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Vážení občané,

přijměte pozdrav skrz  tento zpravodaj v čase před višňovským posvícením. Toto budeme stejně  jako každý 

jiný  rok slavit na  třetí neděli v měsíci  říjnu,  tj. v čase, kdy doba  je  již  ryze podzimní. Počasí  letošního  roku, 

přestože  si  velmi  dlouho  drželo  svou 

letní  tvář, a  ještě poslední zářijová noc 

byla  příznivá  venkovní  zábavě,  ta 

následující první říjnová už ukázala, že 

nastal  čas  podzimu.  Počasí 

následujících  dnů  při  deštěm 

uplakaných  dnech  začalo  ukazovat  na 

horách  i  svou  bílou  zimní  tvář,  na 

kterou  je  třeba  se  připravit.  Vrátímeli 

se  v  čase  k  době  vydání  minulého 

zpravodaje,  tak  nás  právě  odděluje 

doba  od  konce  letních  prázdnin,  na 

který fotbalisté připravili taneční zábavu 

se  skupinou  Artemis.  V  tom  čase  se 

jejich týmy zapojili do mistrovských soutěží, tj. družstvo mužů hraje v III. B, dorost označovaný jako „A“ 1. třídu 

dorostu skupinu „B“, dorost „B“ okresní přebor dorostu a mladší žáci skupinu „B“. Školní rok začal slavnostně 

přivítáním se se žáky, novými žáčky 1. třídy, ale i s rodiči a přáteli školy, ve čtvrtek 1. září před Základní školou 

ve Višňovém. V optimistickém a radostném duchu bylo i první sezení dětí – nových žáčků základní školy ve 

třídě  za  přítomnosti  jejich 

rodičů.  V  polovině  září  se  v 

sobotu  16.  uskutečnily 

višňovské  trhy.  Na  začátku 

října  byla  za  spolupráce 

městyse provedena sbírka pro 

Diakonii  Broumov.  Všem  těm, 

co přispěli něčím nepotřebným 

pro ty, co potřebují, patří velký 

dík  nejen  za  diakonii.  K 

průběhu  uplynulé  doby  se 

váže i několik stavebních akcí, 

které  jsou  již  dokončeny  nebo 

se  dokončují.  Mezi  ně  patřila 

Oprava  regulace  –  III.  etapa 

na  Višňovském  potoce, 

Oprava  hřbitova,  která  je  ve 

svém  závěru.  Řadil  se  sem  i 

Chodník  ke  škole,  který  je  již 

dokončený,  stejně  jako 

Rozšíření  parkovacích  ploch 

před  Jednotou  a  Chodník 

Dědina  –  II.  etapa.  Svá 

omezení  především  dopravní 

si  vyžádal  i  Zpomalovací  práh 

u  školy,  který  je  již  v  plném 

provozu.  Daleko  větší  akcí  je 

Chodník s dešťovou kanalizací 

u  zdravotního  střediska,  která 

především  ukládáním 

kanalizačního  potrubí  do  skalnatého  podloží  si  vyžaduje  své  ústupky  a  omezení.    Taktéž  své  nároky  si 

vyžadovala i stavba Inženýrské sítě pro lokalitu pro výstavbu RD Pod Starou horou. Ve všech případech patří 

Vám poděkování za ochotu, spolupráci a toleranci při různých omezeních, která si tyto díla vyžadují. Pátek a 

sobota  7.  a  8.  října  patřily  volbám  do  zastupitelstva  Jihomoravského  kraje.  Shodně  jako  po  těch minulých 

volbách krajského zastupitelstva musím konstatovat, že náš region bude mít zde velmi málo zástupců. A od 

těch  ostatních  nemůžeme  pro  naši  oblast  očekávat  žádnou  nadprůměrnou  podporu.  Za  svoji  osobu  chci 

poděkovat za volební podporu.    Vladimír Korek 

Ze života farnosti
Posvícenská nedělní mše svatá bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele ve 

Višňovém v 8.00 hod. páterem Františkem Nechvátalem.

Trhy se zabijačkou 
V  sobotu  15.  října  se  uskuteční  Višňovské  trhy.  O  tom,  že  to  jsou  jedny  z 

posledních,  Vás  rozhodně  nemusím  informovat.  Po  tom,  co  na  začátku 

prožívaly  svou  oblíbenost,  postupně  přišel  jejich  postupný  úpadek.  Přesto 

všechno  pro  Vás  připravujeme  na  ty  příští,  které  se  uskuteční  v  sobotu  19. 

listopadu, příjemné zpestření v podobě „Zabijačkového kulinářství“. Na  trzích 

bude  přítomen  pan  Mirek  Klouda,  který  na  místě  připraví  zabijačkové 

pochoutky:  polévky,  ovárek,  gulášek,  jitrničky,  jelítka,  tlačenku,  škvarečky, 

sádlo.  K  chuti  přijdou  určitě  i  uzeniny.  Přijďte  rozhodně  ochutnat,  posedět  a 

nakoupit si i domů. 
Dětská hřiště 
V  průběhu  měsíce  října 

zhotovila  údržba  obce 

kompletně  nové  oplocení 

dětského  hřiště  v  Dědině.  V 

průběhu  celého  léta  údržba 

pečovala  o  obě  dětská  hřiště. 

Vím, že v  tento chladný čas  již 

není  tato  informace  natolik  aktuální,  přesto  se  však  obracím  na  rodiče  dětí 

navštěvujících  a  hrajících  si  na  dětských  hřištích,  aby  plně  respektovali 

provozní  řády. Máme  zde  na mysli  nejenom  z  pohledu  bezpečnosti  dětí  při 

hře na jednotlivých herních prvcích, ale i v oblasti jejich vzájemného chování 

vůči  svým  vrstevníkům,  a  v  neposlední  řadě  se  nám  jedná  o  pořádek. 

Přestože  dětská  hřiště  jsou  vybavena  odpadkovými  koši,  odpadky  bývají 

poseté.

