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Úvodní slovo
Vážení občané,

velice Vás zdravím v měsíci červnu na kraji léta. Letní teploty nás již plně obklopují, což 

nás  velmi  těší,  bohužel  chybějící  dešťové srážky nás  „bolí“,  ale především veškerému 

rostlinstvu velmi chybí. Višňovská bilance srážek meteostanice na škole od počátku roku 

k  9.  červnu  nedosáhla  ani  sta  milimetrů.  Minulé  vydání  Višňovského  zpravodaje 

přicházelo do Vašich stránek v čase, který byl zasvěcený přípravě 39. Oblastní výstavě 

vín,  jež  byla  velmi  oceňována  svou  kvalitou  a  profesionalitou.  Na  tuto  nadregionální 

společenskou kulturní vinařskou záležitost navázaly pak akce měsíce května. Višňovská 

15  je společenskou sportovní akcí, kterou  již po dvanácté organizovala základní škola. 

Ta pro  letošní ročník připravila  tři  turistické a  jednu cyklistickou trasu. Půl druhá stovka 

účastníků  je určitě zárukou kvalitní akce. Současně s uvedenou akcí připravil divadelní 

spolek  Návrat  na  víkend  20.  a  21.  května  divadelní  komedii  „Záloha  na  štěstí  aneb 

svatba nebude“. Dvě vyprodaná vystoupení, která si vyžadují další představení v neděli 

11.  června,  vypovídají  o  úrovni  divadelního  souboru.  Kulturu  těmto  uměleckým 

vystoupením dodává  i  prostředí  višňovského  kinosálu,  které  vám  v  průběhu  nabídne  i 

občerstvení. Pro letošní rok byla provedena pro daleko vyšší scénický zážitek adaptace 

osvětlení  jeviště.    Na  poslední  květnovou  sobotu  připravili  místní  hasiči  stejně  jako 

každým rokem dětský den. Ten  letošní nazvali  „Kovbojské sportovní odpoledne“ a celý 

jej  tematicky  zaměřili.  O  účasti  dětí,  rodičů,  návštěvníků,  hostů  a  příznivců,  která 

výrazně převýšila návštěvy minulých  let,  rozhodla vedle počasí  i perfektní připravenost 

hasičů. Jednotlivá stanoviště byla dokonale připravená. Propracovaný byl celý odpolední 

program,  který byl  bohatě naplněn. Rovněž  „týlové“  zabezpečení  v oblasti  občerstvení 

bylo dokonalé. Neděle, která dětskému dni následovala, patřila Vítání občánků, které se 

uskutečnilo  v  kinosále.  Přivítáno  bylo  10  dětí  narozených  v  loňském  roce.  Program 

obohacovalo pásmo básniček, říkanek a písniček dětí mateřské školy. V sále, kde bylo 

přítomno  sedmdesát  lidí  včetně  vítaných  dětí,  byla  velmi  příjemná  a  milá  atmosféra. 

Pevně věříme, že rodiče dětí potěšil  i dárek městyse Višňového. K těmto, a nejenom k 

nim, ale  i  k  ostatním akcím pořádaných  višňovskými  spolky musím konstatovat,  že  se 

vyznačují  velice  kvalitní  úrovní  na  straně  jedné.  Další  stránkou  je  velice  kvalitní 

organizovanost  jednotlivých  akcí  s  pořadatelským  zajištěním.  V  neposlední  řadě  je  to 

standart  zázemí,  ve  kterých  jsou  akce  pořádané.  Za  to  Vám,  kteří  se  o  tyto  akce 

zasazujete, patří neskutečný dík. Ocenit chci i snahu a péči Vás všech občanů, kteří se 

velmi pečlivě staráte o své nemovitosti, o předzahrádky. Úroveň předzahrádek má svou 

rostoucí  úroveň.  Zastupitelstvo  vítá  aktivní  přístup  občanů  při  řešení  problematiky  v 

otázkách bydlení ve Višňovém.  
Vladimír Korek 

Vítání občánků 
V  neděli  po  dětském  dnu,  který  připravili 

višňovští  hasiči  pro  děti  jako  „Kovbojské 

sportovní  odpoledne“,  se  uskutečnilo  v  sále 

višňovského  kina  Vítání  občánků 

narozených  v  roce  2016.  Tohoto  se 

zúčastnilo  všech  10  dětí,  jejich  rodiče, 

prarodiče,  přátelé  a  známí.  Za  horkého 

nedělního  počasí  se  stalo  prostředí  sálu 

příjemným.  Po  úvodním  slovu  paní Mašové 

přišel  na  pořad  připravený  program  dětí  z 

mateřské  školy  pod  vedením  paní  učitelky 

Kapounkové.  Pásmo  dětí  je  vždy  něčím 

nádherným.  Po  slovech  starosty  bylo 

přivítáno  všech  10  dětí,  které  dostaly  do 

vínku od městyse drobný finanční dárek. 

Kalendář
Městys  Višňové  zajistil  pro  Vás  občany 

měsíční  fotografický  kalendář  pro  rok  2018, 

který si může každá domácnost vyzvednout v 

úředních dnech v obecní knihovně.

V  kalendáři  jsou  velice  zdařilé  a  kvalitní 

fotografie  zachycující  vedle Višňového  i  další 

obce, které tvoří Svazek obcí Moravia.  

Silnice II/400 – průtah – úsek pod sokolovnou
Nastal  čas,  abych  Vám  podal  informace  o  tak  bolavém místu,  kterým  je  část  silnice  II/400,  v 

úseku pod sokolovnou. Ku prospěchu celé záležitosti bylo jednání s novým vedením znojemské 

SÚS.  Podařilo  se  nám  ve  spolupráci  se  starostou  Hostěradic  panem  Šeinerem  uskutečnit 

pracovní schůzku na toto téma i s náměstkem hejtmana JmK Romanem Hanákem, který přislíbil 

podporu. V další etapě vypracovala SÚS Znojmo seznamy záboru pozemků. Na základě tohoto 

SÚS  v  případě  komunikace  a  městys  pro  část  chodníků  a  parkoviště  uzavřely  smlouvy  o 

budoucích smlouvách a o budoucím použití pozemků pro účel výstavby silnice.

V  současné  době  SÚS  Znojmo  již  zadala  vypracování  projektové  dokumentace  pro  stavební 

povolení.  
Dešťovka
„Dešťovka“ v tomto článku není vodou, která nám v současnosti tak chybí, ale dotační program ministerstva životního prostředí, ve kterém pošle peníze majitelům domů, aby je motivovali 

šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. 

Chatařů a chalupářů se státní podpora netýká.

1. Zalévání 2. Zalévání a splachování 3. Zalévání vodou ze sprchy. Cílem programu má být motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s 

vodou, a tak snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI?

Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Nelze využít na domy určené k rekreaci. ALE POZOR!

