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Úvodní slovo
Vážení občané,

oslovuji Vás a zdravím v době, kdy kalendářní rok se již přehoupl za svou polovinu a po 

naplněném  červenci  máme  za  sebou  první  dekádu  srpna.  Letošní  léto  je  nezvykle 

suché, což přineslo na  jedné straně výraznou neúrodu obilovin, na druhé straně šňůru 

každodenních požárů v průběhu žní. Ty nebyly nikterak malé a zanedbatelné. Zde bych 

chtěl  poděkovat  všem  hasičům  za  jejich  práci,  odhodlání  a  odvahu.  Například  na 

likvidaci  požáru  na  Purkrábce  u  Suchohrdel  zasahovala  téměř  stovka  hasičů  nejen  z 

Jihomoravského kraje, ale i z kraje Vysočina. Neskonalé všeobecné sucho se projeví do 

výnosů  všech  zemědělských  plodin.  Toto  sucho  nám  však  naznačilo,  jak  pomíjivé 

mohou být jistoty dané matičkou Zemí v oblasti naší jižní Moravy. Kdy hladiny spodních 

vod se začaly velmi povážlivě vytrácet. Tuto skutečnost v žádném případě nelze brát na 

lehkou váhu a  je nutné a naší povinností ekologickými opatřeními vytvářet podmínky k 

odvrácení těchto hrozeb. Do těchto ekologických opatření patří samozřejmě zemědělsky 

obdělávání  polností,  oblasti  lesů,  hospodaření  s  vodou  v  našich  domácnostech, 

hospodaření s vodou ve volné přírodě, vytváření opatření pro zadržování vody v přírodě, 

atd.  Čím  budeme  k  sobě  upřímnější  a  zodpovědnější,  tím  více  můžeme  postupující 

vysychání krajiny oddálit. Zde nesmíme myslet pouze na sebe, ale i na generace, které 

přijdou  po  nás.  Minulý  zpravodaj  vycházel  v  čase  před  višňovskou  poutí  na  sv.  Jana 

Křtitele,  před  koncem  školního  roku,  před  nadcházejícím Višňovským  kulturním  létem. 

Na  23.  červen  připravila  základní  škola  po  roky  oblíbenou  akci  Školní  akademii,  jejíž 

program je velmi poutavým především pro rodiče dětí, který nám dokazuje, nakolik jsou 

děti  základní  školy  šikovné  a  nápadité.  Tento  den  byl  i  pátkem  pouťovým,  na  kterou 

připravili  sportovci  taneční  zábavu  se  skupinou  Kristovy  Léta.  Pěkné  prostředí 

sportovního areálu u sokolovny a kvalitní hudební skupina jsou vždy dobrým tahákem. V 

sobotu  vyrazili  chlapci  chasy  pro  máji,  kterou  vztyčili  po  jejím  nazdobení  děvčaty  u 

Restaurace U  Brázdů.  Na  pouťovou  sobotu  připravili místní  hasiči  společenskou  akci, 

kterou si připomněli 120 let od založení višňovských hasičů. Bohatý program, oceňování 

hasičů,  požehnání  hasičské  zástavě,  hasičskému  vozidlu  pro  službu  AED,  nabídka 

doprovodného  programu,  a  k  tomu  dechovka Horané,  to  byla  nabídka. Neděle  začala 

mší  svatou  za  účasti  višňovské  chasy. S  dechovkou Dúbravankou  vyrazili  pak  chlapci 

pozvat  všechny na odpolední  zavádění  pod májí  u Restaurace U Brázdů. Programem 

nabitý  víkend  višňovské  poutě  byl  kvalitní  a  velmi  dobře  připravený.  Každý  si  v  něm 

mohl vybrat a najít si to své. Červencem začaly pro děti a školní mládež letní prázdniny. 

Tento čas je i obdobím dovolených pro dospělé. Současně je pro zemědělce časem žní 

a  dalších  sezónních  prací.  První  deště,  o  kterých  stojí  za  to  se  zmiňovat  přišly  až  v 

druhé polovině července. Každopádně to byly srážky, které zachraňovaly nejen suchem 

silně  poničené  zahrádky  a  polnosti,  ale  alespoň  částečně  doplnily  studny  vodou.  Z 

pohledu  městyse  byl  červenec  měsícem  tradičního  Višňovského  kulturního  léta.  Ten 

letošní byl zahájen filmovým festivalem, v  jehož průběhu jste mohli zhlédnout zajímavé 

filmy.  Pátek  7. 

července  patřil 

literatuře,  a  to  ve 

formě  Listování 

knihou  na  zámeckém 

nádvoří  v  podání 

brněnských  herců. 

Na  večer  byla 

připravena  taneční 

zábava  s  rockovou 

skupinou  ARCUS 

ROCK,  jejímiž 

„předskokany“  byli 

chlapci  ze  začínající 

skupiny  BLACKOUT.  Na  sobotní  odpoledne  byl  připraven  závěrečný  program,  a  to 

vystoupení dechové hudby Rouchovanka. S politováním však musím konstatovat, že ve 

Višňovém  už  není  takový  zájem  o  dechovou  hudbu,  což  nám  ukázala  nízká  účast 

návštěvníků.
Vladimír Korek 

Začínající kapela Blackout

Višňovské kulturní léto 2017

Višňovské kulturní léto se v tomto roce uskutečnilo již svým 7. ročníkem. Ten letošní byl zaměřen 

na tři oblasti, kterými byl prvořadě a tradičně film. K tomu pak byla přiřazena oblast literatury ve 

formě listování a hudby, která byla zastoupena jak v dechové, tak i v rockové verzi. Pondělkem 3. 

července  začal  za  projekce  Kinematografu  bratří  Čadíků  7.  ročník  Višňovského  filmového 

festivalu.  Cestopisný  film  „Trabantem  do  posledního  dechu“  přizval  všechny  „své“  diváky,  ale  i 

všechny ty, co festival již řadu let podporují a fandí mu. Na úterý byla připravena filmová pohádka 

„Anděl Páně  II“. O  tom,  že  to  bude  „trhák“ 

tohoto  léta  snad nikdo nepochyboval. Šest 

stovek  diváků,  kteří  zaujali  prostor 

přírodního  amfiteátru  v  zámeckém  parku 

pod  korunou  cedru  libanonského  a 

ostatních  ceněných  stromů  jistě  snahu 

pořadatelů  ocenilo.  Takový  počet  diváků 

nám  mohou  závidět  i  daleko  větší  města. 

