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Městys Višňové                        Zdarma do vašich schránek                                číslo 39                                        
Úvodní slovo
Vážení občané,

Zdravím  Vás  v  čase  posvícenském,  kterému  se  budeme  těšit  tento  víkend.  Termín 

císařského  posvícení  lomí  říjen  kalendářního  roku  do  jeho  druhé  poloviny.  Ten  se  již 

začíná naplňovat a do jeho konce už mnoho nezbývá.

V čase minulého zpravodaje děti 

a studenti užívali čas prázdnin a 

my  všichni  období  léta  měsíce 

srpna.  Sportovci  místního 

fotbalového  oddílu  se 

připravovali  na  zahájení  nového 

ročníku  fotbalové  sezóny,  která 

svým  podzimními  zápasy  bude 

pokračovat  až  do  prvního 

víkendu  měsíce  listopadu.  V  té 

letošní nás reprezentuje družstvo 

starších  žáků.  Dorostenci  jsou 

zařazeni v 1. B třídě. Naši muži soupeří ve dvou družstvech. To s označením „B“ hraje 

IV.B třídu okresu. Tým „A“ týmu „kope“ okresní přebor. Z kulturních a společenských akcí 

se uskutečnila  taneční zábava s kapelou BABYLON v areálu sokolovny. Pořadateli byli 

městys  Višňové  a  fotbalisté 

tělovýchovné  jednoty.  Akce 

programově  uzavírala  Višňovské 

kulturní  léto  pro  rok  2017. 

Taneční  zábavu  se  skupinou 

ARTEMIS  pak  sportovci 

uspořádali  na  samotném  konci 

prázdnin v sobotu 2. září. Vlastní 

školní  rok  začínal  pondělkem  4. 

září.  Ten  ve  višňovské  základní 

škole pak slavnostním zahájením za účasti nejen žáků, ale i jejich rodičů a přátel školy. 

Neděle  10.  září  se  těšila  několika  významným  událostem.  V  kostele  svatého  Jana 

Křtitele  byla  totiž  udělována  svátost  biřmování  za  účasti  brněnského  biskupa  Vojtěcha 

Cikrleho  a  ještě  téhož  dopoledne  byla  požehnána  biskupem  restaurovaná  socha  sv. 

Jana Nepomuckého se svým novým pískovcovým podstavcem. Ale jsme časově zpět v 

době před posvícením,  jehož program bude stejně  jako  roky předešlé velmi pestrý. Za 

pořadatelství  fotbalistů  místní  tělovýchovné  jednoty  se  uskuteční  tradiční  zavádění 

višňovské  chasy,  kterému  předchází  stavění  máje.  Sportovci  připravují  na  sobotu 

taneční  zábavu.  Městys  na  sobotní  dopoledne  pozval  pana  Mirka  Kloudu,  který 

představí výrobky domácí zabijačky, které můžete v areálu Dvora ochutnat a zakoupit. 

Na posvícenskou neděli připravili tradičně višňovští zahrádkáři Výstavu ovoce, zeleniny, 

květin a výtvarných prací žáčků mateřské školy v přízemí nákupního střediska COOP na 

náměstí. Pro děti budou zábavu zajišťovat atrakce pana Andreje Vildomce. 

Přeji Vám krásné a radostné prožití posvícenských oslav. 

Vladimír Korek 

Kalendáře
 kalendář Jaderné elektrárny Dukovany

Městys  Višňové  obdržel  pro  domácnosti  občanů  kalendáře 

na  roky 2018 – 2019, které si můžete vyzvednout v obecní 

knihovně na č. p. 127. Kalendáře jsou zdarma. 

 Kalendář městyse Višňové

Městys  Višňové  připravuje  vydání  oblíbeného  kalendáře  pro  domácnosti  s  potřebnými 

informacemi z obce pro rok 2018. Ty budou přílohou příštího vydání zpravodaje.

Stavební místa
Městys  Višňové  i  nadále  nabízí  pro  výstavbu  rodinných  domů  stavební  pozemky  v  lokalitě 

Cihelna. Další lokalitou, která je určena k výstavbě rodinných domů, je Pod Starou horou, kde z 

projektovaných 21 stavebních pozemků  je k prodeji  ještě 7 pozemků. Na ostatních  jsou  již buď 

dokončené rodinné domy, či ve výstavbě. Žlutě označené pozemky k dispozici.

Dům s pečovatelskou službou Višňové
V  současných  dnech  byla  na  základě  požadavku 

městysi  dodána  projektová  dokumentace,  která  řeší 

způsob  provedení  zastřešení  balkonů  domu  s 

pečovatelskou  službou,  neboť  tyto  balkony  díky 

přímému  působení  povětrnostních  vlivů  velmi  trpěly. 

Provedení  tohoto  zastřešení  bude  realizováno  na 

základě této dokumentace v následujícím čase. Nově 

byl  u  domu  s  pečovatelskou  službou  umístěn 

kontejner  na  plasty.  Nyní  již  nemusí  obyvatelé  nejen 

tohoto domu s plastovým odpadem až ke kontejnerovému hnízdu u školy.

Borové dřevo 
Úřad městyse započal v současné době s těžbou měkkého palivové dřevo v části lesa v 

obecních  borovičkách.  Cena  dřeva  je  za  690  Kč/m3  včetně  DPH.  Borové  dřevo  Vám 

bude na základě objednávky přivezeno k Vaší nemovitosti. Vlastní  těžba  je prováděna 

dodavatelsky,  a  to  dle  Veřejné  vyhlášky  –  návrhu  opatření  obecné  povahy  vydanou 

Ministerstvem zemědělství ze dne 14. 9. 2017. Příležitostně se setkávám s požadavkem 

občanů na takzvanou samovýrobu dřeva v této lokalitě. Městys k tomuto způsobu těžby 

přistoupil  v  uvedené  lokalitě  před  mnoha  lety.  Výsledek  rozdělených  „tálků“  byl  však 

poněkud tristní. V přístupných místech bylo vytěženo velké množství, zatímco v částech, 

které  jsou  obtížně  přístupné,  nebylo  těženo  vůbec,  přestože  zde  byly  stromy  k  těžbě. 