Višňové do tohoto programu nezapadá, neboť nedokáže splňovat podmínky. Ptáte se proč, když tady řádně neprší a udržovat zde dešťovou vodu má velký smysl? Protože, jak vyplývá z 

nutně splněných podmínek stanovených Státním fondem životního prostředí:

 od roku 2014 nenastala ve Višňovém taková situace, že by muselo být zásobování pitnou vodou prováděno náhradním způsobem.

 od roku 2014 nemuselo být nejméně 2 x obecně závaznou vyhláškou provedeno omezení v užívání pitnou vodou.

 od roku 2014 nebylo obecně závaznou vyhláškou omezené užívání pitné vody na dobu delší než 3 měsíce.

Z toho plyne závěr, že nevadí, že zde neprší, ale mámeli „zatím“ dostatek pitné vody, nezapadáme do kritérií Státního fondu životního prostředí. 
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Návštěva paní Věry Doubkové  Vadury
ve Višňovém

Paní  Věra  Doubková  zůstává  Višňovému  věrná.  15.  května  2009  navštívila  od  svého 

odchodu  od  roku 1946 poprvé naši obec.  I  letos dala dnes už 84  letá  rodačka podnět 

zorganizovat sraz své bývalé  třídy.  „Sešlo se nás méně, než při setkání v  roce 2009. Z 

tehdejších  sedmi  pánů  se  zúčastnil  pan Tesař  z Přeskač  a  nás  pět  spolužaček,  z  toho 

Josefka Buchrová přijela až z Karlových Varů.“ 5. května před setkáním si Věra se svou 

sestrou Světlou prohlédly obec, místa, na která často vzpomínají. Spolužáci se sešli ve 

12 hodin k prohlídce kaple, kterou provedl pan starosta Mgr. Vladimír Korek. Připomněl 

návštěvníkům historii  rodu Spieglů, objasnil  jejich znak, malby a  latinské nápisy v kapli. 

Prohlídka  byla  zážitkem  všech  zúčastněných.  V  restauraci  Gratis  u  paní  Adámkové 

přivítal  starosta  s  místostarostou  srdečně  malé  shromáždění.  Počet  pamětníků 

doplňovalo sedm osob doprovodu. Věra Doubková hovořila o osudu své  rodiny, která v 

roce 1968 emigrovala přes Jugoslávii do Kanady. Přiblížila postavení přistěhovalců v cizí 

zemi,  hledání  zaměstnání,  potíže  s  neznalostí  jazyka,  přizpůsobení  se  jinému  stylu 

života,  nalezení  nového  domova.  Věra  se  vypracovala  od  samotných  základů  až  do 

funkce ekonoma Národního kanadského baletu. Paní Světla Doubková ocenila rozhovor 

s  panem  Ladislavem Adámkem,  (*1925),  jediným  žijícím  pamětníkem    zaměstnancem 

bývalého  pekařství  Doubek.  Rodina  pana  Josefa  Doubka  přišla  do  Višňového  v  roce 

1932  z Vedrovic,  kde provozovali  pekárnu. Ve Višňovém koupili  dům č.  145,  kde  zřídili 

pekárnu a koloniální obchod se smíšeným zbožím. Obě Doubkovy dcery, Světla (*1931) 

a Věra  (*1933) navštěvovaly do  roku 1946 obecnou a měšťanskou školu ve Višňovém. 

Pekárna  Doubkům  prosperovala.  Zásobovala  svými  výrobky:  chlebem  a  pečivem 

nejenom Višňové, ale i okolní obce. I višňovské hospodyňky si přinášely k Doubkům své 

chleby k pečení. Během 2. světové války zaměstnávalo pekařství 12 až 14 mladých lidí, 

aby je ušetřilo před odchodem na nucené práce do Velkoněmecké říše. Pamětníci mají v 

povědomí tehdejší reklamu Doubkova pekařství: matku podávající ukrojený krajíc chleba 

své  malé  dceři.  Na  setkání  se  citovala  i  stará  báseň  o  Doubkově  chlebě,  kterou 

přeříkávaly nejenom Doubkovy dcery,  ale  i  děti  jejich pokolení. Světla  i Věra Doubkovy 

znají všechny verše, vždyť i tyto patří k rodinné tradici, jako i rozvážení chleba na vozíčku 

do Dunajovic,  cvičení  v Sokole,  kamarádky z náměstí; na  toto všechno sestry nejenom 

vzpomínají, ale seznamují s  tím svá vnoučata,  i  ta v dalekém městě Kelowna na  jezeře 

Okanagan  v  Britské  Kolumbii  (západní  část  Kanady).  „My  všichni,  spolužačky:  Josefka 

Buchrová,  Marie  Březinová,  Milada  Černá,  Marie  Eliášová,  Věra  Doubková,  Světla 

Doubková a spolužák Antonín Tesař, dále pak L. Adámek a F. Kolář jsme se na Věru těšili 

a setkání splnilo naše očekávání. Poté mi 27. května volala Věra Doubková, už zase z 

Kanady, abych poděkovala panu starostovi a místostarostovi za milé uvítání a důstojnou 

podporu  akce.  Vyjádřila  srdečné  poděkování  všem,  kteří  si  na  setkání  udělali  čas  a 

společně si oživili malý kousek historie obce.“ Marie Svoradová

květen 2017

Odpadové hospodářství 
Sběrné  místo  Višňové  pracuje  v  letním  provozu,  tj.  každý  pátek  od  15.00  do  17.00  hod. 

Opětovně bych Vám chtěl připomenout skutečnost ukládání odpadů v době provozní doby. Ano, 

máte pravdu  odpad uložený u brány je rozhodně lepší než někde v hájku nebo na remízku. Já 

doufám, že už by snad dnes toto nikdo neudělal. Ale pochopte skutečnost, že takto „odložený“ 

odpad  u  brány  sběrného místa  je  dvojí  prací.  Připomenout  bych  chtěl  tetrapakové  obaly  od 

mléka a dalších nápojů. Oranžové pytle pro  jejich  třídění si můžete vyzvednout buď přímo na 

sběrném místě, nebo na úřadě městyse. 

Z  uvedených  čísel  vyplývá,  že  jsme  za  svoz  odpadů  zaplatili  více  jak  880  tisíc,  příjmy  díky 

třídění byly 686 tisíc korun. Jak tabulky uvádí, jedná se pouze o náklady vyplývající z množství 

odpadů svezeného. Nejsou v nich zahrnuty náklady údržby obce spojené s drobným svozem 

např. svoz odpadkových košů, dalšího odpadu, provozních nákladů sběrného místa apod. 