Ve  středu  se  promítala  komedie  „Všechno 

nebo nic“. I když počasí dávalo na vědomí, 

že  dokáže  naplánovaný  program  změnit,  nám  umožnilo  filmovou  projekci  dokončit.  S 

návštěvností jsme opět vyjadřovali velkou spokojenost. Ve čtvrtek byla připravena „Teorie tygra“. I 

tato  komedie  svou  návštěvností  přesvědčila  o  úspěšnosti  filmového  festivalu  v  naší  obci.  Na 

páteční  odpoledne Markéta  Lánská, Alan  Novotný  a  Jiří  Ressler  představili  na  nádvoří  zámku 

knihu Francouze Mikäela Olliviera „Život k sežrání“ v rámci projektu scénického čtení s názvem 

LiStOVáNí 

Lukáše 

Hejlíka.  Za 

příjemného 

slunečního 

odpoledne 

tak  měli 

možnost 

návštěvníci 

se  seznámit 

s  tou 

nádhernou 

knihou.  Na  páteční  večer  byla  připravena  taneční  zábava  se  skupinou  ARCUS  ROCK. 

„Předskokany“ této letitě oblíbené skupiny byli místní začínající chlapci, kteří si říkají BLACKOUT. 

Ti  ukázali,  že  na  to  „mají“.  Sobota  byla  dnem  závěrečným,  na  který  byl  připraven  koncert 

dechové  hudby  ROUCHOVANKA.  Příznivci  si  tak  mohli  vychutnat  zpět  a  hudbu  oblíbených 

písniček,  stejně  jako  občerstvení,  které  zde  bylo  a  v  průběhu  celého  filmového  festivalu 

připraveno. Bohužel však chyběl zájem ze strany občanů, a tak návštěvnost v počtu 41 ukázala, 

že  dechovka  není  atraktivním  programem  pro  višňovské  léto.  Je  třeba  poděkovat  všem 

návštěvníkům, kteří svým dobrovolným vstupným v průběhu celého Višňovského kulturního  léta 

2017 přispěli na „ÚPRAVU PAMÁTNÍKU SVĚTOVÝCH VÁLEK“, a to částkou 37.482,– Kč. Dík za 

podporu  Višňovského  kulturního  léta  patří  Jihomoravskému  kraji,  Nadaci  ČEZ,  Skupině  ČEZ. 

Samozřejmě,  že  poděkování  patří  i  dalším  podporovatelům  z  řad  podnikatelů  a  podniků,  kteří 

svými dary, pomocí a další výpomocí pomohli program tohoto ročníku višňovského kulturního léta 

zorganizovat a uskutečnit. Neskutečný dík patří: Výchovnému ústavu Višňové, obci Tavíkovice a 

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

Rouchovanka

Listování.cz
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Z historického názvosloví
Dnes  bych  se  chtěla  tematicky  vrátit  k  mým  posledním  dvěma  článkům  o 

zemědělské půdě. Napadlo mě, zda všichni  víme, co se za výrazy  jako  lán, 

měřice, strych či  jitro skrývá. A  již od 13. století  jsou v mírách zmatky. Jejich 

vlastní  míra  byla  rozdílná,  dle  vlastníka*,  lokality  (rakouská  míra,  slezská, 

česká, pražská, moravská či uherská), dle doby (staročeská). Lán  je výměra 

pole,  které  je  sedlák  schopen  obdělávat  jedním  párem  volů.  Jednotka  lánu 

(důležitá pro placení daní) se v Čechách používala od poloviny 13.století do 

1756. Za Přemysla Otakara II. činil 1  lán asi 60 jiter, což je 34,5 ha (půlláník 

vlastnil pak asi 17 ha, čtvrtláník asi 8,6 ha zemědělské půdy). 

*  1 lán královský = 12 kop záhonů = 27,9452 ha = 5400 brázd

   1 lán kněžský = 11 kop záhonů = 25,6164 ha = 4950 brázd

   1 lán selský = 8 kop záhonů = 18,6301 ha = 3600 brázd

   1 lán zemský = 18,3001649 ha

   1 lán německý = 7,6597 ha

   1 lán panský (zemanský, svobodný) = 10 kop záhonů = 23,2876 ha = 4500 brázd

          znamenalo, že je bez potahu a robot, za to manové, nápravníci a dvořáci konali službu ve zbrani.

Lán se pak dělil na záhony (2 záhony je 15 brázd a rozory). Brázda je míra vytvořená pluhem o šířce jedné stopy a délce jednoho honu (zoraná plocha asi o 35,5 m2). Jitro je 12 záhonů  

plocha, kterou mohl sedlák zorat od jitra do poledne a do soumraku (z něm. MorgenTagwerk). Jednotka jitra záležela na kvalitě půdy, nástrojů i zápřahu a pohybovala se od 0,33 1,07 ha. 

Strych a korec jsou nádoby na obilí, kterými se dá osít jedno jitro. V Rakousku jako i na Moravě se používalo místo jitra měřice. Rakouské míry se staly později základem českých měr, které 

byly v roce 1764 zrušeny a nahrazeny mírami vídeňskými. Od 1.1.1876 nahradila zákonem všechny míry mezinárodní metrická a desítková soustava. Mnozí z nás si  jistě pamatují, když 

sedláci  i padesát  let po zavedení metrové soustavy hovořili o svých polích v měřicích.  I v dutých mírách  (na  tekutiny) nacházíme zmatky. Vědro české obsahuje 62  l,  tj. 32 pinty, vědro 

rakouské pouze 56,605 l, tj. 40 mázů. Žejdlík český je 0,484 l, žejdlík rakouský/moravský je 0,353 l. Tedy do roku 1876 se můžete hádat!

Ve starší literatuře se objevuje střižní látka na lokty (loket pražský 0,503 m, loket moravský 0,594 m), štučka (30 loket) nebo postav (22  50 loket). “Míra nestálá, šizení kupujícího stálé!“

Pro pamětníky je znám stoh slámy neboli 60 otepí, stoh dříví  2 sáhy, kopa vajec 60 ks, mandel o 15 kusech, tucet o 12 kusech, veletucet o 144 kusech. Kdo by si nevzpomněl? 

Zajímavé je, že rozměr celolánu si vrchnost určovala sama. Stalo se, že po válkách, kdy na panství zůstaly celolány neobsazené, vrchnost z půlláníka udělala celoláníka s odpovídajícími 

povinnostmi k vrchnosti. Sedlákovi, který obhospodařoval lán, se říkalo láník (z německého Laanige). Výměra obhospodařování lánu odpovídala též polovině gruntu, proto se někdy láník 

nazýval půlgrunt nebo půlgruntovník: 2 lány = 1 grund. Pojmenování láník, půl  a čvrtláník nacházíme ve starých matrikách jako povolání. Čtvrtláník, též chalupník ev. chalupák je menším 

zemědělcem  než  sedlák  a  větším  než  domkař.  Chalupník  vlastnil  usedlost:  chalupu  s  polem  do  20  –  30  korců.  Domkař,  baráčník,  též  zahradník  –  člověk  vlastnící  domek  s  malým 

pozemkem/ zahrádkou, provozující řemeslo nebo nájemní práci na panských polích. 

Sedlák /celosedlák/celoláník se rovnal čtyřem chalupníkům/čtvrtláníkům, nebo osmi zahradníkům/ baráčníkům/ domkařům.