Množství  vytěženého  dřeva  bylo  obtížně  dohledatelné.  Na  základě  výše  uvedených 

poznatků  byl  tento  způsob  těžby  vyhodnocen  jako  nesystematický,  obtížně 

kontrolovatelný a neekonomický.
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německá  vojska  i  přes  Višňové  směrem  na  Medlice.  K  nim  se  přidaly  rodiny  ze  všech  7 

osídlených  domů  v  obci.  Po  válce  se  vrátil  Jan  Mach  na 

hospodu zpět. Po únoru 1948 připadla celá budova Komunálu 

Moravský  Krumlov.  1.  8.  1950  byl  podnik  až  do  roku  1989 

začleněn do státního podniku Jednota. Společnost návštěvníků 

hospody  tvořili  převážně  sedláci  ze  strany  Lidové  a  členové 

jednoty  Orla.  28.  10.  1952  přebral  hospodu  v  rámci  státního  podniku  pan  Jan  Brázda  z 

Kratochvílky  u  Ivančic.  Se  svou  manželkou  Annou  vedl  Pohostinství  do  předání  synovi 

Lubošovi.  Druhá  generace  Brázdů  přebírá  podnik  do 

vlastnictví  a  předává  jej  v  roce  2017  po  meči  již  na 

generaci  třetí  –  Jiřímu  Brázdovi.  Od  roku  1990  nese 

podnik  název  "Restaurace  u  Brázdů“.  V  sále  v  prvním 

patře se slavily stovky svateb, setkání,  jubileí,  karů, dole 

se  v  neděli  po  mši  scházeli  muži  na  párek.  Někteří  z 

pamětníků  vzpomínají  na  číslo  s  živým  medvědem  nebo 

na sázku o koláčcích (knížka „O hřbitovním strašidle a  jiné pověsti  i vyprávění z  jihozápadní 

Moravy“, uvádí několikeré zmínky o hospodě u Brázdů). Vyhlášenými Brázdovými řízky a jeho 

nepřekonatelnou  svíčkovou  zůstává  hospoda  nejenom  historickým  subjektem,  ale  i  nadále 

živá. Dodnes se zde hrají karty a staví se máj, obec zde slaví pouť i posvícení se zaváděním 

párů a tancem. 

Sepsala Marie Svoradová

Zemský archív Brno

Kronika obce Višňové

Živnostenský rejstřík (Státní okresní archív Znojmo)

Martin Sklenář: O hřbitovním strašidle a jiné pověsti i vyprávění z jihozápadní Moravy, Zrcadlo 

2007

Živnostníci I.
Na podnět mých vrstevníků jsem začala vyhledávat historické údaje o živnostech v 

naší  obci.  Provozování  živností  bylo  v  Rakousku  jednotně  uzákoněno  až  v  roce 

1859, kdy byl zákonem č. 227 ř. z. ze dne 20. 12. 1859 schválen živnostenský řád. 

Rozlišoval živnosti výrobní (řemesla nebo tovární), obchodní a služby osobní. Dále 

pak  živnosti  koncesované,  řemeslné  (povinností  byl  výuční  a  pracovní  list)  a 

svobodné  (ostatní).  O  několik  let  později  byl  zřízen  institut  živnostenských 

inspektorů  (zákon  č.  117  ze  dne  16.  6.  1883).  Ti  prováděli  dohled  nad 

dodržováním živnostenských předpisů v praxi. Celé Předlitavsko  (část Rakouska 

oddělená od Uherska řekou Litavou) bylo rozděleno na 16  inspekčních okresů, z 

nichž v Čechách bylo 7 okresů, na Moravě 2  (Brno a Olomouc) a  ve Slezsku 1 

(Opava).  Poradními  orgány  ministerstva  obchodu  pak  byly:  Poradní  sbor  pro 

záležitosti  podporování  malých  živností  (od  roku  1892)  a  Státní  komise  pro 

stanovení obchodních hodnot (od roku 1877), provádějící rozbory a statistiky cen. 

Pod  ministerstvo  spravedlnosti  spadaly  v  rámci  soudnictví  i  živnostenské  a 

obchodní soudy. Do roku 1860 jsou vedené záznamy o živnostech z pozemkových 

knih  nejednotné,  a  ne  zcela  spolehlivé.  Spolehlivé  údaje  poskytují  živnostenské 

rejstříky, které jsou k nahlédnutí ve Stáním okresním archívu Znojmo (18601946). 

Zde  pod  názvem  Gast  und  Schenkgewerbe  (z  něm.  Hospodská  a  nálevní  živnost)  jsou 

uvedeny hospody dvě: Johann Robiček (17. 2. 1885) a Antonín Kolář (28. 8. 1902). Ale co 

bylo  před  tím?  Z  Pozemkové  knihy  2142  Zemského  archívu  se  dočteme,  že  1785  byl  na 

čísle 29 hospodský, nájemce panské hospody, Franz Robicek. Opis kupní smlouvy č. 29 na 

straně  52  téže  knihy  dokazuje,  že  Franz  Robiczek  sepsal  2.  9.  1793  s  novým  pánem  na 

Višňovém  Mylordem  Hrabětem  Rudolfem  Taaffe  smlouvu  novou.  Přepis  jména  Robiczek, 

Roubíček,  Robiček  se  vyskytuje  v  několika  variacích.  Cituji  z  výše  uvedeného  opisu 

smlouvy:  „Koupě  31.  12.  1785  od  vrchnosti  panskou  hospodu  se  všemi  přináležejícími 

částmi gruntu s jedinou kupní cenou 300 zlatých rýnských věcně 300 franků se vším v ruce 

kupní smlouvou zjištěno se závazkem poctivě, zejména ale samozřejmě roční poctivý stav 

celý  v  úřadě  panském  –  100  franků,  připojil  čtvrtletně  25  fr,  vojenští  důstojníci  potřebu 

bydlení  po  25  krejcarech  v  dodávkách  pokladně,  vyrovnání  závazku  a  služné  bude  mít  a 

zaplacení uvedenou kupní dohodu hodnotu s odevzdání Neumannu. 

k dnešnímu dni     151 franků                 

a od 31.12.1785   149 franků

                           

celkem                  300 franků......“

Dále smlouva obsahuje následujících pět bodů, týkajících se případného neplacení, odvodu 

pensijnímu úřadu nebo odvodů běžné desetiny „...přirozeně poslušně do panské stodoly...“  

Franz Roubíček byl vystřídán dalšími potomky svého rodu. Panská hospoda změnila název 

na Zájezdní hostinec. V roce 1903 byla hospoda pronajata Ignáci Javůrkovi z Třebíče, na něj 

navázal  Martin  Laštovička  1908    1911.  O  provozu  hospody  této  doby  nemáme  žádné 

záznamy.  Další  léta,  až  do  nešťastného  úrazu,  kdy  13.  02.  1937  při  cestě  s  vínem  ze 

Znojma,  spadl  Franz  Roubíček  z  vozu  a  svému  zraněni  20.  2.  1935  v  nemocnici  u 

Milosrdných  bratří  v  Brně  po  amputaci  nohy  podlehl,  se  stává  vlastníkem,  vdova  Karla 

Roubíčková,  která  12.  2.  1938    pronajímá  hospodu  Janu  Machovi,  hospodskému  a 

řezníkovi. Poslední potomek rodu Roubíčků, pan Milan Roubíček zemřel v roce 2017 v Brně 

bez potomků. 25. 11. 1942 došlo nařízením Německého pozemkového úřadu k vystěhování 

rodiny  Machovy  z  hospody: 

„Vystěhovaní  si  mohou  vzít 

pouze nábytek, šatstvo a zásoby 

potravin  pouze  na  jeden  měsíc. 

