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Úvodní slovo
Občané Višňového,

oslovuji Vás a zdravím prostřednictvím tohoto již 49. vydání Višňovského zpravodaje, který vychází 

v šestém měsíci letošního roku. 

V uplynulém čase od doby, kdy vyšlo minulé číslo zpravodaje, se událo mnoho událostí, a to i ve 

Višňovém. Rozhodně mezi ty velmi příznivé patří to, že měsíc květen svým počasím naplnil hned 

dvě  velmi  známá  přísloví:  „Studený  máj,  v  stodole  ráj.“  a  „V  máji  nemá  oschnout  pastýřovi  hůl.“ 

Radost nám rozhodně přinesla vláha ze srážek, které v průběhu května přišly. 

Květen však nebyl jen radostným. První májový den nastupuje po 

oslavách  filipojakubské  noci.  Tradice  vycházející  ze  starých 

pohanských  zvyků  a  tradic  je  dnes  po  letošních  oslavách 

zapsána v myslích višňovských občanů jako ostudná. Shodně na 

to nahlíží i lidé z okolí. Z tradice posledních desetiletí, kdy slavící 

o  této  noci  psali  na  silnice  adresně  vtipné  nápisy  vápenným 

roztokem, si skupinka mladíků udělala svátek sprostoty, urážek a 

nechutnosti.  Marně  se  tito  jedinci  domnívají,  že  zůstali  noční 

tmou  utajeni.  Ne  všichni  lidé,  především  o  této  noci,  spí. A  na 

několika místech je viděla „oka“, nejen však lidská.  

Minulým  zpravodajem  jsme  se  loučili  v  době  přípravy  oblastní 

výstavy vín, kterou i pro tento rok připravili zahrádkáři z Višňové. Stejně jako roky předešlé byl i ten 

letošní  41.  ročník  perfektně  nachystaný  a  zorganizovaný.  Svou  účastí  se  jedná  o  akci  plně 

reprezentující obec s především regionální a nadregionální účastí. 

A samozřejmostí je čas, kdy vycházel ten minulý zpravodaj, byl čas před Velikonocemi. Velikonoce 

jsou  nejvýznamnějším  křesťanským  svátkem,  oslavou  zmrtvýchvstání  Ježíše  Krista.  Vedle  toho 

jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem 

souvisí jen volně. Pro některé znamenají jen dva svátky, kdy v pátek před víkendem a po víkendu 

nemusí do práce či školy. 

Na  následující  víkend  byl  připraven  rovněž  bohatý  kulturní  program.  Na  páteční  večer  připravili 

fotbalisté tělovýchovné jednoty taneční zábavu se skupinou Artemis ve své sokolovně. Na sobotu 

připravil  městys  v  areálu  obecního  dvora  Zabijačkové  hody  pana  Mirka  Kloudy.  Poněkud 

zklamáním byla slabší účast ze strany občanů. 

Sobotní  večer  patřil 

divadelnímu  spolku 

Návrat  a  jeho 

připravené komedii Pod 

borovičkou  seděla. 

Kinosál  praskal  ve 

švech  jak  při  sobotním, 

tak  i  nedělním 

představení.

Úvod  května  patřil  těm 

nejmenším,  neboť 

proběhl  zápis  dětí  do 

mateřské  školy  a  den 

otevřených  dveří  v 

mateřské škole.

Velmi významnou a  již  tradiční akcí byla základní školou připravovaná Višňovská patnáctka.  Její 

obliba si udržuje své příznivce, nebo se spíše rozšiřuje zájem o pohybové aktivity.

Na  první  červen  připadá  Mezinárodní  den  dětí. A  protože  tento  den  připadl  v  letošním  roce  na 

sobotu, pak děti svůj svátek slavili na místními hasiči připraveném Dětském šmoulím dnu.

O  následné  neděli  proběhlo  městysem  připravené  vítání  občánků,  kde  mezi  občany  Višňového 

bylo přivítáno 10 dětí narozených v roce 2018. 

V průběhu celého období pokračovaly  všechny  fotbalové  týmy Tělovýchovné  jednoty Višňové ve 

svých mistrovských soutěžích. 

Z  uvedeného  shrnutí  sportovních,  společenských,  zážitkových  a  kulturních  akcí  vyplývá,  že 

nabídka  občanům  byla  skutečně  vysoká.  Stejně  tak  pestrá  nabídka  je  i  před  námi.  Vždyť  nás  v 

brzkém  období  čeká  Školní  akademie,  višňovská  pouť  a  Višňovské  kulturní 

léto.

sprostý vandalismus 

pomáhali odstraňovat hasiči

Pod borovičkou seděla

Vladimír Korek  

Chodník a dešťová kanalizace pod 
sokolovnou
Letitým  problémem  je  všeobecně  část  silnice  II/400,  a  to  v  úseku  od  kruhového 

objezdu až dolů pod sokolovnu. Problematické je zde především pohybovat se v této 

části jako chodec. Potkat se zde s protijedoucím kamionem, který téměř samozřejmě 

překračuje povolenou rychlost, je velmi nepříjemné a nahání to strach. 

Přes veškeré sliby zástupců SÚS Znojmo jsme podali zadání vypracování projektové 

dokumentace na stavební akci  „Višňové, chodník s dešťovou kanalizací –  III. etapa“ 

městysem  Višňové.  Očekávali  jsme,  že  na  základě  našich  opakovaných  požadavků 

převede  Úřad  pro  zastupování  ve  věcech  majetkových  pozemek,  který  je  jedním  z 

klíčových pro realizaci tohoto díla na Správu a údržbu silnic. Bohužel se tak v průběhu 

minulého  roku nestalo.  Jednání  v  této záležitosti  započalo až po našich opětovných 

urgencích. 

V  současné  době  je  na  programu  Zastupitelstva  Jihomoravského  kraje,  které  se 

uskuteční 20. 6. 2019, bod, ve kterém bude projednán bezúplatný převod pozemku z 

ÚZSVM  na  SÚS  (informace  z  majetkového  odboru  JMK).  Po  kladném  vyřízení 

můžeme začít jednat s SÚS o uzavření smlouvy na právo provést stavbu. Teprve pak 

s uzavřenou smlouvou můžeme přistoupit k vyřizování platných stavebních povolení. 

I přestože je tato záležitost naší prioritou, složitost situace a administrativní náročnost 

si vyžaduje především velkou časovou trpělivost. 

Vydržte, prosím, s námi.

Výmalba kostela
V  průběhu  měsíce  května  byla 

provedena  výmalba  interiéru 

višnovského  kostela.  Při  tom  byly 

provedeny  opravy  i  na 

elektrorozvodech  kostela,  úprava 

kazatelny.  Výsledek  těchto 

připravovaných prací, které bylo možno 

provést  v  souladu  se  stanoviskem 

památkářů,  rozhodně  stojí  za  to. 

Vyjádření  díků  přitom  patří  všem  těm, 

kteří se podíleli  finančními dary, a dále 

na  přípravných  pracích,  při  vlastní 

výmalbě a na úklidu kostela.  

Višňovská pouť 
Mše svatá v neděli 30. června bude začínat v 8:00 hodin. Srdečně zveme.

Za farnost Višňové P. Pavel Klouček  
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řekneme Vám „S Pánem Bohem“ 

a jdeme pryč“

si chlapci v sobotu odpoledne chodili pro odměnu.

Máli  někdo  z  jiných  chlapců  zájem  podpořit  udržení  této  tradici,  může  se  na  současné 

kapitány Jiřího Berana a Jana Šnábla jistě obrátit.  

Pondělí  velikonoční  pak  patří,  jako  i  patřilo  pomlázce.  Někde  v  okolí  se  říká  i  mrskut  či 

dynování. Chlapci si pletli vrbové pomlázky  ve Višňovém tzv. žily, sami. Vždy ze sudého 

počtu, ze 4 až 12 měkkých proutků, ponejvíc z vrby, a to ve všech velikostech. Šlehalo se, 

jako  dodnes  i  šlehá,  po  dobu  odříkávání  koledy.  Starší  chlapci  chodili  na  koledy  ve 

skupinách, v nošení až dvoumetrové žily se střídali. Děvčata se doma dříve též schovávala, 

dokud  ji  koledníci  nenašli.  Poté  ozdobila  chlapcům  pomlázky  mašlí.  Jelikož  je  tento  zvyk 

popsán  již ve 14. století, předpokládáme, že se už  tenkrát  jednalo o mašle z vlasů,  tehdy 

tradičních  copů  svobodných  dívek.  Nejcennější  byla  ověšená  žila  s  nejvyšším  počtem 

mašlí. Barvila se vajíčka, pekly se jidáše, mazanec, později beránek.  

Co  je  zajímavé,  že  zdobení  vajíček  pochází  daleko  z  předkřesťanských  dob:  již  ve  staré 

Číně  se  vajíčka  balila  do  zlatých  tenkých  obalů  či  květin,  v  Mezopotámii  barvili  staří 

křesťané vajíčka na červeno – v barvě Kristovy krve, v Egyptě se kladla pštrosí vejce jako 

dar na hroby.

