
Duben 2019
Vydavatel: městys Višňové pro občany Višňového, vychází 6 x ročně,

den vydání: 12. dubna 2019 , ev. č.: MK ČR E 21492. Uzávěrka příš ho čísla 5. června 2019 
Autorem nepodepsaných textů je starosta Vladimír Korek

Městys Višňové                        Zdarma do vašich schránek                                číslo 48                                        

Úvodní slovo
Vážení občané,

vítám Vás pozdravením spolu s  tímto dubnovým vydáním Višňovského zpravodaje. Od 

vydání minulého čísla opět uběhly dva měsíce končícího zimního období.

V  průběhu  uplynulého  času  jsme  měli  možnost  se  těšit  ze  společenského  plesu 

sportovců,  který  se  uskutečnil  v  pátek  22.  února.  Jednalo  je  již  o  16.  ples  pořádaný 

sportovci. Ten si našel své příznivce a letošní rekordní účast je toho jen důkazem.

Začátek  března  byl  ve 

znamení  rejů  masopustních 

masek.  Po  průvodu  masek 

dětí mateřské školy po obci, 

který  se  uskutečnil  v  pátek 

prvního  března  přišla 

sobota  s  masopustním 

rejem  masek  v  režii  sboru 

dobrovolných  hasičů. 

Početný  průvod  masek, 

muzika,  hasiči  a 

občerstvovací  vůz.  Tak  to 

byl  letošní  masopust  ve 

Višňovém.

I když se období uplynulých dvou měsíců zdá být na kulturní a společenské akce chudé, 

není tomu tak.

Divadelní  soubor  Návrat  připravuje  a  schází  se  pravidelně  k  nácvikům  připravované 

divadelní  komedie,  kterou  v  premiéře  představí  v  sobotu  27.  dubna  2019.  Divadelní 

představení  budete  mít  samozřejmě  možnost  i  navštívit  v  dalších  termínech,  a  to  v 

neděli 28. dubna, ve středu 8. května a v neděli 12. května. 

V  oblasti  sportu  pokračovala  zimní  příprava  jednotlivých  fotbalových  družstev  na  jarní 

mistrovskou  část.  K  tréninkům  využívali  hřiště  kurtu  s  novým  umělým  povrchem  a 

osvětlením.  Samozřejmostí  je,  že  absolvovali  několik  přípravných  utkání.  Mistrovské 

zápasy byly zahájeny o víkendu 23. a 24. března. 

Do  zájmové  sportovní  činnosti,  o  kterou  je  mezi  „svými  příznivci“  neustále  rostoucí 

zájem, můžeme zařadit  i pravidelná hokejová utkání „Adámků“ proti  „Zbytku světa“,  jež 

jsou odehrávána na zimním stadionu ve Znojmě. Odehráno bylo i hokejové utkání proti 

družstvu Retzu. Není jistě náhodou, že hráči rakouského družstva odešli s porážkou. Ale 

o tom se dočtete dále.  

V sobotu 6. dubna se uskutečnil zápis dětí do Základní školy Višňové. 

Tato  postní  doba  je  rovněž  pro  zahrádkáře  obdobím,  kdy  připravují  již  41.  ročník 

Oblastní  výstavy  vín.  Kdo  se  jen  trochu  zajímá,  ten  ví,  že  příprava,  organizace  a 

zajištění této akce přináší spousty úkolů a dokonalou organizaci. V pondělí 8. dubna se 

v  sokolovně  uskutečnila  degustace  vín.  My  se  potom můžeme  těšit  na  neděli  Božího 

hodu velikonočního 21. dubna, kdy budeme moci tuto akci navštívit. A to, že je více jak 

regionální akce nás přesvědčuje nejen počet účastníků. 

Vladimír Korek 

Nákup pozemků
Městys  Višňové  oslovuje  Vás  občany  ve  věci  výkupu  pozemků  v  katastrálním  území  obce 

Višňové  za  výhodné  ceny.  O  Vašich  nabídkách  i  orné  půdy  nás  můžete  informovat 

prostřednictvím  telefonu  (515  339  016,  602  640  403),  či  jednat  osobně  na  úřadě  městyse. 

Nabídneme  Vám  rozhodně  zajímavou  cenu.  Předem  děkujeme  za  Vaše  nabídky,  neboť 

vlastnictví pozemků nám dává předpoklad realizace dalších projektů. Jedná se nejen o možnosti 

další  výstavby,  ale  i  např.  projekty  za  účelem  zadržení  vody  v  krajině,  inženýrské  sítě  apod. 

Získání  pozemků  v  záměrech  plánovaných  lokalit  je  často  ze  strany  stávajících  vlastníků 

podmiňováno směnou pozemků v jiných lokalitách. Nejen proto je pro nás vlastnictví pozemků tak 

potřebné.     

Parkování 
V  srpnovém  čísle  loňského  roku  jsem  v  článku  shodného  názvu  upozorňoval  na 

složitosti, a především na nešvary parkování na parkovištích a veřejných prostranstvích. 

I nadále platí, ba narůstá, že s přibývajícím počtem dopravních prostředků mezi občany 

roste i poptávka po parkovacích místech. Každý, kdo si hodlá pořídit svůj automobil, by 

měl prvořadě přemýšlet, nad otázkou: „Kde ho budu parkovat?“ Samozřejmostí by mělo 

být parkování na svém pozemku či ve své garáži. 

Obcí budované parkovací plochy jsou však prvořadě určeny především pro návštěvníky, 

kteří  do  Višňového  přijedou,  a  to  může  být  za  poznáním,  návštěvou,  k  lékaři,  za 

nákupem apod. Rozhodně by však veřejná parkovací místa neměla být odstavnou plochou.   

Skutečnost je však jiná. Mnohdy majitelé parkují tam, kde by vůbec neměli. A tak se mnohdy setkáváme s tím, že z chodníku musíme sejít do 

silnice,  neboť  z  „důvodu  bezpečnosti  o  svůj  vůz“  jej  má  majitel  zaparkované  na  chodníku,  na  nepřehledném místě,  na  místě,  kde  není 

dostatek místa pro další jízdní pruh. Samostatnou zoufalou kapitolou je potom parkování aut ve veřejné zeleni. 

Psi
V  tomto příspěvku chci všem chovatelům psů připomenout administrativní povinnosti, které vůči 

obci mají. Vedle poplatku, který mají chovatelé za své psy povinnost uhradit na daný kalendářní 

rok do konce března, se jedná i o ohlašovací povinnosti. 

Držitel psa  je povinen ohlásit  na úřadě vznik poplatkové povinnosti  do 15 dnů od  jejího vzniku. 

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se 

stal držitelem psa staršího tří měsíců. 

Držitel psa je rovněž povinen stejným způsobem oznámit i zánik poplatkové povinnosti, tzn. prodej 

psa, jeho úhyn atd. 

Mnohdy na to chovatelé zapomínají. Vznikají tak pro ně komplikace, při kterých musí uhradit např. 

i platbu za období, kdy psa nevlastnili. 