Přesto  bych  Vám  chtěl  uvést  příklad,  co  by  se  dalo  ještě  vylepšit.  Jak  vyplývá  z  uvedených 

tabulek, v loňském roce jsme odevzdali přes 18 tun plastů. Plasty jsou tvořeny obvykle foliemi, 

různými plastovými obaly, apod. Velmi významnou část tvoří i plastové lahve. K těm bych Vám 

připomenul několik drobných čísel, které dokáží posunovat ekonomickou bilanci hospodaření s 

odpadem tvořeným plastovými nápojovými lahvemi.

K  nákladům mimo  rámec  výše  uvedených  tabulek  patří  i  skutečnosti,  kdy  někteří  občané  ke 

kontejnerům  staví  odpadní  věci,  ať  celé  nebo  v  pytlích,  které  na  tyto  místa  vůbec  nepatří, 

protože  patří  k  odevzdání  na  sběrné  místo  za  hřbitovem.  Pracovníci  údržby  pak  tyto  druhy 

odpadu  musí  převážet  a  třídit.  Tomuto  odvozu  musí  věnovat  čas,  který  plánovali  pro  jiné 

pracovní úkoly. 

Evidence psů
V  záležitosti  evidence  psů  připomínáme  občanům  pokyny,  které  stanovuje  Obecně  závazné 

vyhláška městyse Višňové č. 3/2015, o místních poplatcích. Přihlašovací povinnost psa vzniká 

pořízením psa, přičemž poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří 

měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Poplatková povinnost zaniká 

dnem,  kdy  přestala  být  fyzická  nebo  právnická  osoba  držitelem psa  (např.  úhynem psa,  jeho 

ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí  i za započatý kalendářní měsíc, 

ve kterém  taková skutečnost nastala. Velmi důležitou skutečností  je, že držitel psa  je povinen 

ohlásit  správci  poplatku  vznik  své  poplatkové  povinnosti  do  15  dnů  ode  dne  jejího  vzniku. 

Stejným  způsobem  je  povinen  oznámit  také  zánik  své  poplatkové  povinnosti.  Často  se 

především stává, že držitelé psů opomenou či vůbec neohlásí, že pejska již nemají.

Vysazování stromů
V  prosinci  2016  byl  ve  Višňovském  zpravodaji  zveřejněn  článek  Stromy  na  cizí 

„zahrádce“. Ve Znojemsku dne 29. května 2017 v rubrice Jak se nezamotat ve smyčkách 

paragrafů vyšlo Jak řešit problém s vysazenými stromy na pronajatém pozemku?, v němž 

Mgr. Pavel Nevrkla právně vysvětluje. Dovolím si citovat pro Vaši informovanost jak dotaz, 

tak i právní odpověď: Vysadil jsem ovocné stromy na pronajatém pozemku. Nájem mi ale 

skončil. Mám v této chvíli právo na nějakou náhradu za vzrostlé stromy? Především záleží 

na  tom,  jestli  se  výsadba  uskutečnila  se  souhlasem  majitele  pozemku.  Platí  totiž,  že 

nájemce  má  právo  provést  změnu  věci  jen  s  předchozím  souhlasem  pronajímatele. 

Dojdeli  změnou  věci  k  jejímu  zhodnocení,  pronajímatel  se  s  nájemcem  při  skončení 

nájmu  vyrovná  podle  míry  zhodnocení.  Provedeli  nájemce  změnu  věci  bez  souhlasu 

pronajímatele,  uvede  věc  do  původního  stavu,  jakmile  o  to  pronajímatel  požádá, 

nejpozději však při skončení nájmu věci. Pokud jste vysázel stromy bez souhlasu majitele, 

žádný nárok nemáte. Pro upřesnění ale doplním, že pokud užíváte cizí pozemek v dobré 

víře  (například  v  mylném  přesvědčení,  že  Vám  patří),  avšak  bez  právního  titulu,  máte 

nárok na účelně vynaložené náklady související s výsadbou zmíněných stromů.   
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Hasiči Višňové  JSDH A SDH Višňové Výjezdy JSDH Višňové
20. 5. 2017  14:32:20  POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ: ÚNANOV 2. st. 

poplachu

Požár  skádky  v  Únanově  byl  velice  náročný  a  bojovalo  s  ním  11  jednotek. 

Požár se podařilo dohasit až po několika dnech.

20. 5. 2017  19:08  ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Horní Kounice

Ihned po návratu od vysilujícího zásahu na skládce v Únanově, byl hasičům 

vyhlášen výjezd do Horních Kounic.

22. 5. 2017  07:45:24  TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO 

HMYZU – Vítonice

04. 06. 2017  17:09:31  POŽÁR – POLNÍ POROST – TRÁVA – Medlice

Dětský den 

Požár skládky v Únanově

V  sobotu  27.  května  uspořádalo  SDH 

Višňové,  jako  již  tradičně dětský den u 

příležitosti  Mezinárodního  dne  dětí, 

který se slaví každoročně 1. června.Ten 

letošní  s  názvem  Kovbojské  sportovní 

odpoledne.  Mezinárodní  den  dětí 

(MDD) se poprvé slavil ve více zemí až 

roku  1950.  MDD  je  dnem  kdy  se  po 

celém  světě  pro  děti  konají  různé 

zábavné  akce,  hry  nebo  sportovní 

turnaje.  Je  třeba  upozornit  na  práva  a 

potřeby  dětí,  se  kterými  je  v  dnešní  době  často  jednáno  jako  s  dospělými.  Jedním  ze  smyslů 

Mezinárodního  dne  dětí  je,  že  rodina  by měla  být  pohromadě  a  věnovat  se  sama  sobě,  přece  všichni 

známe přísloví – kdo si hraje – nezlobí.

Školení pro řidiče amatéry 
– letos v nové školící 
místnosti našich hasičů
Toto školení městys Višňové pořádá již tradičně. Je 

to  možnost  pro  širokou  veřejnost  jak  si  oživit 

dopravní  předpisy  a  seznámit  se  s  novinkami.  To 

letošní se u uskutečnilo 29. 4. 2017.

Navštívili naši hasiči Pyros 2017 v Brně na výstavišti. 

Scania firmy WISS vystavená na hasičském veletrhu Pyros v Brně. Firma Wiss 
podala nabídku v právě probíhajícím výběrovém řízení na naši novou 
velkokapacitní cisternu.

Nová digitální radiostanice
JSDH  Višňové  obdržela  k 

bezúplatnému  užívání  od  HZS  JmK 

vozidlovou  digitální  radiostanici.  Ta 

bude  nainstalovaná  do  zásahové 

cisterny.  Vedle  této  radiostanice  již 

hasiči  využívají  ruční  digitální 

radiostanici TPH 700. A tři analogové 

ruční radiostanice HYT TC700.