Parkování
Každoročně  je  naším 

cílem  i  rozšíření 

parkovacích  ploch 

tak,  abychom 

předcházeli  tomu,  že 

nám  nejen  občané, 

ale  i  návštěvníci, 

parkovali  v  zeleni  a 

na  místech,  která  k 

parkování  určená 

nejsou.  Musím 

konstatovat,  že  se 

nám  stabilizuje 

parkování  v  Nové 

ulici,  kde  především 

místně  bydlící  řidiči 

parkují  při  straně  pro 

parkování  vozidel 

určené,  aniž  by 

poškozovali  chodník 

najížděním.  Přesto  si 

neodpustím  realitu, 

které jsem byl svědkem, kdy babička vedla svá vnoučata. Vzhledem k tomu, 

že na chodníku bylo zaparkované auto, byla nucena z chodníku vstoupit  i s 

vnoučaty  do  silnice  a  auto  obejít.  Rovněž  bych  chtěl  upozornit  majitele  a 

provozovatele  nákladních  automobilů,  pracovních  a  zemědělských  strojů, 

vleček,  že  i  pro  ně  platí  Obecně  závazná  vyhláška  městyse  Višňové  č. 

3/2015,  o  místních  poplatcích,  a  že  stejně  jako  pro  autobusy,  platí  pro  ně 

jejich parkování na místě k tomu určenému, tj., na Ovčírně.  

Nové parkoviště u obchodu

Nová parkovací plocha u hasičárnyVýsledky voleb ve Višňovém
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Marie Svoradová

Statistika z evidence
obyvatel
Celkem objektů/domů v obci  399

Obydlené domy 324

Počet osob v domech:    dospělí: 958

děti:  125

Neobydlené domy  48

Obchody, firmy, objekty městyse  21

Neexistující objekty/zbořeny 6

Pohyb osob v obci od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016

Celkem počet obyvatel k 30. 9. 2016  1083

z toho:  muži  547  – průměrný věk 47

ženy  536  – průměrný věk 50 

Přistěhovaní  17

odhlášení  14

narození  6

úmrtí  10

Přezdívky
Neoficiální  nebo  domácké  jméno  určité  osoby,  jako  i  pozměněná  forma  jména  se  v  jazykovědě  nazývá 

přezdívka. Někdo zná třeba i starší výraz příslotek. Zajímavé je, že jednou z přezdívek je např. biblická Petr 

(skála, kámen): byla to původně přezdívka apoštola Šimona, který ji dostal za svou pevnost a neochvějnost 

ve  víře.  Také  latinské  rčení  nomen  est  omen  (latinsky  jméno  je  znamení)  poukazuje  i  na  původní  vznik 

některých  jmen.  Tvrdit,  jak  ta  či  ona  přezdívka  vznikla,  chtěla  bych  jen  poukázat  na  bohatost  i  dokonce 

vtipnost našich předků. Snad vznikly i dřív, než bychom dnes řekli: pan Adámek z popisného čísla xy. Občané 

se totiž začali evidovat dle popisných čísel domů až od poloviny 17. století. Podle pozemkové knihy č. 2142 z 

roku 1771 bylo  ve Višňovém 84 očíslovaných domů,  z  toho čtyři  neobsazených –  tzv.  pustých. Následující 

pozemková kniha č. 2143 z roku 1825 uvádí 114 očíslovaných domů ve Višňovém. V roce 2016 je v naší obci 

399 očíslovaných domů. Zamyslela jsem se nad některými přezdívkami v naší obci. Nedovoluji si s určitostí 

tvrdit,  zda opravdu vznikly  tak,  jak  jazykověda uvádí, ale vím s určitostí,  že ve Višňovém se  tyto přezdívky 

byly  a  dodnes  se  i  používají.  Podle  nositelé  stejného  jména,  žijící  v  jedné  vesnici  na  základě  odlišení  dle 

fyzického  vzhledu:  Poláček  (od  Polák),  Jelíneček  (od  Jelínek)  Podle  charakterových  vlastností,  prožitých 

událostí eventuelního zájmu: Pilot  (chtěl být pilotem), U Sibiřů  (děda se vracel po 1. sv. válce  legionářskou 

cestou přes Vladivostok), U Pajerky (nositelka bavorského tradičního oděvu), U Bloncáků (díky procházkám – 

bloncáním polemi byl p. Jedlička nejlepším znalcem polí Višňovského katastru) Dle označení místa, kde žili 

nebo  odkud  a  kam  se  přistěhovali:  XY  na Hrádku,  na Potoce,  ve Vysokém domě, A....k  –  Luňáček    (  kup 

domu od Luňáčků, Lengálů ... Podle odlišení dle jména jednoho v rodě nebo přivdaných osob: U Šemonů (U 

Šimonů),  U  Ludvíků,  U  Tóny  (od Antonie),  U  Šajblů  (od  nevěstina  příjmení),  U  Vencků  (od  Vincenta),  U 

Matoušů, U Kubů (od Jakuba), U Tyldy (od Matyldy), U Ryšků (od Richarda), U Graleny (od Kláry), U Matyzů 

(od Matěje), U Bertiňáků (od Berty), U Bohušáků, U Vindholců (od babiččina rodného příjmení), U Marjánky 

Podle  povolání:  Hrobař,  Medařovi,  Šroťákovi,  U  Kupců,  U  Sedlářů,  Cestářovi,  U  Klempířů,  Kyťák    Stolař 

(nejmladší  vzniklá  přezdívka  v  obci),  U  Pošmistrů,  U  Varhaníků,  U  Bednářů,  U  Hotařů  (hotař  –  hlídač 

vinohradu,  zaměstnanec  velkostatku),  Prknař,  Trafikant,  U  Stavitelů,  Papírník,  U  Bubeníků  (obecni  posel, 

bubnem  oznamoval  čtení  vyhlášek),  U  Kostelníků,  U  Starostů,  U  Přísedících  (přísedící  člen  okresního 

zastupitelství),  U  Mlíkařů,  U  Cementářů,  U  Kominářů.  Samozřejmě  existuji  i  nemilé  přezdívky,  které  byly 

dotyčnému  vnuceny  a  dokonce  i  takové,  o  nichž  sám  ani  neví.  V  53  domech  žijí  dnes Adámkové,  v  10 

domech rodiny Jedličků a ve 13 domech rodiny Jelínků. Údaje jsou dle počtu domů, ne členů rodin. Již tato 

skutečnost svědčí o tom, že přezdívky z obce jen tak nevymizí, snad jenom jejich původ. Mým článkem jsem 

chtěla  dát  podnět  k  zamyšlení  a  třeba  i  k  úsměvu  nad  jazykovou  minulostí  našich  předků.  Ráda  příjmu 

opomenuté údaje k tématu.  