Dále  se  obracím  na  Vás  chovatele  psů,  se  kterými  chodíte  na  vycházky.  Obecně  závaznou 

vyhláškou  č.  2/2012  jsou  stanoveny  pravidla  pro  pohyb  psů  na  veřejných  prostranstvích.  Její 

porušování může být řešeno v rámci přestupkového zákona. Já se však oslovuji na Vás chovatele 

za ty všechny, kteří se na mne v této oblasti obrací. Vy chovatelé svým psům věříte, znáte je. Ale 

buďte ohleduplní  a  empatičtí,  tzn.  pochopte a  vžijte  se do  člověka,  který  potká Vašeho  „cizího“ 

psa, kterého máte bez vodítka bez košíku. Ne každý z těchto lidí vašim člověk psům věří. Někteří 

z  nich mají  strach  nebo  za  sebou  velmi  negativní  zkušenost  nebo  zážitek.  Zkuste  to  vcítit  se, 

porozumíte a pochopíte.   

Oprava 
vodoteče
Právě  v  posledních  dnech 

byla  firmou  PELÁNSTAV 

s.r.o.  dokončena  další 

etapu  opravy  vodoteče 

Višňovské  řeky.  Tato 

stavební  akce  byla 

termínována  do  začátku 

letošního  roku  a  hrazena 

bude  z  větší  části  z 

prostředků,  které  městys 

obdržel  z  dotace  Nadace 

ČEZ.
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Vzpomínka na pěší pouť do Hlubokých Mašůvek
Milí višňovští spoluobčané,

pan  Zdeněk Adámek,  kronikář  v  Hlubokých Mašůvkách mi  zaslal  několik  fotografií  navazujících  na můj  článek  v 

posledním vydání Zpravodaje dokumentující poutní místo v současné době. Jsou určeny nejenom pro srovnání těm, 

kteří na poutní místo vzpomínají, ale i jako podnět těm, kteří by ho mohli v současné době navštívit.

Marie Svoradová

Dětská hřiště 

Městyse v posledních letech investoval ne zrovna zanedbatelnou částku do hřišť a do dětských 

hřišť. Jsem přesvědčen, že toto naplnilo svůj smysl. O hřiště i plochy s dětskými herními prvky 

je  poměrně  velký  zájem. Zarážející  je  však  skutečnost,  že  dětská hřiště  a  posezení  při  nich, 

autobusové zastávky využívají především děti a dospívající. Jak je možné, že dětská hřiště jsou 

tak poseta odpadky, a to i přes výraznou a plně dostatečnou síť odpadkových košů. Obracím se 

tedy na rodiče dětí a dorostu: „Zeptejte se jich, kam ukládají odpadky, když se pohybují venku 

ve společnosti svých vrstevníků.“ – Pokud tak učiníte, určitě získáte zpět odpověď na výsledek 

své výchovy. 

 

Veřejné WC
Provozní doba veřejných záchodků je nově stanovena takto:

Pondělí až pátek  07.00 – 15.30

Sobota, neděle 08.00 – 15.30

Státní svátky, ve kterých bude zavřeno: 19. dubna, 1. a 8. května.

Státní svátky s provozem: 22. duben, 5. a 6. červenec.

Fotografie pod čísly: 1  Kostel Navštívení Panny Marie s poválečnou přístavbou  z initiativy pátera Parmy. 2  Svatá studna zrekonstruovaná z initiativy pátera Parmy. 3  Socha Krista 

klečícího v Zahradě Getsemanské. 4  Sochy svatých: Václava, Cyrila a Metoděje, Prokopa, Anežky a Klementa Maria Hofbauera/ autor znojemský sochař Jan Tomáš Fišer. 5  Socha 

Panny Marie s Ježiškem / P.Marie de FOY, též de FOI. 6  Panna Marie pro hlavní oltář kostela /sochař Vaněk, dílo z roku1964. 6  Dřevěný kříž na levé straně vchodu do chrámu Páně. 7  

První ze sedmi kamenných kapliček Sedmibolestné cesty Panny Marie s obrazy Bedřišky Znojemské. 8  Pohled na kostel z jiné strany. 9  Pamětní deska řediteli školy a varhaníkovi p. 

Františku Bauerovi, spolužákovi básníka Otokara Březiny, na budově staré školy. 10  Pomník padlým z 1. a 2. světové války. 11  Zjevení Panny Marie Bernadetě, Lurdská jeskyně v Hl. 

Mašůvkách. 12  Kaple sv. Anny: sv. Jan Nepomucký a sv. Ivo /autor snad Jan Sarkandr. 13  Křížová cesta, v popředí XIV. zastavení, dále zakončení Kalvárie třemi dřevěnými kříži. 14  

Křížová cesta, I. zastavení. 15  Mariánská cesta s obrazy poutních míst (asi 40), zasvěcených Panně Marii v Čechách, na Slovensku a v Rakousku

Péče o stromy a zeleň
Suché  počasí  nastávajícího  jara  nepřeje  nejen  zahrádkářů  a  zemědělcům,  ale  ani 

výsadbám zeleně a stromů. 

Výsadbu biocentra na Staré hoře garantuje  firma,  která  výsadbu prováděla. Tzn.  zálivka 

výsadby je její povinností.

Jinak  je  tomu  však  v  obci,  kdy  si  vyžádalo  počasí  bez  srážek,  aby  pracovníci  obce  za 

použití hasičské techniky provedli zálivku výsadbu lip v návesním prostoru před školou, v 

Dědině.  Současně  bylo  nutné  pozalévat  i  výsadby  ovocných  stromů,  které  v  rámci 

náhradní výsadby prováděla firma SÚS u přečerpávací stanice vodovodu a vodojemu.

Milí přátelé ochotnického divadla.  
Čas neúprosně běží a máme tu opět divadelní sezonu 2019. Nácvik divadelní komedie je v 

plném proudu, pomalu se vytváří a dotváří jeviště, aby odpovídalo tématice divadelní hry. I 

když  to  z  herců  na  sobě  nikdo  prozatím  nedává  znát,  blíží  se  chvilka,  kdy  se  nervozita 

ohlásí.  Je  to  přirozená  věc,  ze  zkušenosti  víme,  že  nás  diváci  i  s  „přebrepty“  či  s  tzv 

„oknem“  berou.  Zasmějí  se,  herci  se  zapotí  a  hraje  se  dál.  Tak  by  to  mělo  být,  žádné 

pomluvy,  žádná  kritika.  Vždyť  jsme  jenom  ochotníci.  Věnujeme  spoustu  svého  volného 

času,  abychom  se  řádně  připravili  a  diváky  nezklamali.  V  dnešní  uspěchané  době  jsou 

všichni rádi, že se mohou na chvíli odreagovat od běžných denních starostí a od srdce se 

zasmát. Proto i letos jsme pro naše věrné diváky připravili komedii s krátkým, ale výstižným 

názvem „Pod borovičkou seděla“. Představení odehrajeme 27. a 28. dubna, 8. a 12.května 

(blíže na plakátech). 

Jak  jsem  již  psala  v  úvodu,  čas  opravdu  neúprosně  běží.  Je  to  neuvěřitelné,  ale  tato 

komedie je již v pořadí osmou hrou, kterou hrajeme od přestávky po 25 letech.

Bylo  to  v  roce  2012  pod  novým  režisérským  vedením  pí  Machové.  Pamatujete  si  ještě 

všechna  jména divadelních představení  od  samého počátku? Trochu Vám napovím. Rok 

2012 komedie „Pro Madlenku“, rok 2013 „Letní romance“, rok 2014 „Od starého k mladému 

posvícení“,  rok  2015  „Trampoty  hajného Klobáska“,  rok  2016  „Holka  jako  buk“,  rok  2017 

„Záloha  na  štěstí  aneb  svatba  nebude“,  rok  2018  „Nevěsty  z  našeho  kraje“  a  letošní 

komedie.