Dětský den

Pavel Havelka
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Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v 
městysi Višňové – příspěvková organizace
Chraňme vodu a važme si jí, aneb co nepatří do kanalizace. Voda a zejména ta pitná, je pro lidstvo 

stále cennější. Abychom ji chránili, komunální odpady vozíme do spaloven nebo na řízené skládky, 

třídíme  odpady,  budujeme  splaškové  kanalizace,  čistírny  odpadních  vod  a  podobné  stavby  a 

zařízení. K její ochraně by měl přispívat každý z nás. A začít se dá třeba u toho, že se zamyslíme 

nad tím, co vyléváme do dřezu a splachujeme do záchodové mísy. Kvalitní pitná voda patří k tomu 

nejcennějšímu, co nám planeta Země poskytuje.
Každá kanalizace, stejně tak i ta naše, má svůj řád
Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod, které pocházejí z jednotlivých domácností a firem 

na území městyse Višňové. Odpadní  voda může být pouze voda mírně znečištěná během běžné 

denní hygieny, užíváním toalety, úklidem, praním a mytím nádobí. Co do kanalizace patří a co ne, 

předepisuje  kanalizační  řád.  Ten  je  sestaven  na  základě  možností  a  schopností  naší  čistírny 

odpadních  vod,  aby  byla  schopna  odpadní  vodu  vyčistit  a  plnit  předepsané  limity  při  vypouštění 

vyčištěné  vody  do  povrchových  vod.  Co  do  kanalizace  nepatří  a  je  zákonem  zakázáno  do  ní 

vypouštět:

biologický odpad – zbytky  jídel, odpad z kuchyňských drtičů,  tuky – fritovací oleje, motorové oleje, 

hygienické  potřeby  –  dětské  pleny,  dámské hygienické  potřeby,  vlhčené ubrousky,  vatové  tyčinky, 

úklidové pomůcky – mopy, hadry a jiné textilní materiály, chemikálie a ostatní nebezpečné látky, léky

Všechny tyto látky dokážou samy o sobě, ale většinou v kombinaci s ostatními, kanalizaci ucpat, ale 

významným způsobem narušují  i  chod čistírny odpadních  vod. Biologické  látky  v  kanalizaci  navíc 

přispívají k významnému množení potkanů, které samozřejmě v naší kanalizaci také máme.

Nepleťme si záchodovou mísu s odpadkovým košem
Pokud  něco  spláchnu  do  záchodové  mísy  nebo  vyliju  do  dřezu,  zbavil  jsem  se  toho  rychle,  ale 

zadělal jsem tím na spoustu dalších možných problémů.

První problém můžu způsobit hned sám sobě – ucpu záchod, odpad u dřezu, případně svoji vlastní 

kanalizační přípojku. Následky si potom nesu sám.

Dalším problémem může být ucpání větší, či menší části stokové sítě. Tím způsobím problém nejen 

sobě, ale spoustě spoluobčanů, kteří  jsou na kanalizaci připojeni. V důsledku  toho hrozí  zatopení 

kanalizace odpadní vodou, ale i přilehlých suterénů nebo nižších pater připojených nemovitostí.

Pokud  nedojde  k  problémům  ve  stokové  síti,  vše  se  přesouvá  do  čistírny  odpadních  vod.  Zde 

dochází v prvé řadě k ucpávání vstupního koše a usazování tuků na stěnách vstupní jímky. To, co 

zachytí  vstupní  koš,  nakonec  stejně  skončí  v  popelnici.  Samozřejmě  i  s  odpovídající  přidanou 

hodnotou,  kterou  přidá  kanalizace.  O  to  víc  za  vyvezení  odpadu  zaplatíme.  Vstupní  jímku  od 

tukových usazenin necháváme několikrát  ročně čistit speciální  technikou. To, co nezachytí vstupní 

koš,  to  už  způsobuje  poruchy  čerpadel  a  v  nejzávažnějším  případě  může  zapříčinit  narušení 

biologického procesu čistírny. A  to už  je  ten nejzávažnější problém, který může ohrozit povrchové, 

ale i spodní vody.

Kam takový odpad patří?
Zbytky  potravin  by  měly  končit  v  bioodpadu  (při  nejhorším  v  popelnici),  hygienické  potřeby  a 

úklidové  pomůcky  mají  své  místo  ve  směsném  komunálním  odpadu    popelnici,  kterou  všichni 

vlastníme. Tuky z domácností, motorové oleje a zbytky chemikálií (ředidla, mořidla, barvy, kyseliny, 

louhy apod.) patří na sběrný dvůr. Ten ve Višňovém máme, takže to není až takový problém. Co se 

týče léků, ty můžeme zase odevzdat ve Višňovské lékárně.

Nemovitosti nepřipojené na kanalizaci
Naši spoluobčané, kteří užívají nemovitosti nepřipojené na splaškovou kanalizaci, ani nelikvidují své 

odpadní vody vyvážením do ČOV jak nařizuje zákon. Ti jsou samostatnou skupinou, která ohrožuje 

čistotu vod snad tím nejhorším způsobem.

Co říci na závěr?
Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí.

Šetření pitnou vodou
V  současné  době  je  velice  aktuální  i  další možná  ochrana  vody  (zejména  vody  pitné),  a  tím  je   

šetření  vodou.  K  tomuto  by  chom  neměli  také  zůstávat  lhostejní.  Dokud  nám  voda  při  otočení 

kohoutkem bez omezení teče, nemáme moc důvodů k jejímu šetření. Snad jen kvůli šetření vlastní 

peněženky,  ale  to  rozhodně  neumíme  všichni.  Zde  se  otevírá  další  oblast  k  zamyšlení  nás 

spotřebitelů.  Způsobů  jak  vodou  šetřit  je  mnoho.  Začít  by  chom  měli  každopádně  u  těch 

nejzákladnějších.  K  těm  patří  omezení  zalévání  (zejména  trávníků  a  okrasných  zahrad),  zvýšená 

péče  o  své  bazény,  abychom  v  nich  nemuseli  několikrát  za  sezonu  měnit  vodu,  zkrácení  délky 

sprchování a změna způsobu sprchování nebo třeba umývání nádobí pod tekoucí vodou.

A jaký závěr v tomto případě?
V našich vrtech máme zatím vody dost, ale to nás neopravňuje s ní plýtvat. Proto si udržme zdravý 

rozum  i  v  tomto  případě  a  naučme  se  s  vodou  šetřit.  K  čemu  nám  bude  nádherný  trávník  a 

reprezentativní zahrada, krásný a plný bazén osvěžující vody, když se nebudeme mít v čem umýt a 

čeho se napít?

