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Městys Višňové

Zdarma do vašich schránek

číslo 56

Úvodní slovo

promítala filmová komedie Přes prsty. Promítání na plátno ve vlastnictví městyse Višňového,

Vážení občané,

napnutou na konstrukci, kterou vyrobili pracovníci údržby obce, ozvučenou audio technikou,

zdravím Vás tímto prázdninovým vydáním zpravodaje, které je čtvrtým v tomto kalendářním

za promítání kvalitním videoprojektorem, které jsou ve vlastnictví městyse. Pořízení těchto

roce, a jak je uvedeno v záhlaví, již padesátým šestým od roku 2011, kdy pravidelně začaly

věcí nebylo záležitostí zcela levnou a výtěžek dobrovolného vstupného tohoto kulturního léta

Višňovské zpravodaje vycházet s daným pořadovým číslem. Periodikum vycházelo i v

částečně pokryl náklady na pořízení tohoto vybavení.

letech předcházejících.

V pondělí pak byl promítán film Vlastníci. Úterní
Minulým zpravodajem jsme se loučili v

večer

patřil

filmu

Příliš

osobní

známost.

době před Višňovskou poutí, o které se

Středeční počasí nás zahnalo do kina. A tak

dá říci, že byla jedna z prvních akcí po

místostarosta Pavel Havelka, který vykonával v

„otevření“ koronavirové krize.

průběhu

Pouť

byla

místních

tradičně

fotbalistů.

pod
Na

organizací
pátek

promítače,

byla

celého

kulturního

musel

léta

i

přestěhovat

funkci

veškerou

potřebnou techniku do kinosálu, aby projekce

připravena ve sportovní hale taneční

filmové pohádky Zakleté pírko proběhla zde.

zábava se skupinou Klaxon. V sobotu

Višňovské kulturní léto pak pokračovalo v neděli

chlapci chasy zajeli pro máj. Tu postavili

19. července v kostele sv. Jana Křtitele varhanním koncertem, který byl jedním z dílů seriálu

na tanečním parketu před sportovní

Tour de varhany. Zde se představil uznávaný varhaník Martin Jakubíček.

halou po jejím nazdobení spolu s děvčaty. Nedělní program začínal mší svatou v kostele sv.

Filmový festival pak pokračoval v pátek

Jana Křtitele. Po ní vyrazili chlapci chasy spolu s dechovkou Dúbravankou po obci, aby

31. července premiérou filmu 3BOBULE.

všechny pozvali na tradiční zavádění, které v odpoledních hodinách proběhlo u sportovní

Promítání tentokrát bylo připraveno v

haly. Je k zamyšlení, proč účast občanů na zavádění byla tak malá. Z pohledu účasti bylo

obecním dvoře, kde návštěvníkům byla

nejvíce v pátek na taneční zábavě. Ta však byla za podpory přespolních. Pak můžeme

dána i možnost nahlédnout do prostorů,

hovořit o tom, že nejvíce lidí na pouťových oslavách bylo

ve kterých připravujeme záměr zbudování

na nedělní bohoslužbě.

společenského

Ještě jedna zajímavůstka. Na několika místech jsem

uskutečnilo promítání filmové pohádky

vznesl dotaz, zda ví, proč se slaví pouť. Správných

Hodinářův učeň.

odpovědí jsem dostal pouze několik. Většina nevěděla,

Chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv

že pouť slaví světce či událost, které je zasvěcen daný

způsobem na přípravách a organizaci

kostel. V našem případě je kostel zasvěcen sv. Janu

Višňovského kulturního léta podíleli. Samozřejmě děkuji i Vám všem, kteří jste nám svou

Křtiteli, jehož slavíme v závěru června.

návštěvou a podporou vyjádřili svou přízeň. Vážíme si toho a děkujeme.

sálu.

V

sobotu

se

Začátek července a vlastně celý červenec patřil X.

Mimo této rozsáhlé kulturní

ročníku Višňovského kulturního léta. To začalo v sobotu

akce běží i dvě významné

4. v 17 hodin odpoledne na zámeckém nádvoří, kde byl

stavební

připraven program Listování Lukáše Hejlíka. Tento

pracovním názvem Chodník

akce.

Stavba

s

známý herec a autor mobilní Gastromapy přijel do

s dešťovou kanalizací – III.

Višňového sám spolu s hercem Alanem Novotným, aby představili knihu, která je rozhodně

etapa je v plném běhu.

důvodem k zamyšlení Už je tady zas od autora Timura Vermese. O účasti je nejvíce

Chodník je položen v úseku

vypovídající věta z úst Lukáše Hejlíka:

od posledního domu pod

„Ani na mě nepřišli?“

sokolovnou až k prodejně

Na večer byla připravena v letním

potravin

areálu

Chybí

u

sportovní

haly

taneční

zábava s rockovou skupinou Alrox.
Známá

skupina,

která

namátkou

Argemě,

pekárny.

závěrečný

úsek.

Dešťová kanalizace je celá v

dělá

„předskokany“ spoustě našich kapel,

bývalé

zemi.

Dokončují

se

i

parkovací plochy u sokolovny.

Ocelotům,

Druhou

Lorettě.

akcí

je

výměna

střešní krytiny na budově

Nedělí 5. července začal filmový festival. V zámeckém parku večer po 21. hodině se

základní školy. Akci příliš
neprospívá deštivé počasí.
Ale i přesto, že firma tráví
spousty času zajišťováním
střechy

proti

dešti,

postupuje

podle

harmonogramu.
Stavební
bude
Oprava

akcí,

brzy

která

se

spouštět,

je

vodoteče

u

Cyklopenzionu, a to v etapě
pro rok 2020.
Takové je léto 2020.