         Chtěla bych Vám, milí divadelní příznivci, popřát i letos pěkný zážitek. Děkujeme Vám 

za Vaši přízeň,  za Vaši podporu,  stejně  jako děkujeme všem našim sponzorům. Velice si 

Vaší  přízně  vážíme.  Všem  hercům  přeji  osobně  hodně  úspěchů  a  všichni  už  se  na  Vás 

těšíme.                                                                           

M. Machová  Divadelní spolek NÁVRAT 
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Statistika výjezdů JSDH Višňové 
2  18.02.2019  01:32:16 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – VIŠŇOVÉ

3  22.02.2019  18:23:43 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – HOSTĚRADICE

4  26.02.2019  13:45:34 POŽÁR – VÝŠKOVÉ BUDOVY – HORNÍ DUNAJOVICE

5  07.03.2019  10:10:51 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – TVOŘIHRÁZ

6  22.03.2019  14:20:58 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – ŽELETICE

7  30.03.2019  22:14:20 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – PROSIMĚŘICE

8  06.04.2019  07:43:03 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – VIŠŇOVÉ

SDH a JSDH Višňové

Pavel Havelka

Proběhlo školení AED
26.  3.  2019  proběhlo  v  naší  hasičárně  školení  na  obsluhu  přístroje  AED 

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

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

projektu AED  pro  složky  IZS Antonín  Truksa  DiS.  profesionální  hasič,  který 

zároveň dlouhá léta pracuje pro ZZS JMK. Hasiči měli možnost ze zeptat na to 

co  je  zajímá  a  probrat  to,  s  čím  se  setkali  u  svých  zásahů  a  co  jim  nebylo 

jasné. Příklady z praxe byly velice přínosné a celkové školení bylo na vysoké 

profesionální úrovni. Školení se bude organizovat a pravidelně opakovat každý 

rok. Přístroje AED mají u nás  jak profesionální,  tak  i dobrovolní hasiči a dále 

například hlídky policie a strážníci městské policie.

Hasiči uspořádali tradiční masopust

4 členové JSDH Višňové 
prošli kurzem nositelů 
dýchací techniky ve 
školícím středisku HZS 
Jmk v Tišnově.
foto vlevo.

Další  3  členové  se  potom  zúčastnili 

pravidelného  školení  velitelů  jednotek 

dobrovolných hasičů ve Znojmě. 

Práce údržby obce
Pracovníci údržby obce vedle úkolů, které si vyžaduje 

dané  období,  plní  i  řadu  vyvstalých  povinností.  S 

příchodem jara se měnilo personální obsazení údržby. 

Odcházel  pan Šarközi. Nově nastoupil  pan Šmatlava. 

Tradiční  programy  úřadu  práce  v  oblasti  dělníků 

veřejně  prospěšných  prací  jsou  v  posledních  letech 

stále  méně  a  méně  státem  podporované.  Zatímco  v 

čase  před  více  jak  desítkou  let  obec  dostávala  i  více 

jak  čtyři  podporovaná  dotovaná  pracovní  místa,  pak 

pro letošní rok to bylo pouze jedno. Jsme tedy povinni 

využívat dalších motivačních projektů. 

V  uplynulém  časovém  období  se  údržba  obce 

věnovala  pracím  spojeným  s  končící  zimou,  tj.  úklidové  práce  jako  zametání  cest, 

chodníků,  čištění  struh.  Opakující  se  silný  vítr  vyžaduje  úklid  nejen  cest,  ale  i  sběr 

popadaných větví. Po  těchto větrech bylo nutné provést  i drobné opravy střech obecních 

budov.  Samostatnou  oblastí  bylo  čištění  struhy  od  náletových  dřevin  v  oblasti  čističky 

odpadních  vod  a  v  prostorách Ovčírny,  kde  rovněž  bylo  provedeno  odstranění  náletových  dřevin  a  byly  zde  provedeny  i 

terénní úpravy. Bylo provedeno i prořezání třešní v návesním prostoru před školou. 

Nejen po letošní zimě bylo třeba upravit terén spojovací polní cesty na Rajčuli, která tvoří spojku mezi řadovou zástavbou a 

DPS. Zde bylo třeba provést doplnění vyježděných kolejí vhodným materiálem. S otevírající se sezónou prováděli pracovníci 

i úklidové práce na dětském hřišti mateřské školy. Bylo zde provedeno vykácení břízy, výměna písku v dětském pískovišti, 

posečení  trávy  a  další.  Důležité  bylo  provést  opravu  eternitové  střechy  na  zděné  části.  Mateřská  škola  zde  pořádala  i 

úklidové brigády rodičů dětí mateřské školy. 

S přicházejícím  jarem pracovníci obce vyčistili prostor před dětských hřištěm s bazénkem, který pro  letní sezónu napustili 

vodou, osadili lekníny. 

Pracovnice obce posbíraly odpadky i podél silnic, které jsou ve správě SÚS a Agroservisu – od Rádoší do obce, zkratku od 

Agroservisu,  od  Jiřic,  od  Medlic,  od  Horních  Dunajovic.  Jedná  se  o  spousty  odpadků,  především  plastových  lahví  a 

plastových obalů. 

Pracovníci provádí i pravidelný sběr odpadků po obci, jejichž množství se postupně navyšuje. K tomu nastupují i exkrementy 

od psů jejich nezodpovědných majitelů.

Svou  pravidelnou  údržbu  a  provádění  pořádku  si  vyžaduje  hřbitov.   A  s  otevírajícím  se  jarem přibývá  nejen  organického 

odpadu  na  sběrném  dvoře.  Zvýšené  množství  je  větvoví  z  ovocných  stromů. A  nejen  to.  Kvanta  dřevnaté  hmoty  z  něj 

pracovníci poštěpkovali. Štěpkování prováděli i pro potřeby výchovného ústavu v zámeckém parku. 

Bowlingový turnaj SDH 17.3.2019  již pravidelně se setkávají 

hasiči našeho okrsku v přátelské atmosféře při soubojích na 

bowlingových drahách.

Pořadí podle družstev   muži Bodů průměr 

1 Skalice                                 808 101

2 H. Dunajovice A                   765 96

3 Višňové                                 743 93

4 H. Dunajovice B                     648 81

Pořadí podle družstev   ženy Bodů průměr 

1 Višňové                                 689 86

2 Skalice                                  575 72
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Odpadové hospodářství 
V oblasti odpadového hospodářství je nejaktuálnější změnou provoz sběrného 

dvora.  Počínaje  dubnem  bude  otevřen  každý  pátek  od  15.00  do  17.00  hod. 

Výjimkou je čtvrtek 18. 4., kdy čtvrtek nahrazuje státní svátek Velkého pátku.

Znovu  zde  uvádím  informaci  ve  věci  třídění  tetrapakových  obalů.  Pytle  s 

vytříděnými tetrapaky sváží pracovníci obce v den svozu komunálního odpadu 

z popelnic. Tzn. postavte je před své domy vedle popelnic.

V  oblasti  třídění  odpadů  do  kontejnerů  se  obracím  na  Vás  občany  ve  věci 

kvality třídění. Při kontrolní prohlídce kontejnerů v pátek 29. března jsem zjistil 

několik  zásadních  pochybení.  V  kontejnerech  na  plasty  byly  např.  nápojové 

plechovky,  v  kontejneru  na  sklo  byla  vyhozena  autoskla,  která  patří  do 

nebezpečného odpadu, plasty byly naopak i v kontejneru na papír. Obracím se 

tedy se žádostí a prosbou, třiďte odpad. 