Veškerý  živý  a  mrtvý  inventář 

zanechat  v  domech  a  tyto  až  do 

příchodu  německých  usedlíků 

spravovati.“    Ve  višňovské 

kronice  najdeme  popis  událostí 

páterem  Jakubem  Řezníčkem: 

„11.  12.1942  přijeli  autobusem 

noví  usedlíci  Besarábci  z 

Dobrudže  (pozn.  území  kolem 

Dunajské  delty  na  hranici 

Rumunska  a  Bulharska)  a  na 

hospodu  byl  dosazen  Gabriel  /

Augustin  Riehl.  Chovali  se  k 

českým  lidem  nevlídně, 

povzneseně,  hospodářství  málo 

rozuměli.  Když  později  poznali, 

že  německá  armáda  na  všech 

frontách  ustupuje,  jejich  chování 

se  změnilo,  byli  vlídnější.“ 

Koncem  dubna  1945,  po 

osvobození  Brna,  odcházela 

Višňovské kulturní léto 2017
Višňovské kulturní léto 2017 nadobro skončilo. Jeho zakončením byla taneční zábava, kterou 

pořádal městys Višňové ve spolupráci  s  tělovýchovnou  jednotou. Termínem byla sobota 26. 

srpna  a  příjemné  letní  počasí  umožnilo,  abychom  využili  letního  areálu  vedle  sokolovny. 

Hudbu  svou  produkcí  zajišťovala  rocková  kapela,  která  je  legendou    skupina  BABYLON, 

která v příštím roce oslaví 40 let své hudební produkce. A tak večer se nesl v duchu hitových 

skladeb 70. a 80. let. Letní atmosféra, příjemné prostředí, kvalitní hudební produkce se staly 

zárukou důstojného zakončení višňovského kulturního léta. 
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Výjezdy JSDH Višňové
14.08.2017, 20:07:43  TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – TVOŘIHRÁZ

29.08.2017, 14:31:27  TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU – VÍTONICE

30.08.2017, 17:57:09  POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – HORNÍ DUNAJOVICE

31.08.2017, 15:32:57  TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – TAVÍKOVICE

31.08.2017, 17:00:50  TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – ŽEROTICE

01.09.2017, 21:59:09  TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – ŽEROTICE

09.09.2017, 18:53:35  POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – SKALICE

14.09.2017, 16:49:49  TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU – ŽEROTICE

29.09.2017, 14:15:08  ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – Z VODY – HORNÍ DUNAJOVICE

Pavel Havelka

SDH a JSDH Višňové

Zajímá vás  více  informací o našich hasičích    navštivte web: hasici.visnove.cz. Nebo se chcete  k 

nám přidat? Přijďte mezi nás.

Třetí etapa rekonstrukce požární 
zbrojnice

Třetí  a  závěrečná  etapa 

rekonstrukce  požární 

zbrojnice  financovaná  z 

dotace  Jihomoravského 

kraje se rozjela výměnou 

garážových  vrat. 

Potřebné  stavební 

úpravy  (zvětšení  otvoru 

a  zapravení)  pro  tyto 

vrata  provedla  firma 

Adámek  Havlík. Další práce začaly po výběrovém řízení. Výtěznou firmou se stala 

Valdastav  s.r.o. A  firma  již  provedla  vybetonování  garáží.  V  současné  době  začaly 

práce na zateplení budovy. Následovat bude fasáda a prostor kolem hasičárny. 

U příležitosti biřmování a žehnání opravené 
sochy sv. Jana Nepomuckého naši 
hasičárnu navštívil Mons. ThLic. Vojtěch 
Cikrle, biskup brněnský
Ten  po  všech  obřadech  projevil  zájem  zhlédnout  naši  požární  zbrojnici.  Hasiči  ho 

seznámili  se  svým  vybavením,  výzbrojí,  výstrojí,  zásahovými  automobily,  se  vším, 

co práce hasiče znamená a obsahuje.

Starosta městyse Mgr. Vladimír Korek podepsal 3. 
10. 2017 smlouvu s firmou Wiss Czech na dodávku 
naší nové požární velkokapacitní cisterny. Za 6 
měsíců (3. 4. 2018) se můžeme těšit na nové vozidlo. 
Přesně tak dlouho má firma Wiss Czech a. s. na 
výrobu vozidla.

V požární zbrojnici ve Višňovém se sešli 
zasloužilí hasiči okresu Znojmo

Milými hosty byli – znojemský starosta Vlastimil Gabrhel, za HZS Radek Chromý – ředitel územního 

odboru  Znojmo,  krajský  vedoucí  Klubu  zasloužilých  hasičů  Ladislav  Švejda  a  starosta  Višňové 

Vladimír  Korek.  Členy  klubu  zasloužilých  hasičů  se  stávají  dobrovolní  hasiči  po  šedesátce,  kteří   

pracovali v okrsku nebo v okresním sdružení hasičů. Setkání ve Višňovém bylo již sedmnácté v řadě 

a neslo se v přátelské a pohodové atmosféře.

Záchrana labutě zamotané do vlasce Znojemský starosta Vlastimil Gabrhel

Silnice II/400 
V  I.  polovině  září  byla  na  základě  objednávky  Správy  a  údržby  silnic  Znojmo  provedena  firmou  M  –  Silnice  oprava  části 

silnice – jednoho pruhu v úseku kolem bývalého zdravotního střediska a obecního domu. Nová silnice má svůj pevný základ 

nazývaný „kufrem“ a je odpovídajícím způsobem vyspádovaná. Následně na základě stanoviska Odboru dopravy Městského 

úřadu  Znojmo,  jak  bylo  uvedeno  v  minulém  vydání 

Višňovského  zpravodaje,  bylo  provedeno  technické  řešení 

křižovatky mezi Novou ulicí ústící u bytovek na silnici II/400. V 

těchto  dnech  provedla  firma  VHS  plus  Znojmo  na  základě 

reklamací  opravy  zaasfaltování  roštů  dešťové  kanalizace  v 

úseku  stavební  akce  Chodník  a  dešťová  kanalizace  u 

zdravotního střediska, kterou uvedená firma prováděla. Za 

potřebné  považuji  v  tomto  článečku  uvést  i  vyjádření 

vedoucího  Oblasti  SÚS  Znojmo  Ing.  Kosíka,  který 

reagoval na náš podnět  týkající se bezpečnosti provozu 

na  křižovatce  silnic  II/400  a  II/398,  tzv.  „Trstěnická 

křižovatka“,  kdy  přislíbil  provést  v  úvodu  příštího  roku 

dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti této křižovatky. 

Současně uvedl, že se začíná připravovat dokumentace 

pro řešení této křižovatky kruhovým objezdem. K tomu je 

však  potřebná  vstřícnost  soukromých  majitelů  přilehlých 

pozemků. 
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Fasáda domu č. p. 200
V těchto dnech byla ukončena další stavební akce, kterou byla nová fasáda na budově č. p. 200 

– budova bývalé spořitelny. Vedle nové fasády s provedením zateplení zde byly osazeny i nové 

vstupní  plastové  dveře.  Okna  dostala  parapety  a  střecha,  která  prošla  běžnou  pokrývačskou 

opravou, dostala nové okapy. Novou fasádu dostala i stěna bývalé kotelny MŠ. Stavební práce 

provádělo Zednictví Josef Adámek Višňové. 

Žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého

Žehnání  sochy  sv.  Jana  Nepomuckého  V  neděli  10.  září  v  11.00  hodin  byla  slavnostně 

požehnána  zrestaurovaná  litinová  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  brněnským  biskupem 

Vojtěchem  Cikrlem.  Litinová  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  na  kamenném  podstavci  při 

příjezdu  do  Višňové  od  Miroslavi  nebyla  až  takovou  chloubou,  ale  spíše  upozorňovala 

svým  výrazným  poškozením.  V  roce  2015  se  díky  dobrovolnému  vstupnému  v  průběhu 

Višňovského kulturního léta vybralo úctyhodných 36.540,– Kč na její restaurování. Dotaci z 

Ministerstva kultury, o kterou jsme opakovaně požádali, jsme obdrželi až v roce 2017, a to 

ve výši 100.000,–. Na základě uzavřených smluv odvezla Radka Levínská litinovou sochu 

světce  do  svého  ateliéru,  kde  pracovala  na  jeho  opravách  a  restaurování.  René  Vlasák 

připravoval  repliku  pískovcového  kamene,  neboť  původní  byl  v  zoufalém  stavu. 

Restauroval  pouze  hlavu  a  patu  kamenného  podstavce.  Na  začátku  září  byl  sv.  Jan 

Nepomucký kompletován v restaurované podobě na své původní místo. Provedeny byly i 

úpravy  terénu,  na  čemž  se  podíleli  jak  pracovníci  obce,  tak  i  manželé  Buchtelovi,  kteří 

vlastní  přilehlý  rodinný  dům.  V  neděli  10.  září  brněnský  biskup  Vojtěch  Cikrle  uděloval 

svátost biřmování v kostele sv. Jana Křtitele ve Višňovém. V 11 hodin se sešli občané u 

zrestaurované  sochy  sv.  Jana  Nepomuckého.  Po  úvodních  slovech  starosty  Vladimíra 

Korka  přednesli  svá  vyjádření  a  sdělení  restaurátoři  pan  René  Vlasák  a  paní  Radka 

Levínská. Následně promluvil  biskup Vojtěch Cikrle,  který  sochu sv.  Jana Nepomuckého 

za  účasti  višňovského  kněze  otce  Pavla  Kloučka  požehnal.  Následně  biskup  navštívil 

hasiče  v  hasičské  zbrojnici,  kde  ocenil  jejich  záslužnou  práci,  připravenost  a  prohlédl  si 

jejich  vybavení.  Práci  hasičů  představil  místostarosta  Pavel  Havelka.  Tímto 

restaurátorským dílem na soše sv.  Jana Nepomuckého  tak městys Višňové má všechny 

sochy, které  jsou historií po obci  rozmístěny, v odpovídajícím stavu, ve stavu, který si po 

letech strádání plně zasluhují.

Chovatelé zvířectva
Višňovští  chovatelé  drobného  zvířectva  vyzývají  ostatní,  kteří  mají  zájem  a  chuť,  aby  zde  ve 

Višňovém vznikl po několika  letech spolek chovatelů, který by navázal na významné 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. 

Poděkování občanům za vyklizení prostorů za 
stodolami
Za všechny višňovské občany chci vyjádřit poděkování majitelům nemovitostí za  to, že udělali 

pořádek a vyklidili obecní pozemek za stodolami. 

Plán kulturního akcí
Říjen

 Tradiční posvícení TJ, ÚM – 13. a 15. 10.   

. Stavění máje TJ – 13. 10. 

. Domácí zabijačka ÚM – 14. 10.

. Taneční zábava                  TJ – 14. 10.

. Zvaní chasou na zavádění   TJ – 15. 10. 

. Tradiční zavádění  TJ  15. 10.

. Výstava ovoce, zeleniny a květin  ČZS – 15. 10.

Listopad

  Valná hromada Honebního společenstva                 MS – 11. 11.

  Den vzpomínek (válečných veteránů) ÚM, FÚ – 12. 11.

  Vánoční výzdoba obce ÚM

Prosinec

  Výročí 100 let narození P. Františka Adámka

. mše ve farním kostele 2. 12. v 10.00 hod. 

 20. vánoční koncert ZŠ a MŠ  ZŠ, MŠ – 10. 12. 

  Štěpánský halový fotbalový turnaj, taneční zábava TJ – 26. 12.

  Vánoční koncert višňovské SCHOLY M, FÚ  26. 12.

  Rozloučení s rokem na náměstí             Občané – 31. 12.

Práce údržby obce
Z ranku pracovníků údržby obce bych chtěl v úvodu velmi poděkovat za odvedenou kvalitní 

práci panu Josefu Kapounkovi, pracovníkovi, který v těchto dnech odešel do důchodu. Za 

údržbu obce bych zde chtěl především vyzdvihnout a zdůraznit některé vykonané práce. 

Tou  první  je  provedení  terénních  úprav  na  dětském  hřišti  MŠ  za  zdravotním  střediskem, 

kde  bylo  třeba  navést  zeminu,  upravit,  urovnat  povrch.  Následně  pracovníci  oseli  nově 

upravené plochy travou. Další významnou záležitostí byl úklid prostorů Ovčírny, především 

kolem kontejnerového hnízda, kde bylo množství povalujícího se odpadu. Potřebné bylo  i 

řádně  uklidit  a  pozametat  přilehlé  plochy.  Pracovníci  údržby  pokračovali  i  v  drobných 

opravách chodníků na místech, které si to nejvíce vyžadují. Jedná se především o úseky, 

kde  chodníkové  dlaždice  jsou  nejvíce  sedlé,  protože  v  těchto  místech  jsou  chodníky 

přejížděny vozidly nebo na nich vozidla parkují. Chodníky všeobecně nejsou koncipované 

na to, aby je vozidla přejížděla, parkovala na nich. V případě, že jsou z dlaždic 30 x 30 cm, 

pak se začnou okamžitě  lámat. Byla provedena  likvidace skládky u garáží  za hřbitovem. 

Původní místo, které sloužilo pro odkládání bioodpadu tvořeného větvemi stromů, keři, se 

postupně  změnilo  v  odpadní  směs.  Po  úplném  vyčištění  tohoto  místa  zde  platí  zákaz 

ukládání  jakéhokoliv  odpadu.  Se  začátkem  nového  školního  roku  nově  vymalovaly 

pracovnice  údržby  autobusovou 

čekárnu  na  náměstí,  byly  zde 

provedeny  i  opravy  obkladačské. 

Pracovníci  údržby  se  starají  a 

udržují  vzhled  obce.  To  přinášelo 

sečení  travnatých  ploch  a  struh  v 

období, kdy se konečně rozpršelo; 

pečují o veřejná prostranství, která 

opakovaně  zametají  a  vyhrabují. 

Pečují o to, aby poměrně hustá síť 

odpadních  košů  byla  vyvážena.  I 

přesto však musí sbírat odpadky po těch, kteří  je nedokáží vhodit do košů, ale „stelou“ je 

přímo  pod  sebe.  Nechci  zde  jmenovat  místa,  kde  je  situace  nejhorší,  ale  jedná  se  o 

dlouhodobě shodné oblasti. Svoji péči vyžadují i místa jako vyhlídka na Staré hoře, hřbitov. 

Provoz sběrného místa se současným objemem uložení odpadu přináší svoji náročnost.   