Vladimír Korek
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Příběh rozbitého zrcátka

Ještě něco o parku

Dokončuji trilogii příběhů z Osvobození nejen městyse Višňového, o

„Zámecký park ve Višňovém je jedna z nejvýznamnějších

kterém začal psát do Zpravodaje Ing. František Kolář. Když dovolíte,

památek a součástí kulturní krajiny Znojemska“, zní

začnu náš příběh vyprávět z jiné stránky.

nadpis článku Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro

Psal se 12. prosinec 2016, kdy město Hrotovice navštívily Taťjana

krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Autorkou

Georgijevna Bočkareva a Marie Vsevolodovna Bočkareva, aby vzdaly

odborné statě je paní Renata LankováŠubrová, která

hold svému otci a dědovi Georggi Ivanoviči Sacharovi, který nejen že se

mezi 29 parky na Znojemsku (z toho 6 ve Znojmě)

podílel na osvobození Višňového, ale též přinesl svobodu do nedalekých

hodnotí Zámecký park ve Višňovém jako největší ze všech 15,23 ha a oceňuje jeho romantickou podobu, tak

Hrotovic, kde bohužel i padl na samém konci války, jako přemnoho

typickou pro 19. století, a tedy jako památku zahradnického umění. O výstavbu parku v anglickém stylu se zřejmě

bezejmenných.

zasloužil tehdejší majitel Mylord hrabě Rudolf Taffe. Úprava parku byla zahájena kolem roku 1800: romantická

Onoho prosincového dne v roce 2016 byly tyto dvě ženy přivítány

skalnatá rokle s protékajícím potokem jako by se sama nabízela k tomuto stylovému ztvárnění: volně vedoucí

vedením města, paní starostkou, magistrou Hanou Škodovou, magistrou

cesty ve stráni rokle, kolem potoka, ozdobeny vodopády, grottami a mosty. Doplňovány dominantními stromy na

Hanou Vlčkovou a jejím manželem magistrem Petrem Vlčkem. Toho dne

pahorcích. Tento pozoruhodný park ve stylu romantismu byl dokončen před rokem 1825. Z hraběcích polí byl

se všichni účastníci setkání pokoušeli vnořit do vzpomínek a historických

park roku 1830 rozšířen na západní straně parku o ovocnou zahradu a úzký pás na jihu do dnešní výměry. Alej z

faktů, aby mohli sestavit sled událostí před sedmdesáti jedna lety.

lip velkolistých vedla k tehdejší zámecké vyhlídce.

Chci se s Vámi tedy dodatečně podělit o vzpomínky dcery Georgie

Noví majitelé panství (od r.1835, někde i 1836) rodina Spiegelů z Diesenbergu upravují zámek i park do

Ivanoviče Sacharova a Marie Ivanovny Perepeliciny. Právě tato žena byla

tehdejšího módního stylu – klasicismu. V parku stojí kamenné vázy, sochy antických bohů Persea, Hermea,

vyfotografována fotografem Tiborem Hontym při pohřbu G. I. Sacharova v

Venuše a dalšími, za lávkou busta hraběte Kolowrata na sloupu. Objekty jsou doplněny přírodní kulisou krásnými

Praze 10. května 1945. Ona známá fotografie nese název: „Zahynul v

dřevinami, stromy. Vistáriemi byl ozdoben i nově přistavený balkon, fasáda byla po první patro porostlá

posledních

vůbec

přísavníkem – loubincem. V roce 1888 u příležitosti 30. výročí zjevení Panny Marie Lurdské nechal postavit

nejvýznamnějších fotografií konce druhé světové války na evropských

hrabě Maria Ferdinand August Spiegel v parku grottu jeskyni se sochou Panny Marie. U této příležitosti byl

bojištích.

vysazen i náš vzácný strom – cedr libanonský. K vysvěcené grottě Panny Marie se konala procesí. Z tohoto

Začněme náš příběh, ale od začátku. Marie Ivanovna Perepelicina se v

období, kdy byly provedeny menší změny, známe i jméno zahradníka pana A. Kořínka (kolem 1895). Hrabě Maria

listopadu 1941 provdala za mladíka Viktora Nikonoroviče Glavného. Ani

Ferdinand August přivážel ze svých cest řadu exotických dřevin. Jejich vysazování nenarušovalo vážně původní

ne po dvou společně prožitých měsících v únoru 1942 tento manželský

kompozice. K unikátním dřevinám patří již zmíněný cedr libanonský (vítěz soutěže Strom roku Znojemska r.

pár válka od sebe oddělila. M. I. Perepelicina absolvovala zdravotnický

2011), jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný, kaštan jedlý, jasan ztepilý – převislý, dřezovec trojtrnný,

kurz a po tomto byla povolána, jako tisíce jiných na frontu. Zde se setkala

nahovětvec kanadský, svitel latnatý, javor tatarský, jerlín japonský (2.místro Strom roku Znojemska 2012).

za 2 roky (v srpnu 1944) s velitelem 118. tankové brigády G. I.

Poslední dva utrpěli škodu, z javoru tatarského zůstalo po požáru torzo, prosychání jerlínu se podařilo zastavit:

Sacharovem. Od tohoto okamžiku až do posledního dne kráčeli bok po

20 aut dobré zeminy a osetí travou namísto zemědělských plodin zlepšilo stav tohoto jedinečného stromu.

boku a společně sdíleli útrapy té hrozné války. Přesto však nepřestávali

Vichřicí byla vyvrácena katalpa trubačovitá. K zaniklým stavbám parku patří Oranžerie (původně součást

snít o jiném, klidném a šťastném životě. Byla zde však nejedna „malá“

hospodářského dvora na straně u ovčína), mostky (zůstal jeden, tzv. lávka), dva dřevěné altány, bazén s

vteřinách

války“,

a

stala

se

tak

jednou

z

překážka, a to v tom, že ani M.I. Perepelicina, ani G. I. Sacharov nebyli

fontánou a sochou Venuše, bazén se sochou sfingy (byl ještě v r. 1955), socha kozy s kůzletem (byla ještě v r.

svobodní a ani doba jim nedávala možnost jejich vztah zlegalizovat.

1945), sochy, tenisový kurt a jiné.

