jsme na základě žádosti obdrželi finanční dotaci 

z  SFDI  –  Státní  fond  dopravní  infrastruktury,  která  je  poskytnuta  na  dokrytí  nákladů  spojených  se 

stavebním objektem díla „Pěší komunikace a parkovací stání“.  Kompletní stavbu provede firma VHS 

plus Znojmo – nejnižší cenová nabídka výběrového řízení. V současné době na základě jednání mezi 

firmou  a  odborem  dopravy  nebude  stanovena  objízdná  trasa.  Silnice  II/400  bude  za  opatření 

omezujících provoz neustále průjezdná. Celá akce bude zahájena přibližně začátkem září. 

Chodník v Dědině
V průběhu měsíce srpna nastoupí firma PELÁNstav Hrotovice, aby nově položila další část chodníku v 

Dědině. Jedná se úsek mezi chodníkem na dlážkách a novou asfaltovou komunikací k Drochytkovým, 

Čadovým a Svoradovým. Chodník o délce 60 metrů a šířce 2,2 m bude ze šatovské dlažby. I zde se 

na Vás obracíme se žádostí o pochopení a respektování staveniště. 

Projektová dokumentace  Chodník a dešťová 
kanalizace naproti obecnímu domu, Višňové – IV. 
etapa
V  současné  době  je  zpracovaná  projektová  dokumentace  s  výše  uvedeným  názvem  pro  územní 

rozhodnutí. Po  jeho vydání bude Silničním a mostním  inženýrstvím Znojmo vyhotovena dokumentace 

pro stavební řízení. Po vypracování všech potřebných podkladů bychom chtěli na tuto akci podat žádost 

o  finanční dotaci  na  realizaci  do  výzvy  roku 2017 Státního  fondu dopravní  infrastruktury. Tato akce v 

sobě zahrnuje odvod dešťových vod z komunikace II/400 v úseku naproti obecnímu domu a současně 

domů  mezi  firmou  Mores  a  kruhovým  objezdem,  chodníky  od  hřbitova  ke  kruhovému  objezdu, 

parkovací místa a místa pro přecházení.

Chodník na Žižkov
Často  se  objevují  dotazy  občanů  Žižkova  na  chodník  po  levé  straně  ve  směru  na  Medlice.  Předem 

sdělujeme,  že  dokončení  této  akce  neplánujeme.  Jsme  však  žadatelům  o  zbudování  chodníku 

svépomocí  poskytnout  materiál,  tj.  zámkovou  dlažbu  a  obrubníky  za  účelem  provedení  pokládky 

způsobem  odpovídajícím  projektové  dokumentaci  pro  tuto  akci.  Pravidla  pro  pokládku  chodníkové 

dlažby  v  části  Žižkov  občany  svépomocí  stavební  akce:  „Višňové  – Chodník  a  dešťová  kanalizace  – 

část Žižkov“:

. žádost občana o pokládku chodníkové dlažby svépomocí

. vyjádření stavebního výboru

. předání potřebné části projektové dokumentace občanovi

. zadání technologického postupu, individuálních okolností a specifik pokládky v místě

. předání potřebného množství dlažby, obrubníků

. dokončení nahlásit stavebnímu výboru – za účelem kontrolní prohlídky

. sepsání předávacího protokolu mezi občanem a úřadem městyse. 
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Oprava hřbitova 

Počátkem  měsíce  srpna  převzala  staveniště 

hřbitova  firma  D  +  V  Stavos  Horní  Kounice. 

Finanční  podporu  akce  poskytlo  na  základě 

žádosti  o  dotaci  i  Ministerstvo  zemědělství. 

Tuto  záležitost  jste  zaznamenali  již  v  místním 

rozhlasu, kdy jsem Vás občany upozorňoval na 

zvýšenou bezpečnost  při  návštěvách hřbitova. 