Odpadové hospodářství, další služby 
Sběrné místo Višňové bude do 15. listopadu otevřeno každý pátek od 15.00 

do  17.00  hod.  V  průběhu  zimy  pak  po  14  dnech  vždy  v  lichý  pátek,  tj. 

souhlasně  v  týdnu  se  svozem  popelnic.    Na  sběrné  místo  můžete  uložit 

bioodpad,  veškerý  elektroodpad  –  televizory,  rádia,  ledničky,  mrazničky, 

pračky, trouby, sporáky, vysavače, žehličky, sušiče vlasů, šicí stroje, elektrické 

hodiny, elektrické hudební nástroje, elektrické hračky, PC monitory,  tiskárny, 

notebooky,  telefonické  přístroje,  faxy,  kalkulačky,  ruční  vrtačky,  pily,  pájky, 

brusky,  drobné  elektrické  domácí  spotřebiče,  svítidla  –  zářivky,  výbojky, 

pneumatiky,  nebezpečný  odpad  –  olověné  akumulátory  včetně  elektrolytu, 

barvy v uzavřených nádobách, plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, 

vyjeté oleje,  opotřebované pneumatiky,  železný  šrot,  vysmažený olej  v PET 

lahvích či plastových kanystrech, vytříděné tetrapakové obaly. Obracím se na 

Vás  se  žádostí,  abyste  dodržovali  provozní  dobu  sběrného  místa.  Sběrné 

místo  je určeno k  tomu, abyste  zde ukládali  odpad. Není místem,  kde před 

jeho  branou  vzniká  smetiště,  které  musí  pracovníci  údržby  mnohdy  po 

pracném otevření brány zlikvidovat. Přestože nám kamera ukáže, kdo, kdy a 

co před bránu odložil, žádáme Vás o respektování pravidel sběrného místa.  

Svoz velkoobjemného odpadu
Ve čtvrtek 20. 10. se ve Višňovém uskuteční svoz velkoobjemného odpadu. 

Každý občan má  tak možnost odevzdat veškerý objemný komunální odpad. 

Tento odpad soustřeďte nejpozději 20. 10. do 6.00 hod. ráno na tyto místa: 

 před moštárnou v Dědině, 

 k obecní stodole (k plotu sběrného místa – ne brány), 

 na parkoviště na Rajčuli (horní roh), 

 na Ovčírnu ke kontejnerům.

Do objemného odpadu patří:

Části  vybavení  bytu,  části  nábytku,  koberce,  židle,  matrace,  odpad  větších 

rozměrů,  který  nelze  uložit  do  běžně  používaných  nádob  na  směsný 

komunální odpad.

Odvoz nebezpečného odpadu 
Odvoz nebezpečného odpadu ze sběrného místa provede firma AVE Třebíč v 

pátek 25. 11. Pokud doma máte olověný akumulátor včetně elektrolytu, barvy 

v  uzavřených  nádobách,  plechovky  a  plasty  od  barev  a  jiných  škodliviny, 

vyjeté  oleje  přivezte  je  na  sběrné  místo,  abychom  je  mohli  nechat  odvézt 

výše uvedenou firmou.

Svoz odpadu – kontejnerová hnízda
Kontejnery na plasty  1 x za 14 dní, v letním období 1 x týdně

Kontejnery na papír  1 x měsíčně 

Kontejnery na barevné sklo  1 x za 2 měsíčně

Kontejnery na bílé sklo  1 x za 2 měsíce

Obracíme se na Vás, občany, se žádostí. Stává se, že některé z kontejnerů 

na  určitém  kontejnerovém  hnízdě  jsou  zcela  zaplněné,  zatímco  na  jiném 

nejsou  i  v  době  svozu  zcela  zaplněny.  Žádáme  Vás  tedy  o  to,  abyste  v 

takovémto případě, buď odpad uložili do ne plných kontejnerů jiného hnízda, 

nebo  počkali  a  odpad  vyhodili  po  svozu  kontejnerů.  Papírové  krabice 

rozkládejte. 

Opravy místních komunikací
V  průběhu  léta  byly  provedeny  nutné  opravy  místních 

komunikací.  Jednalo  se  především  o  vyplnění  výtluků, 

opravy  krajnic  komunikací,  vyrovnávání  nerovností  po 

sedání  cest  nad  inženýrskými  sítěmi.  Opravy  provedla 

Správa a údržba silnic Brno. Chci ocenit především velmi 

dobrou  spolupráci  týmu  pracovníků  cestmistrovství 

Moravský  Krumlov  pod  vedením  pana  Karla  Mairingera, 

kteří opravy prováděli.

Oprava hřbitova 
Dokončeny  jsou  již  práce,  které  byly  předmětem  oprav 

hřbitova,  které  prováděla  firma  D  +  V  Stavos  Horní 

Kounice.  Stavební  akce  v  sobě  zahrnovaly  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, 

výsadba  nové  zeleně  za  zdí  hřbitova.  Část  prací  byla 

podpořena  finančními  prostředky  dotace  Ministerstva 

zemědělství. 

Kominictví Křivánek sděluje občanům, že na konci 

listopadu či začátku prosince bude ve Višňovém 

provádět kominické služby. Bližší termín bude upřesněn 

prostřednictvím hlášení v obci. Nový chodník v dědině
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Hasiči Višňové  JSDH A SDH Višňové
Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Firma VHS plus Znojmo má již hotové vnitřní omítky, zaizolovanou a zabetonovanou podlahu 

a  v  současné  době  již  obkládá  toalety  a  sprchy.  Následovat  bude  tepelná  izolace  stropu  a  vlastní 

sádrokartonový strop. Poslední prací této firmy bude dlažba v celé nové přístavbě.

Výjezdy JSDH Višňové
 3.9.2016 15:50 POŽÁR – TRÁVA: SKALICE

 13.9.2016 20:40 TECHNICKÁ POMOC – ODCHYT PAPOUŠKA: VIŠŇOVÉ

 20.09.2016 14:57 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – HOSTĚRADICE

Proškolení AED
25.  8.  2016  proběhlo  v  naší  hasičárně  školení  na  obsluhu  přístroje AED 

(automatizovaný  externí  defibrilátor)  při  kterém  si  naši  hasiči  a  zástupci 

SDH Medlice  oživili  základy  první  pomoci  při  selhání  srdce.  Školení  vedl 

koordinátor projektu AED pro složky IZS Antonín Truska DiS. profesionální 

hasič,  který 

zároveň 

dlouhá  léta 

pracuje  pro 

ZZS  JMK. 