Na konci února  firma AVE odvezla ze sběrného dvora k  likvidaci pneumatiky. 

Od loňského podzimu, od doby, kdy již bylo „přezuto“, jich bylo celkem 204 ks. 

Za  jejich  odvoz  a  likvidaci  zaplatila  obec  více  jak  18  tisíc  korun.  Období 

přezouvání  pneumatik  bude  znamenat  i  jejich  opětovný  nárůst  na  sběrném 

dvoře. V těchto dnech již požadujeme po firmě AVE další odvoz pneumatik ze 

sběrného  dvora.  Proběhne  i  další  odvoz  velkoobjemného  odpadu  a 

komunálního odpadu.

Znovu zde uvádím na pravou míru, že Sběrný dvůr je určen pouze pro občany. 

Podnikatelé,  živnostníci,  firmy  jsou  povinny  uzavřít  se  svozovou  firmou  nebo 

specializovanými  firmami  smlouvy  o  likvidaci  odpadů  vyprodukovaných  svou 

činností. 

Obecní knihovna
Březen  jako  měsíc  čtenářů  je  vyhlašován  od  roku  2010.  Navazuje  tak  na 

projekty Březen  měsíc internetu (19982008) a Březen  měsíc knihy (poprvé 

vyhlášen  v  roce  1955).  Jde  o  celostátní  událost,  jež  má  podpořit  čtení  a 

čtenářství. I navzdory elektronické podobě knížek se čtenáři svěřují, že většina 

z nich  jednoduše potřebuje mít knihu v  ruce, cítit  její vůni a vnímat  jednotlivé 

listy,  kterým  byl  vtisknut  její  příběh. Mimo  pravidelných 

návštěv školní družiny knihovnu navštívily i děti z mateřské školy. Nejdříve se 

děti  seznámily  s  prostředím,  významem  i  funkcí  knihovny  a  podstatným 

momentem bylo také připomenutí a upozornění na šetrné zacházení s knihou. 

V Knihovnických  pohádkách  od  Zuzany Pospíšilové  nás  na možné  následky 

nesprávného zacházení upozornila Vykrmená kniha, Knihy na útěku nebo Oslí 

uši.  Děti  se  prostřednictvím  knihy  dozvěděly,  co  se  děje  v  knihovně,  jak 

probíhá půjčování knih a taky se seznámily s Knižníky. To jsou knižní skřítkové, 

bydlící v knihovně, kteří v noci tajně opravují poničené knihy. Knižní víly zase 

svými  kouzly  napraví  to,  co  skřítkové  nedokáží.  V  Příbězích  o  zvířátkách  s 

poučením  nám  sova  Jolanka  poradila  hodně  číst  a  učit  se,  protože  kdo  je 

hloupý,  toho  může  polekat  hodně  věcí.  Hrdiny  pohádkových  příběhů  o 

Pořádníčkovi  jsou  děti  z  mateřské  školky  v  městečku  Hříbečkově  a  jejich 

kamarád  lesní  skřítek.  Je  to  právě  Pořádníček,  který  je  připraven  pomoci 

překonat  a  napravit  svým  malým  přátelům  jejich  nepříliš  dobré  vlastnosti  a 

návyky. Čtením pohádek  jsme se pobavili,  poučili,  zasmáli  a  trochu se  i  báli. 

Bonusovým  přídavkem  bylo  zhlédnutí  minioperky  z  pohádkového  příběhu  O 

Budulínkovi od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 

Veselé a spokojené velikonoční svátky, plné radosti a pohody, všem přeje 

Jarmila Šnáblová

Z nabídky nových přírůstků knihovního fondu:
PRO MLÁDEŽ

Objevujeme dobu kamennou – malí čtenáři získají mnoho informací o době dávno minulé v edici „Už vím 

proč.“

Včelka Meduška – vypráví o tom, jak to chodí v úlu a kdo má co na starosti.

Čtyři díly dívčího čtení z edice „Stáje Zlatá hvězda“ – příběhy z koňského sedla.

Zhubni a nezblbni – velmi vtipně popsané lapálie na cestě za vysněnou váhou jsou ozvláštněny zdravými 

recepty, které si každý zvládne uvařit sám bez dozoru rodičů.

Příšerka z kumbálu – dvanáctiletý Rob se navzdory snaze matky odmítá stát čtenářem, a tak jeho knihy 

pravidelně končí v kumbálu. Když se ale jednoho dne z kumbálu vynoří malá postavička, začne Robův život 

nabírat nečekané obrátky. A kdo ví, třeba se nakonec přinutí ke čtení …

Už je tady pan Flat – první díl bláznivě ztřeštěné série o příšerkách a o klukovi, kterému noví kamarádi 

převrátí život naruby. Pro ty, kdo se bojí čtení, je tato knížka plná obrázků a komiksových bublin.

(Ne)obyčejný kluk – Auggie není obyčejný desetiletý kluk, i když dělá docela obyčejné věci – jako všechny 

děti v jeho věku. Má neobyčejnou tvář … Narodil se s deformovaným obličejem.

Každý má svou lajnu – pro náctileté holky a kluky, kteří mají rádi florbal.

Hafani 001 – čtyři kamarády čeká velmi zapeklitý úkol: musejí zachránit svět před mimozemšťany.

Příběhy o zvířátkách s poučením

Dědova hůl čarodějka – děti se setkají s chytrou princeznou a hloupými loupežníky.

Velký úklid – kniha je věnovaná všem nepořádným dětem.

Česká republika – 100 nej zajímavostí pro zvídavé kluky a holky.

Tak chutná duha – dětská kuchařka. Recepty jsou v kuchařce rozdělené podle barev a vařením doprovází 

kreslené postavičky ovoce a zeleniny, které poučí o tom, proč je důležité nevynechávat je na talíři a v čem 

konkrétně nám prospívají, a rozesmějí vás svými legračními komentáři.

Malý podvodní průvodce – i tam totiž běží život jako o závod. Co všechno se odehrává pod hladinou?

Hravá zvířátka, Jedeme do školy – úkoly pro předškoláky. Trénink pozornosti a logického myšlení.

Bylinkové pohádky – prostřednictvím pohádek se děti seznámí s osmnácti bylinkami a poučením o nich.

PRO DOSPĚLÉ

Láska a jiné úkoly – i jedno léto může změnit život.

Schůzka s ďáblem, Riskovat se musí, Totožnost neznámá – romány pro ženy oblíbené autorky J.D. ROBB

Veselí – román české autorky Radky Třeštíkové. Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, 

přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat na jižní Moravu k 

rodičům, protože doma jsou odpovědi.

Sítě z pavučin  reálie jejich příběhů jsou domácí, její ženské postavy prožívají obyčejné každodenní, 

skutečné problémy v rodině, sousedské vztahy apod.

Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět – dlouho očekávané pokračování světového 

bestselleru o životě jednoho svéhlavého staříka.

Chladnokrevně – další kniha Roberta Bryndzy přináší komplikovaný případ, které si čtenáři tolik oblíbili.

Vyprahlá země, Dokud nás láska nerozdělí – romány spisovatelky Mirji Hein. S rodinou žije v Hamburku, 

avšak oblast Austrálie a Nového Zélandu ji inspiruje a stále vábí.

Láska přichází po špičkách, Věčný slib lásky, Dlouhá cesta lásky – trilogie ze života osadníků v malé 

komunitě na Divokém západě. Náročnou zkouškou lásky mladých manželů ale není jen samotná cesta, 

nýbrž i nový život, který se spolu rozhodli vést v nehostinné prérii.