Stavební akce v sobě zahrnují omítky zdi vlevo 

od márnice,  omítky  západní  zdi  hřbitova  z  venku  (ta  nebyla  doposud  vůbec  zomítána), 

pokládka  nové  dlažby  při  vstupu  na  hřbitov  k  hlavnímu  kříži,  pokládka  dlažby  nových 

chodníků  v  levé  části  hřbitova,  výměna 

dlažeb  před  urnovými  háji,  zbudování 

nového  přístupového  chodníku  ke 

hřbitovu ve směru od Žižkova, dále bude 

provedena  pokládka  nové  dlažby  od 

silnice  ke  hřbitovu  a  práce  na  odvlhčení 

budovy  márnice.  Za  pochopení  určitých 

omezení při Vaší údržbě hrobů děkujeme. 

Vybudování nového závlahového systému na 
fotbalovém hřišti TJ Višňové

TJ  Višňové  zažádala 

Jihomoravský  kraj  o  finanční 

podporu  z  dotačního  titulu 

tělovýchovy  a  sportu  v  roce 

2016    Zkvalitnění 

sportovního  prostředí  na 

zbudování  nového 

závlahového  systému  na 

fotbalové hřiště ve Višňovém. 

Dotace  nám  byla  poskytnuta 

s  50  %  finanční  spoluúčastí. 

Se  záměrem  realizace  tohoto 

díla  jsme  oslovili  žádostí  o 

finanční  příspěvek  na  pokrytí 

doinvestování městys Višňové, který  přispěl částkou 80 000 Kč, Agroservis Višňové a Lesy ČR, 

které  se  zatím  k  našim  žádostem  nevyjádřily.  Celkový 

rozpočet  na  vybudování  závlahového  systému  byl 

296.300  Kč  včetně  DPH.  Práce  na  vybudování  začaly 

hned  po  přidělení  dotací  JmK,  aby  bylo  dost  času  na 

obnovu  trávníku.  Vybudováním  závlahového  systému 

došlo  k  velké  úspoře    el.  energie,  času  a  hlavně  vody. 

Závlahy  se  spouští  automaticky  k  večeru,  kdy  už 

většinou není  tak větrno a voda dopadá tam, kam má a 

vítr ji nezanáší na cesty atd. Závlahy jsou vybudované v 

6  sekcích  a  každá  sekce  zalívá  zvlášť  v  pravidelných 

i ntervalech. 

Lze  také 

nastavit 

různou délku 

zalívání  na 

různých  sekcích.  Závlahy  mají  vlhkostní  čidlo,  aby 

nedocházelo  k  zalévání  v  případě  deště.  Při 

budování závlah se zároveň vybudovaly drenáže ve 

spodní  části  hřiště,  aby  při  vlhkých  měsících 

nemusely  být  odkládány  utkání  pro  nezpůsobilý 

povrch.  Drenáže  jsme  vybudovali  vlastními  silami. 

Závlahy vybudovala  firma Machač z Nových Bránic. 

Touto cestou chceme poděkovat všem sponzorům a 

všem členům,  kteří  se účastnili  brigád a přispěli  tak 

ke zkvalitnění travnaté plochy.

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních 
vod v městysi Višňové – příspěvková 
organizace
Z  důvodu  větší  plynulosti  při  platbě  šeků  na  poště  ve  Višňovém  oznamujeme,  že 

počínaje  od  příštího  odečtového  období  budou  faktury  s  vyúčtováním  rozdávány  do 

schránek postupně, s časovým rozestupem. Nebudou tedy rozdávány během 2  3 dní, 

jak jste byli dosud zvyklí. Snažíme se o co nejrychlejší odbavení na poště při platbě šeků 

a  věříme,  že  postupné  rozesílání  faktur  je  tou  nejlepší  cestou,  jak  Vám  –  našim 

odběratelům,  co  nejvíce  usnadnit  samotnou  platbu  za  vodné  a  stočné.  Dále 

oznamujeme, že otvírací doba v naší kanceláři v budově úřadu městyse, je od 1. 8. 2016 

každý pátek v době od 17 do 18 hod. V případě potřeby se s námi neváhejte spojit přes 

níže uvedené kontakty.