Hasiči  měli 

možnost  ze 

zeptat  na  to, 

co  je  zajímá. 

Probrat  to,  s 

čím  se  setkali 

u  svých 

zásahů,  a  co  jim  nebylo  jasné.  Příklady  z  praxe  byly  velice  přínosné  a 

celkové  školení  bylo  na  vysoké  profesionální  úrovni.  Školení  se  bude 

organizovat a pravidelně opakovat každý rok. Přístroje AED mají u nás, jak 

profesionální,  tak  i  dobrovolní  hasiči,  dále  například  hlídky  policie  a 

strážníci městské policie.

Stovky brigádnických hodin hasiči odpracovali a 
stovky je ještě čekají
Hasiči  začali  svépomocí  přebudovávat  současnou  zasedací  místnost  na  šatnu  pro  zásahovou  jednotku.  Byl 

vybourán otvor  pro budoucí  dveře –  které přímo propojí  novou  šatnu  s  garáží. V  šatně budou osazeny nové 

zárubně,  snížen  strop  a  provedena  nová  elektroinstalace.  Po  opravě  vnitřních  omítek,  nové malbě  a  dlažbě 

budou  nainstalovány  šatní  boxy.  Opraven  bude  strop  i  v  chodbě,  nových  sprchách  i  v  dílně.    Poté  je 

naplánovano vymalování prostor    jak staré,  tak nové budovy. Svépomocí budou  též nainstalovány šatní boxy, 

kuchyňská linka a příslušné spotřebiče.

VIII. PROPAGAČNÍ JÍZDA SH ČMS
Naši hasiči dne 25. 8. 2016 se zúčastnili se svým vozidlem CAS 25k LIAZ 

propagační  jízdy,  která  vedla  z  Českých  Budějovic  do  Brna  a  to  z  obce 

Hostěradice do města Miroslav.

Více na webu: hasici.visnove.cz   Pavel Havelka

Zalévání líp
Suchý  závěr  letošních 

prázdnin  a  vlastně  celé 

září  znamenal  pro  naše 

hasiče  další  povinnost,  a 

to  ve  spolupáci  s  údržbou 

obce  zalévat  mladé 

stromy,  a  tím  jim  pomoci 

překonat  letos  z  tohoto 

pohledu nejhorší období.

Navštívili jsme 20. Jičínský veletrh
Již po dvacáté se v areálu  firmy Kobit v Jičíně konal Jičínský veletrh. Letos  jsme 

tam  zavítali  i  my  a  musím  říci,  že  nás  organizace,  ale  i  vystavovaná  technika, 

velice příjemně překvapila. Kromě nosné produkce firmy, tedy komunální techniky, 

byla samozřejmě k vidění i hasičská technika, kterou společnost vyrábí v Továrně 

hasících  zařízení  ve  Slatiňanech.  Kobit  představil  šestikolovou  velkokapacitní 

cisternu Scania s kabinou CrewCab 31, která byla postavena dle specifikace pro 

pořízení  cisterny  z  Integrovaného  operačního  programu  Evropské  unie.  Cestou 

zpět jsme se zastavili u hasičů v obci Sovětice, kde jsme si vyměnili zkušenosti z 

oblasti nejen hasičiny, ale rozebrali jsme i dlouhý proces dotace IROP.

Z výjezdů hasičů
3. 9. 2016 byli hasiči na závodech v požárním sportu v Horních Dunajovicích při příležitosti 125 let SDH Horní 

Dunajovice. Po slavnostním nástupu požehnal farář páter Pavel Klouček nové dopravní vozidlo místních hasičů. 

Jednotka  SDH  Višňové  připravila  pro  dět  k  zábavě  a  hrám  lehkou  pěnu.  Slavnostní  a  pohodovou  atmosféru 

odpoledne přerušilo krajské operační středisko, které vyhlásilo v 15:50 naší jednotce výjezd. Jednalo se o požár 

trávy o rozměrech 20 x 10m v obci Skalice. Zde kromě naší jednotky zasahovali místní hasiči a hasiči z požární 

stanice Moravský Krumlov.

Oprava 
regulace – 
Nadace ČEZ 

Letošní  již  III.  etapa 

opravy  vodoteče 

Višňovského potoka byla 

řádně  dokončena  a  je 

plně  v  provozu.  Dílo 

realizovala  firma 

Zednictví  Paleček. 

Náklady  této  stavby  byly 

kryty  i  z  prostředků 

dotace Nadace ČEZ.

Dokončený zpomalovací práh u školy 

Co nás čeká v blízké budoucnosti 
kromě brigád na požární zbrojnici
  27.  řijna  provede  Sbor  dobrovolných  hasičů  Višňové  sběr  železného 

šrotu a to od 15. hodin. Případné těžké kusy pomohou hasiči vynést.

 Pojedeme darovat  krev    přesný  termín bude předem oznámen pro  ty, 

kteří by chtěli jet s námi.

  Čeká  nás  též  již  výběrové  řízení  na  velkokapacitní  požární  cisternu 

financovanou z IROP.
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Práce údržby obce
Úvodní  informací  z  práce  údržby  je  její  posílení.  Na  základě  smlouvy  s  úřadem  práce  jsme  vytvořili  dvě  pracovní 

místa, na kterých pracují paní Marie Lichevníková a Jitka Vérostová. Jedním z prvních úkolů, který ženy údržby plnily, 

bylo  vyčištění  hráze  rybníka  Jazírka  a  části  jeho  levého  břehu  od  náletových  dřevin  a  veškeré  bujně  rostoucí 

vegetace. Této činnosti se zhostily velmi zodpovědně, a kdo k vodě tohoto rybníka chodí, rozhodně toto velmi ocení. 