Informace
Upozorňujeme, že napojení nového odběrného místa  (montáž vodoměru) a  tím zahájení dodávky 

vody,  je  možné  až  po  podání  Přihlášky  k  dodávce  pitné  vody  a  odvádění  odpadních  vod  a 

následném uzavření smlouvy. Aktuálně probíhá postupné roznášení faktur a vyúčtování za vodné a 

stočné za období 1. 11. 2016 – 30. 4. 2017. Úřední hodiny jsou každý pátek od 16 do 17 hodin, v 

případě nutnosti i mimo úřední hodiny na tel.: 724 760 547 či email: perla.di@seznam.cz

KONTAKTY: Dita Perličková email: perla.di@seznam.cz mobil: 724 760 547, 

Hynek Čada email: cov@visnove.cz mobil: 602 540 205,

Svazek obcí Moravia z dotace Nadace ČEZ 
V  roce  2016  Svazek  obcí  Moravia  za  podpory 

Nadace ČEZ v rámci projektu „Obnova vybavení 

odpočívadel  Cyklookruhu  Mikroregionem 

Moravia  inventářem“  finanční  prostředky  díky, 

kterým mohl posílit vybavení  trasu pro milovníky 

cyklistiky Cyklookruhu Mikroregionem Moravia.

Krátké zprávy ze života farnosti
Pouť farnosti Višňové, Slavnost Narození svatého Jana Křtitele: Slavnostní mše svatá 

v  neděli  25.  června  2017  bude  ve  farním  kostele  začínat  ráno  v  8  hodin.  Zahájení 

přípravy dospělých ke křtu je ve farnosti plánováno na měsíc září.

Pavel Klouček, farář

Statistika obyvatel Višňového – rok 2017 
Leden  1079

Únor  1075

Březen  1075

Duben  1074

Květen 1075 

Stavební akce
V  současné  době  s  termínem  dokončení  do  višňovské  poutě  provádí  firma 

VALDASTAV  opravu  chodníků  u  nákupního  střediska  COOP.  V  rámci  této  stavební 

akce  bude  opraven  jak  chodník  vedoucí  kolem  sv.  Floriana,  tak  i  chodník  od 

Restaurace U Brázdů. Tyto chodníky s uloženou obrubou v betonovém loži a řádným 

štěrkovým  podložím  ze  zámkové  dlažby  nahradí  na  jedné  straně  chodník  uložený 

pouze  do  zeminy  a  na  druhé  straně  asfaltový  chodník  původní  komunikace  přes 

náměstí.  Rozbíhá  se  i  stavba  požárně  bezpečnostní  zdi  na  sběrném  místě,  kterou 

nám  ukládá  připravovaný  projekt  pro  rozšíření  přebudování  do  kategorie  sběrného 

dvora.  Manipulační plocha pro hospodaření s jednotlivými druhy odpadu, jeho třídění, 

uložení v kontejnerech, buňkách i zázemí pro obsluhu má svá kritéria, která má tento 

prostor  splňovat.  Ve  fázi  probíhajícího  výběrového  řízení  jsou  i  další  stavební  akce. 

Patří mezi ně  i Oprava mostku u kina. Ta se uskuteční za podpory Nadace ČEZ. Při 

její  realizaci bude provedena oprava mostku přes Višňovský potok a současně bude 

opravena  vodoteč  v  části  mezi  mostkem  a  silničním  mostem  se  sochou  sv.  Jana 

Nepomuckého.  Další  stavební  akcí  s  pracovním  názvem  „Dlažba  na  hřišti  MŠ“  je 

oprava dlažeb na dětském hřišti,  které  využívá mateřská  škola. Stávající  rozjíždějící 

se chodníkové dlaždice a zvlněné betonové plochy  jsou nevyhovující. Obtížně se po 

nich  pohybuje,  jezdit  na  koloběžkách  a  dalších  dětských  vozítkách  je  zde  téměř 

nemožné.    Na  letošní  rok  jsme  naplánovali  i  opravu  fasády  na  budově  bývalé 

spořitelny.  Tato  akce  má  zlepšit  tepelné  vlastnosti  budovy,  ale  i  celkový  vzhled 

veřejného  prostranství  u  kostela.  Vedle  těchto  uvedených  stavebních  akcí 

připravujeme i další, jejichž realizace bude následovat.  
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Práce údržby obce
Pracovníci  údržby vedle pravidelných činností, mezi  které patří  údržba a úklid  chodníků, 

cest, prostranství, stejně jako údržba, svoz odpadkových košů, údržba a provoz sběrného 

místa, prováděli  i další práce. V lokalitě Pod Starou horou byla provedena výsadba tújí a 

křovin v zelených plochách veřejného prostoru. Výsadba živého plotu byla provedena i na 

náměstí.  Zde  byly  vysazeny  habrové  živé  ploty.  K  nim  byl  natažen  drát,  který  je  má  v 

současné  době  ochránit.  Tyto  živé  ploty  zde  byly  vysázeny,  aby  zamezily  zákazníkům, 

kteří  zaparkují  na  parkovištích,  a  pak  napříč  travnatými  plochami  jdou  nakupovat,  ve 

vyšlapávání  chodníčků  a  cestiček  v  trávě.  Stejnou  cestou  přes  tuto  zeleň  odchází  z 

obchodu.  Statistickým  pozorováním  se  sami můžete  přesvědčit,  že  je  to  téměř  polovina 

parkujících. Na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j.: 

MUZN 18754/2017 Za ze dne 3. dubna 2017 bylo v ulici nazývané „Sádek“,  tj. na místní 

komunikaci  parc.  č.  3311/1  k.  ú.  Višňové  umístěno  dopravní  značení  zakazující 

oboustranně  stání.  Stanovení  toto  umístění  dopravních  značek  B  29  odůvodňuje:Zákaz 

zastavení resp. stání na komunikaci vyplývá již z obecné úpravy – ust. § 25 odst. 3 zák. č. 

361/2000 Sb.  –  kdy musí  při  stání  vozidla  zůstat  volný  alespoň  jeden  jízdní  pruh  široký 

nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Vzhledem k této skutečnosti se v daném případě jedná 

pouze  o  zdůraznění  povinnosti  vyplývající  ze  zák.  č.  361/2000  Sb.  V  průběhu  již 

uplynulého času neustále probíhalo sečení ploch veřejného prostranství, struh a částečně 

i prostor kolem vyhlídky na Staré hoře. Provedeno bylo  i sestřižení živých plotů po obci. 

Pracovníci  se  podíleli  i  na  přípravách  uskutečněných  kulturních  a  společenských  akcí. 

Vysazená  zeleň,  lípy  z  předchozích  let  vyžadují  především  v  tomto  období  sucha 

pravidelnou zálivku, jestliže chceme zeleň, do které jsme investovali finance v předchozích 

letech, udržet. Zde bych chtěl poděkovat místním hasičům, kteří opakovaně zalévají lipové 

výsadby. Dík  však  patří  všem,  co  pečují  o  své  zahrádky,  protože  udržet  je  v  perfektním 

krásném stavu je v tomto suchém čase velmi obtížné.  