Nový zdroj pitné vody
Od  vydání  posledního  zpravodaje,  ve  kterém  jsme  Vás  informovali  o  podaných 

žádostech,  jsme  obdrželi  od  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje,  odboru  životního 

prostředí, povolení k provozování nového vrtu. Současně s tímto bylo povolení rozšířeno 

ještě  o  povolení  k  provozování  vodovodu  a  splaškové  kanalizace  v  nové  lokalitě  pro 

výstavbu RD Pod Starou horou. Před  třemi  týdny proběhla prohlídka provedené stavby 

pracovníky Městského úřadu Znojmo, odbor životního prostředí. V současné době už jen 

očekáváme  vydání  kolaudačního  souhlasu,  abychom  mohli  toto  vodní  dílo  uvést  do 

provozu a zapojit je do zásobování obyvatel pitnou vodou. Po uvedení do provozu bude 

třeba  ještě  nastavit  armatury  na  výtlaku,  aby  nebylo  překročeno  maximální  čerpané 

množství 3 l/s. Překračování tohoto limitu, zejména dlouhodobé, by mělo negativní dopad 

na délku životnosti vrtu v důsledku vyplavování jemných částic a tím poškození filtru vrtu. 

Toto  číslo  bylo  stanoveno  výpočtem  na  základě  rychlosti  přítoku  vody  do  vrtu  z 

hydrogeologického  podloží.  Rychlost  přítoku  byla  stanovena  ze  dvou  základních 

hydraulických  parametrů  podloží,  transmisivity  (průtočnosti)  a  koeficientu  hydraulické 

vodivosti (vyjadřuje vlastnost pórovitého prostředí propouštět vodu). Jako poslední bude 

třeba nastavit a doladit automatiku společného ovládání obou vrtů. Po zapojení nového 

vrtu do zásobování bude proveden kontrolní  rozbor dodávané pitné vody oběma vrty a 

doložen  na  Krajskou  hygienickou  stanici  Jihomoravského  kraje  se  sídlem  v  Brně  ke 

kontrole. Následné rozbory, kontroly a hlášení už budou vycházet pouze z ročního plánu, 

který je standardní pro provozování vodovodu.

KONTAKTY:
Dita Perličková Hynek Čada

email: dita.perlickova@visnove.cz email: cov@visnove.cz

mobil: 724 760 547 mobil: 602 540 205

Václav Adámek

Rozšíření parkovacích ploch na náměstí – 
Višňové
V  současných  dnech  dokončuje  firma  Zednictví  Josef  Adámek  stavební  akci  „Rozšíření 

parkovacích ploch na náměstí“, která spočívá ve vybudování 8 šikmých parkovacích stání pro 

osobní  automobily  nakupujících  v  nákupních  středisku  COOP  s  prostorem  pro  bezpečnou 

nakládku nákupu a současně opravu chodníku k tomuto parkovišti.

Borové dřevo
Zájemci o palivové borové dřevo nahlaste svoji žádost co nejdříve na úřadě městyse. Cena  je 

690 Kč včetně DPH za m3 bez dopravy. Dřevo Vám bude přivezeno dopravou dřevorubce před 

Váš dům. Své požadavky nahlaste na úřadě městyse do konce srpna. 