Ve velikonoční Evropě je malované vajíčko zařazeno do spousty her: v německy mluvících 

regionech přináší vajíčka zajíček, děti pak hledají (rodiči) schovaná vajíčka v přírodě. Jinde 

přehazují vajíčko přes střechu a poté  je zakopou, vzájemné oťukávání vajec bývá někde  i 

dodnes  veřejnou  záležitostí.  Lidé  se  sejdou  na  náměstí  a  vyhraje  ten,  komu  skořápka 

vařeného vejce praskne naposledy. Stejně  tak  je  tomu  i u házení vařenými vejci na  louce 

nebo  hodu  vejcem  v  pleteném  váčku…vynalézavosti  a  pověrčivým,  pardon  tradičním, 

zvykům  se  tedy  meze  nekladou.  Francouzi  zase  neznají  zajíčka,  vajíčka  zdobí  a  hledají 

stejně  jako  jejich sousedé, důraz kladou na malé dárky a dobrý  jídelníček – oblíbeným  je 

špenátový slazený  řez. V  Itálii a Španělsku se Velikonoce slaví starobyle a veřejně, velká 

tradiční procesí a rituály ze života Krista jsou náplní svatého týdne.

Naše  pondělní  velikonoční  tradice  se  bez  velkého  omezení  udržela  dodnes.  Pohanský 

výklad symbolu pomlázky  jako symbolu  jara, probouzení přírody, svátků plodnosti, vajíčko 

jako  symbol  nového  života  a  naděje,  totiž  nenarušoval  ateistickou  ideologii  minulého 

režimu.  Je krásné,  že dnešní mladá generace se k  tradici  vrací a udržuje zvyky nejenom 

jako úctu ke svým předkům, ale jako i vlastní sounáležitost s regionem.

Ze vzpomínek pana Adámka, Košaře a Nehybky 

Z údajů „kapitána“ Jiřího Berana

Alumniportal.de                                                                  Sepsala Marie Svoradová 

Vítání občánků
Vítání občánků ve Višňovém připravil městys 

Višňové v  letošním roce na neděli 2. června 

v  prostředí  Višňovského  kinosálu.  Vítání 

navazovalo  na  dětský  den,  které  pod 

názvem  Dětský  šmoulí  den  připravil  Sbor 

dobrovolných  hasičů  Višňové  na  sobotu  1. 

června.  Přivítány  byly  děti  narozené  v  roce 

2018. Jednalo se o 10 dětí. 

Pro  horké  nedělní  odpoledne  byl  kinosál  se  svým  velmi  příjemným  klimatem  tím 

ideálním  prostředím.  Po  přivítání  a  představení  programu,  úvodním  slovu,  které 

přednesla kronikářka paní Marie Mašová, následovalo vystoupení dětí z Mateřské 

školy Višňové. Pro přibližně 55 dětí, rodičů, prarodičů, příbuzných a známých měly 

připraveny  děti  ze  školičky  s  paní  učitelkou  Kapounkovou  krásné  a  milé 

programové kulturní pásmo básniček, říkanek a písniček. Po slovech starosty byly 

přivítány  přítomné  děti.  Do  vínku  dostaly  od  městyse  drobný  dárek.  Na  závěr 

přednesl  starosta  obce  opět  slova  vítání,  radosti,  přání  a  všeobecné  podpory  pro 

mladé rodiče a rodiny v městysi Višňovém.

41. ročník Oblastní 
výstavy vín ve 
Višňovém
Neděle  Božího  hodu  velikonočního  patřila 

tradičně zahrádkáři z Višňového připravený 

41. ročník Oblastní výstavy vín. Pro vlastní 

výstavu  dokázali  připravit  346  vzorků 

bílých,  růžových  a  červených  vín  nejen  znojemské  oblasti,  ale  i  ze  sousedního 

Rakouska. Degustační komise přechutnala a ohodnotila jednotlivá vína 8. dubna v 

sále  višňovské  sokolovny.  Čtyři  vína  byla  vítězná,  patnáct  vítězů  odrůd  a  udělila 

dalších 96  zlatých medailí. V neděli  21.  dubna  tak měli možnost  všichni  příznivci 

dobrého vína, návštěvníci a hosté výstavy vín ochutnat všechny obodované vzorky 

vín  v  příjemné  atmosféře,  kterou  výstava  vín  každoročně  v  prostředí  višňovské 

sportovní  haly  vždycky  má.  Dobrou  muzikou  navíc  podpořila  i  cimbálová  hudba. 

Pro návštěvníky bylo připraveno pestré a bohaté občerstvení. 

Kvalitu výstavy oceňují její příznivci vín, kteří se již těší na její 42. ročník. 

Kurt u školy
Městys  Višňové  dává  občanům  další  možnost  využívání  kurtu  u  školy,  Tou  je,  že  zde  můžete 

provozovat  i  tenis, nohejbalu a volejbal. Po dohodě s pověřenou osobou, kterou  je pan Jan Šnábl, si 

zapůjčíte sloupky a sítě pro daný sport. Stanovené hodiny pro  tyto sporty se sítí  jsou pondělí, středa 

čtvrtek od 17.00 do 20.00 a sobota s nedělí od 09.00 do 20.00 hod. Telefon na pana Šnábla je 724 662 

214. Ostatní informace se můžete dozvědět buď v provozním řádu, který je umístěn na oplocení kurtu, 

anebo přímo od pana Šnábla.

Volby do EP
Ve dnech 24. a 25. května proběhly v České  republice volby do Evropského parlamentu. Pro volební 

okrsek  ve  Višňovém  byla  volební  místností  opět  zasedací  místnost  hasičské  zbrojnice  Višňové  213. 

Volby ve Višňovém přinesly tyto výsledky:

Vzpomínka na Velikonoce
Hrkání, velikonoční zvyk, který se udržuje převážně na katolické Moravě, znají všichni. Hrká 

se místo zvonění zvonů z kostelní věže: od večerní mše na Zelený čtvrtek – zajetí Krista, do 

sobotního  poledne  svatého  týdne  zvony  utichají:  odletěly  do  Říma.  Jsou  nahrazeny 

chlapeckým hrkáním, zvuky, které určují trakař, klapačka a řehtačka.

Višňovští pamětníci vzpomínají: 

„Seřazovali  jsme se před bývalou rajfajsenkou, kde nás kostelník pan Jelínek (Čtvrtník) řadil. 

Naší první štací bylo nádvoří zámku, 

které  jsme  hrkáním  třikrát  obešli. 

Naše tehdejší hrkací koleda zněla:

Poledne (večer klekání) oznamujem,

památku obnovujem,

že jest Kristus pán umřel 

a za nás na kříži trpěl.

Skrze svou smrt ukrutnou,

stráž, bránu nebeskou

nám hříšníkům otevřel, 

a od pekla osvobodil.

Poté  nás  na  pokyn  panstva 

zámecká  kuchařka  pohostila 

kutchanem  smažených  pekáčů.  My 

hrkači  jsme  se  rozdělili  do  skupin  a  seřazeni  se  vydali  po  vesnici.  Hrkalo  se  trakaři, 

řehtačkami, klapačkami. V Dědině byl významnou zastávkou dům č. p. 70, a č. p. 156, dům 

pana Adámka. Tady jme se po společném odříkání básně pod vedením celfótra pana Adámka 

pomodlili Otčenáš a náš hrkačský průvod se vydal směrem k lesu na konec obce. Domů jsme 

se  vraceli  již  bez  hrkání.  Pro  společnou  odměnu  jsme  si  pak  chodili  po  staveních  v  sobotu 

odpoledne. Dostávali  jsme syrová vejce, pečivo,  sušené ovoce,  i  nějakou  tu korunu. Tenkrát 

hrkali skoro všichni chlapci ze vsi. Asi v patnácti letech se z hrkání „vyrostlo“. Z generace mých 

dětí,  tj.  v  60.  letech,  hrkalo  ve  Višňovém  ještě  35  chlapců,  což  byl  v  socialistickém  období 

velký výkon.

O  letošních Velikonocích v  roce 2019 hrkalo 16 chlapců, o něco víc než vloni. Pod vedením 

párovačů,  kteří  si  dnes  říkají  moderněji  kapitáni  a  podkapitáni,  se  chlapci  řadili  u  kostela  již 

brzy ráno ve 4.30 hod. a vydali se rozděleni ve dvou skupinách po dvou trasách obcí. Skupiny 

se sešly vždy na určitém místě, aby si chlapci mohli projít různé trasy aspoň dvakrát. Hrkalo se 

v 11.30, 14.30 (pátek), 17 hodin, v sobotu končilo hrkáním v 11:30. Koledou 

„Za trakače, za hrkače, za klepače,

říkali jsme Vám celé Velikonoce,

dejte něco nebo nic,

foto Fanek Illek
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Statistika výjezdů JSDH Višňové 
9   19.04.2019 21:28:08 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – VIŠŇOVÉ

10  20.04.2019 15:43:46 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – SKALICE

11  29.04.2019 03:03:01 POŽÁR – LESNÍ POROST – TAVÍKOVICE

12  29.04.2019 03:23      POŽÁR – LESNÍ POROST – ROZKOŠ

13  10.05.2019 15:41:08 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – HOSTĚRADICE

14  07.06.2019 02:55:37 POŽÁR – LESNÍ POROST – TRSTĚNICE

SDH a JSDH Višňové

Pavel Havelka

Co je to AED
Automatizovaný  externí  defibrilátor  je  počítačově  řízené 

zařízení  určené  pro  laiky,  které  je  schopno  analyzovat  křivku 

EKG a v případě potřeby vede  laického zachránce hlasovými 

pokyny  i  pokyny  na  obrazovce  k  provedení  resuscitace 

správným  způsobem  a  v  případě  potřeby  i  k  provedení 

bezpečné defibrilace.