Známá  příjmení  Nápravník,  Dvořák  nebo  Man/Maník  připomínají  svobodná  povolání  –  zproštěná  od  roboty.  Ve  12.  století  z  Německa  proniká  tzv.  manské  právo,  kdy  byl  uživateli 

nešlechtického původu do manství – nápravy – državy dán drobný statek, nejčastěji v blízkosti hradu, ze kterého držitel nic neplatil, ale vykoná hradní vrchnosti službu, nejčastěji zbrojnou 

(nápravníci).  V  17.  století  tato  funkce  zaniká,  neboť  se  zákonem na  válkách musí  podílet  veškeré  obyvatelstvo. Na Moravě  jsou  pak  známí  dvořáci  s  právem  lovu  či  šenku.  Podobně 

zproštěnými od roboty jsou hranice střežící Chodové a Králováci, potomci německé kolonizace šumavských hvozdů. Od 15. století se objevují svobodní rychtáři (vypravují vojska, poskytují 

potah, mají  svobodná  práva  krčmy,  řeznictví, mlýna,  rybolovu;  dbají  na  správu, mohou  i  soudit). O  jejich  původu  se moc  neví,  byli  osazováni  králem,  vrchností  či  církví;  s  právem  jak 

dočasným, tak i dědičným. 

Chovatelé zvířectva
Na základě podnětu skupinky višňovských chovatelů zvířectva píši  tento článek, ve kterém vyzývám 

Vás ostatní chovatele, kteří máte zájem na tom, aby zde ve Višňovém vznikl po několika letech spolek 

chovatelů,  který  by  navázal  na  úspěchy,  kterých  višňovští  chovatelé  v  minulosti  dosahovali  a  měli 

odpovědný věhlas. Svůj zájem dejte na vědomí panu Bohuslavu Jedličkovi Višňové 360, tel.: 724 829 

035, email: jedlickabohuslav@seznam.cz. 

Kam dál v kariéře? Udělejte první krok 
za vysněným cílem
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé děti, náctiletí? Komu z vás se 

podařilo  dávný  sen  proměnit  ve  skutečnost?  Téma  profese  se  chtě  nechtě  v 

našem  životě  objevuje  už  od  mateřské  školy.  Jak  ale  vybrat  tu  správnou?  Kdy 

uvažovat, že  je na čase brát  tyto úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si vůbec 

dokážete  představit.  Skvělým  pomocníkem  může  být  kariérový  poradce  – 

odborník, který dobře pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi 

či  vzděláváním.  Je  dostupný  úplně  pro  každého.  Volba  povolání.  Služby,  které 

pomáhají najít smysl profesního směrování,  již čtvrtým rokem poskytuje Centrum 

vzdělávání  všem  (CVV).  Je  odborníkem  v  rámci  individuálních  i  skupinových 

aktivit  a  prezentuje  se  také  na  veřejných  akcích  typu  veletrhy  pracovních 

příležitostí.  „Můžete  nás  navštívit  na  čtyřech  pobočkách  v  Jihomoravském  kraji 

(Brno,  Hodonín,  Boskovice  a  Znojmo).  Lidem  v  odlehlých  částech  regionu  se 

chceme  přiblížit  pomocí  online  služeb.  Těší  nás  rostoucí  zájem  o  skupinové 

programy, například Re:START pro  rodiče na/po  rodičovské dovolené. Kariérové 

poradenství  chceme  podpořit  především  na  základních,  středních  a  vyšších 

odborných  školách,“  popsala  současnou  strategii  vedoucí  centra  CVV  Hana 

Rozprýmová. Velký krok dopředu v této oblasti činí právě Jihomoravský kraj. Jako 

jediný  v  ČR  zajišťuje  dostupnost  kariérového  poradenství  v  takovém  rozsahu. 

„Dlouhodobě  pracujeme  s  jednotlivci  a  jsme  navázáni  i  na  další  instituce. 

Spolupracujeme  s  HR  odborníky  v  oblasti  kariéry  i  se  školami.  Poskytujeme 

maximálně až 10  konzultací,  zpravidla ale  zájemci  využijí  v  průměru dvě až  tři,“ 

upřesnila Radka Kučerová, kariérová poradkyně, která má na starosti pobočku ve 

Znojmě.  Konzultace  probíhají  zdarma  v  diskrétním  prostředí.  Jen  za  loňský  rok 

jich poradci CVV absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem šla s daleko větším 

sebevědomím. Cítila jsem se příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, že to je 

práce,  kterou  skutečně  hledám,“  prozradila  Martina,  absolventka  vysoké  školy. 

Služeb  CVV  využila  v  době,  kdy  hledala  pracovní  uplatnění.  Během  několika 

setkání  odcházela  s  jasnou  vizí,  co  chce  v  životě  skutečně  dělat.  Zjistěte  více 

informací o kariérovém poradenství na www.vzdelavanivsem.cz, nebo se  rovnou 

objednejte  na  konzultaci:  Radka  Kučerová,  Kariérová  poradkyně  –  Znojmo, 

znojmo@vzdelavanivsem.cz, +420 727 969 592

Marie Svoradová

Z předaných spisů Zdeňka Šípka, PhDr  

Müller, Václav. Svobodníci. Praha: Nákl. kr. české společnosti nauk, 1905.

Žádost o dotaci na opravu sportovišť
Ministryně pro místní rozvoj Kateřina Šlechtová pro letošní rok otevřela novou dotační výzvu, která se 

týká  opravy  sportovišť. Této možnosti  jsme  okamžitě  využili  a  podali  žádost  o  finanční  podporu  pro 

opravu  následujících  sportovišť:  tělocvična  školy  –  provedení  výměny  obložení,  výměna  vytápění, 

výměna  svítidel,  školní  hřiště  –  výměna  povrchu  oválu  školní  hřiště,  úpravy  školního  hřiště,  kurtu  u 

školy – výměna povrchu.

Rekonstrukce vodní nádrže ,,Jazírka“ 
Po letech, ve kterých jsme napravovali majetkoprávní vztahy k pozemkům pod rybníkem Jazírka, jsme 

mohli  nechat  provést  nové  geometrické  zaměření  vodní  plochy,  které  jsme  nechali  zapsat  na 

katastrálním úřadě. Na základě žádosti a vypracovaného pasportu dokumentace stavby jsme požádali 

o povolení k nakládání s povrchovými vodami.   Dalo by se říci, že naše snažení  je na konci. To však 

bohužel  nelze  konstatovat,  protože  rybník  si  po  těch  letech  zaslouží  víc.  Do  připravované  podzimní 

výzvy připravujeme projektovou dokumentaci  s  potřebnými  náležitostmi,  abychom požádali  o  dotační 

prostředky  na  odbahnění  rybníky,  rekonstrukci  výpustného  zařízení  a  rekonstrukci  bezpečnostního 

přelivu.