Velitel G. I. Sacharov, a to pokaždé když byl v týlu, se snažil získat

8.8.1946 pronajalo ministerstvo zemědělství konfiskát po hraběti Felixi Spieglovi Kongregaci řádových sester z

informace o muži své vyvolené. Pokaždé ale dostal stejnou odpověď:

Drnovic. Toto bouřlivé, neutěšené a velmi smutné období končí pro sestry přikázaným a velmi rychlým odchodem

„Informace o V. N. Glavném žádné nemáme a nejsou.“ 8. května 1945

ke 13.8.1951. O dva dny později má byt zámek připraven pro přestěhování Dětského domova z Kuřimi. Od roku

208. Dvinská brigáda samochodných děl pod vedením G. I. Sacharova

1973 je domov nahrazen dětským výchovným ústavem, od roku 1986 výchovným ústavem pro mládež.

byla na cestě z Moravy do Prahy na pomoc Pražskému povstání. U

Uživatelem a správcem je v dnešní době areálu Výchovný ústav mládeže Višňové.

městečka Hrotovic se pohyb kolony samohybných děl pojednou zastavil.

Na základě iniciativy na rekonstrukci parku v letech 1981 až 1984 a to nejenom ze strany občanů obce, ale i

Velitel G. I. Sacharov jel zjistit příčinu onoho zastavení jeho kolony. I když

odborníků, byly pokusy bez odezvy.

tohoto úkolu se měl zhostit jeho zástupce Petr Fjodorovič Turněv. M. I.

Z početných studií a projektů má největší zásluhu pan Ing. Jaroslav Krejčí. V roce 2007 inventarizoval ve svém

Perepelicina dlela na velitelském stanovišti a měla velké obavy. Ráno

projektu Obnova zámeckého parku ve Višňovém dřeviny, vypracoval návrhy biotechnických úprav (ošetření

totiž, než se vojenská kolona dala do pohybu, tak se G. I. Sacharovi při

starých významných stromů, oplocení lesoparku…), zaměřil stav sítě cest a povrchů. K jeho dalším významným

holení rozbilo zrcátko, toto se mu nestalo za celou válku. Milá G. I.

pracím patří i obsáhlý projekt z roku 2009 o revitalizaci parku, návrhy na výsadbu dřevin, vhodné zeleně,

Sacharova to vnímala jako špatné znamení. Obyvatelé Hrotovic a okolí

odstranění náplav, úprava barokního parteru do původního stavu (v osové symetrii s centrální kašnou, altánem a

mezitím radostně vítali květinami a zpěvem sovětské vojáky. Obstoupili

ev. pískovými pěšinami), nebo i možnosti obnoveny stavebních původních objektů jako i víceúčelové hřiště,

vojenskou kolonu a zpívali, zpívali a tancovali.

altány, mostky, zahradnictví. Z osobního komentáře Ing. D. Fetterové o Ing. J. Krejčím: “... získal k parku úzký

Všude atmosféra

společné radosti a veselí se najednou v 12:33 změnila v bolest a

vztah a dá se říci, že zná problematiku každého stromu...“.

převeliký smutek. Hrotovická tragédie si vyžádala život 115 občanů

Dalším důležitým přínosem je založení Občanského sdružení pro obnovu zámeckého parku, kulturních,

našeho státu a 37 vojáků Rudé armády. Z této padlo i 5 důstojníků, z

folklorních a historických památek za vedení Bohumila Adámka. Na jejich objednávku provedli Ing. J. Šubrt a Ing.

nichž pouze velitel 208. Dvinské brigády samochodných děl G. I.

R. LankováŠubrtová v roce 2008 Architektonickohistorický průzkum a památkový záměr obnovy. Zásluhou

Sacharov dojel mrtev na tanku do Prahy. Zde, ač byl pochován, jeho

spolku byla v roce 2013 obnovena grotta Lurdská jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské z rukou višňovského

přítelkyně dosáhla po měsíci exhumace jeho hrobu a svého milého

řezbáře M. Lichevníka a zrestaurováno zákoutí s výklenkem, které zdobí soška sv. Josefa.

nechala převést v rakvi na Ukrajinu do Kyjeva. Zde si vždy přál být

Občanské sdružení a zejména osobní nasazení pana B. Adámka zabránilo znehodnocení parku nevhodnými

pochovaný, zda mu nebude souzeno dožít se vítězství. A tak se dnes

aktivitami, a tak upevnilo jeho historické kulturní poslání.

jeho hrob nachází v Kyjevě na Bajkově hřbitově a hrob hrdiny nejen z

Nezapomnělo se ani na ptactvo a drobné rostliny. Park je bohatý na byliny (tzv. bylinné patro) i na rozmanité

Hrotovic, ale i Višňového, jest tam stále.

ptactvo a vzácné živočichy: biologický průzkum území byl proveden botaničkou Mgr. L Reiterovou a zoologem

A jak náš příběh pokračoval? Mladé ženě M. I. Perepelicině se 12.

RNDr. A.Reiterem, PhDr (2009).

prosince 1945 narodila dceruška Taťjana Georgijevna Bočkareva. Její

V současné době nabývá na významu spolupráce a komunikace: pouze angažovanost a dialog všech

matka našla po mnoha a mnoha

zainteresovaných složek, odborníků, správních orgánů a občanů může zajistit atraktivní budoucnost parku. A

letech svého prvního manžela a

Višňové může být na svůj zámecký park hrdé.
Marie Svoradová

rozvedla se s ním. Ale to už je jiný
příběh. A tak život šel dál a dál i

Ze Zahrada, park, krajina 3/17, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

přes rozbité zrcátko, tak jak v
nedaleké Skaličce od Višňového
plyne klidně voda. Rád uvítám
občany nejen městyse Višňového,
ale

i

jeho

Hrotovicka.

okolí

v

Muzeu

Milí višňovští spoluobčané
V nashromážděných materiálech o naší obci vlastním několik dopisů a fotografií spoluobčanů, kteří odešli z
Višňového do Ameriky – tehdy ještě Nového světa, v době před 1. světovou válkou.
Obracím se na vás, zda někdo nevlastní údaje o příbuzných nebo známých, kteří sdíleli podobný osud a vy jste

Z archivu Muzea ochotni mi tyto materiály zpřístupnit.
Hrotovicka J.Knotek Zajímavé téma – Višňovští občané a jejich potomci v cizině není ještě v obci zcela podchyceno.
Těším se na jakékoliv vaše údaje. Děkuje Marie Svoradová Tel.515339427 svoradovamarie@seznam.cz
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„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu.“

HASIČI VIŠŇOVÉ  JSDH A SDH
Jak poznáte hasiče v prchajícím davu?