Defibrilace  je  odborný  postup,  který  je  schopný  zrušit 

významnou  poruchu  srdečního  rytmu  vedoucí  k  zástavě 

oběhu. 

Proč?
V  Jihomoravském  kraji  je  ročně  mimo  nemocnici  postiženo 

náhlou  srdeční  příhodou  přibližně  700  lidí.  Zhruba  polovina  z 

nich  přímo  v  terénu  zemře.  Jen  515  procent  pacientů  má  to 

štěstí, že se po srdeční příhodě vrací zpět do běžného života, a 

to  díky  poskytnutí  včasné  pomoci.  S  každou  minutou  prodlevy 

se zahájením  resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o 

10 procent. Při včas zahájené a správně provedené resuscitaci 

pomocí  AED,  která  vždy  musí  být  zkombinovaná  s  masáží 

hrudníku, se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 

80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě často nastane takzvaná 

fibrilace  komor.  Právě  v  této  fázi  pomůže  včasný  elektrický 

výboj, který dá člověku defibrilátor.

Proč hasiči ve Višňovém?
Protože  dojezdová  vzdálenost  z  výjezdové  základny 

záchranářů do Višňového  je 23  km. V případě,  že operátorka 

Krajského  zdravotnického  operačního  střediska  přijme  na 

telefoní  lince  155  informaci  o  člověku  s 

poruchou srdečního rytmu ve Višňovém a 

okolí,  okamžitě  na  místo  posílá  zároveň 

výjezdovou službu ZZS i naši zásahovou 

jednotku.  Naši  hasiči  udělají  vše  co  je  v 

jejich  silách,  aby  byli  na  místě  co  nejrychleji.  Mají  z  důvodu 

dojezdové  vzdálenosti  šanci  být  na  místě  dříve  než  odborná 

pomoc. Mohou tak pomoci s resuscitací postiženého za pomoci 

AED do doby příjezdu týmu ZZS.

Defibrilátor,  který  používají  naši  hasiči  je  ve  vlastnictví 

Zdravotní  záchranné  služby,  je  pravidelně  servisován  a  jeho 

použití je monitorováno.

Další podrobnosti o projektu na webu: www.aedjmk.info

Mateřská škola na návštěvě v hasičárně. 

Hasiči uspořádali tradiční dětský den. Tentokrát šmoulí
Dětský šmoulí den se velice povedl a za to patří dík všem hasičům a hasičkám, kteří se na náročné přípravě 

a organizaci podíleli. Poděkování patří i všem sponzorům a městysi Višňovému za finanční i věcné dary.

POZOR! Neparkujte, a to ani 
krátkodobě, v označených 
prostorech před hasičskou 
zbrojnicí

Důrazně všechny žádáme, 

aby  neparkovali  v 

prostorech,  které  jsou 

označeny  značkou  zákaz 

zastavení před hasičárnou. 

A  to  po  obou  stranách.  K 

parkování  lze  bez 

problémů využít parkoviště 

z  druhé  strany  hasičárny. 

Hasiči  potřebují  v 

některých  případech 

opravdu velice rychle vyjet. 

Policie  ČR  byla  na  situaci 

již upozorněna.

Zrajete jako víno.
Těmito slovy děkoval ředitel místní ZŠ a MŠ jménem učitelského sboru našemu Divadelnímu spolku NÁVRAT, stejně 

jako pan starosta veřejným poděkováním jménem občanů Višňového za velmi zdařilé a krásné divadelní představení 

komedie  „Pod  borovičkou  seděla“.  Velmi  všem  děkujeme  za  tak  vysoké  ocenění,  tato  komedie  sklidila  nečekaný 

úspěch. Představení zhlédlo více než 900 diváků včetně dětí, pro které vždy věnujeme naši generálku. I v tento den se 

nesl jejich smích celým hledištěm.  Vysokým oceněním byl sobotní potlesk diváků ve stoje. Všem nám to vyrazilo dech 

a nejedno oko herce zůstalo suché. Velmi  těžce se shání  texty, podařilo se! Tato komedie sklidila velký a nečekaný 

úspěch. V dnešní uspěchané době lidé na takový kousek čekají. Chtějí se odreagovat, zapomenout na běžné denní 

starosti a nám se to podařilo. Zájem ukazuje,  jaký typ kultury ve Višňovém dlouhá léta chyběl. Přemýšlím sama nad 

sebou, nad svojí  odvahou v  roce 2012,  vrátit  zpět ochotnické divadlo do našeho městyse Višňového. Udělala  jsem 

první odvážný krok a ke mně se přidala skvělá parta skvělých lidí. Podařilo se! Necháváme lásku na prknech a mezi 

kulisami  našeho  jeviště.  Všichni  opomíjí  svůj  volný  čas,  který  nácviky  vyžadují.  Zažijeme  spoustu  legrace,  hezkých 

chvil,  které  nám  tento  čas  nahradí.  Otevřeli  jsme  si  cestu  mezi  diváky  nejen  v  našem  širokém  okolí,  ale  i  v  jiných 

okresech. Přijeli  za námi příznivci  z Rouchovan, Hrotovic,  Jevišovic, Valče, Zvěrkovic, Pasohlávek, Blučiny,  Ivančic, 

Oslavan, Moravského Krumlova a  jeho okolí. Jsme hrdi na  to, že  jsme ukázali  touto činností cestu, kde  leží městys 

Višňové. Příště určitě přijedeme zase, loučí se všichni a vracejí se do svých domovů. Děkujeme Vám. Děkujeme všem 

za uznání, za podporu. Velice si toho vážíme.

Je ochuzen každý, kdo tento pocit neprožije!

Marie Machová, DS NÁVRAT
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Obecní dvůr
Pro  objekt  Obecního  dvora  byla  v  uplynulých  dnech 

zbudována nová elektrická přípojka NN, která nahradila 

připojení  na  staré  rozvody  elektřiny  zbudované  za 

období zemědělského družstva. 

Projekčně  se  připravují  přípojky  dešťové  a  splaškové 

kanalizace.  Spolu  s  nimi  se  připravuje  i  nové  napojení 

na  vodovodní  síť  v  objemu  požárního  vodovodu. 

Projektováno je i plynové připojení.

V  současné  době  se  dokončuje  rekonstrukce  jedné  z  částí,  ve  které  počínaje  srpnem  2019,  bude 

otevřena provozovna kadeřnictví. 

Zabijačka
Na sobotu 27. dubna pro Vás občany připravil městys Višňové v obecním dvoře 

Zabijačkové  hody  Mirka  Kloudy.  Zájemci  a  příznivci  nejen  z  Višňového,  ale  i  z 

regionu, tak měli možnost si zakoupit zabijačkové pochoutky nebo přímo na místě 

samém  v  příjemném  prostředí  zasedací  místnosti  Myslivecké  nory  ochutnat.   

Venku  pak  měli  možnost  si  zakoupit  jarní  zelinářské  přísady  ze  zahradnictví  při 

výchovném ústavu nebo od dalších  trhovců koření či zdravou výživu, ponožky a 

textil nebo výrobky z dílen Charity Znojmo.

Podzimní  zabijačkové  hody  připravujeme  ve  spolupráci  s  panem  Kloudou  na 

posvícenskou sobotu. 

• Molitan, guma, použité prezervativy,  lino, plastové  trubky, PVC (např. novodur), 

pneumaticky,  těsnění, žvýkačky, vícevrstvé obaly (např. nápojové kartony, pokud to není 

přímo uvedeno na kontejneru), koberce, předložky, obaly od nebezpečných chemikálií

Do PAPÍRU  do modrých kontejnerů patří:

• noviny  a  časopisy,  sešity,  bloky,  deníčky,  diáře  apod.  (není  třeba  odstraňovat 

kovové  spony),  paperbacky,  brožurky,  knihy  (bez  tvrdých  obalů),  katalogy,  telefonní 

seznamy,  kancelářský  papír  (i  ze  skartovaček),  krabice,  kartony,  lepenky,  balicí  papír 

(krabice  by  měly  být  sešlápnuté  nebo  rozložené),  nepotřebné  účtenky,  složenky  apod. 

(části obsahující citlivé údaje jako jsou jména, adresy či čísla bankovních kont je vhodné 

roztrhat,  aby  nemohly  být  zneužity),  dopisy,  pohlednice,  obálky  (není  třeba  odstraňovat 

plastová  okénka),  různé  papírové  obaly  s  recyklačním  symbolem  a  kódem  PAP,  20,  21 

nebo 22

 do modrých kontejnerů nepatří:

• pauzovací  papír,  spodní  strany  samolepek,  kopíráky,  papír  s  povrchovou 

úpravou  (křídový,  parciální  laky),  papír  nebo  tapety  zašpiněné  od  barev,  lepidel,  krve, 

mastnoty,  zalaminovaný  papír  (např.  průkazky  do  knihovny),  použitý  toaletní  papír, 

papírové  kapesníčky,  plata  od  vajec  bez  recyklační  značky  (ale  lze  je  kompostovat), 

mokré  nebo  vlhké  papírové  utěrky,  hygienické  vložky,  dětské  pleny,  většina  nápojových 

kartonů, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, plata od vajíček, roličky od toaletního 

papíru, použité plenky a hygienické potřeby – (vše do SO).