Dešťovka podruhé
Od  7.  září  mají  možnost  zájemci  o  program  dešťovka,  který  opětovně  a  pro  velký  zájem  vyhlásilo 

Ministerstvo  životního  prostředí,  podat  svou  žádost.  Více  informací  získáte  na  stránkách  uvedeného 

ministerstva:  www.dotacedestovka.cz.  Jedná  se  o  dotace  pro  vlastníky  či  stavebníky  rodinných  a 

bytových domů na využití  srážkové a odpadní vody v domácnosti  i na zahradě. Na  těchto stránkách 

najdete potřebné informace. Bohužel Vás višňovské musím zklamat, protože dle předložených kritérií, 

které  jsem  telefonicky  získal  na  Státním  fondu  životního  prostředí  v  Brně  nesplňujeme  podmínky 

stanovené Státním fondem životního prostředí, které byly popsány v červnovém čísle zpravodaje. Tím 

nesplníte předpoklad pro začlenění do první oblasti, kterou  je Akumulace srážkové vody. Přesto však 

můžete žádat ve zbylých dvou oblastech, kterými je Akumulace srážkové vody pro splachování WC a 

zálivku zahrady a Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. 
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Výjezdy JSDH Višňové
21.06.2017 12:47:02 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Višňové

01.07.2017 10:53:42 TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – Višňové

03.07.2017 16:59:54 POŽÁR – POLNÍ POROST – TRÁVA – Purkrábka – zvláštní st.poplachu

04.07.2017 14:00:44 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Horní Dunajovice

08.07.2017 16:33:13 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Hostěradice – 3. st. poplachu

09.07.2017 14:00:06 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Skalice

12.07.2017 12:52:07 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Kadov – 2. st. poplachu

12.07.2017 15:53:01 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Medlice

12.07.2017 16:52:00 POŽÁR – ODPAD – Medlice

15.07.2017 07:08:22 POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ – MEDLICE

16.07.2017 18:52:09 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Karolín – 2. st. poplachu

19.07.2017 09:45:50 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Skalice

22.07.2017 07:19:51 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Tavíkovice  Dobronice

23.07.2017 17:26:13 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Skalice – planý poplach

09.08.2017 20:36:03 POŽÁR  POLNÍ POROST TRÁVA  Hostěradice

Pavel Havelka

Léto u hasičů  oslavy vystřídaly hodiny namáhavé práce.SDH a JSDH Višňové

Požár pole a silážní jámy  Purkrábka

120. let hasičského spolku ve Višňovém
Dne 24. června na pouťovou sobotu proběhly oslavy 120 let činnosti hasičů ve Višňovém. Oslavy zahájilo ve 

14  hodin  vystoupení  kroužku  lidového  tance  ze  základní  školy  ve Višňovém. Poté  již  následoval  slavnostní 

nástup a ohodnocení práce a vyznamenání členů SDH Višňové. Místní farář Pavel Klouček požehnal novému 

praporu  hasičů  a  dopravnímu  vozidlu  Ford  Transit,  se  kterým  hasiči  vyjíždějí  převážně  k  zásahům  s AED 

(automatizovaný  externí  defibrilátor).  Následně  starosta  obce  Vladimír  Korek  předal  zástupcům  hostů, 

okolních sborů a všem členům SDH Višňové pamětní mince, které vydal městys Višňové při  této příležitosti. 

Dále pamětní listy. Pak již následovala ukázka profesionálních hasičů z Moravského Krumlova, a to konkrétně 

vyproštění osoby z havarovaného vozidla a hašení rozpáleného oleje. Celým odpolednem provázela dechová 

kapela  Horané.  Návštěvníci  mohli  zhlédnout,  kromě  současné  i  historickou  hasičskou  techniku  v  podobě 

koňské  stříkačky  SDH  Skalice  a  stříkačku  SDH  Višňové  z  roku  1938.  K  tomuto  významnému  výročí  byla 

vydána  pamětní  mince  z  leštěné  mosazi  o  velikosti  32  mm.  Na  lícové  straně  je  sv.  Florián,  na  rubu  znak 

městyse. Cena mince, kterou si můžete zakoupit na úřadě městyse je 100, Kč. 

 

Požár kombajnu a pole Karolín

Extrémní sucho si vyžádalo i několik výjezdů JSDH denně
V  měsíci  červenci  zažil  náš  region  extrémní  sucha,  která  se 

odrazila i v množství výjezdů JSDH Višňové k požárům. Četnost 

požárů  se  na  Znojemsku  několikanásobně  zvětšila  a  naříklad 

během  dne  8.  7.  2017  bylo  celkem  10  požárů.  V  tomto  počasí 

stačilo  oravdu málo  k  zažehnutí  ohně  a  technika  používaná  při 

žních  byla  bohužel  ve  většině  případů  příčinou.  Tomuto  se 

vyhnout  nedá  a  ani  v  budoucnu  nelze  očekávat  umoudření 

počasí. A  tak  je  třeba  se  na  toto  co  nejlépe  připravit.  Jako  cesta  opravdu  správným  směrem  se  stále  více 

ukazuje plánované pořízení velkokapacitní cisterny. Slovy důstojníka HZS JmK: „Je vidět, že dotaci z IROPU 

na  techniku  spojenou  s  likvidací  následků  sucha  jste  získali  zcela  oprávněně“.  Na  tomto  místě  si  jde  jen 

postesknout, že se celý proces pořízení nové cisterny protahuje a tato technika již nestojí u nás v garáži. To se 

však ovlivnit nedá a tak se lze utěšovat, že příští léto již k dispozici bude. 

Financování výjezdů JSDH
Jednotka SDH Višňové  je  zřizována městysem Višňové. Členové  jednotky 

pracují  vždy dobrovolně bez nároku na odměnu a dotační  prostředky  jsou 

všechny  vkládány  do  dalšího  vybavení  jednotky.  Zřizovatel  platí  veškeré 

náklady  s  fungováním  jednotky  a  se  zajištěním  výjezdů  např.  techniku, 

hasiva,  pohonné  hmoty  atd.  Jihomoravský  kraj  však  každý  rok  proplácí 

zřizovateli  část  těchto  nákladů  a  to:  pohonné  hmoty,  hasiva  a  poškozené 

vybavení  u  zásahů  mimo  katastr  Višňového,  dále  všechny  školení  členů 

zásahové  jednotky  a  refundace  mezd  hasičů,  kteří  místo  do  zaměstnání 

jedou  k  zásahu  a  nebo  na  školení.  Ve  zkratce  likvidaci  mimořádných 

událostí ve Višňovém platí městys Višňové, výjezdy kamkoli jinam platí kraj.