Všeobecně chci pracovníky za tuto péči o vzhled obce ocenit, neboť se jedná o náročnou 

opakující se práci bez vidiny konce.  
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ŠKOLA OPĚT ODSTARTOVALA
4.  září  zahájilo  školní  rok  2017/2018  157  žáků  v 

základní škole a 40 dětí ve škole mateřské. Na děti se 

těšilo 35 pracovníků  (pedagogických  i  správních),  kteří 

se  na  jejich  příchod  pečlivě  připravovali  již  o 

prázdninách.  Výsledkem  jejich  snažení  byla  mimo  jiné 

zrekonstruovaná  třída  Sluníček  a  školní  tělocvična. 

První  a  třetí  třída  byla  vybavena  interaktivními 

prostředky  (tabule  a  dotykový  panel),  na  chodbách  2. 

stupně  se  objevily  sedací  koutky.  Ke  zlepšení 

informovanosti  jistě  přispěje  nová  podoba  webových 

stránek.  I  ve  vzdělávání  čekalo  na  děti  i  jejich  rodiče 

několik změn. Jednou z nich  je zavedení povinné docházky předškoláků do mateřské školy, což nás vedlo k 

rozšíření  informačního  systému  EDOOKIT  do  této 

složky organizace. Novinkou pro žáky druhého stupně je 

zařazení do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko 

do škol.

I  v  letošním  školním  roce  působí  škola  v  několika 

projektech. Ten  první  nese  název  „Škola  pro  všechny“, 

jehož  hlavním  cílem  je  vytvoření  přívětivého  prostředí 

pro  vzdělávání  všech  žáků.  Druhým  rokem  pokračuje 

také projekt „Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ Višňové“, 

díky  němuž  mohou  děti  navštěvovat  Klub  zábavné 

logiky  a  deskových  her  a  jsou  podporovány  v  oblasti 

školní  úspěšnosti.  Třetím  pokračujícím  projektem  je  „Čerstvý  vítr  z  hor“,  který  podporuje  bádání  žáků  v 

přírodovědných předmětech. Novinkou, která se  teprve 

rozbíhá,  je projekt  „Podnikavostí k udržitelnému rozvoji 

JMK“.  Jedná  se  o  podporu  výuky  podnikavosti,  kterou 

má  naše  škola  již  několik  let  ve  svém  vzdělávacím 

programu.  Přestože  od  začátku  školního  roku  uběhlo 

teprve  pět  týdnů,  ve  škole  se  toho  již  mnoho  událo. 

Můžete se o tom dočíst v přiloženém měsíčníku OKNO 

do višňovské školy.

Přejeme Vám hezký podzim a těšíme se na setkávání s 

Vámi.

vedení školy

„VĚDA JE ZÁBAVA“, ANEB BÁDÁME V 
MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po loňském úspěchu „Barvohrátek“, o kterých jsme informovali v minulých 

číslech  zpravodaje,  jsme  do  našeho  vzdělávacího  programu  zařadili 

projektové dny zaměřené na přírodovědu, které budou realizovány každý 

měsíc. V září se uskutečnil první z nich, a to Hrajeme si s horninami. Děti 

při  pobytu  venku  sbíraly  různé  horniny,  třídili  je  podle  zrnitosti  a  hustoty, 

zkoumaly jejich sypkost, rozpustnost ve vodě a další vlastnosti. Po návratu 

do  tříd  s  tímto  materiálem  výtvarně  pohrály,  kreslily  pískem  pomocí 

kornoutu a vytvářely mozaiku. Na závěr jsme si popovídali o využití hornin 

v běžném životě. Všem se tento den velice líbil a už se těšíme na další.

Hana Koubková
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Svazek obcí Moravia
Na  základě  podpory  JMK  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.

Dětské hřiště mateřské školy
Na přelomu srpna a září byla dokončena stavební akce opravy dětského hřišti mateřské 

školy  v  prostoru  za  bývalým  zdravotním  střediskem. Tento  prostor  v  průběhu  školního 

roku pravidelně využívá čtyřicet dětí přihlášených do naší višňovské mateřské školy. Na 

základě  výběrového  řízení  zde  byla  firmou  Valdastav  položena  nová  dlažba,  která 

nahradila  staré  nerovné  betony  a  zvlněnou  chodníkovou  dlažbu.  Nově  zde  vznikla 

jednotná  plocha  více  než  150  čtverečných  metrů  umožňující  nejen  dětskou  hru,  ale  i 

jízdu  na  koloběžkách  a  jiných  kolečkových  hračkách.  Následně  zde  pracovníci  obce 

provedli významné terénní úpravy s výsevem nových travnatých ploch, které navazují na 

předlážděné  plochy  a  dorovnávají  okolní  terén.  Úroveň  kvality  a  připravenosti  se  toto 

dětské hřiště významně posunulo kupředu. Jsme přesvědčeni,  že  tento krok přispěje k 

tomu,  aby  zde  děti  mohly  lépe  využívat  čas  určený  k  jejich  hrám  s  cílem  jejich 

všeobecného rozvoje.

Místní poplatky za odpad roku 2017
Místní  poplatky  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 jsou splatné do 31. 

12.  2017.  Přesto  však  Vás  žádáme  včas  o  řádnou  úhradu.  Případné 

nepříjemnosti s nezaplacením jsou zcela zbytečné.

Dětské hřiště Pod Starou horou
V těchto dnech probíhá montáž a stavební úpravy Dětského hřiště Pod Starou horou, které, jak již bylo dříve uvedeno, 

nahradí  dětské  hřiště,  které  se  nacházelo  naproti  benzině.  Byly  provedeny  úpravy  terénu,  na  které  navázala  firma 

montáží dětských prvků. V dalším kroku budou provedeny dopadové plochy pro  tyto herní prvky. Dětské hřiště bude 

oplocené.

REVIZE V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Oznamujeme  čtenářům,  že  z  důvodu  provádění  pravidelné  revize  knihovního 

fondu, kterou je knihovna povinna vykonávat na základě zákonného  nařízení ,  

bude  knihovna  ve  dnech    od  16.  do    23.  října  2017  pro  veřejnost  uzavřena. 

Účelem  revize  je  zjistit,  zda  odpovídá  evidence    fondu,  kterou  provozovatel 

knihovny  povinně  vede,  jeho  skutečnému  stavu.  Revize  knihovního  fondu  je 

tedy  prostředkem  k  tomu,  aby  knihovna  v  zákonem  stanovených  intervalech 

pravidelně  zjišťovala  rozsah  a  také  stav  svého    fondu.  Knihovna  samozřejmě 

sleduje jeho stav průběžně, už proto, že o něj musí pečovat, jak to ukládá zákon 

o  knihovnictví,  neboť  nese,  mimo  jiné,  povinnost  chránit  knihovní  fond  před 

odcizením  a  poškozením.  Děkujeme  za 

pochopení.        Jarmila Šnáblová



Višňovský zpravodaj

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.
Reklamní předměty
                      Na úřadu městyse si můžete zakoupit hrnek s 
potiskem koláže fotografií městyse Višňového. Cena je 200 Kč. 
Sběratelé mají možnost si koupit pamětní minci „120 let SDH 
Višňové“ za 100, Kč.
                      V obecní knihovně si můžete zakoupit 
fotografickou knihu Městys Višňové. Cena je 360, Kč. Kniha 
byla vydaná k výročí 780 let od první písemné zmínky o obci v 
roce 2014.
                      V Cyklopenzionu si můžete zakoupit kreslenou 

turistickou mapu Brno venkov JIH. 
Cena mapy je 50 Kč.  Dále zde 
můžete zakoupit i turistickou 
známku „Višňové“. Její cena je 30, 
Kč.