Výjezdy JSDH Višňové
č. výjezdu datum

čas

typ zásahu

místo události

16 14.07.2020 14:09:09 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – SKALICE
17 30.07.2020 22:20:33 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – HORNÍ DUNAJOVICE

Jde opačným směrem.

18 31.07.2020 15:18:38 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – VIŠŇOVÉ

Naši hasiči se zůčastnili slavnostního žehnání
praporu SDH Skalice

Podpora Nadace ČEZ pro
cyklookruh
Mikroregionem
Moravia
I v letošním roce 2020 bude díky podpoře Nadace ČEZ
dovybaven cyklookruh Mikroregionem Moravia. Jedná se o
doplnění odpočívek o potřebné lavičky, stoly, informační
panely, odpadkové koše a další doprovodný materiál.
Pro připomínku Vám:
Cyklostezka s názvem „Mikroregionem Moravia“ byla vybudována v roce 2007 a finančně se na

SDH Višňové již podesáté zajišťoval občerstvení na 10

jejím vybudování podílel partner Skupina ČEZ. Tato cyklotrasa je okruhem, který měří necelých

ročníku filmového festivalu v zámeckém parku, díky všem

45 km a prochází všemi osmi obcemi Svazku obcí Moravia. Jelikož se jedná o okruh, je možné na

co se zapojili.

hasici.visnove.cz

trasu vyrazit z kteréhokoli místa jeho trasy. Samozřejmostí je i fakt, že si tento okruh můžete

Pavel Havelka

zkrátit, upravit dle Vašich možností v rámci schopností dobré orientace. Celá trasa je vhodná pro

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 své 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 obracím 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 nebo
bez košíku. Ne každý z těchto lidí vašim psům věří. Někteří z nich mají strach nebo za
sebou velmi negativní zkušenost či dramatický zážitek. Zkuste to  vcítit se, porozumíte.
Pak pochopíte a budete svého psa vodit na vodítku nebo i s košíkem.

Meteostanice při ZŠ Višňové
Je po technické chybě, která vznikla při modernizaci školní sítě opět v provozu a je
dostupná na adrese: http://moje.meteopocasi.cz/zsvisnove/ popřípadě odkaz je i na
obecních a školních webových stránkách.

horská nebo trekingová kola.
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Višňovské kulturní léto 2020
O tom, zda se X. ročník Višňovského kulturního léta zrealizuje, se definitivně rozhodlo až v
průběhu května. V plánu samozřejmě bylo daleko dříve. Ovšem koronavirová situace
zamezila dalším významným kulturním akcím ve Višňovém, kterými jsou například divadelní
vystoupení místního spolku Návrat, ochutnávka vín tradiční výstavy vín či Višňovská
patnáctka. Vzhledem k dlouhodobé kulturní pauze byl pro letošní rok program tohoto léta
podstatně rozšířen, prakticky na celý červenec 2020.
I program X. ročníku v sobě zahrnoval oblasti scénického čtení, koncertu rockové hudby,
filmového festivalu. Nově byl obohacen o varhanní koncert, jehož pořadatelem je Hudba
Znojmo.
Zahajovacím programem letošního léta se stalo o sobotním odpoledni LiStOVáNí, které se
uskutečnilo za přízně počasí na nádvoří Višňovského zámku. Román Už je tady zas
spisovatele Timura Vermese se rychle zařadil do žebříčků knižních bestsellerů a není divu, že
se tato hořká satira dočkala i filmového zpracování. Samotnou knihu přijeli představit
protagonisté Lukáš Hejlík a Alan Novotný. I oni byli poněkud posmutnělí z tak nízkého zájmu
z řad občanů.
Pro večerní program byla připravena taneční zábava se rockovou skupinou Alrox. Tato
hudební skupina doprovázela na koncertech například skupiny Doga, Ocelot, Argema,
Loretta a řadu dalších. Užívat si jejich hudby mohli dostavší se příznivci v letním areálu
sportovní haly ve Višňovém, kde se na pořadatelství podíleli i sportovci TJ Višňové, až do 2
hodin po půlnoci. I zde nebyla účast návštěvníků nikterak přesvědčivá.
Na neděli 5. července bylo stanoveno zahájení višňovského filmového festivalu. Příjemný
letní večer přivítalo téměř čtyři sta diváků filmovou letní komedii Přes prsty. Příběh filmu Přes
prsty z pera scénáristy Petra Kolečka, který sám Višňové navštívil, se odehrává na beach
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Samotné projekci předcházelo poděkování starosty
divákům za přízeň, sponzorům za podporu a těm, co se podíleli na vlastní přípravě a
organizaci za pomoc. Samozřejmostí je, že nechybělo ani bohaté občerstvení ve stánku
hasičů a dobré víno z Adámkova vinařství.
V pondělí byl na programu film Vlastníci. Jiří Havelka se při volbě tématu inspiroval vlastními
zážitky ze schůzí vlastníků bytových jednotek a divákům vzkazuje: „Ten film je komedie. A
myslím, že pro všechny věkové kategorie i pro voliče všech politických stran. Snad tam je
celé dnešní spektrum. Takže ideální by bylo se v kině bavit a doufat, že "peklo jsou ti druzí".“
Návštěva filmu byla na dvou stovkách.
V úterý mohlo více jak tři sta diváků zhlédnout film Příliš osobní známost. Ve filmu jsme mohli
sledovat střídavě tři ženy, které se samozřejmě potýkají se vztahovými trably.
Ve středu nám počasí dalo najevo, že chce, aby pohádka především pro děti byla vysílána v
kině. Ochladilo se a déšť, při kterém nenaprší, rozhodl. Dal nám možnost ukázat, jak
místostarosta Pavel Havelka, který se letošním rokem stal naším jedničkovým promítačem,
dokáže rychle projekční techniku přesunout do kina. A tak více jak z poloviny zaplněné kino
především dětskými diváky mělo možnost zhlédnout pohádku Zakleté pírko. Tato klasická
pohádka režiséra Zdeňka Trošky, která má ambice vrátit se žánrově do světa fantazie a
pobavit diváky příhodami nadpřirozených a které nechybí ani velmi příjemný humor.
Na neděli 19. července v rámci Tour de varhany, který pořádá Hudbaznojmo z. s., byla
připravena zastávka v kostele ve Višňovém. Varhanní koncert v kostele sv. Jana Křtitele ve
Višňovém začínal ve 14 hodin. Posluchači se mohli zaposlouchat do skladeb, které jim
představil účinkující varhaník pan Martin Jakubíček. Tato výjimečná hudební akce tak
dokonale zapadla do programu letošního ročníku Višňovského kulturního léta.
Své pokračování měl i filmový festival. Tentokráte pracovníci městyse Višňového připravili
promítací plátno v areálu obecního dvora. Připravit bylo třeba i potřebné sociální zázemí pro
diváky.