Opravám místních komunikací, které prováděla firma SÚS Moravský Krumlov, předcházelo  i několik oprav silničních 

obrub,  které  prováděly  pracovníci  údržby.  Především  se  jednalo  o  silniční  obruby  pod  bývalou  prodejnou  potravin 

manželů Moravcových a na protější straně u sochy sv. Jana Nepomuckého. Zde velmi často dochází k tomu, že jsou 

silniční  obruby  velkými  vozidly  či  technikou  vyvráceny.  Nově  byly  osazeny  silniční  obruby  pracovníky  údržby mezi 

hasičskou zbrojnicí a restaurací Grátis. Mezi přístavbou hasičské zbrojnice a místní komunikací vybudovali pracovníci 

novu parkovací plochu. Dokončen byl  i nový dřevěný plot dětského hřiště v Dědině, který nahradil velmi zchátralý a 

chatrný dřevěný plůtek. Na hřbitově, kde jsou prováděny rozsáhlé opravy, byly obnoveny nátěry kovových vstupních 

branek. Všeobecně pracovníci zajišťovali údržby veřejných prostranství. Nejedná se jen o sečení travnatých ploch. V 

současnosti  už  začínají  přicházet  nekonečné  práce  v  neustálém  shrabování  listí  padajících  ze  stromů.  Svůj  úklid, 

údržbu,  zametání  si  vyžadují  plochy  chodníků,  parkovacích  ploch  a  místních  komunikací.  Na  mnoha  místech  se 

upravovaly  terény  a  prováděly  osevy  travních  ploch.  Ze  stavebních  akcí,  které  byly  v  obci  budovány,  vyplývala  i 

spousta  drobných doprovodných pracovních  úkolů  pro  naše pracovníky.  Zapomínat  nesmíme ani  na  cyklické  úkoly 

spojené  se  všeobecným pořádkem a  čistotou  obce,  svoz  odpadků,  provoz  sběrného místa  za  hřbitovem. Co  práci 

údržby  hatí,  např.  nepravidelné  výrazné  úbytky  vody  v  bazénku  u  zdravotního  střediska  nebo  to,  když  „někdo“ 

záměrně  popatlal  lavičku  a  posezení  pod  lipou  u Cyklopenzionu  vazelínou    17.  8.  Byla  to  zlomyslnost  všeobecná 

nebo namířená vůči někomu? Za zalévání  liniových mladých  lip v návesním prostoru před základní školou patří dík 

našim hasičům.  

Chodník na Žižkov
Jak  bylo  uvedeno  v  minulém  čísle  Zpravodaje,  chodník  v  části 

Žižkov  bude  dokončován  svépomocí  občanů.  První  úseky  jsou  již 

položeny. 

Výsadba lipových liniových alejí
V  průběhu  podzimu  letošního  roku  bude  vysazeno  17  ks  lip 

malolistých  v  prostorách  parkové  úpravy  v  návesním  prostoru  u 

obecního  úřadu  a  v  Dědině.  Výsadba  bude  provedena  na  základě 

finanční dotace z Nadace ČEZ
Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního střediska

V plném proudu  je  již  akce  s  pracovním 

názvem Chodník s dešťovou kanalizací u 

zdravotního  střediska,  kterou  realizuje 

firma  VHS  plus  Znojmo.  V  současné 

době  je  dokončen  stavební  objekt  této 

akce  „Dešťová kanalizace“. Na následný 

stavební  objekt  „Pěší  komunikace  a 

parkovací  stání“  jsme  obdrželi  finanční 

dotaci  z  SFDI  –  Státní  fond  dopravní 

infrastruktury  ve  výši  381  000  Kč.  Celá 

akce bude dokončena v průběhu měsíce 

listopadu.  Tímto  dílem  vznikne  nový 

chodník.  Tento  zajistí  zvýšenou 

bezpečnost osob, neboť propojí chybějící 

část  chodníku  od  RD  Plačků  k 

autobusové  zastávce. Dále  vznikne  i  několik  parkovacích míst. Samozřejmostí  je,  že  dešťové  vody  z  komunikace, 

parkovacích ploch a chodníku budou v této lokalitě odvedeny kanalizací.

Višňové, lokalita RD Pod starou horou
V současné době na staveništi  Inženýrských sítí pro  lokalitu k výstavbě 21  rodinných domů Pod Starou horou 

práce  finišují.  Firma  již  provedla  položení  asfaltových  koberců 

na  příjezdových  cestách.  V  současné  době  provádí  pokládku 

dlažeb  nejen  přístupového  chodníku,  ale  celé  obytné  zóny. 

Velmi  jsme  byli  zaskočeni  reakcí  některých  stavebníků  nad 

skutečností,  že  lokalita  je  budována  jako  obytná  zóna. 

Zastavovací  situace  přitom  byla  zveřejněna  již  v  roce  2013  na 

webových  stránkách,  následně  byla  projektová  dokumentace 

uvedena  ve  známost  veřejnosti  ve  zpravodaji  a  profilu 

zadavatele.  Obytná  zóna  je  přitom  zastavěnou  oblastí,  která 

musí  být  označena  dopravními  značkami.  Řidiči  do  této  zóny 

smí  jet pouze vyznačenými vozidly na zmiňované dopravní značce, a  to  rychlostí nejvýše 20 km/hod. Zároveň 

nesmí ohrozit chodce, smí stát  jen na místech označených  jako parkoviště. V obytné zóně smějí chodci užívat 

pozemní komunikaci v celé  její šíři. Hry dětí  jsou zde dovoleny  i na  její komunikaci. Vzhledem k  tomu, co bylo 

shora uvedeno, obytné zóny nevyžadují budování chodníků, což znamená vysokou úsporu finančních prostředků 

a  úsporu  stavební  plochy  ve  prospěch  stavebních  pozemků  k  užitku  stavebníků.  Nehledě  na  skutečnost,  že 

součástí  jsou  rovněž  parkovací  místa,  které  zabezpečí  plynulost  provozu  (tím  nepřipouštíme  problémy  s 

parkováním  –  viz.  Nová  ulice),  a  drobné 

části  pozemku  jsou  využity  pro  veřejnou 

zeleň.  Z  pohledu  bezpečnosti  je  obytná 

zóna  něco  jako  kruhové  objezdy 

nahrazující  běžné  křižovatky  v  dopravě. 

O to více nás udivují reakce s invektivami 

a  urážkami.  V  dané  lokalitě  se  rovněž 

dokončuje i realizace veřejného osvětlení 

a  místního  rozhlasu.  Zahájeny  byly  i 

práce  spojené  s  úpravami  terénu.  Na 

říjnovém zasedání zastupitelstva budeme 

projednávat  i  prodej  již  dvanáctého 

pozemku z 21 celkem.