Do SKLA patří:

 Do bílých kontejnerů patří:

• POUZE bílé sklo, tedy čiré lahve, sklenice a nádoby z domácnosti (ale ne varné 

sklo)

 Do zelených (kovových) kontejnerů patří:

• tabulové sklo, sklenice, nevratné lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád), 

obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71 nebo 72, skleněné obaly od léků

 Do bílých a zelených (kovových) kontejnerů nepatří:

• zrcadla,  plexisklo,  autosklo,  drátované  sklo,  varné  sklo,  keramika,  porcelán, 

žárovky, zářivky, výbojky, obrazovky televizorů, různé displeje, 

Svoz odpadů z kontejnerových hnízd ve Višňovém 

Kontejnery na plasty  1 x za 14 dní, v letním období 1 x týdně

Kontejnery na papír  1 x měsíčně 

Kontejnery na barevné sklo  1 x za 2 měsíce

Kontejnery na bílé sklo  1 x za 2 měsíce

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

kontejnerovém hnízdě jsou zcela zaplněné, zatímco na jiném nejsou i v době svozu zcela 

zaplněny.  Žádáme  Vás  tedy  o  to,  abyste  v  takovémto  případě  buď  odpad  uložili  do  ne 

plných  kontejnerů  jiného  hnízda,  nebo  počkali  a  odpad  vyhodili  po  svozu  kontejnerů. 

Papírové krabice rozkládejte. 

V  médiích  se  často  setkáváte  s  všeobecnými  informacemi  o  tom,  že  ceny  spojené  s 

ukládáním  a  likvidací  odpadů  neustále  rostou.  K  odpadovému  hospodářství  v  městysi 

Višňovém  si  dovolím  sdělit  několik  čísel  při  současných  cenách.  Svoz  komunálního 

odpadu firmou AVE, který  je prováděn 1 x za 14 dní přijde obec na 20 000 Kč. Za svoz 

papíru a plastu za svoz v jednom kalendářním měsíci zaplatíme rovněž necelých 20 000 

Kč.  Svoz  komunálního  odpadu  ze  sběrného  místa  a  od  hřbitova  stojí  v  jednom  svozu 

kolem 10 000 Kč. Dražší jsou odvozy nebezpečných odpadů, pneumatik. Podobně je na 

tom i odvoz velkoobjemového odpadu. Všeobecně se snažíme, aby logistikou byly odvozy 

odpadů ekonomické – svozová auta maximálně vytížená.

Zajímavým  číslem  však  je  odvoz  ojetých  pneumatik.  V  letošním  roce  bylo  ze  sběrného 

místa  Višňové  odvezeno  494  pneumatik.  V  těchto  svozech  je  zahrnuto  pouze  jarní 

přezouvání  pneumatik. Toto  číslo  znamená,  že  ve  Višňovém  v  letošním  roce  vyřazovali 

řidiči na soukromých osobních vozidlech pneumatiky ze 123 aut. Není to zajímavé?

Současně  Vám  za  chci  nejen  za  Autorizovanou  společnost  EKOKOM,  a.s.,  ale  i  za 

městys vyjádřit velké poděkování, neboť jsme v roce 2018 prostřednictvím kontejnerových 

hnízd vytřídili v komoditách plastu, papíru, skla, kovu, nápojových kartonů 79,274  t, což 

pro odpadové hospodářství znamená odměnu 149.404,50 Kč, která se promítá do ceny 

za popelnice, které platíte městysi. 

V prvním čtvrtletí letošního roku jsme vytřídili 13,437 t již uvedených komodit.

Odpadové hospodářství 
Sběrné místo Višňové je od začátku měsíce dubna otevřeno v letním provozu, tj. každý pátek 

od  15.00  do  17.00  hod.  Sběrné  místo  provozované  městysem  Višňové  slouží  pro  uložení 

odpadu občanů Višňového nikoliv pro uložení odpadu firem, podnikatelů a živnostníků. 

Na sběrném místě můžete uložit veškerý:

Elektroopad:

• Televizory,  rádia,  ledničky,  mrazničky,  pračky,  trouby,  sporáky,  vysavače,  žehličky, 

sušiče vlasů, šicí stroje, elektrické hodiny, elektrické hudební nástroje, elektrické hračky, PC 

monitory, tiskárny, notebooky, elektrické vrtačky, pily, brusky atd.

Svítidla:

• Zářivky, výbojky

Baterie: 

• Elektrobaterie  (všechny  typy  baterií 

používaných v domácnostech (ze svítilen, 

hraček,  elektroniky,  dálkových  ovladačů, 

hodin,  budíků,  zvonků,  MP3  přehrávačů, 

mobilních  telefonů  apod.,  tj.  knoflíkové 

články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9 V hranaté 

baterie, dobíjecí baterie 

Nebezpečný odpad:

• Olověné akumulátory včetně elektrolytu, barvy v uzavřených nádobách, plechovky a 

plasty  od  barev  a  jiných  škodlivin,  vyjeté  oleje,  syntetické  barvy,  laky,  syntetická  ředidla, 

mořidla,  oleje,  tuky  minerální  nebo  syntetické,  ropné  produkty,  kyseliny,  hydroxidy,  lepidla, 

pryskyřice, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy

• Tiskařské barvy, tonery, inkousty

Pneumatiky:

• opotřebované pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové)

Kovový odpad:

• železný odpad, železné výroby, plech atd. 

 do kovového odpadu nepatří:

• obaly znečištěné zbytky potravin (do SO) a nebezpečnými látkami (do NO). 

Bioodpad:

 do bioodpadu patří:

• listí,  tráva,  plevel,  zbytky  ovoce,  zeleniny,  čajové  sáčky,  kávová  sedlina,  zbytky 

rostlin,  piliny,  dřevní  štěpka  z  větví  stromů  a  keřů,  větve  stromů  a  keřů,  hlína  z  květináčů, 

spadané ovoce atd.

 do bioodpadu nepatří:

• zbytky  jídel  (tzv.  gastroodpad),  kosti,  maso,  kůže,  uhynulá  zvířata,  exkrementy 

masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Vysmažené oleje:

• jedlé oleje (v plastových lahvích)

Velkoobjemový odpad:

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

který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad

Nápojové kartony  (v oranžových pytlích, které  jsou k vyzvednutí na úřadu městyse nebo na 

sběrném místě):

• Nápojové kartony (krabice splácané z fólie, hliníku a papíru)

 do nápojových kartonů nepatří:

• „měkké sáčky“ například od kávy a různých potravin v prášku, nápojové kartony silně 

znečištěné zbytky potravin (vše do SO)

Součástí  sběrného  místa  jsou  i  kontejnerová  hnízda,  která  jsou  rozmístěna  po  obci.  Zde 

naleznete kontejnery, které jsou určené:

Do PLASTŮ  do žlutých kontejnerů patří:

• PET  lahve,  plastové  lahve  od  mléka  a  mléčných  nápojů,  kelímky  (od  jogurtů, 

pomazánek,  ale  i  krémů),  obaly  od  šamponů,  sprchových  gelů,  tekutých  mýdel,  igelitové 

taška,  mikrotenové  a  jiné  sáčky,  potravinové  fólie  (ne  celofán),  plastové  obaly  od  různého 

zboží  (drogistického  i  potravinářského),  polystyren  bílý  (obalový)  i  tmavý  (plastové  nádobí, 

kelímky…), plastové květináče, textilie ze 100 % polyesteru, obaly od CD, DVD, VHS (včetně 

samotných nosičů)

 do žlutých kontejnerů nepatří:
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Nákup zametacího stroje
Městys Višňové zakoupil pro údržbu obce nesený zametací stroj s kropením. 

Tento stroj  zastane namáhavou  ruční práci. Pomocí něj bude možné provést 

zametení místních komunikací, cest a chodníků dle potřeby v průběhu roku. 

Statistika obyvatel Višňového 
 Z uvedené statistiky vyplývá, že počet obyvatel přistěhováním a odstěhováním se více či méně nemění. 

Bohužel však se negativně projevuje vysoký průměrný věk občanů.  

• Molitan, guma, použité prezervativy,  lino, plastové  trubky, PVC (např. novodur), 

pneumaticky,  těsnění, žvýkačky, vícevrstvé obaly (např. nápojové kartony, pokud to není 

přímo uvedeno na kontejneru), koberce, předložky, obaly od nebezpečných chemikálií

Do PAPÍRU  do modrých kontejnerů patří:

• noviny  a  časopisy,  sešity,  bloky,  deníčky,  diáře  apod.  (není  třeba  odstraňovat 

kovové  spony),  paperbacky,  brožurky,  knihy  (bez  tvrdých  obalů),  katalogy,  telefonní 

seznamy,  kancelářský  papír  (i  ze  skartovaček),  krabice,  kartony,  lepenky,  balicí  papír 

(krabice  by  měly  být  sešlápnuté  nebo  rozložené),  nepotřebné  účtenky,  složenky  apod. 

(části obsahující citlivé údaje jako jsou jména, adresy či čísla bankovních kont je vhodné 

roztrhat,  aby  nemohly  být  zneužity),  dopisy,  pohlednice,  obálky  (není  třeba  odstraňovat 

plastová  okénka),  různé  papírové  obaly  s  recyklačním  symbolem  a  kódem  PAP,  20,  21 

nebo 22

 do modrých kontejnerů nepatří:

• pauzovací  papír,  spodní  strany  samolepek,  kopíráky,  papír  s  povrchovou 

úpravou  (křídový,  parciální  laky),  papír  nebo  tapety  zašpiněné  od  barev,  lepidel,  krve, 

mastnoty,  zalaminovaný  papír  (např.  průkazky  do  knihovny),  použitý  toaletní  papír, 

papírové  kapesníčky,  plata  od  vajec  bez  recyklační  značky  (ale  lze  je  kompostovat), 

mokré  nebo  vlhké  papírové  utěrky,  hygienické  vložky,  dětské  pleny,  většina  nápojových 

kartonů, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, plata od vajíček, roličky od toaletního 

papíru, použité plenky a hygienické potřeby – (vše do SO).