Ze života farnosti
2. 10. v 9.30 hod. nedělní mše svatá s poděkováním za letošní úrodu.  Pavel Klouček
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Prázdniny ve škole
Ani  v  červenci  a  srpnu  se  život  ve  škole 

nezastavil.  Hned  poté  co  opustily  školu  děti, 

začaly  probíhat  plánované  rekonstrukce  a 

práce,  které  mají  zajistit  lepší  podmínky  ke 

vzdělávání.  O  co  konkrétně  šlo?  V  mateřské 

škole  byla  největší  akcí  kompletní  výměna 

podlahové  krytiny  a  nábytku  ve  třídě  Berušek, 

druhou  třídu  (Sluníčka)  budeme  modernizovat 

příští prázdniny. V základní škole bylo objemem 

prací  největší  akcí  dokončení  výměny 

elektroinstalace  a  osvětlení  na  prvním  stupni. 

Dále  byla  zrealizována  druhá  etapa  opravy 

šaten  v  suterénu,  vyměněna  byla  podlaha  v 

sedmé  třídě,  v  první  třídě  byla  instalována 

interaktivní  tabule.  Zřízen  byl  nový  informační 

koutek,  úložné  prostory  na  pomůcky  a  bylo 

provedeno  mnoho  dalších  drobných  prací 

údržby. Do  školní  jídelny  jsme pořídili moderní 

multifunkční zařízení na zpracování zeleniny. O 

prázdninách  se  však  v  naší  organizaci  pouze 

neopravovalo.  Běžný  provoz  mateřské  školy 

probíhal  téměř  celý  červenec.  Kapacitu  jedné 

třídy  naplnily  nejen  děti  višňovské  mateřské 

školy, ale také děti z okolních obcí a mladší žáci 

školy.  Nabízenou  službu  využívají  rodiče  již 

mnoho  let. V  základní  škole probíhal  ve  třetím 

červencovém  týdnu  příměstský  tábor  „Doba 

královská“, kterého se účastnilo 23 dětí. Počasí 

sice  letos  nebylo  ideální,  přesto  si  děti  užily 

mnoho dobrodružství, o čemž svědčí přiložené 

fotografie. Ve školní jídelně jsme provoz nepřerušili ani na jediný den. Kuchařky zajišťovaly stravování dětí i zájemců z řad veřejnosti z Višňového i z okolních obcí. V současné době probíhá 

ve škole generální úklid a vše je naplánováno tak, abychom mohli 1. září slavnostně zahájit školní rok 2016/2017. Informace o novinkách vám přineseme v příštím čísle zpravodaje.

Práce údržby obce
I  přes  to,  že  v  jiných  letech  obvykle  tráva  na  veřejném  prostranství 

usychá.  Letošní  opakující  se  srážky,  i  když  jsou  velmi  mělké  a  úroveň 

spodních vod nezvednou,  jsou pro  trávníky a další  vegetaci dostačující, 

aby  je  držely  v  jejich  růstu.  Ošetření  záhonů,  sečení  travnatých  ploch, 

úklidu cest, chodníků a místních komunikací  je věnovaná patřičná péče. 

Za to patří dík především ženám v údržbě, které se naplno tomuto úkolu 

s patřičným citem věnují vzorovou péči. Muži vedle tohoto plní ještě další 

úkoly.  Spoustu  času  pracovníků  údržby  si  vyžádalo  organizační  a 

pracovní  zajištění  všech  jednotlivých  kulturních,  sportovních  a 

společenských  připravených  akcí  višňovské  pouti,  Višňovského 

kulturního  léta.  Vedle  toho  je  při  všech  stavebních  akcích,  které  byly  v 

čase  prázdnin  zahájeny,  zabezpečit  přípravné,  organiční  a  dokončovací 

práce,  které  z  jednotlivé  stavby  ve  svém  průběhu  se  sebou  nesou.  V 

tomto uváděném období byla dokončena první část odvlhčovacích prací 

budovy Obecního domu č. p. 212. Byla zazděna i nově umístěná okénka 

sklepních  prostor.  Na  dětském  hřišti  u  základní  školy  byla  provedena 

výměna poškozené skluzavky. Chcete říct, že  to  trvalo dlouho. Ano vím. 

Skluzavka  byla  objednána  v  rámci  14  denního  dodacího  termínu  10. 