Inzerce
Pro občany je soukromá inzerce prostřednictvím zpravodaje 
zdarma. Podnikatelská inzerce je zpoplatněna. 
Využijte tuto možnost v příštím čísle zpravodaje, jehož uzávěrka 
bude 10. 12. 2016.
• Saunování v Cyklopenzionu na základě objednávky na tel.: 
725116532. Možnost zakoupení dárkových poukazů do sauny.
• Pronajmu garáž ve Višňovém, část Zmoly. Informace na tel.: 723 
934 736.
• Prodám novou vaničku sprchového koutu 90 x 90 a novou 
zástěnu k ní. Tel.: 601 334 313.
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Ve škole se rozběhl nový školní rok
Ve čtvrtek 1.  září   byl  za krásného slunného počasí  zahájen 

školní  rok  2016/2017.  V  mateřské  škole  přivítali  43  dětí, z toho 

10  nováčků.  Tradičního  slavnostního  shromáždění  před 

budovou  základní  školy  se  zúčastnilo  všech  157  žáků  a 

mnoho  rodičů  a  přátel  školy.  Poprvé  do  naší  školy  vstoupilo 

17  prvňáků, 

10  šesťáků, 

kteří  přišli  ze  ZŠ Tavíkovice  a  Trstěnice,  a  nová  žákyně  třetí 

třídy. Na všechny děti čekaly krásné a čisté prostory a několik 

novinek.  Tou  zásadní  je  spuštění  nového  informačního 

systému  školy  EDOOKIT.  Jeho  součástí  je  Elektronická 

žákovská knížka, která žákům a rodičům poskytuje informace o 

hodnocení,  zadaných  domácích  úkolech,  o  tematických 

plánech jednotlivých předmětů, událostech ve škole, … Rodiče 

tak  nyní  mají  přehled  o  školních  aktivitách  svých  dětí, 

mohou  komunikovat  s  učiteli  a  dalšími  rodiči.  Žáci  mají  k 

dispozici  veškeré  podklady  pro  kvalitní  a  efektivní  přípravu 

do  školy,  všichni  jsou  včas  o  všem  informováni  a  mohou 

zde diskutovat a sdílet své nápady. Další novinkou  je 

zavedení dvou nepovinných předmětů Cvičení z  českého 

jazyka  a 

Cvičení  z 

matematik

y  v 

devátém  ročníku.  Je  to  naše  pomoc  v 

přípravě  žáků  na  jednotné  přijímací 

zkoušky  na  střední  školy.  První 

celoškolní projektový den byl zařazen do 

výuky  již  15.  září,  jednalo  se  o  Den  s 

Lesy  ČR.  Poprvé  do  něj  byli  zapojeni 

všichni  žáci  školy,  kteří  se  ve  věkově 

smíšených skupinách vydali s vyučujícími do lesa „Jiřice“. Při cestě na Pustý zámek prošli žáci několika 

stanovišti, kde pro ně byly  lesními pedagogy připraveny zajímavé aktivity. Poznávali hlasy ptáků z naší 

přírody,  viděli  ukázku  práce  lesníků, místní  zastoupení  flory  a  fauny,  sestavovali  potravní  řetězce.  Po 

splnění  všech úkolů  čekalo  na  všechny občerstvení  a  drobné odměny. Den  si  všichni  užili  nejen  kvůli 

Zahrádka u pana Illka.
V naší mateřské škole se snažíme 

 u  dětí  vytvářet  základy  pro 

otevřený  a  odpovědný  postoj  k 

životnímu  prostředí.  Dosahujeme 

toho  hlavně  při  pobytu  venku 

přirozeným  pozorováním  blízkého 

prostředí,  života  v  něm  a  okolní 

přírody.  Dětí  tak  získávají 

povědomí  o  okolním  světě  a  jeho 

dění,  o  vlivu  člověka  na  životní 

prostředí  –  počínaje  nejbližším 

okolím  a  konče  problémy  celého 

světa.  Děti  mají  možnost  vnímat, 

že  svět má  svůj  řád,  je  rozmanitý 

a pozoruhodný, nekonečně pestrý 

a různorodý. Změny jsou přirozené a samozřejmé, které se střídají průběžně během čtyř ročních období. 

Pozorujeme je v místním parku, v naší vesnici a jejím okolí. Nedílnou součástí našich zvídavých vycházek 

jsou  i  pravidelné  několikaleté  návštěvy  zahrady  pana  Illka.  Dětí  mají  možnost  jeho  zahrádku  prakticky 

pozorovat  od  jara  do  zimy.  Pan  Illek  přirozenými  podněty,  situacemi  a  praktickými  ukázkami,  děti 

seznamuje  s  bylinkovou  zahrádkou,  ovocnými  stromy  a  zeleninovými  záhony.  Nikdy  nezapomene  děti 

pohostit ovocem a zeleninou. Děti tak vnímají všemi smysly, jak se všechno kolem mění, vyvíjí, pohybuje a 

proměňuje a že s  těmito změnami  je  třeba v životě vždy počítat. Děti se na návštěvy zahrady pana Illka 

vždy těší.

krásnému 

počasí,  ale  také 

proto,  že  se 

mohli  vzdělávat 

v  přírodě  v 

blízkosti  školy. 

Poděkování 

patří  všem 

aktérům  a 

místnímu 

revírníkovi  Ing. 

Vladimíru 

Vališovi. K podzimu patří pouštění draků, a  tak se  i  letos na Staré hoře konala 

Drakiáda. S velkou radostí se jí účastnily všechny děti prvního stupně, nechyběli 

ani  „patroni“  prvňáků,  žáci  osmé  třídy,  kteří  velice  ochotně  všem  pomáhali. 

Protože  ten  den  foukal  správný  vítr  a  všichni  draci  skvěle  létali,  byly  děti 

spokojené.  5.  října  náš  fotbalový  tým  reprezentoval  školu  v  okrskovém  kole 

turnaje Coca Cola Cup  v Olbramovicích. V  konkurenci  družstev  z Olbramovic, 

Vémyslic,  Miroslavi  a  Moravského 

Krumlova  –  Klášterní  si  naši  hoši  vedli 

skvěle.  Za  celý  turnaj  ani  jednou 

neprohráli  a  navíc  nedostali  ani  jednu 

branku.  Díky  tomu  skončili  na  skvělém 

druhém místě. Děkujeme  za  reprezentaci 

školy  a  gratulujeme. S  počátkem  října  se 

rozběhly  vzdělávací  aktivity  pro  dospělé. 