Nástup hasičů při oslavách 120 let trvání spolku ve Višňovém

Co nás u hasičů čeká do budoucna?
V současné době probíhají na budově stavební úpravy v podobě zvětšení 

otvoru  pro  nová  garážové  vrata.  Na  to  naváže,  po  vysoutěžení  veřejné 

zakázky,  zateplení  celé  budovy  s  novou  fasádou,  výměna  nevyhovujících 

podlah  ve  stávajících  garážích  a  úprava  těsného  okolí  budovy,  včetně 

chodníku a schodiště. Toto vše je financováno z větší části z dotace JmK, 

dofinancování akce pak proběhne z rozpočtu městyse. Z akcí spolku SDH 

Višňové  lze  pak  vyzdvihnout  uspořádání  a  organizaci  srazu  zasloužilých 

hasičů znojemska v měsíci  září,  což  je  setkání  seniorů z  řad vysloužilých 

hasičských funkcionářů, který se koná každoročně v jiné obci.

Poděkování
Uplynulé období, bylo u hasičů opravdu náročné a to jak po stránce organizační, tak po stránce pracovní.
Poděkování za organizaci oslavy výročí hasičského spolku a pomoc při organizaci kulturního léta, patří všem 
členům SDH a jejich rodinným příslušníkům, kteří byli ochotni pomoci.
Dále pak bych pak chtěl poděkovat všem hasičům za opravdu těžkou práci při likvidaci požárů. Neboť jen ti 
Višňovští strávili na výjezdu přes 300 hodin. 
Zajímá vás více informací o našich hasičích  navštivte web: hasici.visnove.cz  nebo se chcete k nám přidat? 

Přijďte mezi nás.
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Vodovod, kanalizace a 
čistírna odpadních vod v 
městysi Višňové – 
příspěvková organizace
Šetření  pitnou  vodou  –  téma  stále 
aktuálnější
I když nám v týdnu od 20. července na naše poměry 

nebývale  napršelo,  sucho  je  v  naší  oblasti  stále 

větší. Není voda v potocích, řekách, některým z nás 

se vytratila voda ze sklepů a v dobré kondici nejsou 

ani některé naše studny. Nemít vodu ve sklepě nebo 

studni, to jsme zažívali i v sušších letech ne zase tak 

vzdálených, abychom si to někteří nepamatovali. Ale 

tenkrát  většinu  podzemní  vody  z  obce  stáhla 

Višňovská  mrazírna.  V  té  době  nebyl  obecní 

vodovod po celé obci a většina obyvatel byla závislá 

na  své  studni.  Tenkrát  jsme  si  neužívali  takového 

vodního blahobytu  jako dnes a  i přesto se muselo s 

vodou šetřit nebo ji používat s rozmyslem. Alespoň v 

tom,  že  pokud  se  v  domácnosti  mělo  prát  velké 

prádlo, nemohlo se ten den zalévat nebo se dokonce 

večer nebylo v čem vykoupat a myli jsme se jenom v 

lavoru. Splachovacích WC bylo tenkrát taky pomálu. 

Od  té doby,  co  je mrazírna mimo provoz,  zažíváme 

něco podobného poprvé. Pouze s menším rozdílem, 

že  naše  spotřeba  vody  je  několikanásobně  vyšší  a 

ten,  kdo má  svoji  studnu může  kdykoli  přepnout  na 

vodu  z  vodovodu  městyse.  Od  toho  tady  vodovod 

pro  zásobování  pitnou  vodou  pro  veřejnou  potřebu 

je. To by asi pro některé jako úplně nová informace, 

pro  některé  jenom  jako  malé  připomenutí,  stačilo. 

Nyní  pár  čísel  pro  lepší  představu o  naší  současné 

spotřebě vody. V ČR se pohybuje průměrná spotřeba 

vody na obyvatele a den kolem 82 litrů. Toto číslo asi 

nevypadá nijak závratně a není ani dost vhodné pro 

představivost.  Při  tomto  průměru  na  obyvatele  to 

dělá  pro  městys  Višňové  při  počtu  1075  obyvatel 

denní  spotřebu přibližně 88 m3. Za  rok  je  to  potom 

uctyhodné množství  32  120 m3  kvalitní  pitné  vody. 

Tomuto  vypočtenému  číslu  odpovídá  i  množství 

odpadní vody, které proteče ČOV Višňové za rok. V 

roce 2016 naměřil kalibrovaný měřící systém 39 308 

m3  vyčištěné  odpadní  vody. Takže  ještě  vyšší  číslo 

než  to  teoreticky  vypočítané.  S  tímto  množstvím 

bychom  s  přehledem  naplnili  rybník  Jezírka  (po 

Višňovsky  Jazírka)  a  ještě  by  s  velkou 

pravděpodobností  voda  přetékala  přepadem. A  to  v 

tomto  velkém  množství  není  zahrnuta  voda,  kterou 

vyzaléváme,  napustíme  do  bazénů  a  nebo  jinak 

spotřebujeme a nevypustíme do kanalizace. Z těchto 

čísel je zřejmé, jak velké bohatství nám Višňovákům 

matička  Země  poskytuje.  Přitom  to  vůbec  není 

samozřejmost.  Spousta  okolních  obcí  má  s  pitnou 

vodou  nemalé  problémy.  Pokud  se  to  netýká 

množství, tak kvality vody určitě. A nacházení nových 

lokalit  pro  budování  nových  zdrojů  je  taky  čím  dál 

složitější.  Pokud  už  se  nějaká  voda  v  dostatečném 

množství  najde,  tak  ve  většině  případů  nesplňuje 

přísné  parametry  pro  vodu  pitnou.  Proto  si  naší 

kvalitní  vody  važme,  neplýtvejme  s  ní  a  alespoň 

občas si při  jejím používání uvědomme to, jaký je to 

vzácný dar.        Hynek Čada
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.

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

Turistická trasa Tulešice – Výrovice – Suchohrdly – Dobšice
V těchto dnech byla Klubem českých turistů vyznačena turistická trasa Tulešice – Výrovice, která vede přes Višňovou. Tato trasa bude 

následně doplněna tabulkami, směrovkami a kilometrovníky. Po úplném dokončení bude zanesena do turistických tras. Tohoto se nám 

podařilo po opakovaných žádostech na zmiňovaném Klubu českých turistů, a tak vznikla turistická trasa s červeným označením, která 

povede přes Višňovou. Zde bych chtěl poděkovat za pomoc a podporu i starostům z obcí přes jejichž katastr tato turistická trasa vede. 