Zero  Při honičce je zastřelen mladý chlapec. Novinářka Cynthia Bonsantová pátrá po příčině jeho smrti a 

dostává se na stopu proslulé internetová platformy Freemee. Tato síť shromažďuje a analyzuje data  a 

milionům uživatelů slibuje lepší život...

Mě nedostaneš – jediná žena, která se nechce nechat lapit, může být právě ta, bez níž Vaugh nemůže žít.

Žij, dokud to jde – jak milovat ženu svého nejlepšího přítele a neumřít láskou?

Znovu já – román o strachu z prohry a každodenním tlaku, kterému čelíme a před kterým utíkáme.

Holčičky – nová kniha oblíbené spisovatelky Magdy Váňové.

Nejlepší víkend – další bestseller oblíbeného spisovatele Patrika Hartla.

Všechno, co máme – měl to být svatební den, místo toho se všichni sešli na pohřbu.

Dvojí život – román plný netušených zvratů portrétuje tři odlišné ženy, které spojila jedna dávná tragédie a 

jedno dítě, které mohlo patřit každé z nich – anebo také nikomu.

První dojem – Jan Čenský vás seznámí s řečí těla, jež často řekne víc, než byste si přáli.

Domácí a zahradní práce v neděli a 
svátek 
I  přestože  každý  z  nás  má  kolem  rodinného  domu,  dvorku,  zahrady  plno 

pracovních povinností, obracím se na Vás jménem našich občanů se žádostí, 

abyste  v  maximálně  možné  míře  dodržovali  nedělní  klid  a  respektovali  své 

spoluobčany, kteří chtějí po náročném pracovním týdnu odpočívat bez toho, že 

by byli rušení hlukem zahradní techniky, sekaček, křovinořezů, motorových pil, 

cirkulárek, rozbrušovaček, domácích malotraktorů a podobně.

Je silně rušivé, když chcete relaxovat či posedět s přáteli a místo toho slyšíte 

jen vrčící stroj. 

V souvislostí s prací na zahrádkách, a nejen na nich, Vás chci upozornit ještě 

na  jednu  skutečnost.  Tou  je  fakt,  že  organický  odpad  patří  na  sběrné místo 

nebo  do  kompostéru.  Nepalte  ho  na  svých  dvorech  a  zahradách.  Jednou 

reálnou  skutečností  bývá  štiplavý  dým,  který  je  rozhodně  pro  Vaše  sousedy 

provokujícím  elementem. Ale  může  se  stát  i  to,  že  vzhledem  k  valícímu  se 

kouři či dýmu z Vašeho dvora či zahrady, do Vaší nemovitosti dorazí přivolaní 

hasiči. 

Místní poplatky 
V  souvislosti  s  místními  poplatky  Vás  chci  upozornit  na  platnost  Obecně  závazné  vyhlášky  městyse 

Višňové č.  2/2017, o místních poplatcích a na povinnosti,  které  z ní  vyplývají. Především bych zde chtěl 

připomenout její ohlašovací povinnost, poplatník je povinen ohlásit nejpozději 5 dní před zahájením užívání 

veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství.  

Sazby poplatků jsou pak řešeny vyhláškou. 

Kompostéry pro domácnosti
Městys Višňové za spolupráce a udělené dotace pro Svazek vinařských obcí DANÍŽ získal další kompostéry 

o objemu 1100 l pro ukládání a využívání bioodpadu za účelem zkompostování přímo v domácnostech. 

Tzn. zástupce domácnosti, která v I. vlně neobdržela kompostér, se dostaví na úřad, kde vyplní žádost, aby 

si následně s dokladem vyzvedl kompostér na sběrném dvoře. 

Domácnost, která v I. vlně obdržela kompostér, může své hospodaření v rámci vytváření kompostové hmoty 

posílit, a to tím, že za Kč 500, si pořídí druhý kompostér.

Kompostéry o objemu 1100 l firmy JRK jsou velice kvalitní a jejich skutečná cena je několikanásobně vyšší. 

Kompostováním organických zbytků z domácnosti tak můžete získat kvalitní organické hnojivo – kompost.  
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JARO V NAŠÍ ŠKOLE
Stejně jako je aktivní všechno v přírodě, pozadu nezůstává ani dění v naší škole. Posuďte 

sami:

Naši  třeťáci  a  čtvrťáci mají  za  sebou deset  lekcí  výuky plavání. Pro  ty  starší  to  bylo  již 

druhým  rokem,  kdy  měli  možnost  každý  čtvrtek  pilovat  své  plavecké  styly.  Nabyté 

dovednosti zúročili při závěrečných zkouškách, ze kterých vzešli všichni vítězně a domů 

přivezli mokré  vysvědčení. Velké poděkování patří  i  instruktorům,  kteří  se našim malým 

plavcům věnovali velmi profesionálně. Mimochodem, plavat jezdily i děti z mateřské školy, 

které se účastnily kurzu Plaváček ve slaném bazénu v Příměticích.

Do soutěže o nejlepšího řešitele v poznávání našich nejběžnějších dřevin, která proběhla 

v prvním jarním týdnu na prvním stupni, byly zařazeny jak listnaté, tak jehličnaté stromy. V 

tomto  ročním období není vůbec  jednoduché větvičky pouze s pupeny určovat, ale naši 

soutěžící si poradili. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 2. a 3. třída, dále pak 4. a 5. třída. 

Chuť poměřit svoje znalosti mělo na 30 žáků. Na nejúspěšnější čekala drobná odměna.

Na březnových a dubnových schůzkách badatelského kroužku děti zkoumaly život žížal a 

pozorovaly  pupeny  a  větvičky  stromů. Vybudovaly  žížalárium a  pak  pozorovaly  dění  ve 

sklenicích  a  vše  pečlivě  zaznamenávaly.  Nyní  už  ví,  že  žížaly  hrají  velkou  roli  při 

zúrodňování  půdy,  dokážou  ji  načechrat,  provzdušnit,  obohatit  humusem  a  udělat  ji 

propustnou  pro  vodu. Dalším  problémem,  který  řešily,  byly  pomíchané  větvičky  stromů. 

Protože  ještě  neměly  listy,  nebylo  jednoduché  určit,  jestli  se  jedná  o  meruňku,  šeřík, 

jabloň,  fíkovník, … Děti  se  o  to  podle  obrázků  pokusily  a  navrhly,  jak  ověřit,  jestli  bylo 

určení  správné. Větvičky daly  do  vody a počkaly,  až  vykvetou a objeví  se na nich  listy. 

Podle nich už určování bylo daleko jednodušší.

26. března proběhlo poslední setkání PŘEDŠKOLÁK v  tomto školním  roce. Jedná se o 

stimulačně edukační odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče, jejichž cílem je co nejlépe 

připravit budoucí prvňáčky a také jejich rodiče na vstup do základního vzdělávání. Setkání 

PŘEDŠKOLÁKa  již  od podzimu vedla paní  učitelka Hana Koubková a pravidelně  se  jej 

účastnilo 17 dětí s rodiči. V tom posledním pak ukázaly, že umí mnoho věcí.