Na pátek 31. července bylo připraveno promítání nového filmu 3BOBULE, který navazuje na
své úspěšné předchozí díly. Této premiéry v letním kině ve Višňové se přijel zúčastnit a
pozdravit všechny přítomné diváky i producent tohoto a řady jiných velmi úspěšných filmů
pan Tomáš Vican. Dalším hostem, který se zde před vlastním promítáním divákům
představil, byl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, který se vedle pozdravu
představil divákům co by kandidát do Senátu ČR. O tom, že měl film velký úspěch, svědčí i
návštěvnost, která se šplhala k pěti stovkám diváků. Prostředí obecního dvora mezi během
dne sluncem vyhřátými budovami vytvářelo nádhernou letní kulisu.
Obdobně tomu bylo i v sobotu 1. srpna. Na tento večer bylo připraveno promítání filmové
pohádky, která byla mezi diváky vybraná z pohledu zájmu ve facebookovém hlasování na
začátku června, Hodinářův učeň. Diváckou skladbu tohoto večera pak tvořily oproti
pátečnímu promítání výrazným zastoupením děti. Promítací kulisa byla i v tento srpnový
večer nádherná.
Za program celého X. ročníku Višňovského kulturního léta 2020 chceme poděkovat všem
návštěvníkům, hostům, fandům, přispěvatelům a podporovatelům, za to, že svým
dobrovolným vstupným v průběhu celého kulturního léta přispěli na nově zakoupenou
promítací techniky. Projekci zvuku a obrazu na plátno Vám představovala nová technika ve
vlastnictví městyse Višňového, kterou obsluhoval místostarosta pan Pavel Havelka. Výtěžek
ze vstupného, kterým jste přispěli na nákup této techniky, činí 69.900, Kč.
Poděkování za podporu Višňovského kulturního léta 2020 patří rovněž NADACI ČEZ,
SKUPINĚ ČEZ. Velmi si vážíme a děkujeme i dalším podporovatelům především z řad
nejen višňovských podnikatelů a podniků, kteří svými dary, pomocí a další výpomocí
pomohli program tohoto ročníku višňovského kulturního léta zorganizovat a uskutečnit.
Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém za jejich podporu a pomoc,
Tělovýchovné jednotě Višňové. Děkujeme Výchovnému ústavu ve Višňovém za to, že se
převážná část kulturního programu mohla uskutečnit v prostředí zámeckého parku a nádvoří
zámku. Za pomoc a spolupráci děkujeme i obci Tavíkovice. Za propagaci akce děkujeme
všem obcím v širokém okolí, svazku vinařských obcí DANÍŽ, Svazku obcí MORAVIA a rádiu
BLANÍK.
Vyjádřit poděkování je nutné i pracovníkům městyse Višňového, kteří vše připravovali, a
zastupitelům za jejich práci a podporu při programu.
Vám všem děkujeme za ocenění, kterého se nám dostává. To nás naplňuje uspokojením za

Višňovské kulturní léto

dobře odvedenou práci. Rovněž nás motivuje pro další již XI. ročník Višňovského kulturního

Jménem pořadatele městyse Višňového X. ročníku Višňovského kulturního léta 2020 chci

léta 2021.

prostřednictvím zpravodaje poděkovat těm, kteří jeho průběh a existenci podporovali:

Oprava vodoteče 2020
Právě v těchto dnech bude zahájena další etapa
opravy vodoteče višňovské řeky. Opraven bude

ADAMERA
ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ
AGROSERVIS HOLÝ
AGROSERVIS VIŠŇOVÉ
AVE CZ
CARDINAL GROUP
ČESKÁ SPOŘITELNA
ČEZ
FRIGOYORK
RESTAURACE GRATIS
JEDNOTA MK

PIZZA JIŘÍ BRÁZDA
THERME LAA
PROFICARP
MORES
PILA VIŠŇOVÉ
MILOŠ RYŠAVÝ
VINAŘSTVÍ SALETA
TRUCKTRANS
VALDASTAV
ELEKTRO VEČEŘA

úsek v části parkovací plochy před kinosálem
budovy Cyklopenzionu. V rámci rozšíření této
plochy k parkování bude tato část vodoteče
překlenuta

panely.

Realizační

firmou

je

VALDASTAV Tulešice.
V průběhu některých prudkých dešťů letošního
léta ocenili zejména pamětníci dob, kdy se
višňovská řeka v takovýchto situacích rozlévala po
cestě, do zahrad, protékala i přes domy a zatékala
do dvorů, skutečnost, že po dlouhých letech
dochází k postupné rekonstrukci toku.
Celá akce je realizovaná za podpory NADACE
ČEZ.
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Rybníček v Dědině

Co je to v nás

Na

zasedání

V tomto krátkém článečku bych se chtěl dotknout a pouze poukázat

zastupitelstva byla schválena smlouva,

některé dlouhodobé nešvary, které snad nejsou pouze višňovskou

kterou obdržíme dotaci z JMK na

záležitostí, ale i přesto stojí za velké zamyšlení.

projektovou dokumentaci Rybníčku v

Již před časem jsem popisoval náš vztah k majetku. Co je moje, je v

Dědině, abychom mohli požádat o

pořádku. S tím nemá nikdo nějaký problém vymykající se normálu. Horší

dotace na jeho obnovu.

a minulým režimem zakořeněný přístup je k majetku obecnímu či

Tento

červencovém

rybníček

by

měl

být

v

družstevnímu. Vztah k těmto majetkům po myšlenkou pokřivené ideologie

jeho

minulého režimu vnímala většinová společnost, jako majetek náš, tzn.