Vlastní  trasa začíná v Tulešicích, kde navazuje na  turistickou žlutě značenou. Přes  lesy vedoucí  těsně kolem  jedeoho z  regionálně 

nejvyšších  kopců  Jevišovické  pahorkatiny  –  Tanárka  391 m.  n.  m.  –  se  dostanete  na  polní  cestu,  která  navazuje  na  cestu  mezi 

Džbánicemi a hospodářskými objekty Karolína. Po této cestě dojdete až do Trstěnického lesa a přes něj k Pustému zámku. Od něj 

pokračujete lesem k Višňovému. Z lesa vyjdete v části zvané Jiřice. Přes Višňovou pokračujete až k lesu. Lesem přes brody na říčce 

Křepičce  jdete dále po pravém břehu Dunajovické přehrady. Před hrází vyrazíte doprava přes samotu Chaloupky směr Mikulovice, 

před  kterými  odbočíte,  a  pokračujete  kolem Mikulovického  jezera  ve  směru  k  Výrovické  přehradě.  Při  cílovém  pohledu  na  plochu 

Výrovické přehrady si můžete říci, že máte v nohou 20 km turistického pochodu, během něhož jste viděli krásnou přírodu a spoustu 

zajímavých přírodních krás. Z více jak poloviny vede tato trasa lesy. A kam dál. Pokračovat můžete po zelené do Výrovic. Tato zelená 

se  dle  plánovaných  záměrů  Klubu  českých  turistů  bude  v  budoucnu měnit  na  červenou,  abyste  tak měli  možnost  přes  Výrovice, 

Tvořihráz a Tvořihrázský les dorazit až do Suchohrdel u Znojma, následně do Dobšic. Toto je velmi zjednodušený návod „stopy“ touto 

trasou. O tom, co všechno můžete cestou vidět, potkat, o tom si napíšeme později. Že tato trasa je velmi zajímavá a že vede krásnou 

přírodou, krajinou a je zde co vidět se vyjádřil i letitý „značkař“ pan Jiří Mikulič. Kterému patří poděkování za obětavou práci.

Oprava sochy sv. Jana 
Nepomuckého
Na místě  sochy  sv.  Jana  Nepomuckého  u  domu 

manželů  Buchtelových  v  těchto  dnech  zbyl  jen 

opuštěný  základ  podstavce,  na  němž  stávala  na 

kamenném  podstavci  litinová  socha  sv.  Jana 

Nepomuckého.  Jednalo  se  o  poslední  sochu  v 

obci, která čekala na svou opravu. Ostatní sochy 

v  obci  se  v  tomto  21.  století  svých  oprav  a 

restaurátorských  prací  dočkaly.  Litinová  socha 

světce  se  v  současných  dnech  nachází  již 

restaurovaná  v  ateliéru  Radky  Levínské,  která 

dokončila  její  opravu.  Rozpadající  se  kamenný 

podstavec bude nahrazen pískovcovou replikou z 

dílny  Reného  Vlasáka.  Ke  slavnostnímu  žehnání 

nově  opravené  a  na  původním  místě  usazené 

sochy  dojde  v  neděli  10.  září  v  dopoledních 

hodinách. 

Oprava soch boha Herma a boha 
Persea

V  letošním  roce  se  dočkají  oprav  i 

sochy  řeckých  mytologických 

postav boha Herma a boha Persea 

před višňovským zámkem. V tomto 

čase  se  již  obě  dvě  nachází  v 

brněnském  ateliéru  architekta 

Reného  Vlasáka.  Na  opravě  se 

organizačně  a  finančně  podílí 

Výchovný  ústav,  střední  škola  a 

školní  jídelna Višňové, Zámek 1 za 

finanční  podpory  NADACE  ČEZ  a 

Spolek  pro  podporu  veřejných 

aktivit,  který  tento  projekt  aktivně 

podporoval  a  který  za  podpory 

městyse  Višňového  tyto  práce 

dofinancuje.
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Inzerce  

*Lipové dřevo   Úřad městyse nabízí měkké palivové dřevo – lípa za 

690 Kč/m3 včetně DPH. Dřevo je k dispozici k odvozu. Tel.: 724 186 

782.

*Nájemní prostory  Úřad městyse nabízí veřejnosti nájemní prostory 

za účelem podnikání v oblasti kosmetických služeb či kadeřnictví v 

budově Domu s pečovatelskou službou Višňové č. p. 379. Jedná se o 

místnost o velikosti 14 m2. Prostory budou volné od 1/2018. Nájemné 

400 Kč/m2/rok. Tel.: 602 640 403.

*Garáž  Prodám garáž na osobní automobil ve Višňovém za 

hřbitovem. Tel.: 605 829 801. 

Odpadové hospodářství 
Sběrné místo  Višňové  pracuje  v  letním  provozu,  tj.  každý  pátek  od 

15.00  do  17.00  hod.  Obracíme  se  tedy  se  žádostí,  abyste  termíny 

jeho  provozu  respektovali.  V  opačném  případě  pracovníkům 

přiděláváte  práci. Velmi  často  se  stává,  že  v  kontejnerech  určených 

na směsný odpad se nachází velkoobjemový odpad, který pak musí 

pracovníci  pracně  vyndávat  a  třídit.  Obdobně  tomu  bývá  i  před 

branou  na  sběrné  místo.Ukládání  na  tomto  místě  je  nedůstojné 

vzhledem  k  blízkosti  místního  hřbitova.  Doposud  neřešíme  s  lidmi, 

které máme zaznamenány na průmyslové kameře: „Proč v tuto dobu, 

když  k  tomu  je  určený  den  pátek  od  15.00  do  17.00  hod.“  V 

červnovém čísle zpravodaje  jsem Vám připomínal skutečnost  třídění 

tetrapakových obalů do oranžových pytlů, které si můžete vyzvednout 

buď  na  sběrném místě  nebo  na  úřadě městyse.  V  dubnovém  čísle 

jsem Vám předkládal ucelený přehled třídění odpadů do jednotlivých 

kontejnerů  do  komodit  odpadu.  V  dnešním  čísla  Vám  po  dohodě  a 

stanovení  podmínek  se  svozovou  firmou AVE  Třebíč  nabízím  další 

možné uložení odpadu na sběrném místě. Na sběrné místo můžete 

nově  ukládat  velkoobjemový  odpad.  Ten  sem  můžete  dovážet  v 

provozních  hodinách  –  v  pátek  od  15.00  do  17.00  hod.  Do 

velkoobjemového  odpadu  patří:  Části  vybavení  bytu,  Části  nábytku, 

Koberce, Židle, Matrace   Odpad větších  rozměrů,  který nelze uložit 

do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad. 

Upozornění pro nájemce obecních pozemků
Upozorňujeme  nájemce  obecních  pozemků,  kteří  doposud  nezaplatili  nájem  z  užívání 

obecních pozemků, aby tak učinili do konce srpna.  

Křižovatka Nová ulice se silnicí II/400
Pro  Vaši  informovanost  přikládáme  způsob,  jakým  na  základě  vyjádření  Dopravního 

inspektorátu  Znojmo  a  stanoviska  Odboru  dopravy  Městského  úřadu  Znojmo  bude 

technicky řešena křižovatka Nové ulice ústící u bytovek na silnici II/400.