V  posledním  březnovém  týdnu  se  v  naší  škole  pohybovaly  dvě  francouzsky  mluvící 

děvčata. Jednalo se o studentky (a jeden den i o jejich dva pedagogy) ze střední školy v 

Auch (je to menší město poblíž Toulouse). Charlotte a Katie  se účastnily výuky na prvním 

i druhém stupni, navštívily  také mateřskou školu a na závěr si pro starší žáky připravily 

prezentaci  o  oblasti,  z  níž  pocházejí  (říká  se  jí  L´occitane).    Děti  a  žáci  naší  školy  s 

děvčaty, paní učitelkou i panem učitelem  výborně spolupracovali, snažili se komunikovat 

a  nadchli  francouzskou  návštěvu  jednak  svou  angličtinou  a  jednak  tím,  jak  jsou  ve 

vyučování hodní. 

V pátek 29. března proběhla v naší škole  tradiční Noc s Andersenem,  letos byl hlavním 

motivem Ferda Mravenec. V tvořivých dílnách se žáci dozvěděli více o životě a zajímavé 

práci Ondřeje Sekory, nechali se zaujmout autorovou láskou ke hmyzu, vyrobili si záložku 

s  Ferdou  Mravencem  do  své  oblíbené  knihy  a  na  chvíli  se  vžili  do  role  spisovatele  a 

vytvořili vlastní příběh s inspirací autorových ilustrací. Vrcholem večera stala noční stezka 

po škole. V průběhu večera děti měly možnost zapojit se do výzvy A  jaká  je  ta  tvoje? a 

doporučit tak spolužákům svoji nejoblíbenější knihu. Po náročném večeru se všem krásně 

usínalo u předčítání příběhů s Ferdou Mravencem. Ráno si děti pochutnaly na rohlíku s 

máslem a čaji s medem a pak už hurá za maminkami a tatínky. 

Naše škola se dlouhodobě snaží vést žáky ke zdravému životnímu stylu nejen v předmětu 

Ochrana  zdraví.  Sedmáci  se  nyní  zabývají  zdravou  výživou,  správným  sestavením 

jídelníčku  a  výběrem vhodných  potravin. V  hodinách  zhlédli  několik  video  dokumentů  o 

výrobě mléka, másla a pečení chleba. Jeden chleba si také upekli ve škole, byl připravený 

z běžně dostupné pšeničné a žitné mouky a upečený v  troubě ve cvičné kuchyni školy. 

Sedmáci se přesvědčili, že i v domácích podmínkách lze upéct skvělý chléb, který všem 

chutnal.  K  chlebu  si  ještě  připravili  jednoduchou  vaječnou  pomazánku  z  vajec  a  sýru 

žervé,  který  žáci  školy  dostávají  z  projektu  Mléko  do  škol.  V  hodinách  tělocviku  se 

snažíme  žáky  přimět  ke  kladnému  vztahu  ke  sportování.  Podporu  nám  poskytla  Mgr. 

Lucie Drlíková ze Střediska volného času Miroslav, která  je absolventkou fakulty  tělesné 

výchovy. Ta pro naše žáky připravila přednášku k tématu a hodinu správného cvičení. 

V  sobotu  6.  dubna  se  v  prostorách  školy  konal  zápis  do  1.  třídy.  Dostavil  se  na  něj 

rekordní počet dětí – 21 a na čtyřech stanovištích prokazovaly, jak jsou na vstup do velké 

školy připraveny. Panovala zde skvělá nálada, k níž určitě přispěly čaj, káva a koláčky ze 

školní jídelny, ale také páťáci, kteří jednak příchozí děti s rodiči přivítali a jednak je celým 

zápisem i provedli. Děti si plnění úkolů užívaly, na chodbě si také mohly trochu pohrát a 

možná i proto se mnohým nechtělo ani domů. V květnu a červnu se děti setkají se svou 

budoucí   paní učitelkou ve „Škole nanečisto“, která bude zaměřena hlavně na vzájemné 

poznávání  a  nastartování  dobrých  vztahů  v  nově  vznikajícím  kolektivu,  protože  několik 

budoucích prvňáčků přijde z jiné mateřské školy. Mimochodem, originální „skoroškolácké“ 

medaile  napekli  pro  své  mladší  kamarády  kluci  a  holky  v  kroužku  vaření  a  s  jejich 

kompletací zase vypomohly děti ve školní družině. Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na 

Velikonoční vyrábění, které se uskuteční ve středu 17. dubna od 16 hodin v naší škole.

Přejeme Vám radostné Velikonoce a hodně slunečných jarních dnů.

PROJEKTOVÁ VÝUKA
Ve  škole  od  února  probíhá  projekt Podpora  vzdělávání  na ZŠ a MŠ Višňové  II,  jehož  aktivity 

jsou tentokrát rozšířeny i na školní družinu a klub. Díky tomu proběhly již tři úspěšné akce:

8.  března  2019,  v  rámci  projektového  dne  školního  klubu,  měli  žáci  naší  školy  možnost  si 

poslechnout  přednášku  MgA.  Martina  Kuchaře  z  oblasti  sochařství.  Ten  ve  své  přednášce 

zasvětil  žáky  do  oboru  sochařství,  jeho  historie  i  současnosti.  Poté  si  každý  účastník  pod 

vedením pana sochaře vymodeloval obličej, bustu nebo jiný výtvor dle vlastní fantazie.

12. března děti  ze školní družiny navštívily Hvězdárnu a planetárium Brno,  kde v představení 

Země v pohybu našly mnoho odpovědí  na otázky  týkající  se  vesmíru.  „Prozkoumaly“  zemské 

klima  a  hvězdnou  oblohu,  „navštívily“  několik  planet  a  planetek,  souhvězdí,  názorně  se 

seznámily s koloběhem uhlíku…

19. března proběhl  ve školní družině další  projektový den – První pomoc, aneb  jak na ni. Na 

jeho přípravě i průběhu se podílel také náš bývalý žák Lukáš Moravec, zdravotník na jednotce 

intenzivní péče. Na úvod dětem představil svoje zaměstnání a následně se děti střídaly na pěti 

stanovištích,  kde  se  setkávaly  se  situacemi,  které  každého  mohou  potkat  v  běžném  životě. 

Ošetřovaly  drobná  poranění,  poskytovaly  první  pomoc,  přivolávaly  složky  integrovaného 

záchranného systému, … Na posledním stanovišti  vznikala výtvarná díla zaměřená na stavbu 

lidského těla. 

Naše  škola  se  letos  podruhé  zapojila  do Světového  týdne  o  penězích  a  finanční  gramotnosti 

GLOBAL MONEY WEEK.  27.  března  za  žáky  8.  ročníku  přijel  lektor  společnosti  yourchance 

o.p.s.  Ing.  Matěj  Švehlík,  který  pro  ně  připravil  dvouhodinový  prakticky  zaměřený  seminář.   

Společně se nejdříve zamýšleli nad tím, co je to finanční gramotnost,  jak ji  lze získat a proč je 

důležitá.  Následovala  část,  kde  si  žáci metodou  vizualizace  představovali  svůj  budoucí  život, 

potom  řešili  jak  začít,  aby  se  ze  snů  stala  skutečnost.  Společně  vytvářeli  charakteristiku 

jednotlivých skupin Cashflow kvadrantu, stanovovali svoje nejdůležitější životní hodnoty a podle 

toho  vybírali  životní  cíle.  Závěr  semináře  patřil  skupinové  práci,  při  které  všech  23  žáků 

diskutovalo  o  tom,  která  povolání  mohou  vést  k  dosažení  konkrétních  cílů.  Následně  pak 

proběhl  seminář  pro pedagogické pracovníky  věnovaný  této problematice,  navíc  s metodikou, 

jak finanční gramotnost co nejlépe začlenit  do našeho školního vzdělávacího programu. 