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.
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Odpadové hospodářství 
Sběrné  místo  Višňové  bude  do  čtvrtka  16.  listopadu  otevřeno  každý  pátek  od  15.00  do  17.00  hod.  Pro 

vysvětlenou:  čtvrtek  16.  listopadu  nahrazuje  páteční  státní  svátek.  Následně  bude  otevřeno  dle  zimního 

čtrnácti  denního  cyklu,  a  to  1.  prosince,  další  termín  je  15.  prosinec,  který  je  současně  i  posledním  v 

letošním roce. Jsme velmi rádi, že využíváte možnosti uložení odpadů na sběrném místě, přesto však Vás 

žádáme, abyste využívali časového termínu pro veřejnost. Odpad uložený před branou práci ztěžuje, odpad 

přehozený přes plot práci komplikuje. Obracím se na Vás občany v záležitostech nebezpečného odpadu. 

Firma AVE Třebíč provede dne 24. listopadu odvoz:

 Olověných akumulátorů včetně elektrolytu,

 Barev v uzavřených nádobách, plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje,

 Plasty automobilového průmyslu, novodurové roury, 

 Podlahové krytiny,

 Opotřebované pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové),

ze  sběrného  místa  před  zimním  obdobím.  Uvítáme,  když  před  zimou  tzv.  „vyčistíme  dvůr“,  a  sklad 

nebezpečného odpadu bude na zimní období vyvezený.  Samozřejmostí  je, že na zde můžete uložit další 

nebezpečný odpad, především elektroodpad, zářivková tělesa atd. Další informací, kterou je mou povinností 

Vám  dát  na  vědomí  je  skutečnost,  že  polystyren  patří  do  odpadu  plastů  (několikrát  opakovaný  dotaz  ze 

strany občanů).  Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně krabic pro 

spotřební  elektroniku.  Pozor  ale  na  polystyren,  který  byl  použit  jako  stavební  izolace.  Pokud  je  na  něm 

omítka, pak do plastů nepatří a měl by se vyhodit jako stavební odpad. Rád bych tedy upozornil na některé 

mylné výklady ukládání odpadů: Musí to být dokonale čisté. Do kontejnerů na směs plastů je možné kromě 

PET láhví vhazovat často také fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků z 

plastů.  Včetně  obalů  od  potravin,  pokud  v  nich  nejsou  zbytky  jídla.  Častým  omylem  je,  že  tyto  plastové 

odpady musí být dokonale čisté. Nemusí. Drobné znečištění plastových obalů nevadí. Je však dobré mít na 

paměti,  že  mastnota  a  zbytky  obsahu  omezují  recyklaci  vytříděných  obalů.  Problémem  je  mastnota. 

Plastovou  lahev od rostlinného oleje  je potřeba pořádně vymýt. Do plastů patří  tento obal až po pečlivém 

vymytí teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí. Pokud někdo nechce lahev od oleje vymývat, ať ji raději 

dá do směsného odpadu. Proto je lepší před vhozením do žlutého kontejneru vymýt nebo alespoň pořádně 

vyškrábat  i  plastový  kelímek od  jogurtu. Naopak  se není  třeba bát  do  tříděného odpadu vyhodit  prázdné 

obaly  od  mýdel  nebo  šamponů  a  dalšího  běžného  drogistického  zboží.  Obaly  od  žíravin,  barev  a  jiných 

nebezpečných  látek  do  žlutého  kontejneru  nepatří  vůbec.  Stejně  jako  podlahové  krytiny  z  PVC  či 

novodurové trubky. Zrcadlo není sklo. Poznat, jaký obal je ze skla, asi nedělá problém nikomu. Sklo patří do 

zeleného kontejneru, u nás se třídí zvlášť  i čiré sklo, které patří do bílého kontejneru. Vhodit do zeleného 

kontejneru  můžete  také  tabulové  sklo  z  oken  a  ze  dveří. Autosklo  už  do  něj  ale  nepatří. Ani  zlacená  a 

pokovená skla, a tedy ani zrcadla. Pokovení dělá při tavení skla problémy. Také s keramikou a porcelánem 

si  při  recyklaci  ve  sklárnách  neporadí.  Takže  rozbitou  keramickou  mísu  a  slepé  zrcadlo  vyhoďte  do 

směsného odpadu. Plato od vajec nepatří do papíru. Většina z nás by karton od vajíček s čistým svědomím 

vhodila do modrého kontejneru určeného ke sběru papíru. Jenže papírové obaly od vajec už se dost dobře 

recyklovat nedají. Jsou sice z papíru, ale  již  tolikrát  recyklovaného, že  jde o poslední uplatnění hmoty. Je 

proto  lepší  je vyhodit do směsného odpadu. Nebo  ještě  lépe zkompostovat. Podobné  je  to s  roličkami od 

toaletního papíru. Papír  lze totiž recyklovat pouze sedmkrát. Poté už  je  jeho vlákno příliš krátké a nelze z 

něj  papír  opět  vyrobit. V případě obalu od  vajíček a  ruliček od papíru proto nemusíme být  ve  třídění  tak 

svědomití. Můžeme pro ně najít jiné uplatnění a použít je třeba na jaře jako provizorní květináčky na sadbu. 

Papírové kapesníky nemohu házet do papíru. Papírové kapesníčky  jsou sice z kvalitního papíru, po  jejich 

použití ale do kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří. Recyklaci papíru navíc ztěžuje  jakékoli 

znečištění,  a  proto  není  vhodné  do  modrého  kontejneru  obecně  vhazovat  mastné  nebo  jinak  zašpiněné 

papírové obaly. Nepatří  do něj ani  laminovaný a voskovaný papír. Papírové pleny většinou kromě papíru 

obsahují  také plast. Proto do kontejneru na papír nepatří ani  ty nepoužité. Všechny věci výše popisované 

mají  přijít  do  popelnice.  Obálka  s  okýnkem  do  papíru  patří.  Naopak,  sběru  papíru  nijak  nevadí  obálky  s 

fóliovými okénky ani papír s kancelářskými sponkami, během dalšího zpracování vytříděného papíru dojde 

k  jejich  oddělení. Akorát  z  bublinkové  obálky  je  dobré  odstranit  plastový  vnitřek.  Je  to  operace  na  pár 

sekund. Žádné nebezpečné odpady doma nemáme? Pokud je na obalu nebo výrobku symbol přeškrtnuté 

popelnice, obal nepatří do žádného kontejneru, ani do toho na směsný odpad. Jedná se totiž o nebezpečný 

odpad,  jeho  konkrétní  nebezpečné  vlastnosti  popisují  další  grafické  symboly  v  oranžovém  poli,  například 

lebka nebo symbol ohně. K takovým a v domácnostech běžně se vyskytujícím nebezpečným odpadům patří 

třeba  elektroodpad  nebo  nedobrané  či  prošlé  léky  všeho  druhu.  Pokud  skončí  v  koši  nebo  v  záchodové 

míse,  mohou  kontaminovat  vodu  či  půdu. Ani  čistírny  odpadních  vod  si  totiž  s  kontaminovanou  vodou 

nemusejí stoprocentně poradit. Léky je nejsnazší odnést zpátky do lékárny, v některých od vás převezmou i 

použitý  zdravotnický materiál. S  léky můžete  rovněž  zamířit  do  sběrného místa. Nebezpečným odpadem 

jsou  také zbytky syntetických barev,  ředidel,  lepidel,  laků, nátěrů a mořidel  i  jejich obaly. Často mají hned 

několik nebezpečných vlastností. Dráždivé či jedovaté látky obsahují i některé čisticí a úklidové prostředky. 