Pomáhej pohybem Nadace ČEZ
V průběhu uplynulého období Správní rada Nadace ČEZ  podpořila akce, které byly zařazeny 

do  aplikace  EPP  –  Pomáhej  pohybem.  Jedná  se  o  tyto  projekty,  které  se  týkají  městyse 

Višňového a jeho občanů:

1. Oprava soch boha Herma a boha Persea ve výši 80 000 Kč. Projekt podal 
Výchovný ústav, střední škola a školní  jídelna Višňové, Zámek 1. Jeho cílem  je oprava soch 

stojících na čelních rozích budovy zámku ve Višňovém. Jedná se o sochy mytologických bohů 

Herma a Persea, které jsou silně znečištěny biologicky řasou, ale i výrazně poškozeny zubem 

času.  

2. Bezpečně na cyklookruhu Mikroregionem Moravia  ve  výši  150  000  Kč. 
Projekt  podal  Svazek  obcí  Moravia,  kterému  Višňové  předsedá.  Jeho  cílem  je  všeobecné 

doplnění  občanům  celého  mikroregionu  bezpečnostními  prvky.  Projekt  bude  zahrnovat 

bezpečnostní  pásky a  další  bezpečnostní  prvky  k  oblečení,  k  doplňkovým prvkům,  na  jízdní 

kola. Druhou částí projektu je doplnění a dovybavení míst určených jako odpočivadla v obcích 

cyklookruhu Mikroregionem Moravia.

3. Lipová výsadba  ve  výši  131  040,  Kč.  Projekt  podal  městys  Višňové.  Cílem  je 
vysadit několik lip v prostoru Ovčírna. Současně pak doplnit chybějící stromy v lipové výsadbě 

v části Dědina.

4. Oprava mostku u kina  ve výši 150 000, Kč. Projekt podal městys Višňové. V 
rámci  této  akce bude opraven mostek pro pěší,  který  je  přes Višňovský potok. V  rámci  této 

stavby bude opravena i část vodoteče Višňovského potoka.

Inzerce  
Palivové dřevo: 
Nabízíme k odprodeji lipové palivové dřevo za cenu 690 Kč/m3 včetně 
DPH. Dřevo skladem. Tel.: 724186782.
Stavební materiál: 
Nabízíme k odprodeji použité chodníkové dlaždice 30 x 30 cm. Cena 5 
Kč za kus. Tel.: 724186782. 

Plán kulturního akcí

Červen

  Školní akademie   ZŠ – 23. 6. 2017

  Tradiční pouť TJ, ÚM – 23. – 25. 6.

. taneční zábava  Kristovy léta TJ – 23. 6.

. zvaní chasou na nedělní zavádění  Dúbravanka TJ – 25. 6. 

. tradiční zavádění chasy pod májí  TJ – 25. 6.

 Oslavy 120 let SDH ve Višňovém  SDH – 24. 6.

 Zámecká slavnost k zahájení prázdnin  30. 6. 

Červenec

 VIŠŇOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2017 – VII. ročník ÚM 3. – 9. 7.

• Sedmý filmový festival ÚM, SDH – 3. – 6. 7. 

• Listování   ŽIVOT K SEŽRÁNÍ ÚM   7. 7.  v 17.00 hod. 

• Taneční zábava – Arcus Rock TJ  7. 7.

• Koncert dechovky  Rouchovanka ÚM  8. 7.

Srpen 

 Taneční zábava se skupinou ARTEMIS TJ – 12. 8.

Září 

 Zahájení školního roku  ZŠ – 1. 9.

 Taneční zábava se skupinou ARTEMIS  TJ   2. 9.

Dopravní značení 
Odbor  dopravy  při Městském  úřadu  Znojmo  vydal  opatření  obecné  povahy  stanovením 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterým rozhodl o umístnění 4 značek 

na  parcele  číslo  3131/1  v  lokalitě  Pod  Starou  horou  a  Stará  hora  Zóna  s  dopravním 

omezením na místní komunikaci se symbolem nejvyšší dovolená  rychlost 30 km/h, děti, 

zákaz  stání  s  dodatkovou  tabulkou  „stání  povoleno  jen  na  vyznačených  parkovacích 

místech“.  Dále  odbor  dopravy  při  Městském  úřadu  Znojmo  spolu  s  Dopravním 

inspektorátem Znojmo předložil způsob řešení křižovatky místní komunikace Nové ulice a 

silnice II/400 u bytovky vedle obecního domu.  

Pátek 7.7 / 17,00 / ŽIVOT K 
SEŽRÁNÍ Višňové nádvoří 
zámku LiStOVáNí.cz: Život 
k sežrání (Mikäel Ollivier)
Benjamin,  pro  všechny  krátce 

Ben, žije s matkou na předměstí 

Paříže,  chodí  na  sedmiletý 

gympl a je v pohodě. Jen ostatní 

jsou  trochu  nervózní...  Ben  váží 

o  dvacet  kilo  víc,  než  by  měl. 

Nezbývá  než  nastartovat  vůli, 

přečkat výsměch spolužáků a pokusit se zhubnout. A taky pozná svou první lásku, Claire. Je 

tloušťka  opravdu  takový  pech? Co  se  stane,  když  pro  jednou  člověk  dietu  poruší? A  bude 

život  poté  krásný a  snadný? Mikäel Ollivier  na deka přesně  vyvážil  román o  francouzském 

"metráčkovi"  současného  světa,  kde  děti mohou mít  všechno,  co  chtějí,  a  přitom  jim  často 

chybí to nejdůležitější. Knížka o hladu, pubertě, první lásce a snech.



Višňovský zpravodaj Strana 6

Již šestou sezonu rozdávali ochotníci z Višňového radost a smích.
Přes víkend se nesl višňovským kinosálem smích a potlesk. Zasloužili se o to ochotníci Divadelního spolku NÁVRAT z Višňového, kteří připravili pro svoje příznivce komedii „Záloha na štěstí 

aneb svatba nebude„. Scházeli se lidé a sjížděla se auta z celého okolí. Lidé se na představení velmi těšili.  Po oba víkendové dny byl kinosál naplněn téměř do posledního místečka. Přišli 

za „domácí“ kulturou, aby alespoň na chvíli zapomněli na svoje běžné denní starosti. Herci jsou místní, lidé je znají, proto jim svojí návštěvou vyjadřují velkou podporu. Divadelní spolek se 

dostal  i  do  povědomí  širokého  okolí,  neboť  se  za  námi  přijeli  pobavit  lidé  až  z  třebíčského 

okresu.  Ochotníci  se  zasloužili  o  to,  že městys  Višňové  je  znám  nejen  dobrým  vínem,  ale  i 

našim  ochotnickým  divadlem.  O  přestávkách  mezi  jednotlivými  dějstvími  je  vždy  připraveno 

občerstvení, diskutuje se, hodnotí se výkony jednotlivých herců, kdo se přeřekl, kdo na malou 

chviličku ztratil  text a podobně. To se stává  i  profesionálům a naši herci  jsou  jenom obyčejní 

lidé,  mají  v  srdci  lásku  k  ochotnickému  divadlu  a  hlavně  hrají  pro  lidi,  kteří  se  takovému 

zaškobrtnutí  rádi  zasmějí.  Vždyť  text majitele  sňatkové  kanceláře  byl  velmi  náročný  a  Jenda 

Mairinger  se ho zhostil  na výbornou. Ukázal,  že  i  senior má  ještě  výbornou paměť. Za  to ho 

obecenstvo  po  právu  odměnilo  silným  potleskem.  Překvapením  byl  i  výkon  Jakuba  Buchty, 

který  se představil  v  roli majitele artistické  kanceláře.  Jakub  je  velmi  talentovaný mladý muž. 