realizaci odpočinkovým a relaxačním

měli své vlastnictví, vlastnictví všech a vlastnictví ostatních občanů. A

místem, cílem procházek.

právě to vlastnictví všech jsme doposud nedokázali ze svých myslí

Provedené sondy firmou Havlíček z

odstranit. Ptáte se, o čem to píši? – Lehce vysvětlím. Do veřejného

Moravského

budoucnosti

navazující

na

daném

prostranství patří zeleň, cesty, chodníky, parkoviště atd., možnost

místě prokázaly dostatečnou výšku

využívat je daná občanům daným způsobem veřejnosti, tj. jak občanům,

spodních vod.

tak i hostům, návštěvníkům apod. Ale v žádném případě není veřejné

Týdenní kalendáře 2021 pro občany

prostranství určené k tomu, aby si zde někdo bezdůvodně a někdy až

Krumlova

na

S časovým předstihem oznamujeme občanům, že v závěru roku obdrží každá domácnost týdenní pracovní
kalendář pro rok 2021, který bude obohacen krásnými fotografiemi z obcí a měst, které spolupracují v rámci
Znojemského regionálního rozvoje. V něm jsou sdruženy: Jevišovice, Vranov nad Dyjí, Višňové, Moravský
Krumlov, Miroslav, Dobšice, Blížkovice.

Tradiční pouť ve Višňovém

dlouhodobě parkoval svou technikou, aby tyto prostory někdo užíval ke
skládkám dřeva apod. Ti, co to zneužívají, nedokážou respektovat
základní pravidla svobody.
Není však problémem přece přijít za sousedem a říct mu, že: „Uvědom si,
že tímto překračuješ zákonné normy a omezuješ nás ostatní.“
Nejčastějším způsobem řešení občanů je však přehlížení daného

Pouť ve Višňovém se pojí s patronem višňovského kostela, kterým je Jan Křtitel. Jeho narození je slaveno 24.

problému s tím, že sice daného občana odsuzují, postěžují si spolu s

června. V letošním roce tak oslavy poutě připadly na neděli 28. června. Po páteční zábavě, kterou připravili

dalšími. Pokud chtějí, aby to někdo řešil, dojdou na úřad městyse s

místní fotbalisté ve sportovní hale se skupinou Klaxon a po sobotním vztyčení nazdobené máje na otevřeném

žádostí o nápravu. Často však se slovy: „Ale neříkejte, že jsem to řekl já.

areálu sportovců přišla tato slavnostní neděle.

Já si to s ním nechci rozházet!“

Nedělní poutní mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele, která byla obětována za farnost, se účastnila i krojovaná

V posledním čase se však velmi rozšiřuje svářlivost mezi sousedy. Opět i

chasa. Dovolím si zde ocitovat slova pátera Pavla Kloučka: „To, co je pro člověka pevná vůle a pro lidské vztahy

zde se jedná o bezohlednost na práva a svobody souseda. Zde se

věrnost – to je pro historii tradice. Tradice není udržováním popela, nýbrž ohně!“ Tolik z článku „Jaké je pozvání

nebráním tomu, abych případně mediačně pomohl vysvětlení možností

na pouť“ na webu obce – farnosti.

řešení těchto problémů mezi jednotlivými stranami, aby po posouzení
došli sousedé smíru. Bohužel však arogance některých těchto stran
posílená velmi kusými informacemi o „právech“ z televize či rádia bez
jakékoliv znalosti zákonných norem jsou v těchto svárech neskutečně
posilujícím faktorem.
Za úřad městyse Vám mohu nabídnout pro případ znesvářených stran jen
mediaci. O tom vypovídá i název mnou vykonávané funkce – starosta.
Doba, kdy toto postavení bylo rychtářem, je již dávno pryč. Arbitrem se v
těchto případech stává soud podle občanského zákoníku.

Chodník s dešťovou kanalizací – III.
etapa
Tato stavební akce nás provází již řadu let. Od počátků v roce 2008, kdy
byla po společných zadáních mezi městysem a Správou a údržbou
komunikací Znojmo vypracovaná projektová dokumentace pro územní
Po jejím skončení se účastníkům mše představila dechovka Dúbravanka. Poté vyrazili chlapci chasy spolu s
muzikanty po obci, aby postupně celou ves pozvali na tradiční zavádění. Ještě před zaváděním krojovaní
chlapci a děvčata položili kytici u památníku obětí světových válek pod sv. Václavem na náměstí. Pak už dorazili
na vyzdobený venkovní taneční parket u sportovní haly, aby se představili tradičním zaváděním. Pak ještě
zaváděli ženáči a vdané. I po skončení k tanci a poslechu vyhrávala valašská Dúbravanka všem přítomným.
K pouti patří i atrakce pro děti. Letošní rok je zajišťoval malým a velkým kolotočem, houpačkami, střelnicí a
skákacím hradem pan Kotůlek.
Na závěr bych si posteskl právě nad tím, že občané Višňového právě na tradice poněkud zapomínají.
Nejvyšší účast po páteční taneční zábavě byla v neděli v kostele na pouťové mši. Přítomnost občanů na
tradičním zavádění „naší budoucnosti“ v podobě chasy byla velmi slabá. O slabém zájmu hovořili i zástupci
zábavných atrakcí pro děti.

řízení, až po dnešek, kdy je dokončovaná realizace chodníku a dešťové
kanalizace firmou Miloš Ryšavý Vémyslice. Z pohledu městyse zbývá
dokončit vedle terénních úprav chodník podél obchodu s potravinami u
bývalé pekárny. Správa a údržba silnic provádí doasfaltování vozovky
silnice II/400. V tomto čase je nejdůležitější koordinace prací především
mezi oběma firmami, neboť firma z Vémyslic připravuje vše tak, aby SÚS
mohlo provést doasfaltování.
Je třeba podotknout, že jsme požádali Správu a údržbu silnic, její krajské
ředitelství, o realizace a dokončení stavby jako celku, a to stavebním
objektem „komunikace“.
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Oprava střechy základní školy
Na základě vyhlášené výzvy Ministerstva financí jsme požádali o prostředky
na opravu střechy základní školy. Vyhodnocení žádostí na ministerstvu
proběhlo s dvouměsíčním zpožděním. Vzhledem k tomu, že jsme byli
připraveni, mohly práce firmou OSP Moravský Krumlov započít v polovině
července. Realizaci, při níž střecha dostane na stávající trámovou vazbu,
folie, nové laťování, pálenou krytinu bobrovku, dojde k opravám tzv.
volských ok ve střeše, výměně klempířských prvků, provází pro ni nevhodné
počasí. Součástí opravy střechy je i statické zajištění pronášejícího se
stropu jedné z učeben. Všichni jsme rádi, že letošní rok prší tak, jak má.
Jiného názoru jsou pokrývači, kteří musí spoustu času trávit zakrýváním
odkrytých částí, aby zabránili protečení. Z již uvedeného průběhu vše
napovídá, že stavební akce bude dokončena a předána řádně a včas, aby
mohl řádně začít i nový školní rok. Povzdechnout si můžeme jen nad
výrazným administrativním zpožděním Ministerstva financí.