Jak  naložit  s  obalem  obsahujícím  zbytky  těchto  látek  se  dozvíte  na  etiketě.  Další  důležitou  informací  v 

oblasti  bioodpadu  je  zákaz  jakéhokoliv  skládkování  stromů,  větví,  tújí  či  jakéhokoliv  jiného  odpadu  v 

prostoru  za  garážemi.  Biologický  odpad  můžete  uložit  na  sběrném  místě,  kde  jsme  pro  uvedené  větve, 

stromoví a keřoví vyčlenili místo pro jejich další zpracování – drcení. Bioodpad – části rostlin, traviny apod. 

ukládáme do kontejnerů k tomu určeným. Opakovaně se nám však stalo, že do těchto kontejnerů nám kdosi 

naházel větve stromů. Jak jsem uvedl jedná se o druh bioodpadu, který musí projít  ještě fází drcení, tudíž 

musí být uložen na místo k tomu určené nikoliv do kontejneru určenému přímo ke kompostování. Poslední 

zmínka patří svozu velkoobjemného odpadu, který proběhl 5. října. Projevila se velmi pozitivně skutečnost, 

že velkoobjemný odpad můžete uložit již v průběhu času na sběrném místě. Tudíž již nebyly k vidění velké 

hromady odpadu na daných místech. 

Vodovod, kanalizace a čistírna 
odpadních vod v městysi Višňové – 
příspěvková organizace
Informace

V  těchto  dnech,  kdy  dostáváte  do  rukou  tento  zpravodaj,  jsou  prováděny 

mimořádně  odečty  stavů  vodoměrů.  Faktury  za  vodné  a  stočné  vám  budou 

doručeny  do  schránek,  případně  na  emaily,  během  měsíce  listopadu.  Ze 

SIPA bude vodné a stočné strženo v prosinci.

Důvodem  dřívějších  mimořádných  odečtů  jsou  probíhající  práce  na  čerpací 

stanici vodovodu. Ve druhé polovině října zde proběhnou hlavní práce v rámci 

plánované  výměny  elektroinstalace  včetně  výměny  napájecího  rozvaděče, 

výměna  čerpadla  a  výměna  tlakové  nádoby.  Práce  jsou  o  to  náročnější, 

protože  musí  proběhnout  bez  vlivu  na  dodávky  vody  pro  městys  Višňové  a 

obec Medlice.

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                              Hynek Čada

email: perla.di@seznam.cz email: cov@visnove.cz

mobil: 724 760 547                mobil: 602 540 205

Rybník Jiřice
V  srpnu  byl  dokončen  rybník  v  Jiřícich,  který  budovala  firmy  Kavyl  pro 

objednatele Lesy ČR. Nádherné dílo bylo dokončeno. V současné době však 

díky suchým časům chybí potoku Skaličce síla, aby tento rybník naplnila.

Nový a rozšířený mostek v Dědině
Do konce letošního roku bude provedena stavba nového rozšířeného mostku 

pro pěší u kina. V době této stavby nebude tento mostek po nezbytně nutnou 

dobu průchozí.



Višňovský zpravodaj Strana 8

VÝSLEDEK ZÁPASU MUŽŮ 
„A“
Višňové „A“ – Suchohrdly u Zn. 3 : 0 (1 : 0) 

STŘELCI:  Indra  Tomáš  1x,  CAHA  ROMAN 

1x, Adámek Petr 1x (gólman přes celé hřiště 

z  výkopu).  SESTAVA: Adámek  Petr,  Novák 

Marek,  Adámek  Václav  ml.,  Caha  Roman, 

Havlík  Jakub,  Březina  Roman,  Čech  Petr, 

Indra Tomáš ©, Buchta Jakub, Adámek Josef, Adámek Jiří. NÁHRADNÍCI: Brodík Rostislav, Indra 

Lukáš, Adámek  Dominik,  Sucháček  Jakub.  TRENÉŘI:  Bulín  Václav  a  asistent  Jelínek  Tomáš. 

Kluci, když jsme sledovali z lavičky, jak na nás „Sušky“ leží a tlačí nás, neviděl jsem to dobře, ale 

vy jste bojovali a dokázali jste se jim vzepřít. Byli jste to vy, kdo dal první gól špičkou  premiéra 

kapitána  „Poštáka“.  Škoda  té  druhé  šance,  to  by  byla  paráda.  Jsem  rád  že  jste  zvládli  i 

rozhodčího,  který podle mě by už měl mít  zakázáno pískat. Už vůbec ne okres, …  teda až na 

„Jukyna“  (červená  kartička  a  doprovodný  komentář  jako  z  filmu  Okresní  Přebor).  Druhá  půle 

bojovnost. A jak kluci říkali „Cahoušovi“: „Běž sááám!“. Tak šel a šel až na brankovou čáru. Někde 

u malého vápna byl tak rychle, že neměl komu přihrát. Prostě propálil gólmana na jeho tyčku. 2:0. 

A  vrchol  všeho  gól  brankáře.  Náš  „Kanik“  dal  tak  dlouhý  výkop,  že  to  překvapilo  hostujícího 

gólmana. Ten  si  balon  nechal  zapadnout  za  záda  do  branky    3:0.  Držím  palce  kluci  v  dalším 

zápase. Musíme už pořád bodovat naplno!

1 Hostim     9 5 2 2 31:24 17

2 Únanov A 9 5 1 3 32:16 16

3 Dobšice B 9 5 1 3 26:19 16

4 Starý Petřín 9 4 4 1 24:19 16

5 Jezeřany A 9 5 1 3 19:25 16

6 Jaroslavice A 9 4 1 4 27:21 13

7 Suchohrdly 9 4 1 4 25:25 13

8 Božice A  9 3 3 3 20:20 12

9 Litobratřice 9 3 3 3 24:27 12

10 FK Znojmo B 9 3 2 4 26:23 11

11 VIŠŇOVÉ A 9 2 5 2 13:11 11

12 Hostěradice 9 3 2 4 20:24 11

13 Práče A   9 3 2 4 18:22 11

14 Chvalovice 9 0 0 9 8:37 0

 VÝSLEDEK ZÁPAS MUŽŮ "B" 
TJ Višňové "B“ – Trstěnice 13 : 0 (3 : 0)
STŘELCI: Brodík Rostislav 2x, Jelínek Tomáš 1x, Jelínek Dominik 1x, Vrana Jan 2x, Jedlička Pavel 

2x,  Sucháček  Jakub  1x,  Březina  Roman  1x,  Ouroda  Petr  1x,  Kláris  Lukáš  1x,  Havlík  Tomáš  1x. 