Stejně  lze  hodnotit  i  výkony  nových  tváří  našeho  ochotnického  spolku.  Úžasná  Kristýna 

Buchtová  v  roli  mladé,  atraktivní  a  bohaté majitelky  barvírny  z  Humpolce.  Stejně  tak  Hanka 

Šnáblová, koketní dáma, která se uměla kolem mužů otáčet. Svoje životní štěstí ve vyhlášené 

sňatkové  kanceláři  nakonec  přece  našla  v  Kulendovi,  kterého  přesvědčivě  ztvárnil  Jenda 

Jelínek.  Dvojice,  u  které  už  obecenstvo  očekává,  že  nekompromisně  patří  k  sobě,  je  Lenka 

Šubová  a  Jarda  Herold.  Jejich  skvělé  herecké  výkony  a  přirozenost  jejich  objetí  a  polibků 

obecenstvo  vždy  uvítá  s  potleskem. Artista Kvítko,  jehož  dobře  zahrál  Franta Šálek,  si  svoje 

potěšení také určitě našel. Vždyť jeho píseň „…. však si své potěšení najdu, jako vy ho máte“ 

se nesla v úplném závěru komedie celým kinosálem. Nemohu zapomenout na důležitou práci 

našich  skrytých  nápověd  Ludmily  Heroldové  a  Elišky  Hejlkové.  Tato  děvčata  mají  herci  při 

účinkování nejraději. Tréma udělá svoje a nápovědy vždy pomohou. Jako  režisér bych chtěla 

touto  cestou  všem  hercům  poděkovat  za  jejich  skvělé  výkony.  Z  důvodu  velkého  zájmu 

sehrajeme  uvedenou  komedii  ještě  v  neděli  11.  června  v  16,00  hodin.  Všechny  Vás  co 

nesrdečněji  zveme.  Předpokládá  se,  že  bude  kinosál  opět  plně  obsazen.  Přijíždí  za  námi 

senioři z DPS Miroslav s plně obsazeným autobusem. Jsou to naši pravidelní příznivci a my jim 

za  jejich  podporu  velmi  děkujeme.  Co  říci  závěrem?  Jsem  ráda,  že  se  nám  v  ochotnickém 

divadelním spolku daří. Že máme v divácích velkou podporu, stejně jako v našich sponzorech. 

Hrdi  jsme  i  na  to,  že  jsme  obnovili  přátelské  vztahy  v  Daruvaru,  které  byly  dlouhou  pauzou 

zpřetrhány. Již dvakrát jsme navštívili toto krásné lázeňské městečko. V roce 2013 s divadelní 

veselohrou Letní  romance a v  roce 2016 s divadelní komedií Holka  jako buk. Máme z našich 

úspěchů  velkou  radost  a  prostřednictvím  zpravodaje  se  chceme  s  Vámi  o  ně  podělit.  Po 

sobotním  vystoupení  byla  také  přečtena  výzva,  že  uvítáme  ochotníky  z  řad  našich  občanů 

všech  věkových  kategorií.  Přidejte  se  k  nám.  Vážení  milovníci  ochotnického  divadla,  chtěla 

bych  Vám  všem  jménem  divadelního  spolku  NÁVRAT  poděkovat  za  Vaši  přízeň  a  podporu. 

Velice si toho vážíme.  Marie Machová vedoucí DS NÁVRAT
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Vzdělávání trochu jinak
V současnosti je školám nabízeno velké množství zábavných programů a vystoupení. 

My se snažíme z nich pečlivě vybírat tak, aby se žáci nejenom pobavili, ale dostalo se 

jim i poučení.

24.  května  jsme  proto  přivítali  ve  škole  známého malíře  a  ilustrátora Adolfa  Dudka, 

jehož  dětské  knihy  nechybí  v  žádné  knihovně.  Jeho  první  představení  s  názvem 

Nehulíme,  kreslíme  bylo  určeno  žákům  pátého  až  devátého  ročníku.  Pan  Dudek  v 

něm  žáky  velmi  zábavným  způsobem  instruoval  k  vytváření  vlastních  obrázků, 

přičemž používal  jen čtyři základní  tvary: kruh, čtverec,  trojúhelník a obdélník. Druhé 

představení se jmenovalo Malování pro děti a zúčastnily se jej kromě žáků prvního až 

čtvrtého ročníku také děti z naší a tvořihrázské mateřské školy. Obě představení byla 

úžasná, pan Dudek je totiž nejen známý malíř, ale také skvělý bavič a velký šoumen, 

takže  děti  i  dospělí  se  výborně  bavili  a  k  tomu  se  přiučili  několik  jednoduchých,  ale 

efektních výtvarných triků.

Oslavy  mezinárodního  dne  dětí  probíhaly  letos  v  naší  škole  ve  znamení 

přírodovědného  experimentování.  O  zábavu  a  poučení  se  tak  1.  června  postarali 

členové skupiny ÚDiF. Tajemný název  je zkratkou: Úžasné divadlo  fyziky, ve kterém, 

jak sami organizátoři  říkají, hrají hlavní  roli  fyzika a experimenty. Performeři Adam a 

Matěj  předvedli  dvě  představení.  Mladší  děti  se  v  science  show  s  názvem  Oheň, 

země, voda, vzduch dozvěděly, proč létají rakety,  letadla i balóny,  jak se rozpíná vzduch a hoří oheň na kolotoči. Vše bylo dokázáno efektními pokusy, ze kterých se mnohdy dětem tajil 

dech. Starší žáci zhlédli představení Příběh žárovky. Jak již název napovídá, experimentovalo se s elektřinou a různými zdroji světla (žárovkou, zářivkami, …). Žáci se zábavnou formou 

seznámili s historií jejich využívání a principem činnosti. Nechyběl ani oheň, ale nebyl ledajaký, měřil dva metry a měl podobu „ohňového tornáda“. 