Prázdniny ve višňovské škole
Po neobvyklém průběhu i zakončení školního roku začaly v základní škole prázdniny a s nimi oblíbený tábor školní družiny, který měl letos název Bob a Bobek jedou na kole a tematicky byl
zaměřen na dopravní výchovu. Konal se v týdnu od 7. do 10. července a všech 26 dětí si ho náležitě užilo. Mateřská škola svůj provoz nepřerušila a fungovala celý červenec, zájem byl
veliký (25 dětí), a proto jsme tentokrát nepřijímali děti z jiných mateřských škol. Co se týká školní jídelny, ta zajišťuje stravování dětí i veřejnosti po celé prázdniny.
Na začátku července se rozběhla největší stavební akce – výměna střešní krytiny na historické budově školy, ta původní vydržela celých 90 let. I uvnitř školy probíhají úpravy, pravidelná
údržba a generální úklid. Navázali jsme na loňskou rekonstrukci 1. oddělení školní družiny a pustili jsme se do modernizace jejího 2. oddělení, upravili jsme budoucí 1. třídu, pořídili nový
nábytek do sborovny 1. stupně. Další učebnu jsme vybavili interaktivním panelem a novou tabulí, úpravou prochází také naše nejstarší interaktivní učebna (oranžová) a počítačová učebna.
Správní zaměstnanci dělají všechno pro to, aby byla škola na 1. září skvěle připravena na příchod dětí. Přejeme Vám hezký srpen a těšíme se na setkávání v novém školním roce.
Vedení školy
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Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních
vod v městysi Višňové – příspěvková
organizace

náhradou za těžené suché borovice. I nadále městys Višňové nabízí občanům samotěžbu

Obecní les
V závěru loňského roku jsme do obecního lesa vysadili celkem 6000 stromků. Ty jsou

Po delší odmlce opět upozorňujeme ty, kteří nemají své nemovitosti připojené na

borového dřeva. Cena za vytěžený 1 plm – 100 Kč.

splaškovou kanalizaci, na povinnost vyvážení septiků na čistírnu odpadních vod. Vyvážené

Další etapou prací pro obnovu obecního lesa je i pro letošní rok plánovaná výsadba s

množství musí odpovídat spotřebě vody v nemovitosti, případně směrným číslům roční

následným vystavěním ochranných oplocenek.

spotřeby, které předepisuje vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství.
Další upozornění se týká majitelů, jejichž nemovitosti jsou připojené na splaškovou
kanalizaci. Již několikrát jsme psali o tom, co do splaškové kanalizace nepatří. Městys
Višňové má splaškovou kanalizaci oddílnou, proto se do ní nesmí vypouštět ani dešťové,
povrchové, případně podzemní vody (to jsou vody ze sklepů, drenáží apod.). Protože v
letošním roce víc prší, registrujeme na ČOV zvýšené průtoky. V některých dnech dokonce i
pětinásobky denního průměru. Tato skutečnost ekonomiku a chod ČOV určitě nevylepšuje.
Z těchto neškodných vod se samozřejmě ve splaškové kanalizaci stanou běžné odpadní
vody, které se musí přečistit. S nátokem dešťové vody do kanalizace vzrostlo násobně i

Práce údržby obce
V průběhu konce měsíce června až do začátku měsíce srpna významný časový úsek pro
údržbu obce znamenalo zajištění Višňovského kulturního léta a pouťových oslav. Prvořadou
prací je vždy zabezpečení řádného úklidu, vysečení zelených travnatých ploch, živých plotů.
Následně bylo úkolem vše řádně materiálně nachystat, aby vlastní organizace probíhala jak po
drátku. Po skončení jednotlivých akcí čekal na údržbu opět úklid veřejných prostranství, ale i
úklid všeho doprovodného vybavení a zajištění. A věřte, že toho všeho nebylo málo.
Do toho všeho na letošní rok hodně, jinak však vyváženě, pršelo. Co to pro údržbu znamená.
V prvé řadě to, že se

množství splaveného písku a drobných pevných nečistot. Za jejich likvidaci samozřejmě

sekačky,

taky zaplatíme zvýšenou cenu.

křovinořezy

a další vyžínací stroje

Jsme si vědomi, že tento nešvar se těžko dokazuje, ale občas se na něj, i díky náhodě,

nezastaví. Na druhé

může prokazatelně přijít. V takovém případě hrozí majitelům zákonný postih nemalé výše.

straně

Navíc má majitel nebo provozovatel kanalizace právo doúčtovat, i za několik let zpětně,

je

velkou

úlevou, že se nemusí

stočné. Stočné za odkanalizovanou dešťovou vodu se stanovuje rovněž dle vyhlášky
428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství.
Pro takové případy má Městys Višňové jako majitel a PO jako provozovatel vodárenské

zalévat

stromy.

Zálivka

nikdy

přirozené

infrastruktury ze zákona právo provádět v připojených nemovitostech kontroly vnitřních

srážky

nenahradí. To je znát i

rozvodů vodovodu a kanalizace.

na Biocentru na Staré

Hynek Čada

hoře,

Dům s pečovatelskou službou Višňové č. p.
379

ze

kterého

máme v letošním roce
velkou

radost.