SESTAVA:  Indra  Lukáš,  Jedlička  Pavel,  Jelínek  Tomáš,  Brodík  Rostislav,  Havlík  Tomáš,  Březina 

Roman  ©,  Šnajdar  Jan,  Sucháček  Jakub,  Sláma  Josef,  Kláris  Lukáš,  Kollner  Ladislav. 

NÁHRADNÍCI: Jelínek Dominik, Vrana Jan, Ouroda Petr, Drochytka David. TRENÉŘI: Košař Tomáš 

a  asistent  Coufal  Jan.  Od  začátku  jsme  byli  lepší  na  všech  postech  a  ve  všech  fázích  zápasu. 

Samozřejmě bylo vidět, že jsme jasně lepším týmem. Musím podotknout, že soupeř se ještě v první 

půli snažil, a měl nějaké síly. Druhá půle už byla jednoznačná a konec zápasu byla komedií. Určitě 

zveřejníme  i komentář  trenéra, hned  jak ho vydá. Za mě moc díky. Tři body zasloužené a parádní 

fotbal, díky kluci. Kluci odmakali jste to, a příště další tři body :D

1 Miroslav C 7 6 0 1 26:12 18

2 Rybníky   8 6 0 2 22:10 18

3 Loděnice 7 6 0 1 21:9 18

4 VIŠŇOVÉ B 7 5 1 1 30:8 16

5 Branišovice 8 4 1 3 17:12 13

6 Trstěnice 7 3 0 4 17:32 9

7 Dobřínsko 8 2 2 4 18:24 8

8 Prosiměřice B 6 2 0 4 12:22 6

9 Petrovice 7 2 0 5 14:25 6

10 Tavíkovice 6 1 0 5 7:15 3

11 Olbramovice B 7 0 0 7 15:30 0

 

VÝSLEDEK ZÁPASU DOROSTU 
Prosiměřice  TJ Višňové 1 : 2 (0 : 1)

STŘELCI:  Novák  Marek  2x.  SESTAVA:  Adámek  Petr,  Jedlička  Pavel,  Procházka 

Tomáš,  Adámek  Dominik,  Klaudinger  Pavel,  Jelínek  Tomáš,  Ouroda  Petr,  Jelínek 

Dominik, Scharf Roman, Bauer Filip, Novák Marek. NÁHRADNÍCI: Tesař Petr, Šuba 

Přemysl, Adámek  Jakub,  Fiala  Lukáš,  Heralecký  Jakub.  TRENÉR:  Jelínek  Tomáš. 

Myslím,  že celý  zápas byl hodně vyrovnaný a hra se  rychle přelévala ze strany na 

stranu.  Soupeř  se  v  první  půli  snažil  víc  nakopávat  balony  na  své  dva  šikovné  a 

urostlé útočníky, ale když mohl tak si zahrál i pěkně po zemi. Naše obrana měla dost 

práce,  kterou se  ji  dařilo  zvládat. Pokud  to obraně nevyšlo,  tak  všechno zlikvidoval 

náš výborně chytající brankář. Byl  jsem moc rád, když se nám po jedné z útočných 

akcí podařilo ze hry vydolovat penaltu na Tomáše Jelínka. Tu pohodově do sítě uklidil 

Novák Marek, který náš tým pro tento specifický zápas posílil. Stav 0:1 vydržel až do 

konce první půle. Vzhledem k tomu že jsme měli „plný stav“ a „našlapanou“ střídačku, 

mohli jsme si dovolit o půlce nechat odjet dva hráče na zápas mužů „B“, kteří hráli po 

nás svoje „derbíčko“ se sousedem z Trstěnic. Kluci makali a dřeli, ale nějak se nám 

nedařilo  překonat  dosti  urostlou  obranu  soupeře.  Asi  v  polovině  druhé  půle  jsme 

neuhlídali  Kuřitky,  a  ten  nám  vstřelil  pěkný  gól  1:1.  Kluci  se  ale  nevzdávali,  a  do 

soupeřovi obrany se snažili pronikat dále. Po  jednom takovém průniku „Šozdíka“ se 

po  faulu na něj kopala pro nás druhá penalta, kterou „Mord“ opět proměnil, a zvýšil 

tak stav na 1:2. Do konce zápasu jsme na hřiště poslali všechny náhradníky, a ti už 

klukům pomohli stav udržet až do konce. Díky kluci za těžce vydřené tři body. Příští 

týden nás čeká další derby s Krumlovem  boj o druhé místo. 

1 FK Znojmo              10 8 2 0 36:12 26

2 TJ VIŠŇOVÉ           9 7 0 2 40:17 21

3 FC Moravský Krumlov 9 6 1 2 24:14 19

4 TJ Sokol Novosedly 9 5 1 3 29:21 16

5 FC Pálava Mikulov 9 5 1 3 24:21 16

6 TJ Prosiměřice      9 5 0 4 28:15 15

7 FC Miroslav            9 4 2 3 24:29 14

8 TJ Sokol Pohořelice 9 4 1 4 29:15 13

9 SK Tuřany              9 4 0 5 18:19 12

10 Zastávka/Zbýšov    10 3 2 5 15:18 11

11 Vojkovice/RAFK    9 3 1 5 24:25 10

12 FC Rakšice            9 2 1 6 29:35 7

13 SK Pozořice          9 1 1 7 15:38 4

14 SK Řečkovice        9 0 1 8 4:60 1

VÝSLEDEK STARŠÍCH ŽÁKŮ
TJ Višňové  Mramotice/Olbramkostel 6 : 0 (3 : 0)

SESTAVA:  Indra  Michal,    Beran  Jiří, Adámková Adéla, Adámek  Lukáš,  Pelaj  Libor,  Klíčník  Jakub, 

Saleta  Vojta  (C),  Jelínek  Jakub, Adámek  Karel,  Kellner  Jan,  Mairinger  Petr,  Sako  Daniel,  Kudrna 

Matěj, Holý Martin, Šnábl Jan. STŘELCI: Holý Martin 2x, Adámek Karel 2x, Adámek Lukáš 1x, Jelínek 

Jakub 1x. TRENÉŘI: Adámek Jiří a Indra Lukáš. Pěkný a bojovný zápas. Ovládli jsme hru od začátku 

do konce. Paráda a díky všem, držíme vám všichni palce. Už jen jediný bod na prvního. Paráda kluci 

a holky. 

1 Prosiměřice/Práče 7 5 2 0 32:12 17

2 VIŠŇOVÉ              7 5 1 1 36:10 16

3 Jevišovice/Mikulovice 7 4 1 2 23:11 13

4 Horní Kounice       7 2 3 2 14:10 9

5 Štítary                    7 1 1 5 21:25 4

6 Mramotice/Olbramkostel 7 0 0 7 0:58 0   Tomáš Jelínek

 