Naše škola  je zapojena do aktivity Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK (součást projektu: 

KaPoDaV),  která  rozvíjí  podnikavost,  iniciativu  a  kreativitu  žáků.  Žáci  čtvrtého  ročníku  v  ní 

uskutečňují  svoje  plány  na  školní  zahradě.  Spolupracují  při  tom  s  osmáky,  kteří  jim  pomohli 

napsat žádost o finanční podporu a pomohou jim také s realizací. Konkrétně se bude jednat o 

instalaci  vyvýšených  záhonů,  úpravu  místa  pro  kompostování  a  instalaci  systému  pro  lepší 

hospodaření s dešťovou vodou. Zbytek práce, tedy pěstování  jedlé zeleniny a bylinek už bude 

na  čtvrťácích.  Pro  inspiraci  a  poučení  jeli  žáci  do  skleníku  společnosti  Bylinky  s.  r.  o.  v 

Suchohrdlech u Miroslavi.

A  ještě  dvě  dobré  zprávy  na  závěr:  Konečně  bylo  vyhlášeno  výběrové  řízení  na  rekonstrukci 

učeben  z  programu  IROP  a  od  Jihomoravského  kraje  jsme  získali  37  tisíc  Kč  na  realizaci 

preventivních programů.
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Plán kulturních akcí
Duben 

 Tradiční výstava vín  ČZS – 21. 4.

  Zápis dětí do ZŠ  ZŠ – 6. 4. 

  Taneční zábava ARTEMIS TJ – 26. 4. 

  Zabijačka pana Kloudy  M – 27. 4.   

  Divadlo „Návrat“     Návrat – 27., 28. 4., 8. a 12. 5. 

Květen 

  Zápis dětí do MŠ, den otevřených dveří  MŠ – 6. 5. 

 Višňovská 15 ZŠ – 19. 5. 

Červen

 Dětský den                 SDH – 1. 6.

  Vítání občánků  M – 2. 6. 

 Závěrečná slavnost MŠ MŠ – 14. 6.

  Školní akademie  ZŠ – 21. 6.  

  Tradiční pouť TJ, ÚM – 28. – 30. 6.

. taneční zábava  TJ – 28. 6.

. stavění máje TJ – 29. 6. 

. zvaní chasou na nedělní zavádění  TJ – 30. 6. 

. tradiční zavádění chasy pod májí  TJ – 30. 6.

Červenec

 VIŠŇOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2018 – IX. ročník ÚM 

• Devátý filmový festival ÚM, SDH 2. – 5. 7. 

• Loutky a loutková představení pro děti ÚM 
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Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v 
městysi Višňové – příspěvková organizace
Informace pro odběratele

Z  důvodu  velkého  počtu  nových  odběratelů  připomínáme  způsoby  platby  vodného  a  stočného. 

Vodné a stočné občanům je fakturováno na základě odečtů stavu vodoměrů. Ty se provádí ke 30. 

dubnu a 31. říjnu každého roku. Faktury doručujeme dvěma způsoby. Doručením do schránek nebo 

elektronicky na email odběratele.

Jsou možné tři způsoby úhrady faktur: SIPO, šek, převod z účtu.

Šeky zasíláme všem odběratelům, kteří u nás nemají přihlášku k inkasní platbě přes SIPO. U šeků 

dojde  k malé  změně  (viz.  níže). Výhodou  šeků  je  jasná  identifikace  plateb,  která  chrání  zejména 

Vás – odběratele. Pokud u nás nemáte SIPO a zároveň nechcete platit šekem, ale převodem z účtu 

na základě faktury – dejte nám to vědět na níže uvedených kontaktech a šeky Vám již nebudeme 

zasílat.  Při  platbě  převodem  z  účtu  je  variabilním  symbolem  číslo  faktury.  Pokud  však  uvedete 

variabilní a specifický symbol, které jsou uvedeny na šeku, je vše také v pořádku a nemusíte se bát, 

že platbu nedokážeme správně určit.

Při posledním roznosu faktur za vodné a stočné za období 1. 5. – 31. 10. 2018 jsme vyzkoušeli v 

jedné lokalitě nedávat některým odběratelům k faktuře šek na platbu vodného. Starším lidem, kteří 

jsou na tyto platby zvyklí,  jsme šeky dodali automaticky. Mladší našli v obálce „pouze“  fakturu. Ze 

zkušeností  je  zřejmé,  že  mladší  spoluobčané  platí  za  poskytované  služby  převážně  bankovním 

převodem.  Je  to  podstatně  rychlejší.  Nezaznamenali  jsme  žádné  negativní  ohlasy,  proto  v  tomto 

trendu budeme pokračovat i nadále. Důvodem je snaha šetřit náklady naší PO a v neposlední řadě 

také šetřit naše lesy... Úhrada služeb (např. za energie) inkasem (SIPO) nebo bankovním převodem 

je dnes zcela běžná. Proto i my se vydáváme touto cestou a co nejvíce chceme omezit vystavování 

šeků,  za  jejichž  vystavení  platíme  poplatky  a  při  úhradě  šekem  pak  i  poštovné.  Nejjednodušší 

způsob pro odběratele je nahlásit si u nás způsob platby SIPO, nemusí se pak již o nic starat. SIPO 

využívá každá domácnost, stačí si  jen ev. zvýšit  limit pro  inkaso, aby Vám platba SIPO mohla být 

stržena.

Úřední hodiny jsou každý pátek od 16 do 17 hodin, v případě nutnosti i mimo úřední hodiny na tel.: 

724 760 547 či email: dita.perlickova@visnove.cz
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Výsledky 3. jarního kola jaro 2019
Výsledek zápasu mužů A

Jezeřany „A“ – TJ Višňové „A“    2 : 3        (  1 : 2 ) STŘELCI: Adámek Dominik 2x, 

Strnad Karel 1x, SESTAVA: Adámek Petr, Adámek Jakub, Havlík Jakub ©, Adámek 

Dominik,  Nadaský  Jan,  Tesař  Karel, Adámek  Václav,  Novák Marek,  Caha  Roman, 

Strnad  Karel,  Adámek  Jiří.  NÁHRADNÍCI:  Jelínek  Dominik,  Jelínek  Tomáš,  Šuba 

Přemysl,  Vališ  Radim. TRENÉR: Čech Petr  +  Jelínek  + Coufal.  Třetí  zápas  jara  s 

týmem ze špice tabulky a další výhra. Do tohoto utkání jsme vstoupili velice špatně. 

Chyběl  nám  klid  na  míči,  pohyb,  agresivita.  Brzy  jsme  prohrávali  1:0.  Tento 

nepříznivý výsledek vydržel  jenom pár minut a bylo vyrovnáno. Do konce poločasu 

jsme se dostali do vedení. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji, ale i tak to mělo do 

optimálního výkonu daleko. Po krásné brance Strnada jsme vedli 3:1. Poté se do hry 

dostali více domácí a dokázali snížit opět na rozdíl jediné branky. Pak přišel ze strany 

domácích neskutečný  tlak. Kluci  naštěstí  nechtěli  prohrát,  a  tak  se  vrhali  do  každé 

střely  a  nejednou  nás  svým  zákrokem  podržel  gólman  Adámek.  Dnešní  zápas 

nevyhrál ten lepší. Ale vyhrálo ho týmové pojetí. I když se nedařilo, tak kluci dokázali, 

jakou partu momentálně mají a dokázali  to. Tím se posunuli na první místo tabulky. 