června.  Firma  Grana  ji  však  dodala  na  podkladě  několika  urgencí  se 

zpožděním 22.  července. Byly  rovněž provedeny  i  nejnutnější  údržbové 

práce  kolem  rybníka  Jazírka. Především bylo  nutné  vysekání  hráze,  na 

které  podrůstají  vrby.  Běžností  provozu  jsou  pondělní  a  páteční  úklidy 

veřejných  prostor,  svozy  odpadků  z  odpadkových  košů,  zajišťování 

chodu sběrného místa s tříděním odpadu, cyklické dopouštění bazénku u 

bývalého zdravotního střediska, kde ve velmi nepravidelných  intervalech 

je nutné dopouštět chybějící vodu.  

Rybník Jazírka

O  strastech  kolem  historického  rybníka  Jazírka  jsem  ve  zpravodaji  informoval  v  loňském  červnu.  Nyní  mohu 

konstatovat, že po pětiletém úsilí se nám podařilo získat všech 23 původních pozemků rybníka. Všem těm, co 

nám vyšli vstříc k získání a následné legalizaci, chci tímto moc poděkovat za spolupráci a za snahu o zachování 

tohoto  vodního  díla.  Nyní  nás  čekají  po  jeho  geometrickém  zaměření  ještě  jednání  týkající  se  změny  kultur 

využití u několika z nich. Jedná se opět o procesní záležitosti vyžadující trpělivost a čas. Po té můžeme požádat 

MěÚ Znojmo životní prostředí s vypracovanou pasportovou dokumentaci o legalizaci tohoto rybníka.

Plán kulturního akcí
Srpen  
 Taneční zábava se skupinou Artemis 26. 8. TJ 

Září 
 Zahájení nového školního roku 1. 9. ZŠ  
 Višňovské trhy 16. 7. ÚM
 
Říjen 

Tradiční posvícení TJ, ÚM – 15. a 16. 10.  
. Taneční zábava se skupinou Artemis TJ  15.10.
.  Tradiční posvícení TJ – 16.10.
. Výstava ovoce, zeleniny a květin  ČZS – 16. 10.
 Višňovské trhy 21. 10. ÚM 

Jiří Beran
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Višňové, lokalita RD Pod starou horou
Na  zasedání  Zastupitelstva městyse  Višňového  dne  10.  srpna  byl  schválen Dodatek  smlouvy  o  dílo  č.  2  s  firmou 

COLAS Znojmo, který řešil změny ve výkazech výměr provedených prací, z nichž  jeden z největších objemů tvořila 

těžitelnost hornin, která byla specifikovaná Odborným posudkem zatřídění hornin RNDr. Libuší Písaříčkovou z 5. 1. 

2016 a Dodatkem z 21. 3. 2016. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 obsahuje zbudování propojení lokality Pod Starou horou 

s  lokalitou  Stará  hora  asfaltovou  komunikací.  V  současně  době  se  na  staveništi  buduje  elektrofikace  jednotlivých 

stavebních  parcel,  rozvody  veřejného  osvětlení,  místní  rozhlas  a  příložka  optického  kabelu.  Na  základě  povolení 

Odboru životního prostředí Městského úřadu Znojmo je na Starou horu ukládaná vytěžená zemina. V jednání s E.ON 

je i přemístění trafostanice„ U benziny“, která se nachází za budovou údržby obce č. p. 183.  

Chodník, dešťová kanalizace a komunikace ve Zmolách
Zastupitelstvo  na  svém  zasedání  dne  10.  srpna  zahájilo  jednání  ve  věci  chodníku,  dešťové  kanalizace  a 

komunikace ve Zmolách. Předmětem úvodního jednání v této otázce byla příprava alternativ způsobů řešení úseku 

v této části od košatého jerlínu japonského po přibližně odbočku do uličky zvané Klüglova. 

Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli  byste,  že  šlapání  PET  lahví  a  jiných  obalů  představuje  statisícové  úspory  nebo  naopak  nešlapání  obalů 
představuje  statisícové  náklady?  Jak  je  to  možné?  Je  řada  způsobů  sběru  plastu  např.  sběr  prostřednictvím 
veřejných  kontejnerů,  sběr  do  soukromých  popelnic  přímo  od  domu  nebo  pytlový  sběr.  My  použijeme  pro 
jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny typy sběrů. Náklady na nákup pytle, svoz, 
evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně 
nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti  činí  přibližně 5 Kč  za  kg  vytříděných plastových obalů. 
Další  a  zároveň  poslední  informací  potřebnou  pro  doplnění  mozaiky  je  kapacita  pytle/nádoby.    Do  120  litrové 
nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.
Hmotnost PříjmyNáklady Zisk / Ztráta
1,2 kg nepošlapaných PET 1,2 * 5 = 6 Kč 12 Kč 6 – 12 =  Ztráta  – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných PET 3,5 * 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 =  Zisk  + 5,5 Kč
Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou  6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na 
tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly. Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale 
budeme uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, 
které  na  zemi  nenajdete. Pokud  se  tyto  peníze musí  vzít  z  rozpočtu  obce/města  nebo  kvůli  tomu  podražit  na  poplatku  za  odpady,  je  to 
naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu 
MOJEODPADKY na Facebooku nebo na Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty pošlapaných 

S pozdravem Ing. Radek Staňka pořad MOJE ODPADKY
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Fotbal TJ Višňové 

Fotbalové utkání: „Adámci“ : „Zbytek světa“ 
                 

Na  pouťovou  sobotu,  což  bylo  25.  června,  se  uskutečnil  delší  dobu  již  plánované  fotbalové 

utkání, v němž poměřili síly višňovští  fotbalisté s příjmením „Adámek“, kteří vyzvali pro ně tzv. 

„Zbytek  světa“.  Zápas  byl  zahájen  píšťalkou  rozhodčího  za  horkého  slunečního  pouťového 

odpoledne v 16 hodin.    „Adámci“ se vrhli do zápasu velmi bojovně a víc  jak polovinu prvního 

poločasu vyvíjeli opakovaný tlak na bránu „Zbytku světa“. Ujali se i vedení 1 : 0. „Zbytku světa“ 

však  stačilo  poměrně málo,  aby  otočilo  vedení  ve  svůj  prospěch.  Pak  se  podařilo Adámkům 

vyrovnat. Ale to bylo to poslední, co dokázali. Jejich snaha o tlak byla bezzubá a góly padaly do 

jejich  brány.  Výsledek  zápasu  se  zastavil  na  stavu  2  :  8.  Zápas  se  nesl  v  příjemné  bojovné 

fotbalové  atmosféře.  Rozhodně  byl  velmi  potěšujícím  zpestřením  toho  krásného  pouťového 

sobotního odpoledne.  

Fotbalový turnaj družstev starých pánů „4 x 
Višňové“

V  rámci  Višňovského  kulturního  léta 

2016  uspořádala  místní  tělovýchovná 

jednota  za  spolupráce  družstva  starých 

pánů  a  městyse  turnaj  s  názvem  „4  x 

Višňové“.  Tento  turnaj  navázal  na 

fotbalový  turnaj  shodného  obsazení 

družstev,  který  se  uskutečnil  ve 

Višňovém  6.  července  1989.  V  sobotu 

2.  července  se  tak  na  travnatém  hřišti 

toho  našeho  Višňového  utkala  v  turnaji 

systémem  každý  s  každým 

družstva  starých  pánů  z 

Višňového,  z  Višňové  u 

Frýdlantu,  Višňové  u 

Příbrami  a  také  družstvo 

dnes  již  zahraniční  z 

Višňové  u  Žiliny.  Sobota  se 

tak  stala  nejen  svátkem 

fotbalu  a  jeho  bojovné 

atmosféry,  ale  především 

přátelství  všech  těch,  které 

spojoval  název  obcí 

Višňové.  Bylo  to  i 

setkání  zástupců 

samospráv.  Vedle 

představitelů 

místního  městyse 

se  dostavila  i  radní 

frýdlantské  Višňové 

paní  Vendula 

Kanioková,  aktivním 

hráčem  Slováků  byl 

místostarosta 

Ľubomír  Furberger. 