V pátek 2. června jsme v mateřské škole pokračovali s experimentováním. O tom, co  je to pokus, se dozvěděly děti na představení k  jejich svátku ve čtvrtek. Tématem pozorování byly 

barvy. Pomocí interaktivní prezentace bylo dětem vysvětleno, proč jsou věci barevné. Pozorovaly „duhu“ na cédéčku, sledovaly sluneční světlo „kouzelným přístrojem“, a pak se pustily do 

papírkové chromatografie. Děti rozkládaly pomocí vody barvy z fixů a pozorovaly, z jakých barev je právě ta jejich složená. Velkým překvapením bylo „cestování“ teček a čárek po papíře. 

Na dalším pracovišti děti barvily kytičky právě zmiňovanou metodou a na posledním potom zachycovaly svoje pozorování duhy mícháním temperových barev. Jednalo se o první z řady 

přírodovědných pozorování, které budou v příštím školním roce do vzdělávání v naší mateřské škole zařazovány každý měsíc.

Stejný den proběhl v základní škole „Den naruby“, ten se těší velké oblibě deváťáků a všech žáčků prvního stupně. V tento den se částečně obrátí role žáků a učitelů. Žáci devátého ročníku 

mají možnost si na vlastní kůži vyzkoušet práci svých učitelů a vyučovat svoje mladší spolužáky na prvním stupni. Celému dni samozřejmě předchází důkladná příprava, kdy deváťáci 

navštíví  vyučující prvního stupně a podle  rozvrhu si  domlouvají,  které hodiny budou učit,  a pak vymýšlí  vhodné strategie,  sestavují,  kopírují,  stříhají,  lepí,  či  připravují  hry a cvičení na 

interaktivní  tabuli. V den D se pak ve dvojicích zhostí  této mnohdy namáhavé profese. A nutno  říct, že úspěšně. Paní učitelky, které  jsou vždy ve výuce přítomny, deváťáky v naprosté 

většině chválily za přípravu i za dobře vedené hodiny. 

Jak vidíte, ve škole se nenudíme, a přestože se prázdniny přibližují velmi rychle, čeká nás ještě spousta skvělých aktivit. Jednou z nich je školní akademie opět pod širým nebem, na kterou 

Vás srdečně zveme.            vedení školy
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Výsledek utkání mladších žáků
Suchohrdly u Miroslavi  TJ Višňové 2 : 4 (1 : 1) SESTAVA: Indra Michal, Beran Jiří, Indra Lukáš, Jelínek Matěj, 
Adámková Adéla, Adámek Lukáš, Pelaj Libor, Šnábl Jan, Klíčník Jakub, Holý Martin ©, Šnábl Jan, Sako Daniel, Vališová 

Johana.  STŘELCI:  Pelaj  Libor  1x,  Holý Martin  3x.  Kluci  a  slečny  se  určitě  snažili  a  zápas  jim  přinesl  body  do  jejich 

tabulky. Makejte dál, a přinese to ovoce, nebo spíš branky!

VÝSLEDEK ZÁPASU DOROSTU "A"                                         
Novosedly  TJ Višňové „A“ 1 : 3 (0 : 2) STŘELCI: Šuba Přemysl 1x, Adámek Dominik 2x. SESTAVA: Adámek 
Petr, Bauer Filip, Šuba Přemysl, Novák Marek ©, Vališ Radim, Bulín  Luboš, Scharf Roman, Adámek Dominik,  Jelínek 

Dominik,  Tesař  Petr,  Ouroda  Petr.  NÁHRADNÍCI:  Kláris  Lukáš,  Fiala  Lukáš, Adámek  Jakub,  Saleta  Vojta.  Zápas  bez 

větších problémů. Podle plánu jdeme zápas od zápasu k dalším výhrám, snad se nám podaří ještě přeskočit Prosiměřice, 

a naším mužům taktéž.

VÝSLEDEK ZÁPAS DOROSTU "B"   výsledek minulého víkendu
Božice  TJ Višňové "B“ 1 : 3 (1 : 1) STŘELCI: Kláris Lukáš 1x, Procházka Tomáš 1x, Bulín Luboš 1x. SESTAVA: 
Saleta Vojta, Kláris Lukáš, Bulín Luboš ©, Adámek Petr, Jelínek Dominik, Adámek Karel, Bauer Filip, Vališ Radim, Tesař 

Petr, Scharf Roman, Procházka Tomáš. NÁHRADNÍCI: Adámek Lukáš (ml.) Parádní zápas. Od začátku až do konce. A to 

v počasí, které jsme dlouho nezažili. Horko, asi největší co pamatujeme, a klukům se přeci jen podařilo otočit zápas.  Z 1 

: 0 na 1:3, a to i přes to, že soupeř nás řezal od začátku do konce. To se dalo čekat, neboť nám o nic nešlo, ale soupeř 

bojoval o třetí místo v konečné tabulce. Kluky ke konečnému 2. místu dovedl stabilní hráč „A“ a kapitán „B“ Luboš Bulín, 

za což mu děkujeme. Děkujeme všem klukům, kteří během sezony za „B“ tým nastupovali. Kluků byl na místě předán z 

rukou předsedy OFS Znojmo p. Večeřou pohár za 2. místo v okresním přeboru. Tohle krásné druhé místo jsme již obhájili 

po druhé. Díky kluci za celou sezonu. 

Výsledek zápasu mužů
TJ Višňové – Vedrovice 1 : 0 (0 : 0) STŘELCI: Zelníček Lukáš 1x. SESTAVA: Adámek Petr, Indra Tomáš ©, Sláma 
Josef,  Cakl  Daniel,  Caha  Roman,  Brodík  Rostislav,  Čech  Petr,  Novák  Marek,  Zelníček  Lukáš,  Havlík  Jakub,  Březina 

Roman. NÁHRADNÍCI: Jelínek Tomáš, Adámek Dominik, Adámek Jiří, Adámek Václav st. Soupeř přijel vybojovat aspoň 

bod  za  remízu. Tomu  podřídil  celou  svou  hru. Od  začátku  zápasu  se  zdržovalo,  kouskovala  se  hra  a  soupeř  urputně 

bránil.  Na  každé  rozehrání míče  se  čekalo,  a  tomu  tempu  pak  odpovídala  i  naše  hra,  která  se mu  v  první  půli  zcela 

podřídila. Divák asi zaplakal. Druhá půle se už nesla v duchu útočném. Šance jsme si připravovali dosti často, ale zase 

nás zradila koncovka. Až v 80. minutě si naběhl na centr z boku Zelníček a jedinou brankou zápas rozhodl. Překonal tak 

dosud výborného gólmana, který nejen že výborně a dlouho zdržoval hru, ale zároveň držel soupeře dlouho nad vodou 

svýma zákroky. Díky za další  výhru. Teď musíme doufat,  vyhrát poslední zápas, a pak se uvidí,  jakou soutěž budeme 

příští sezonu hrát. Díky kluci a o víkendu doufám, budeme opět plně bodovat. Tomáš Jelínek