Svazek obcí Moravia
Na  základě  partnerství  a  spolupráce  s  NADACÍ  ČEZ  Svazek  obcí  Moravia  v  letošním  roce 

připravuje  doplnění  a  vylepšení  vybaveností  míst  určených  k  odpočinku  na  cyklookruhu 

Mikroregionem Moravia. Druhou oblastí  je projekt určený pro bezpečnost nejen cyklistů. V rámci 

něhož svazek obcí pořídí pro občany prvky výbavy pro cyklisty a  turisty,  které obsahují  reflexní 

prvky.

NADACE ČEZ – partner městyse
V letošním roce bude Nadace ČEZ partnerem při dvou akcích. Tou první bude Oprava mostku u 

kina,  při  níž  bude  stávající  pěší  mostek  přes  Višňovský  potok  nahrazen  novým  mostkem. 

Součástí  této  akce  bude  i  oprava  vodoteče  mezi  tímto  mostek  a  mostek  se  sochou  Jana 

Nepomuckého.

Druhým projektem  je Lipová  výsadby. V  rámci  tohoto projektu navazujeme na historické  lipové 

výsadby,  které  k  Višňovému  neodmyslitelně  patřily.  Je  samozřejmou  skutečností,  že  ty  staré 

mnohdy  ustupují,  a  to  z  různých  důvodů,  kterými  může  být  výstavbě,  inženýrské  sítě,  úprava 

veřejného  prostranství  apod.  Ty  nově  vysazované  jsou  zakládány  s 

cílem dlouhodobé udržitelnosti.  

Závěr školního roku 
Ukončení  školního  roku  předcházelo  několik  akcí:  16.  června  to  byla  Závěrečná  slavnost  mateřské  školy  s 

podtitulem  Popletená  zvířátka  2017.  Na  ní  před  publikem  rodičů  a  přátel  školy  vystoupily  děti  s  písničkami, 

scénkami a tanečky. Paní učitelky předaly dětem ocenění za účast ve výtvarných a sportovních soutěžích a potom 

následovalo  představení  předškoláků,  dekorování  stuhami  a  předání  knih  vytvořených  z  jejich  prací.  Na  závěr 

velmi vydařeného podvečera si všichni opekli buřty a poseděli u táboráku. 23. června patřilo Školní akademii pod 

širým nebem. Risk v podobě  jejího uspořádání venku se opět vyplatil. Na vystoupení všech žáků školy se přišlo 

podívat  téměř  400  diváků,  kteří  zcela  zaplnili  tribuny 

fotbalového hřiště TJ Višňové. Po úvodním slovu  ředitele se 

představily  mažoretky  Laxssi,  následovalo  půvabné 

„ředkvičkové“  vystoupení  první  třídy  a  loupežnická  písnička 

druháků.  Žáci  třetí  třídy  vystoupili  s  rytmickou  hrou  na 

kelímky, čtvrťáci zatančili country tanec a žáci pátého ročníku 

předvedli  pohybovou  kreaci  na  téma  léto.  Šestá  třída  všem 

ukázala, jak se v září seznámili, sedmáci vystoupili s taneční 

scénkou z pohádky Mrazík a pak žáci osmého ročníků sehráli 

scénku  „Třídní  sraz  po  30  letech“.  Před  závěrečným 

vystoupením deváťáků ještě zatančily děti z kroužku lidových 

tanců  Višničky  a  pak  již  nastoupili  právě  deváťáci,  jejichž 

vystoupení parafrázovalo populární pořad Tvoje tvář má známý hlas. Na úplný závěr společně zazpívali píseň Náš 

příběh  nekončí  věnovanou  třídní  učitelce  Ivaně  Vančurové.  Po  krátké  přestávce  pódium  obsadila  nově  vzniklá 

rocková skupina BLACKOUT, dobrá zábava tak díky hochům mohla ještě chvíli pokračovat. V pátek 30. června se 

všichni  žáci,  pedagogové  a  ostatní  zaměstnanci  školy  sešli  ve  školní  jídelně,  kde  proběhlo  všemi  očekávané 

slavnostní  závěrečné  shromáždění.  Po  zhodnocení  průběhu  celého  školního  roku  a  výsledků  vzdělávání  byli 

představeni žáci, kteří k vysvědčení obdrželi pochvalu za vynikající studijní výsledky, vzorné chování, mimořádnou 

aktivitu a reprezentaci školy. Starosta Medlic, pan Milan Gašper, opět odměnil ty žáky, co se podíleli na organizaci 

kulturních a společenských akcích v Medlicích. Oceněni drobným dárkem byli  i žáci pravidelně zajišťující kontakt 

mezi školou a okolními obcemi. Paní učitelka Mgr. Eva Machová vyhlásila výsledky sběru bylin a pan ředitel s paní 

zástupkyní  odměnili  medailemi  týmy,  které  zvítězily  v 

olympijském  přespolním  běhu  zámeckým  parkem.  A 

pak  již  20  žáků  devátého  ročníku  obdrželo 

Absolventské  listy  a  hodnocení  svých  závěrečných 

prací  –  osvědčení  o  tom,  že  dosáhli  cílů  základního 

vzdělávání.  V  úplném  závěru  pak  byli  vyhlášeni 

vítězové  jednotlivých  disciplín  školních  olympijských 

her.  Po  tomto  shromáždění  se  žáci  se  svými  třídními 

učiteli  rozešli do tříd, kde  jim byla rozdána zasloužená 

vysvědčení  a  prázdniny  tak  mohly  začít…  Ale 

slavnostním  ukončením  školního  roku  ještě  všechno 

neskončilo, v týdnu od 10. do 14. července se ve škole 

konal příměstský tábor s podtitulem „Jezdíme s Patem 

a Matem“. Bohatý program  (od 8 do 15 hodin)  zajišťovaly paní  vychovatelky  Ilona Stehnová, Hana Jelínková a 

paní  asistentka  Jitka  Vespalcová.  Pomocníky  jim  byli  Eliška  Perličková  a  Miloš  Veselý.  Všichni  si  celý  týden 

náležitě  užili  a  navíc  se  vzdělávali  v  dopravní  výchově.  Vyráběli  značky,  trička  a  batikovali  týmová  čísla.  Ve 

skupinách  děti  plnily  testy  a  řešily  kvízy.  Nechyběl  ani  cyklistický  výlet  s  opékáním  buřtů.  Cílem  byly  tentokrát 

Dobronice,  kde  se  o  cyklisty  postarala  paní  Veselá.  Na  náročné  cestě  pomohl  s  dohledem  na  cyklisty  a  s 

technickými potížemi pan Perlička. Jedno odpoledne bylo věnováno hledání pokladu a pátek potom patřil „taneční 

dílně“ a jízdě zručnosti na vlastnoručně vyrobeném dopravním hřišti. 26 dětí bylo na závěr odměněno diplomem a 

medailí. Nyní, když se prázdniny překlopily do druhé části, probíhají ve všech složkách organizace rekonstrukční 

práce a generální úklid tak, abychom mohli „v novém“ 4. září zahájit školní rok 2017/2018. Přejeme hezký zbytek 

prázdnin a pohodovou dovolenou.                                                                      vedení školy
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Práce údržby obce
První  příjemnou  zprávou  je,  že  od  července  došlo  na  základě  pracovního  programu  Úřadu 

práce Znojmo k rozšíření řady pracovníků údržby o paní Marii Lichevníkovou. V době na konci 