Na  turnaj 

přicestovala  i 

starostka  slovenské 

Višňové Marcela Halaganová. Její slova při slavnostním vyhodnocení výsledků o  tom, že 

je  třeba  tuto  tradici  podpořit,  přinesla  ovace.  Večerní  hudební  zábava  byla  završením 

tohoto sportovně přátelského setkání.

Výsledek zápasu chlapů  muži
Prosiměřice „A“  TJ Višňové................ 3 : 0      ..    (  1 : 0 ) 

STŘELCI:  SESTAVA:  Vyhnálek  Vojta,  Indra  Tomáš  ©,  Havlík  Jakub, Adámek  Jiří,  Šuba 

Pavel,  Novák  Marek,  Březina  Roman,  Sláma  Josef,  Kláris  Lukáš, Adámek  Josef,  Caha 

Roman. NÁHRADNÍCI: Jelínek Tomáš, Adámek Dominik, Adámek Petr, Bulín Luboš, Cakl 

Daniel. První půle nebyla vůbec špatná, vyrovnané utkání. Fotbal však nebyl pohledný ani 

z jedné strany, šance sice byly a to na obou stranách, chyb a faulů asi více na soupeřově 

straně. Problém je, že jsme je netrestali a soupeř jednu z našich chyb potrestal hned a bez 

váhání. Do konce první půle se nám zranil Adámek Jiří a Havlík Jakub. Nějaké absence 

jsme měli skrze dovolené a pak tyto zranění a rázem jsme dohrávali s 5 dorostenci, kteří 

měli v nohách těžký sobotní zápas z Brna. V druhé půli soupeř přidal dva góly, a tím bylo 

po zápase. Snad příští zápas budeme mít víc štěstí. 

Výsledek zápasu dorostu " A "
Soběšice u Brna  TJ Višňové „A“ ............... 1 : 2      (0 : 2 )

STŘELCI: Jelínek Tomáš 1x, Tesař Frantíše 1x. SESTAVA: Adámek Petr, Jelínek Tomáš, Šuba 

Přemysl,  Adámek  Jakub,  Scharf  Roman,  Jelínek  Dominik,  Tesař  Petr  Adámek  Dominik  ©, 

Procházka  Tomáš,  Bulín  Luboš,  Tesař  Franta.  NÁHRADNÍCI:  Vališ  Radim,  Saleta  Vojta, 

Klaudinger Pavel, Bauer Filip. Čekal  nás neznámý soupeř,  který  do naší  skupiny postoupil  z 

Brněnského  okresu,  a  o  kterém  jsme  nevěděli  vůbec  nic.  Zápas  měl  stejný  průběh  jako 

předchozí s Miroslaví. V první půli  jsme si vytvořili šance, ty  jsme taky proměnili. V druhé půli 

se  projevila  únava  z  vedra,  které  bylo  nesnesitelné,  a  taky  absence  tří  hráčů  ze  základu.  V 

druhé půli  jsme byli nuceni hned od začátku dvakrát střídat. Soupeř nás zatlačil k naší bráně, 

což vedlo ke kontaktnímu gólu na 1:2. Do konce zápasu jsme urputně bránili, poslali na hřiště i 

zbylé náhradníky, kteří nám pomohli příznivý výsledek udržet. Díky kluci za 3 body.  

Rozpis fotbalu

Tomáš Jelínek