Zájemci  se vzdělávají  v  šesti  jazykových kurzech  (Aj, Nj),  nejen pro seniory  je 

určena Virtuální univerzita  třetího věku. Tématem tohoto semestru  jsou Jedlé a 

léčivé  houby.  Přejeme  Vám  krásný  podzim  a  těšíme  se  na  setkávání  při 

společných akcích, kterých máme i pro letošní školní rok naplánováno bezpočet.

Sponzoři a organizátoři Višňovského 
kulturního léta 
Znojmoinvesta, s. r. o. Znojmo

PELÁN stav, s. r. o. Hrotovice    

TRUCK TRANS, s.r.o. Višňové

ADAMERA, s.r.o. Višňové

Vodoinstalace Ladislav Kollner Višňové

D + V STAVOS, s. r.o. Horní Kounice      

Mores electronic, s.r.o. Višňové

Zednictví Ivo Paleček Višňové

DIKADESIGN, s. r. o. Višňové

AGROSERVIS, 1. zemědělská, a.s. Višňové

Jednota SD Moravský Krumlov

BOHEMIA BREEDING, exportimport,a.s. Radešínská Svratka

AGROSERVIS HOLÝ Moravský Krumlov

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., pobočka Třebíč   

Zednictví Josef Adámek 365      

Restaurace Gratis Petr Adámek               Višňové

Cardinal Group Makléřská pojišťovací společnost s. r. o. Znojmo  

Jihomoravský kraj

Instalatérské a sanitární práce Josef Šnábl Višňové

Elektromontáže Večeřa s.r.o. Prosiměřice

Adámkovo vinařství, s.r.o. Višňové

Ing. Saleta Antonín – vinařství Višňové

SDH Višňové

Tělovýchovná jednota Višňové

VÚ, ŠJ a SŠ Višňové, Zámek 1

Obec Tavíkovice
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Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních 
vod v městysi Višňové – příspěvková 
organizace
Opět  je  tu měsíc  říjen  a  na  jeho  konci  budou  provedeny  odečty  stavů  vodoměrů  za 

odečtové období 1. 5. 2016 – 31. 10. 2016. V rámci odečtů budeme provádět i výměnu 

některých  vodoměrů.  Výměna  části  vodoměrů,  případně  dalších  součástí 

vodoměrných  šachet,  bude  do  budoucna  nedílnou  součástí  každého  odečtu 

vodoměrů.  Majitelé  nemovitostí,  kde  tyto  činnosti  proběhnou,  budou  o  tomto 

informováni. Rozesílání  faktur za vodné a stočné předpokládáme na přelomu měsíců 

listopad,  prosinec.  Jak  bylo  psáno  v  posledním  zpravodaji,  budou  Vám  faktury  s 

vyúčtováním doručovány do schránek postupně v delším časovém  rozmezí. Vyhnete 

se tak frontám na poště. Po provedení odečtu si prosím zabezpečte vodoměrné šachty 

před zimním obdobím. Ušetříte nám i Vám nepříjemné starosti a sobě i nemálo peněz 

v případě havárie z důvodu nedostatečného zabezpečení.

Nový zdroj pitné vody
26.  srpna  jsme  obdrželi  od  Městského  úřadu  Znojmo,  odboru  životního  prostředí, 

kolaudační  souhlas  s  užíváním  stavby.  Následně  byl  nový  vrt  uveden  do  provozu  a 

zapojen  do  zásobování  obyvatelstva  pitnou  vodou.  V  současné  době  jsou  střídavě 

provozovány oba vrty bez jakýchkoli problémů.

Informace pro odběratele
V  případě  požadavku  připojení  nového  odběratele  na  vodovod  nebo  kanalizaci,  je 

třeba vyplnit a předat provozovateli vodovodu a kanalizace Přihlášku k dodávce pitné 

vody  a  odvádění  odpadních  vod. Až  následně  je možno  provést  připojení  a montáž 

vodoměru. Připojení  provede  na  náklady  odběratele  provozovatel. Ten  zajistí  na  své 

náklady  pouze  materiál  potřebný  na  přípojku  (tj.  od  hlavního  řadu  po  vstup  do 

vodoměrné  šachty).  K  připojení  je  rovněž  nutné mít  dokončenu  vodoměrnou  šachtu, 

která  musí  být  provedena  dle  dokumentace  ke  stavebnímu  povolení  a  v  potřebné 

kvalitě.  Na  základě  vyplněné  Přihlášky  vypracujeme  Smlouvu  o  dodávce  pitné  vody 

vodovodem pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou 

potřebu ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po podpisu obdrží odběratel  jedno 

vyhotovení  smlouvy  včetně  přílohy.  Jedno  vyhotovení  si  ponechá  provozovatel 

(dodavatel).  Stejně  je  nutno  postupovat,  pokud  odběratel  hodlá  ukončit  smlouvu  z 

důvodu převodu nemovitosti na jiného majitele. V takovém případě je nutno, aby nový 

odběratel  (majitel)  předal  provozovateli  vyplněnou  Přihlášku  nejpozději  14  dní  před 

požadovaným  ukončením  smlouvy  s  původním  odběratelem.  Pokud  tak  neučiní  je 

původní  odběratel  povinen  zaplatit  vodné  a  stočné  až  do  dne  podpisu  smlouvy  s 

novým  odběratelem.  Přihlášky  k  dodávce  pitné  vody  a  odvádění  odpadních  vod  si 

můžete vyžádat na emailových adresách uvedených níže. Můžete si je také stáhnout 

z webových stránek provozovatele umístěných na internetových stránkách zřizovatele 

www.visnove.cz. V  takovém případě  je možno vyplněné přihlášky zaslat elektronicky. 

Podpis  na  Přihlášku  doplníte  následně  při  podpisu  nové  smlouvy.  Přihlášky  obdržíte 

rovněž  v  úředních  hodinách  v  kanceláři  provozovatele.  Můžete  je  zde  i  odevzdat 

vyplněné a podepsané.