Teď  už  záleží  pouze  na  nich,  jak  dlouho  na  místě  prvním  vydrží. TAK JSME 

PRVNÍÍÍÍÍÍ NO A CO, NO A COOOOO !!!!!!!!! 

1 Višňové A                 16 12 1 3 35:25 37

2 Jaroslavice A 16 11 3 2 55:20 36

3 Rakšice A  16 10 1 5 33:25 31

4 Jezeřany                  16 9 1 6 28:26 28

5 Práče A      16 8 3 5 37:34 27

6 Dobšice B 16 8 2 6 40:28 26

7 Hostim       16 7 4 5 43:30 25

8 Hrádek        16 7 3 6 49:36 24

9 FK Znojmo B 16 7 2 7 35:37 23

10 Suchohrdly 16 5 3 8 27:35 18

11 Starý Petřín 16 5 1 10 27:48 16

12 Prosiměřice A 16 4 2 10 31:40 14

13 Litobratřice A 16 3 1 12 27:59 10

14 Jevišovice B 16 1 3 12 22:46 6

VÝSLEDEK ZÁPAS MUŽŮ B

Miroslav C – TJ Višňové B       0:2 (0:2) STŘELCI: Brodík Rostislav 1x, Klaudinger 

Pavel  1x  SESTAVA:  Indra  Lukáš,  Brodík  Rostislav,  Březina  Roman,  Kláris  Lukáš, 

Kollner  Ladislav, Adámek  Josef, Mach Miroslav ©,  Klaudinger  Pavel,  Ouroda  Petr, 

Scharf  Roman,  Bauer  Filip,  Vondrák  Radek,  Drochytka  David,  Fiala  Lukáš,Drahoš 

Ondřej, Adámek Václav st. TRENÉR: Coufal Jan. Do zápasu jsme vlétli aktivně a po 

zásluze  jsme  se  ujali  vedení  1:0,  když  samostatný  únik  po  pravé  straně  využil 

Klaudinger. Po gólu  jsme bohužel  trochu polevili,  ale  i  tak  jsme soupeře do ničeho 

nepustili  a do přestávky po krásné akci  z brejku se  trefil Brodík. V druhé půli  jsme 

měli zase plno pěkných akcí, ale bohužel pro nás už jsme žádnou neproměnili .I tak  

jsme si odvezli 3 body! Parádní výkon kluci :D.

1 Rybníky                 12 8 1 3 33:23 25

2 Rakšice B    11 8 0 3 36:20 24

3 Višňové B   11 7 1 3 30:12 22

4 Miroslav C 11 6 1 4 31:15 19

5 Branišovice 12 6 1 5 32:31 19

6 Prosiměřice B 11 6 0 5 32:23 18

7 Petrovice   12 5 3 4 31:32 18

8 OlbramoviceBoh. B11 5 1 5 19:23 16

9 Dobřínsko 11 2 0 9 23:36 6

10 Tavíkovice 12 0 0 12 2:54 0

VÝSLEDEK ZÁPASU STARŠÍCH ŽÁKŮ

Hostěradice – TJ Višňové                  3:3         (1:1) STŘELCI: Vyklický Ondřej 1x, 

Pelaj Libor 2x. SESTAVA: Indra Michal, Houška Lukáš ©, Adámková Adéla, Adámek 

Lukáš, Pelaj Libor, Klíčník Jakub, Holý Martin, Šnábl Jan, Kudrna Matěj, Holý Martin, 

Janíček Jiří, Sklenský Jakub, Paleček Tadeaš, Houška Lukáš, Vyklický Ondřej, Sako 

Daniel, Beran Jiří, Indra Lukáš, Žitka Adam, Jeřábek Jakub.

TRENÉŘI: Adámek Jiří a Indra Lukáš. Dobrý výkon a díky všem za reprezantaci :D.

1 Miroslav    1 1 0 0 3:1 3

2 Hostěradice 1 0 1 0 3:3 1

3 Višňové                 1 0 1 0 3:3 1

4 Hevlín        1 0 0 1 1:3 0

VÝSLEDEK ZÁPASŮ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY

Prosiměřice – TJ Višňové                  8:2         (3:2). STŘELCI: Plachý Matyáš 1x, 

Sako Dominik 2x.

Prosiměřice – TJ Višňové                  8:2         (6:0). STŘELCI: Kuchařík Marek 1x, 

Perlička Matěj 2x.

SESTAVA:  Veselý  Matěj  ©,  Ilek  Martin,  Kuchařík  Marek,  Kuchařík  Patrik,  Mihola 

Matyáš, Mondek Matěj, Žitka Radim, Perlička Matěj, Plachý Matyáš, Sako Dominik, 

Valenta  Josef,  Bartoš Adam,  Vespalec  Michal,  Paleček  Matyáš.TRENÉR:  Perlička  Josef.  Dobrý  výkon  a  díky  všem  za 

reprezantaci. Musíme dodat, že přípravka se do soutěže přihlásila až teď v zimě, proto mají v tabulce málo zápasů. Celý 

klub TJ Višňové vám fandí a drží palce.

1 1.SC Znojmo 18 16 0 2 221:75 48

2 Moravský Krumlov 18 13 1 4 152:81 40

3 Mramotice/Olbram. 18 12 2 4 147:89 38

4 FK Znojmo 18 11 2 5 145:76 35

5 Šanov        18 8 2 8 136:126 26

6 VrbovecDyjáko. 18 6 1 11 96:160 19

7 Hrádek      16 5 0 11 59:101 15

8 H. Mašůvky/Přím. 18 2 1 15 58:182 7

9 Suchohrdly u Mir. 18 2 1 15 47:171 7

10 Prosiměřice 2 2 0 0 16:4 6

11 Višňové     2 0 0 2 4:16 0

 

Višňové – Retz 7:3
V  článku  Lední  hokej  ve  Višňovém,  který 

byl  zveřejněn  v  únorovém  Višňovském 

zpravodaji,  bylo  uvedeno  avízo  plánové 

hokejové události. Tou bylo utkání v  ledním 

hokeji,  v  němž  zástupci  hokejového  týmu 

rakouského  Retzu  vyzvali  hokejový  tým  z 

Višňového.  Termínem  měla  být  sobota  16. 

února  2019.  Ještě  jednou  přijměte  omluvu, 

neboť  k  utkání  ze  strany  rakouského 

soupeře nedošlo.

Rakouský Retz však následně navrhl nový termín, kterým byla sobota 16. března. Višňovští souhlasili. A tak 

v již uvedenou v sobotu v 19.30 hod. byl na Zimním stadionu Znojmo zahájeno hokejové utkání Retz versus 

Višňové. Rakouský soupeř nastoupil ve svých červených dresech. Višňovští tedy šli do barvy dresů družstva 

„Adámků“, do bílé. Poměrně brzy se bílá ujala vedení. V průběhu ubíhajících minut hry plné bojovnosti, hry 

vycházející  nejen  z  dovednosti  a  umu,  ale  i 

plné  „sportovního  srdíčka“,  višňovští  svého 

soupeře  předčili  a  porazili.  Závěr  utkání 

stanovil výsledek na konečných úspěšných 7 : 

3 pro višňovské barvy.

Je to další z úspěchů, který navazuje na staré 

hokejové  gardy  višňovské  první  republiky, 

kteří  byli  současníci  fotbalových  hráčů  „AC 

SPARTY“ Višňové.