Na

druhé straně údržba v

I v tomto čísle Višňovského zpravodaje oslovujeme občany, kteří uvažují nad výhodným
ubytováním s možností využívání služeb poskytovaných pečovatelskou službou. Na těchto dnech dokončuje vysečení oplocenek, letos již podruhé.

webových stránkách obce www.visnove.cz naleznete přihlášku, která bude po vyplnění a Deště přinášejí i další povinnosti. Při prudkých deštích, které v posledním čase opakovaně
podání na podatelně úřadu zařazena do pořadníku žádosti. Nebo se dostavte na úřad, kde byly, je vždy nutné vyčistit od usazenin řadu kanálů, propustků, sběrných šachet.
přímo přihlášku vyplníte.

Ocitovat je třeba i skutečnost, že od průběhu července postrádáme pro plnění úkolů vůz

Tento dům slouží především občanům, kteří vzhledem ke svému věku potřebují určitou Multicar M 25. Motor tohoto vozidla již nadobro vypověděl služby. Čemu se však dá divit.
pomoc či podporu. Pro občany omezené zdravotním stavem či sociálními podmínkami. Tito Podíváteli se do technického průkazu, kde datum uvedení do provozu tohoto stroje je 1985.
lidé pak pro zachování standardu svého života využívají služeb pečovatelské služby.
Podmínkou nájemního bydlení v DPS je to, že pobírají starobní, případně invalidní důchod.
DPS Višňové se nachází v klidné části městyse mezi obytnými domy obklopené zelení.
Budova má 21 bytových jednotek. Z toho 2 bezbariérové byty, 2 byty a 17 garsoniér.
Součástí 12 bytů a garsoniér je i balkon. K výbavě patří kuchyňský kout s elektrickými
spotřebiči, na chodbičce jsou skříně s úložným prostorem, koupelna se sprchovým koutem,
umyvadlem a WC.
Součástí budovy je výtah pro potřeby seniorů. V budově najdeme i provoz služeb jak pro
občany DPS, tak i pro veřejnost. Před budovou DPS je i parkoviště.
V pracovní dny je obyvatelům domu k dispozici pečovatelská služba z Centra sociálních
služeb ze Znojma, která zajišťuje pomoc v pečovatelských a sociálních službách.
Pečovatelská služba je však i terénní službou pro Višňovou poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve
vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.
Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem
života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých
uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na
ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží
minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě
Cílová skupina:

Inzerce
Městys Višňové nabízí použitou chodníkovou dlažbu 30 x 30 cm. Cena 5 Kč/kus. Tel.: 724

•

osoby se zdravotním postižením

186 782.

•

osoby s chronickým onemocněním

Využijte možnosti bezplatně inzerovat prostřednictvím Višňovského zpravodaje.

•

rodiny s dítětem/dětmi

•

senioři

Nákup pozemků

Pečovatelka Centra sociálních služeb Znojmo poskytuje tyto činnosti:

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

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla

a pití, oblékání a svlékání, prostorové orientaci, přesunech na lůžko nebo vozík)

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

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc

při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty a při použití WC)

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

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo

donáška jídla, příprava a podávání jídla a pití)

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

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na

úřady apod. a doprovázení zpět)

pozemků tak potřebné.

Strana 8

Višňovský zpravodaj

Vážení občané a příznivci sportu,
po dlouhé vynucené pauze se nám přiblížil očekávaný začátek nové fotbalové sezóny 2020 – 2021. Do té jsme
přihlásili celkem 5 našich mužstev:


Mladší přípravku, která hraje v počtu 5 + 1 na malém hřišti



Mladší žáci. Ti hrají v počtu 8 +1, a to na upraveném hřišti ve velikosti mezi velkými vápny



Družstvo dorostu, které jsme v rámci práce s mládeží nově založili.



Mužstvo dospělých “B” tým, který bude hrát III. třídu okresní soutěže



Mužstvo dospělých “A” tým, a ten bude hrát I. B třídu krajské soutěže

Nová sezóna začala již 9. 8. 2020, kdy mužstvo “A” hrálo na hřišti Svratky Brno a mužstvo “B” nastoupilo v
Polance proti Moravskému Krumlovu “C”.
Během měsíce června a července probíhala příprava všech zmíněných mužstev. Odehrála se i přípravná utkání s
mužstvem 1. SC Znojmo U 19. To naše mužstvo prohrálo. Dále s mužstvem Horních Kounic, ze kterého jsme
odešli vítězně.

Výsledky zápasů uplynulého víkendu
FC Svratka Brno B  TJ Višňové 1:2
Moravský Krumlov C  TJ Višňové B 3:2

Přihlásili jsme se do Okresního poháru FAČR, v němž jsme odehráli 3 zápasy. Se Suchohrdly u Miroslavi zápas
skončil výsledkem 4 : 4, na penalty jsme podlehli. Vítězný závěr, a to dokonce 6 : 2, mělo utkání s Božicemi na
domácím hřišti. V utkání v Havraníkách naši borci nastříleli sedm vítězných branek – 0 : 7 z pohledu domácích
Havraníků.
Do nové začínající fotbalové sezóny bych chtěl všem mužstvům našeho oddílu popřát hodně získaných bodů a
Vás, diváky a příznivce, pozvat ke sledování zápasů.
Utkání víkendu:
Neděle 23. 8. 2020
14.00 hod.

SK Újezd u Brna – Višňové „A“

17.00 hod.

Troskotovice – Višňové „B“
Václav Adámek
Předseda TJ Višňové

Svépomocí nově natřené nádrže budou do budoucna
opatřeny názvem a klubovým znakem

Plán kulturních akcí

Hřiště u školy musí (bohužel) hlídát kamera

Září


Zahájení školního roku 2020/2021

ZŠ – 1. 9.

Tradiční posvícení

TJ, ÚM – 17. a 18. 10.

. Stavění máje

TJ – 17. 10.

. Taneční zábava  Klaxon

TJ  16. 10.

. Zvaní chasou na nedělní zavádění  Dúbravanka

TJ – 18. 10.

. Tradiční posvícení

TJ – 18.10.

. Výstava ovoce, zeleniny a květin

ČZS – 18. 10.



Drakiáda

rodiče dětí, M – říjen



Lampionový průvod dětí

rodiče dětí, M – říjen

Říjen