Do SKLA patří:

 Do bílých kontejnerů patří:

• POUZE bílé sklo, tedy čiré lahve, sklenice a nádoby z domácnosti (ale ne varné 

sklo)

 Do zelených (kovových) kontejnerů patří:

• tabulové sklo, sklenice, nevratné lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád), 

obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71 nebo 72, skleněné obaly od léků

 Do bílých a zelených (kovových) kontejnerů nepatří:

• zrcadla,  plexisklo,  autosklo,  drátované  sklo,  varné  sklo,  keramika,  porcelán, 

žárovky, zářivky, výbojky, obrazovky televizorů, různé displeje, 

Svoz odpadů z kontejnerových hnízd ve Višňovém 

Kontejnery na plasty  1 x za 14 dní, v letním období 1 x týdně

Kontejnery na papír  1 x měsíčně 

Kontejnery na barevné sklo  1 x za 2 měsíce

Kontejnery na bílé sklo  1 x za 2 měsíce

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

kontejnerovém hnízdě jsou zcela zaplněné, zatímco na jiném nejsou i v době svozu zcela 

zaplněny.  Žádáme  Vás  tedy  o  to,  abyste  v  takovémto  případě  buď  odpad  uložili  do  ne 

plných  kontejnerů  jiného  hnízda,  nebo  počkali  a  odpad  vyhodili  po  svozu  kontejnerů. 

Papírové krabice rozkládejte. 

V  médiích  se  často  setkáváte  s  všeobecnými  informacemi  o  tom,  že  ceny  spojené  s 

ukládáním  a  likvidací  odpadů  neustále  rostou.  K  odpadovému  hospodářství  v  městysi 

Višňovém  si  dovolím  sdělit  několik  čísel  při  současných  cenách.  Svoz  komunálního 

odpadu firmou AVE, který  je prováděn 1 x za 14 dní přijde obec na 20 000 Kč. Za svoz 

papíru a plastu za svoz v jednom kalendářním měsíci zaplatíme rovněž necelých 20 000 

Kč.  Svoz  komunálního  odpadu  ze  sběrného  místa  a  od  hřbitova  stojí  v  jednom  svozu 

kolem 10 000 Kč. Dražší jsou odvozy nebezpečných odpadů, pneumatik. Podobně je na 

tom i odvoz velkoobjemového odpadu. Všeobecně se snažíme, aby logistikou byly odvozy 

odpadů ekonomické – svozová auta maximálně vytížená.

Zajímavým  číslem  však  je  odvoz  ojetých  pneumatik.  V  letošním  roce  bylo  ze  sběrného 

místa  Višňové  odvezeno  494  pneumatik.  V  těchto  svozech  je  zahrnuto  pouze  jarní 

přezouvání  pneumatik. Toto  číslo  znamená,  že  ve  Višňovém  v  letošním  roce  vyřazovali 

řidiči na soukromých osobních vozidlech pneumatiky ze 123 aut. Není to zajímavé?

Současně  Vám  za  chci  nejen  za  Autorizovanou  společnost  EKOKOM,  a.s.,  ale  i  za 

městys vyjádřit velké poděkování, neboť jsme v roce 2018 prostřednictvím kontejnerových 

hnízd vytřídili v komoditách plastu, papíru, skla, kovu, nápojových kartonů 79,274  t, což 

pro odpadové hospodářství znamená odměnu 149.404,50 Kč, která se promítá do ceny 

za popelnice, které platíte městysi. 

V prvním čtvrtletí letošního roku jsme vytřídili 13,437 t již uvedených komodit.

Parkování 
Obracíme  se  na  Vás  občany  –  vlastníky  motorových  vozidel,  abyste  své  automobily  parkovali  na  svých 

pozemcích nebo na pozemcích k tomu určených nikoliv například na travnatých plochách. 

Děkuji Vám za pochopení a respektování tohoto požadavku. Buďte ohleduplní vůči ostatním. 

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  spojených  s 

nastupujícím jarem. Veškerý posypový materiál po zimním období byl již dávno 

pozametán. Veřejná prostranství byla po zimě upravena. Zahájen byl sezónní 

provoz  hřbitova.  Byl  proveden  úklid  před  Velikonocemi.  V  jeho  rámci  byly 

provedeny  i  úklidové  práce  v  sokolovně  před  výstavou  vín  a  pak  po  jejím 

skončení.  V  čase  nadcházejících  májových  státních  svátků  pracovníci  se 

věnovali  sběrnému  dvoru,  kde  vždy  po  zimním  období  se  výrazně  zvyšují 

kvanta uloženého odpadového materiálu. Svůj každodenní prostor si  vyžadují 

úklid  i dětská hřiště. Především pak  to u školy včetně  turistického posezení a 

zastávky. Byla provedena zálivka stromů a křovin. 

V  době,  kdy  přišly  májové  deště,  pracovali  muži  především  na  osekávání 

omítek  v  prostorách  obecního  dvora.  V  době  výměny  dveří  u  kanceláře 

Cyklopenzionu  a  oken  a  vstupních  dveří  u  plánované  provozovny  v  areálu 

dvora bylo třeba vybourat ty staré a následně zednicky zapravit ty nové. V tom 

čase se i připravovaly volby do Evropského parlamentu. Byly provedeny opravy 

dětských  herních  prvků  na  hřištích.  Provedena  byla  i  výměna  písku  na 

dětských hřištích. 

Pak přišlo období sečení, které neustále trvá. Tráva po přídělech srážek velmi 

rychle znovu dorůstá. Údržba využívá dle dané plochy  i  typ sekacích strojů – 

na  plochy  pojezdové  sekačky,  na  svažitý  a  nerovný  terén  křovinořezy.  Vyjeté 

koleje  v  zelených  plochách  od  nepřizpůsobivých  řidičů  jsou  jen  složitostí  při 

práci. 

Na sběrném dvoře byly v průběhu uplynulého času odvezeny veškeré  tříděné 

komodity  –  velkoobjemový  odpad,  nebezpečný  odpad,  opakovaně  pak 

pneumatiky, pravidelně bioodpad. K pracovním úkolům patří  i pravidelný svoz 

košů a úklidy obce, úklid hřbitova a veškerého veřejného prostranství. 

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.     

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v 
městysi Višňové – příspěvková organizace
V  předchozím  měsíci  byli  obyvatelé,  kteří  u  nás  nemají  k  platbám  za  vodné  a  stočné  zřízeno  SIPO, 

informováni o zrušení možnosti platby šekem a to písemnou formou do poštovních schránek. Od 1. 6. 2019 

již nebude z technických a ekonomických důvodů v naší organizaci možné hromadné provádění úhrady za 

služby  formou  šeku.  Nadále  bude  možné  provádět  platby  převodem  na  náš  účet  nebo  formou  SIPO.  Ve 

výjimečných případech bude možná úhrada šekem, a to pouze po předchozím vyžádání této formy úhrady.

K  této  informaci  byl  současně  přiložen  Souhlas  s  inkasem  ze  SIPO.  Kdo  měl  zájem  o  využití  této  formy 

platby, mohl tento Souhlas vyplněný a podepsaný odevzdat. Kdo SIPO nechce, nemusí nám hlásit nic – po 

obdržení  faktury  zašle  úhradu  ve  splatnosti  převodem  z  účtu.  Velká  část  obyvatel  si  zvolila  právě  formu 

úhrady SIPO. Tímto děkujeme všem za součinnost a pochopení.

Pro platby podobných služeb  jako  je vodné a stočné  (např. platby za el. energii či plyn)  jsou zcela běžné 

platby buď převodem z účtu, nebo formou inkasa ze SIPO. My jsme navíc nabízeli šeky, za které  jsme za 

odběratele  platili  poštovné.  Je  to  nadstandardní  forma  úhrady,  zejména  kvůli  ekonomickým  dopadům  na 

dodavatele  (tj. platba poštovného). Změny, které vyhlásila Česká pošta od 1. 4. 2019, by navíc negativně 

ovlivnily způsob platby odběratelům právě pomocí šeků. Souhrnem těchto faktorů  je zrušení této možnosti 

platby v naší organizaci.

K platbě inkasem ze SIPO doplňujeme informace:
l platba za faktury se bude strhávat vždy 2x do roka (tj. za odečet k 30. 4. a 31. 10. daného roku)

l na faktuře mají všichni, kdo mají úhradu přes SIPO, zvýrazněný text, že se jedná o inkaso a že jim bude 

strženo ze SIPO

l platba ze SIPO bude stržena nejdříve následující měsíc po obdržení faktury za vodné a stočné

l  následující  měsíc  nám  Česká  pošta  pošle  inkasované  platby  a  seznam  plateb,  tj.  zjistíme  se  značným 

zpožděním, komu se ev. platba nestrhla – na tyto nestržené platby Vám poté v případě nutnosti vystavíme 

šek, protože další inkaso můžeme provést za půl roku s příštím odečtem

l  nejčastější  důvod,  proč  se  někomu  nestrhla  platba  ze  SIPO  je,  že  mají  toto  inkaso  zařízené  ke  svému 

bankovnímu účtu a mají na ně nastavený limit – při jeho překročení se platba nestrhne

l o nezaplacení SIPA je jeho majitel vždy informován na měsíčním Platebním dokladu SIPO

l v takovém případě nás neprodleně kontaktujte a vyžádejte si šek na zaplacení

l kdo platí SIPO hotově na poště, žádný limit nemá

l zálohy přes SIPO u nás nejsou možné, protože můžeme inkasovat platby pouze 2x ročně

Faktury za vodné a stočné budou do schránek roznášeny i nadále, jak jste zvyklí – jediná změna je v tom, 

že k nim již nebudou přiloženy šeky.