června  se  věnovali  pracovníci  údržby  především  úklidu  obce  před  poutí.  Jedním  z  velmi 

důležitých úkolů bylo provedení terénních úprav v parkových plochách na náměstí u nákupních 

střediska. Tyto práce navazovaly na zbudování nových chodníků.  Po skončení poutě již na ně 

čekaly  úkoly  spojené  s  přípravou,  organizačním  vybavením  a  zajištěním  Višňovského 

kulturního léta. Po jeho závěru čekal na pracovníky úklid všeho, co před ním v parku, a nejen v 

něm  nachystali.  V  tomto  období  rovněž  prováděli  zadané  úkoly  na  opravě  třídy  v  mateřské 

škole.  Podíleli  se  i  plnění  pracovních  úkolů  při  prázdninových  opravách  v  budově  základní 

školy.  Pracovnice  provedly  kompletní  údržbu  hřbitova.  Byly  provedeny  zástřihy  živých  plotů. 

Nejdůležitějším úkolem bylo provádění  zálivky  v nesmírně suchém období  července. Zde  jim 

patří velký dík za obětavou práci a za to, že téměř veškeré výsadby lip v Dědině, v návesním 

prostoru  před  školou,  u  kostela  se  podařilo  udržet.  Náročné  udržet  bylo  i  keřové  výsadby  v 

lokalitě Pod Starou horou, stejně jako výsadby živých plotů, které mají zamezit tomu, aby lidé z 

parkovišť volně přecházeli zelení do nákupních střediska COOPu. S  tím souvisí  i výtka všem 

těm, kteří nejen v tomto suchém období, nedbají ničeho a přejíždí a parkují ve veřejné zeleni. 

Skutečně snad není třeba veškerou veřejnou zeleň oddělovat od cest vysokými nepřejezdnými 

obrubníky. Snad máme v sobě dost úcty a respektu nejen k sobě, ale  i k matičce přírodě. Po 

deštích,  které  nás  se  zužujícího  sucha  částečně  vysvobodily,  bylo  nutné  vyčistit  jednotlivé 

sběrače dešťové vody kanalizačního řádu. V současných dnech pracovníci údržby na základě 

Opatření  obecné  povahy  vydané  Odborem  dopravy  při  Městském  úřadu  Znojmo  umísťují  v 

lokalitě Pod Starou horou a Stará hora dopravní značky Zóna s dopravním omezením a Konec 

zóny s dopravním omezením, které omezují rychlost, zakazují stání s dodatkem, upozorňují na 

možný pohyb dětí. 

Opravená Mírová kaple ve Višňovém panem Jaroslavem Hejlkem ml.

Výsledek přípravného zápasu dorostu 
Hrádek/Tasovice – TJ Višňové 2 : 4      (1 : 1)

STŘELCI: Jelínek Dominik 1x, Šuba Přemysl 1x, Adámek Jakub 1x, Scharf Roman 1x.

SESTAVA:  Saleta  Vojta, Adámek  Petr,  Bauer  Filip,  Šuba  Přemysl,  Vališ  Radim,  Scharf 

Roman, Jelínek Dominik, Klaudinger Pavel, Tesař Petr, Soukup Jan, Adámek Jakub.

NÁHRADNÍCI: Fiala Lukáš, Černý Michal.

Myslím si, že se hrál pěkný fotbal na obou stranách. Soupeř na nás ze začátku vlítnul, ale 

ustáli  jsme  to,  a  dali  jsme hru  dohromady. Od  té  doby  se  nám  začalo  dařit.  Připravovali 

jsme si jednu šanci za druhou. Ovšem bez gólu! Ke konci poločasu nám rozhodčí přisoudil 

pokutový kop za ruku ve vápně, který proměnil Scharf Roman. Soupeři se ještě do „půlky“ 

podařilo z rohového kopu srovnat a uzavřít poločasové skóre na 1:1. Po změně stran jsme 

plně převzali hru do svých rukou a přidali ještě 3 branky. Soupeř už jen v závěru snížil na 

2:4. A od příštího víkendu jedeme naplno mistráky, držím palce kluci.

Všem moc díky kluci za přípravu a hodně štěstí v sezoně. Musíme se s tím poprat, po tak 

velkém oslabení kádru, ale máte na to uhrát dobré výsledky a pěkné zápasy. Díky kluci. 

Výsledek přípravného zápasu mužů „A“
TJ Višňové „A“ (OP) – Šatov „B“ (III tř.) 4 : 1       (4 : 0) 

STŘELCI: Novák Marek 1x, Indra Tomáš 1x, Valenta Petr 2x.

SESTAVA: Adámek Petr,  Caha Roman,  Valenta  Petr,  Novák Marek, Adámek Václav ml., 

Brodík Rostislav, Havlík Jakub, Adámek Josef, Čech Petr, Indra Tomáš, Adámek Jiří.

NÁHRADNÍCI:  Jelínek  Tomáš,  Buchta  Jakub, Adámek  Dominik,  Vyhnálek  Vojta,  Sláma 

Josef.

TRENÉR: Bulín Václav.

V  neděli  jsme  odehráli  čtvrté  přípravné  utkání  proti  mužstvu  z  III.A  třídy  OFS  Znojmo. 

Zápas měl  kvalitu,  a  je  vidět,  že  kluci makají,  že  se  sehrávají. Trenér  ví,  co  dělá.  Kluky 

nechci hodnotit,  to by měl dělat  trenér, ale za mě byla první půle nádherná, v druhé, kde 

jsme jednou inkasovali, jsme si tlak i šance vytvářeli, chybělo nám jen trošičku štěstíčka v 

zakončení. Jinak si myslím, že zápas se musel líbit. Tak a teď držím palce v nové sezoně 

okresního přeboru.  Díky i za trenéra za vaši přípravu. Držím palce kluci. Tomáš Jelínek

Poděkování sponzorům sedmého kulturního léta

NADACE  ČEZ,  ADAMERA,  AGROSERVIS  VIŠŇOVÉ,  AVE, 
ZEDNICTVÍ  ADÁMEK    HAVLÍK,  DIKADESIGN,  FRIGOYORK, 
RESTAURACE  GRÁTIS,  JANA  BUCHTELOVÁ,  JEDNOTA 
MORAVSKÝ KRUMLOV, ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ,  JIHOMORAVSKÝ 
KRAJ,  MORES  ELEKTRONIC,  PILA  VIŠŇOVÉ,  SALETA ANTONÍN, 
SKUPINA ČEZ, TRUCKTRANS, VEČEŘA ELEKTROMONTÁŽE