KONTAKTY:

Dita Perličková Hynek Čada

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

mobil: 724 760 547 mobil: 602 540 205

Přátelství bez hranic
Divadelní  spolek 

NÁVRAT  v  závěru 

měsíce  srpna 

navštívil  lázeňské 

městečko Daruvar v 

Chorvatsku.  Svoji 

pětiletou  činnost 

oslavil  nejen  na 

domácí  půdě,  kde 

svým  příznivcům 

ochotnického 

divadla  připravil  v měsíci  dubnu  a  květnu  divadelní  komedii  z  venkovského  prostředí 

„HOLKA  JAKO  BUK“.  Na  oficiální  pozvání  přátel  zavítali  ochotníci  opět  do  krásného 

Daruvaru, ale nejen tam. Svoje představení sehráli i v Ivanově Sele, kde rozšířili svoje 

přátelství s českou menšinou. Že vstupujeme do podvědomí jak občanů daruvarských, 

tak  i v  Ivanově Sele, bylo zřejmé z vyšší návštěvnosti a silného aplausu, kterým jsme 

byly  odměněni.  Daruvarští  přátelé  pro  nás  připravili  bohatý  program.  Navštívili  jsme 

místní  trhy,  zúčastnili  se  bujaré  atmosféry  pivních  slavností  a  v  neposlední  řadě  i 

návštěvy Farmy a mlékárny v Dolních Střežanech. Setkání bylo ukončeno piknikem na 

Petrově  vrchu,  odkud  jsme  odjížděli  a  byli  šťastni,  že  máme  takto  silné  přátelství. 

Svobodné přátelství bez hranic.   
M. Machová

VÝSLEDEK ZÁPASU DOROSTU "A"
TJ Višňové „A“  Oslavany 7 : 1(1 : 1) STŘELCI: Novák Marek 4x, Šuba Přemysl 1x, Vališ Radim 

1x, Adámek Václav  1x.  SESTAVA: Adámek Petr,  Šuba Přemysl, Adámek Václav,  Scharf Roman, 

Jelínek  Dominik,  Jelínek  Tomáš,  Tesař  Petr,  Novák 

Marek  ©, Adámek  Jakub,  Bulín  Luboš,  Kláris  Lukáš. 

NÁHRADNÍCI:  Fiala  Lukáš,  Vališ  Radim,  Klaudinger 

Pavel.  V  první  půli  jsme  měli  neskutečné  množství 

šancí,  většinou  jsme zakončovali  hlavou,  ale  s  tím si 

soupeřův brankář vždy poradil. Až po 20 minutách hry 

se  nám  podařilo  dostat  balon  za  brankovou  čáru. 

Soupeř  s  námi  držel  krok,  i  když  většinu  balonů  jen 

nakopával  dopředu.  Z  jednoho  takového  nákopu  a 

naší chybě v obraně se soupeř dostal do šance jeden 

na jednoho a vyrovnal. Do konce poločasu se už stav 

nezměnil.  Po  přestávce  jsme  začali  znovu  obléhat 

soupeřovu bránu. Zanedlouho se nám podařilo vstřelit 

gól. Do pěti minut další. Tím jsme soupeře dostali do kolen, a sázeli jsme už jeden gól za druhým. 

Hosté si chvílemi museli myslet, že jsou na kolotoči.

VÝSLEDEK ZÁPAS DOROSTU "B" 
Rakšice    TJ  Višňové  "B“  3  :  0(3  :  0)  SESTAVA: 

Adámek Petr, Scharf Roman, Jelínek Tomáš, Adámek 

Václav, Vališ Radim, Kláris Lukáš, Bauer Filip, Jelínek 

Dominik  ©,  Šuba  Přemysl,  Adámek  Jakub, 

Klaudinger Pavel. NÁHRADNÍCI: Fiale Lukáš, Černý 

Michal.  STŘELCI:  K  zápasu  jsme  jeli  na  půdu 

vedoucího  celku  přeboru.  Body  jsme  zde  chtěli 

nějaké  „ukrást“,  ale  konec  první  půle  nás  dostal  po 

třech  brankách  do  kolen.  V  druhé  půli  jsme  sice  neinkasovali,  ale  to  byla  zásluha  výborných 

zákroků brankáře. Proto  také druhá půle skončila bezbrankovou remízou. Na konečném stavu se 

tedy nic nezměnilo a zůstal poločasový výsledek 3:0 pro domácí. 

VÝSLEDEK ZÁPASU MUŽŮ 
Dyje  TJ Višňové 3 : 3(2 : 2) STŘELCI: Indra Tomáš 

1x,  Havlík  Jakub  1x,  Cakl  Daniel  1x  SESTAVA: 

Vyhnálek Vojta, Indra Tomáš ©, Havlík Jakub, Buchta 

Jakub, Jelínek Tomáš, Březina Roman, Sláma Josef, 

Cakl  Daniel,  Brodík  Rosťa, Adámek  Josef,  Cakl  Jiří. 

NÁHRADNÍCI:  Adámek  Václav  st.,  Adámek  Václav 

ml., Klaudinger Pavel,  Indra Lukáš. Začátek parádní, 

vedeme 0:2. A najednou dvě chyby, a poločas 2:2. A 

tak  to  zprvu  vypadalo  na  jednoznačný  zápas.  Opět 

jsme pohořeli na neproměněné šance, a tím jsme se 

dostali v druhé půli na pozici prohrávajícího mužstva, 

a to 3:2. Náš tlak stoupal, a přestože domácí pomezní 

byl  s  praporkem neustále  vztyčeným nad  hlavou  proti  nám,  podařilo  se  nám  vstřelit  vyrovnávací 

gól. Svým prvním gólem nám přinesl Daniel Cakl  aspoň  jeden bodík,  i  když  v  samotném závěru 

mohl Tomáš Indra svou střelou k zadní tyči přinést i o dva body více. 

Výsledek utkání  ml.žáků.
Suchodrdly u ZN.  TJ Višňové  5 : 0 (1 : 0)

TJ Višňové  Tasovice  0 : 6 (0 : 2)

SESTAVA:Jelínek Jakub, Beran Jiří, Indra lukáš, 

Jelínek Matěj, Adámková Adéla, Adámek Lukáš, 

Sako Daniel ©, Indra Michal, Pelaj Libor, Šinkyřík Adam, Šnábl Jan, Klíčník Jakub.

 

Tomáš Jelínek

Texty bez autorství napsal Vladimír Korek