Děkujeme všem za pochopení

Informace

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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Plán kulturních akcí
Červen

 Závěrečná slavnost MŠ MŠ – 14. 6.

  Školní akademie  ZŠ – 14. 6.  

  Tradiční pouť TJ, M – 28. – 30. 6.

. taneční zábava se skupinou ARTEMIS TJ – 28. 6.

. stavění máje u sokolovny TJ – 29. 6. 

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

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

Červenec

 VIŠŇOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2018 – IX. ročník       M 

• Listování s Lukášem Hejlíkem   M – 1. 7.  

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

.  Ženy v běhu

.  Čertí brko

.  Po čem muži touží 

. Bohemian Rhapsody

• Celodenní hraní a vystupování spojené s Výstavou strašidel M  5. 7. 

• DS Návrat – Pod borovičkou seděla M – 5. 7. 
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Inzerce městyse
 Úřad  městyse  nabízí  veřejnosti  nájemní  prostory  za  účelem 
podnikání v oblasti služeb ve vrchním patře budově Domu s pečovatelskou 
službou Višňové č. p. 379. Tyto prostory jsou k dispozici. Nájemné 400 Kč/
m2/rok. Tel.: 515 339 016.
 Úřad městyse nabízí občanům stavební řezivo – latě, prkna, fošny, 
trámky, a to za kubíkovou cenu 6000, Kč. Tel.: 724 186782.
Soukromá inzerce
 Prodám  mladé  andulky  z  letošního  odchovu.  Kč  50,/kus.  Tel.: 
602640403.
Využijte  možnosti  bezplatně  inzerovat  prostřednictvím  Višňovského 
zpravodaje. 

Žebřík ke Stvořiteli – původní česká detektivka od Romana Cílka.

Hraběnčino  přiznání,  Neodbytný  hrabě, Tvůj  svůdný  dotek,  Jesika  (U  pramenů  touhy),     

romantické čtení pro ženy.

Sběratel kůží – jedenáctý případ Lincolna Rhyma od J. Deavera. Smrt je jeho umění a jeho 

vzorem Sběratel kostí.

Vládce noci – ingrediencemi literární kuchyně Davida Morrella jsou strach a úzkost, občas 

černý  humor,  s  nimiž  dokáže  čtenáři  nepřekonatelným  způsobem  přiblížit  okamžiky  na 

hraně mezi životem a smrtí.

Odplata tě nemine – další kriminální příběh J.D.ROBB.

Strážní andělé – román z nemocničního prostředí s kriminální zápletkou.

Dopis do ticha – při operaci zdravotní sestry Lindy se přijde na jistou vadu omezující naději 

na  otěhotnění. Třebaže  má  před  svatbou,  nalezne  pochopení  u  ženatého  lékaře  a  jejich 

vztah přeroste v silné milostné pouto.

Pravidlo  průšvihu  –  Evě  se  blíží  čtyřicítka  a  chystá  velkou  oslavu,  hýří  plány  a  těší  se. 

Jenže opak  je pravdou. Zjistí, že  její život  je plný problémů. Ale má optimistické heslo: po 

každém průšvihu přijde něco hezkého.

Posvátná  přísaha,  Maorská  princezna,  Znamení  osudu,  dědictví  maorského  náčelníka   

společenské  romány  Laury  Walden.  Místem  děje  jejích  románů  je  Nový  Zéland. Autorka 

píše také pod pseudonymem Mirja Hein.

Máma – Helga  je dobrou manželkou, mámou  i  babičkou. Nečekala  za  to přehnaný vděk, 

ale ani chlad a kritiku.

Smrtící tajnosti – další případ Eriky Fosterové od Roberta Bryndzy.

Údolí  naděje  –  Matyldiny  sny  se  zhroutí  při  zásnubní  hostině.  V  zapadlé  vesnici  nepotká 

nikoho,  komu  by  se  mohla  vyplakat  na  rameni,  proto  svou  bolest  svěří  papíru.  Vůbec 

netuší, do jaké pasti se dostane.

Podraz – strhující romantický thriller, kde všechno je jinak, než jak se jevilo na první pohled. 

Ona přišla, aby se něco dozvěděla o svém bratrovi. On přišel, aby ji na objednávku zabil …

Pálavo nádherná – je zde zachycen vínorodý kraj jižní Moravy, jeho pověsti a příběhy a lidé 

na Podkarpatské Rusi.

Farmářova  žena  –  tři  generace Australanek  žijících  ve  vnitrozemí.  Tři  různé  příběhy,  tři 

různé životy.

Olivovník  –  kniha  vás  jako  mávnutím  kouzelného  proutku  přenese  na  úchvatný,  sluncem 

zalitý Kypr …

Clona  –  Samuel  Bjork  tímto  románem  obhajuje  svou  pozici  přední  hvězdy  skandinávské 

krimi.

Snaž se nedýchat, Nezavírej oči – psychologické thrillery

Ordinace v divočině – Lea pomýšlí na založení rodiny. Je jí čtyřicet, má stálou práci … ale 

Richard to vidí jinak.

Okamžiky štěstí – další kniha Patrika Hartla je dvojromán.

Duch  znojemských  katakomb  –  V.  Vondruška  popisuje  zjevení  ducha  šlechtice  na  hradě, 

který pak zmizí v tajemných katakombách, jimiž je město pod zemí doslova protkáno.

Pět Tibeťanů – Pět dynamických cviků, které posílí zdraví, dodají energii a životní sílu.

Pryč  s  kyselostí!  –  německý  terapeut  a  léčitel  vysvětluje  proč  je  překyselení  těla  tolik 

nebezpečné  a  co  udělat  pro  to,  abychom  znovu  obnovili  rovnováhu  mezi  kyselými  a 

zásaditými látkami v těle.  

Řekni mi, kde tě bolí, a já ti řeknu proč – výkřiky těla jako vzkazy duše.

Obecní knihovna                                               

Prázdniny  už  klepou  na  dveře  a  s  dnešním  vydáním  Višňovského 

zpravodaje  se  nabízí  popřát  všem  čtenářům  a  milovníkům  dobré  četby 

krásné a prosluněné léto s mnoha novými zážitky a spoustou příjemných 

chvil nejen ve společnosti hezkých knih. Všem školákům prázdniny plné 

letních zážitků a dobrodružství, na která budou dlouho vzpomínat.

Byl to Jan Ámos Komenský, který poprvé definoval pojem školní prázdniny a školní rok. Cituji 

z díla Zákony školy dobře spořádané: „Větší prázdniny buďtež během roku čtyřikrát: vždy osm 

dní  před  a  osm  dní  po  církevních  svátcích,  tj.  o  Vánocích,  Velikonocích,  Svatodušních 

svátcích a  celý měsíc o  vinobraní. Kde není  vinobraní, může být  prázdno  v parných dnech 

červencových.“  Doporučení Jana Ámose Komenského se studentům splnilo až v roce 1774, 

kdy  Marie  Terezie  zavedla  termíny  prázdnin  společně  s  povinnou  školní  docházkou.  První 

úpravu  pak  přineslo  v  roce  1805  zřízení  obecních  škol,  kde  se  začátek  ani  konec  školního 

roku pevně nestanovil, ale délka prázdnin neměla překročit 5  týdnů. O  třicet  let později byly 

prázdniny  na  obecných  školách  ve  větších  městech  sjednoceny  s  prázdninami  na  místních 

středních  školách  a  tím  se  prodloužily  na  8  týdnů.  První  Československá  republika  pak 

zavedla  pravidlo,  že  školní  rok  je  zahájen  1.  září  a  končí  31.  srpna  a  toto  pravidlo  platí  až 

dodnes.  Učitel  národů  Jan  Ámos  Komenský  by  byl  určitě  s  podobou  dnešních  školních 

prázdnin  spokojen.  V  minulosti  tomu  tak  rozhodně  nebylo  a  termín  prázdnin  byl  odlišný  ve 

městech a na vesnici. Důležité bylo, zda není období senoseče, vinobraní nebo žní. 

Avšak  nic  se  nemá  přehánět,  a  jak  u  mnoha  dalších  věcí  platí,  že  příliš  dobrého  může  ve 

výsledku  uškodit,  opět  cituji:  „Volno  si  užijte  rozumně,  aby  si  duch  odpočinul,  ne  aby  se 

oslabil.“                                        

I  o  prázdninách  bude  knihovna  otevřena  v  obvyklých  výpůjčních  hodinách  s  výjimkou 

dovolené,  která  bude  čtenářům  včas  oznámena  místním  rozhlasem.  K  půjčování  jsou  opět 

připraveny další nové tituly knih.                                                              

Jarmila Šnáblová

PRO MLÁDEŽ
Čtyři a půl kamaráda a případ falešného kuchaře – dětský detektivní příběh s dobrodružnou 

zápletkou a nečekaným  humorným zvratem.

Výprava do bájné země Punt – sourozenci Callenderovi jsou velice zvídaví, nevěří všemu, co 

jim někdo vykládá, nýbrž  to chtějí vidět na vlastní oči

Expedice  KolumbusTajemství  hradu  –  další  cesty  do  minulosti  s  řešením  hádanek  pomocí 

lupy a červené fólie.

BarbieHasička  –  Barbie  prošla  záchranářským  kurzem  a  ví,  jak  se  zachovat  při  vypuknutí 

požáru.

Letadla – Prášek je malé venkovské práškovací letadlo. Jak si poradí s nepříznivým počasím, 

vysokými horami …

Pohádkové příběhy O vílách a princeznách, Zvonilka a tvor netvor, Zvonilka a piráti

Víš to? Zajímavosti z říše zvířat – Jak se orientují poštovní holubi? Z čeho a jak vzniká v mušli 

perla? Proč vlci vyjí? Co je hyenám tak směšné? Mají medvědi opravdu v oblibě med? … a 

ještě spousta dalších zajímavostí.

Přežili  jsme! Lavina – Terry Lynn Johnsonová  je odbornice na přežití v divoké přírodě a své 

zkušenosti využila i při psaní tohoto příběhu. Rady a tipy, jak postupovat v podobné situaci a 

zachránit si život, se vždycky hodí.

Sára  –  postupně  se  před  vámi  bude  odkrývat  hluboká  moudrost,  zjistíte,  jak  funguje 

spravedlnost,  jak zařídit, aby se  vám plnila vaše přání, a vůbec podle  jakých pravidel se 

na této zemi hraje hra zvaná Lidský život.

Záchrana  malé  zebry,  Trable  s  tygrem,  Sloni  v  ohrožení  –  příběhy  pro  všechny  milovníky 

zvířat a dobrodružství.

PRO DOSPĚLÉ
Ztráta  a  zrada  –  jen  co  přestane  Madison  pronásledovat  přízrak  sebevraždy  její  nejlepší 

přítelkyně,  Logan  musí  čelit  útokům  své  někdejší  milenky,  která  se  nedokáže  smířit  s  rolí 

zavržené partnerky.

Pod kůží – dospěje příběh jiskřivé lásky ke šťastnému konci? Erotický román.
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Žijeme zdravě
Všichni  vědí,  že  se  v  naší  škole  snažíme  vést  děti  ke  zdravému  životnímu  stylu,  a  tak 

děkujeme všem, kteří nás v tom podporují a pomáhají nám. 

Podpoře zdraví jsme věnovali i oslavy Mezinárodního dne dětí. Na druhém stupni proběhla v 

pátek 31. května projektovým dnem „Proč slůně nestůně“, při kterém se žáci seznamovali s 

tím,  co  mohou  udělat  pro  svoje  zdraví,  plnili  ve  skupinách  úkoly,  a  porovnávali  chování 

člověka  s  chováním  živočichů.  Na  sedmi  stanovištích  se  tak  zabývali  pestrostí  stravy, 

postavením  ovoce  a  zeleniny  v  našem  jídelníčku,  rolí  obilovin  a  luštěnin  ve  stravování, 

problematikou  cukru  a  soli,  pravidly  uchovávání  potravin  a  vztahem  mezi  pohybem  a 

zdravím.  Vše se odehrávalo na čerstvém vzduchu v krásném prostředí zámeckého parku a 

na závěr čekala na žáky zdravá odměna. V pondělí 3. června jsme s dětmi z prvního stupně 

oslavili  jejich  den  podobně.  Děti  byly  rozděleny  do  7  skupin  a  na  sedmi  stanovištích  se 

hravou  a  zábavnou  formou  seznamovaly  s  tím,  co  by  měly  dělat  pro  svoje  zdraví.  Úkoly, 

které  týmy  společně  plnily,  byly  různé.  Žáci  zkoušeli,  jakou  vzdálenost  ujdou  za  20  min  a 

zjišťovali,  zda  to  pokryje  doporučenou  denní  dávku  chůze  –  10000  kroků.  Děti  také 

poznávaly  méně  známé  druhy  potravin  a  diskutovaly  o  pravidlech  uchovávání  jídla.  Celé 

dopoledne  se  odehrálo  venku,  a  to  za  nádherného,  slunečného  počasí,  na  konci  pak  na 

všechny čekala zdravá a osvěžující odměna. Z hodnocení účastníku je patrné, že si chlapci a děvčata „svůj svátek“ náležitě užili a že si navíc odnesli mnoho nových poznatků a zkušeností, 

kterými se budou, a my v to věříme, v budoucnosti řídit.  

Ve stejný den v podvečer se v naší školní jídelně uskutečnil další seminář pro rodiče o zdravém vaření, tentokrát měl název „To nejlepší z rostlinné stravy“. Skvělá lektorka, Mgr. Andrea 

Hrušková, na místě připravovala několik chutných, lákavě vypadajících a našemu tělu prospívajících pokrmů rostlinného původu. Účastníci tak měli možnost ochutnat ovocné smoothie se 

špenátem, mandlové a kokosové mléko, ovesnou kaši do skleničky, zelený salát s výbornou zálivkou z oříšků kešu, „supermisku“ a  teplá  jídla z méně známých obilovin – čiroku,  jáhel, 

quinoi a špaldových krup a nutno říct, že všechno bylo opravdu vynikající. 

Výlety za poznáním
Období před koncem školního  roku patří exkurzím a výletům. Letos  jsme využili možnosti spojit  tradiční výjezdy s projektovým vyučováním, a  tak  již 3. května žáci 2. stupně navštívili 

zámek v Dolních Kounicích, kde se odehrála rekonstrukce bitvy o Brno na konci II. světové války. Po krátké, ale dunivé přestřelce si děti mohly prohlédnout zázemí ruských vojáků a poté si 

prošly  muniční  sklad,  lazaret,  štábní  stanoviště.  Všechna 

stanoviště  byla  doplněna  výkladem.  Během  prohlídky  si  mohly 

prohlédnout  nejen  dobové  zbraně,  ale  i  vyzkoušet  střelbu  z  nich. 

Součástí  prohlídky  byla  i  vojenská  technika,  se  kterou  si  mnozí 

pořídili fotografii.

Děti z první a druhé  třídy se společně s předškoláky vydaly v 28. 

května  na  zámek  v  Náměšti  nad  Oslavou,  kde  zhlédly  divadelní 

pohádku  Princ  Bajaja.  Udatný  princ  Bajaja  se  před  nimi  proháněl 

na koni ve své zbroji a zachránil princeznu před tříhlavým drakem, 

vžil  se  i  do  role  šaška  a  ukázal,  jak  se  žongluje  s  míčky  i  se 

současným  diabolem.  V  pohádce  nechyběly  zajímavé  rekvizity, 

repliky  věcí  používaných  našimi  předky  v  době  Karla  IV.,  kdy 

pohádky  typu Princ Bajaja  vznikaly. V druhé části  programu měly 

děti možnost umlít si mouku, zpracovat  len, zkusit brnění  i osahat 

si historické zbraně. Propojení didaktické pohádky s oživlou historií 

děti nadchlo. 

Hned  další  den  se  uskutečnil  výjezd  6.  a  7.  třídy.  Žáci  si  nejprve 

dostatečně  užili  dovádění  na  nejrůznějších  atrakcích  v  zábavním 

parku Bruno, poté se zábavnou  formou vzdělávali ve VIDA centru 

Brno,  kde  si  na  vlastní  kůži  vyzkoušeli  nejrůznější  fyzikální  a 

přírodní  zákonitosti.  Spokojeni  byli  i  ti,  komu  se  podařilo  odhalit 

pachatele  v  programu  Mladý  detektiv.  Na  závěr  nechyběly  ani 

nákupy  v  obchodním  centru  Olympia.  Den  se  opravdu  vydařil  a 

přispělo k tomu i díky příkladnému chování dětí.

Za poznáním vyjeli  i naši senioři   studenti univerzity  třetího věku, 

kteří 17. května navštívili Kutnou Horu. V tomto krásném městě si 

prohlédli  historická  místa  jako  chrám  sv.  Barbory,  prošli  se  kolem 

Jezuitské koleje k Hrádku, kde se nachází Muzeum stříbra, a svoji 

výpravu zakončili  na prohlídkovém okruhu Vlašského Dvora. Celý 

výlet proběhl v přátelském duchu a touze poznat českou historii. K 

celkové pohodě přispělo i pěkné počasí.

Účastníci Višňovské patnáctky, která proběhla v neděli 19. května, 

poznávali  naše  okolí  tentokrát  z  „ptačí“  perspektivy.  Po  tanečním 

vystoupení  kroužku  lidových  tanců  Višničky  se  všichni  vydali  na 

jednu  ze  čtyř  vyznačených  tras,  například  na  vyhlídku  na  Staré 

hoře,  na  kostelní  věže  v  Trstěnicích  či  Běhařovicích,  nebo  na 

hradiště  u  Křepic. Akce  se  vydařila  také  díky  žákům  deváté  třídy, 

kteří připravili chutné občerstvení.

Do konce školního roku navštíví naši žáci ještě Zlín, Moravský Kras 

či Znojmo a dokonce  Ilfracombe ve Velké Británii,  kde  stráví  celý 

týden.

Přejeme  Vám  krásné  léto  a  hodně  zážitků  na  prázdninových 

cestách za poznáním či odpočinkem.

vedení školy
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Vážení sportovní příznivci a občané 
městyse Višňového.  
Pomalu  nám  končí  jarní  část  sezóny  fotbalového  ročníku  2018  –  2019  a  je  na  čase  ji 

zhodnotit. 

Jak  jsem  zmiňoval  v  předešlém  čísle  zpravodaje,  tak  do  jarního  kola  jsme  přihlásili 

nejmladší fotbalové děti    přípravku. Děti začaly spolu trénovat na podzim a na jaře se 

jim podařilo sehrát 18 utkání, ve kterých se  jim podařilo získat několik bodů do tabulky. 

Na  červen  jsme  do  turnaje  v  Jevišovicích  přihlásili  dvě  mužstva.  Do  příští  fotbalové 

soutěžní  sezóny  totiž  přihlašujeme  dvě  mužstva,  a  to  mladší  a  starší  přípravku.  Velké 

poděkování za práci zde patří trenérům.

Mužstvo starších žáků sehrálo svou soutěž na výbornou. Doma ani jednou nezaváhali a 

neztratili ani bod. Venku prohráli jen jednou a jednou remizovali. Celkově skončili na tom 

nejlepším  1.  místě.  Celému  mužstvu  včetně  trenérům  děkujeme.  U  starších  žáků  nám 

končí  hráči,  kteří  už  věkově  nemohou  nastoupit,  tudíž  je  nemůžeme  do  další  soutěže 

přihlásit.  Přihlásíme  pouze  mladší  žáky,  kteří  hrají  na  polovině  hřiště  v  počtu  7  +  1,  a 

mužstvo se bude doplňovat starší přípravkou.

Družstvo  dorostu  nás  také  velice  dobře  reprezentuje.  V  krajské  soutěži  skončili 

dorostenci  na  velmi  pěkném  5.  místě.  I  v  této  kategorii  nás  trápí  nedostatek  hráčů. 

Několik  hráčů  dospělo  do  mužstva  dospělých.  Abychom  udrželi  dorost,  tak  jsme  se 

museli  sloučit  s  Prosiměřicemi,  které  mají  ten  samý  problém.  V  dalším  ročníku  bude 

dorost hrát pod názvem TJ Prosiměřice  TJ Višňové, kdy domácí zápasy se budou hrát 

střídavě jednou u nás, podruhé v Prosiměřicích. Myslím si, že sloučením vznikne kvalitní 

a  silné mužstvo,  které se bude prát o první příčku.  I  tady patří  poděkování  za spoustu 

odvedené práce trenérům.

Mužstvo dospělých  “B” tým už také ukončilo soutěž, umístilo se na pěkném 3. místě, se 

ztrátou 4 bodů na první celek. 

Mužstvo dospělých  “A” tým ještě svou soutěž dohrává. Bojuje o první místo a postup do 

I.B třídy. Trenérům obou mužstev dospělých děkujeme. Přejeme jim hodně sil, trpělivosti, 

mužstvům do další sezóny velký bodový zisk.

Současně  se  obracím  na  širokou  veřejnost.  Kdo  by  se  chtěl  zapojit  do  dění  a  stát  se 

trenérem některého mládežnického mužstva nebo být nějak nápomocen při organizaci, 

bude srdečně vítán. Dětí „máme dost“, ale trenérů málo. 

TJ  Višňové  ve  spolupráci  s  mužstvem  „Starých  pánů“  pořádá  zájezd  do  Višňové  u 

Příbrami.  Odjezd  autobusu  je  22.  6.  v  7.15  hod  od  zastávky.  Po  cestě  je  plánovaná 

prohlídka pivovaru spojená s degustací piva a obědem. FC Višňová slaví výročí 40 let od 

založení fotbalu. Při této příležitosti nás pozvala k přátelskému utkání. Součástí návštěvy 

bude  komentovaná  prohlídka  vesnicí  “Po  stopách  Chalupářů”.  Předpokládaný  návrat 

domu je v neděli 23. 6. kolem 15.00 hod. Kdo z Vás občanů má zájem se zúčastnit, ať se 

co nejdříve nahlásí u Václava Adámka Višňové 234, tel: 607 531 704.

Koncem měsíce nás čeká tradiční pouť. Oslavy pouti začnou páteční taneční zábavou se 

skupinou  ARTEMIS.  Ta  se  bude  konat  venku  před  sportovní  halou  od  20.00  hod.  V 

sobotu chasa pojede pro máji, kterou nazdobí a postaví na tanečním place u sokolovny. 

Na odpoledne se připravuje exhibiční utkání „Adámci“ proti „Zbytku světa“. Zápas začne 

15.30  slavnostním  výkopem,  který  provede  pan  Petr  Adámek,  který  slaví  významné 

životní jubileum. 

S poutí přichází  i  jedna zásadní změna, kterou je tradiční zavádění,  jež se dříve konalo 

před  Restaurací  U  Brázdů.  Nyní  se  vrátíme,  jak  bylo  již  dříve  zvykem,  před  sportovní 

halu. Letošní tradiční zavádění bude před sportovní halou. Srdečně Vás všechny zveme. 

Občerstvení  bude  zajištěno.  Nejen  k  poslechu  bude  hrát  oblíbená  dechová  hudba 

DÚBRAVANKA. Přijďte strávit krásnou pouťovou neděli.

Václav Adámek za TJ Višňové  

Ukončení hokejové sezóny
Ukončením 

provozování ledové 

plochy  Zimního 

stadionu  Znojmo 

skončila  i  sezóna 

pro  višňovské 

hokejisty 

hokejových  týmů 

„Adámků“ a „Zbytku světa“. Posledním vzájemným zápasem ročníku 2018/2019 tak bylo utkání v 

sobotu  13.  dubna.  Nasazení  a  úroveň  hry  ukázala  svou  gradující  hokejovou  tendenci.  I  přes 

vítězství tohoto utkání ze strany „Adámků“ bylo toto utkání velmi vyrovnané.

Tato  aktivita  v  současné  době  interesuje  bez  jakékoliv  spolkové  součinnosti  a  bez  jakékoliv 

finanční dotační podpory je nejvýraznějším sportovním a společenským děním. 

Výsledky 12. jarního kola jaro 2019
V tomto kole se z našich mužstev představilo na fotbalovém trávníku pouze mužstvo mužů A. 

Výsledek zápasu mužů Višňové A – Hrádek  3:2  (1:2) Sestava: Adámek P, Adámek V, Ouroda, 

Buchta, Adámek  J,  Novák,  Sláma,  Jelínek  D, Adámek  D  (C), Adámek  J,  Strnad.  Náhradníci: 

Kollner, Jelínek T, Havlík, Šuba

Střelci: Strnad Karel, Adámek Dominik, Adámek Jakub. Na domácí hřiště zavítalo, na jaře velmi 

úspěšné,  mužstvo  Hrádku.  Utkal  se  tak  druhý  se  čtvrtým.  Hosté  byli  v  první  půli  lepším 

mužstvem,  byli  běhavější,  lépe  kombinovali,  byli  nebezpeční.  My  jsme  si  nedokázali  pořádně 

přihrát,  vyvinout  trvalejší  tlak.  Na  některých  hráčích  byla  znát  nervozita.  Výsledkem  byly  dvě 

nastřelené tyče a inkasovaná branka po rohovém kopu hostů. O pár minut později šli hosté do 

dvoubrankového vedení. V 25. minutě se nám po hezké akci podařilo snížit Karlem Strnadem 

na 1:2. Po poločasové přestávce jsme začali být aktivnější a nebezpečnější. Výsledkem našeho 

tlaku  byla  chyba  hostujícího  brankáře  a  naše  vyrovnání  na  2:2.  Trefil  se  Dominik  Adámek. 

Utkání  bylo  velmi  nervózní,  rozhodčí  vyloučil  v  65.  minutě  po  druhé  žluté  kartě  hostujícího 

hráče.  Ze  závěrečného  tlaku  jsme  vytěžili  vítěznou  branku  na  3:2,  trefil  se  Jakub Adámek. 

Podařilo  se  nám  tak  po  zlepšeném  výkonu  ve  druhém  poločase  zvítězit  a  potvrdit  tak  druhé 

místo.  Při  odchodu  do  kabin  byl  za  nesportovní  chování  vyloučen  druhý  hráč  Hrádku.  Utkání 

sledovala  velmi  slušná  návštěva  našich,  ale  i  cizích  diváků.  Další  výsledky  a  zajímavosti  na 

webu: http://fotbal.visnove.cz

1. Jaroslavice A 25 19 3 3 101:37 60

2. Višňové A 25 18 2 5 69:46 56

3. Hostim                25 12 7 6 64:43 43

4. Dobšice B 25 13 4 8 64:50 43

5. Hrádek                25 12 5 8 82:57 41

6. Rakšice A 25 12 3 10 43:48 39

7. Práče A                25 11 3 11 62:60 36

8. FK Znojmo B 25 11 3 11 66:69 36

9. Jezeřany 25 10 3 12 38:55 33

10. Suchohrdly 25 9 5 11 45:56 32

11. Prosiměřice A 25 7 4 14 64:65 25

12. Starý Petřín 25 7 2 16 49:81 23

13. Litobratřice A 25 6 3 16 47:88 21

14. Jevišovice B 25 2 5 18 36:75 11


