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Zpravodaj obce Viničné Šumice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
konec roku se nezadržitelně blíží a to je příležitost pro hodnocení, jaký byl, co přinesl.
Napadají mě výrazy jako rok obyčejný nebo běžný, něco se podařilo, něco méně. Zároveň
si uvědomuji, že to vůbec není špatné hodnocení a že tento přijatelný stav nemusí být vždy
pravidlem.
Navzdory politikům a politikaření je prozatím hospodářský proces ve státě pozitivní
a tím se navyšují i daňové příjmy do rozpočtu obce.
Finanční prostředky z rezervy minulých let použijeme v příštím roce na spolufinancování
investičních akcí.
Především se jedná o nástavbu třetího podlaží v základní škole, na kterou jsme získali
dotaci z IROP. Předpokládané náklady na realizaci 24 mil. budou hrazeny 90 % z dotace.
Na rekonstrukci školního hřiště nám byla přiznána dotace ve výši 70 % z 1,7 mil.
Na rekonstrukci víceúčelového hřiště u sokolovny bude poskytnuto z MŠMT 60 % z 9 mil.
Dopravní automobil pro jednotku SDH bude podpořen také z dotace ve výši 750 tis.
V podzimních měsících jsem byl upozorněn občany na spadlé suché větve odlomené ze
vzrostlého jasanu u sauny. Další suché větve v koruně stromu představovaly vysoké riziko pro chodce po přilehlých komunikacích. Znalecký posudek zpracovaný dendrologem
jednoznačně doporučil pokácení stromu z důvodu nevyhovující bezpečnosti. Jednalo se
především o napadení kořenového systému dřevními houbami a hmyzem. V případě silného větru hrozil pád stromu na okolní nemovitosti. Pokácení bylo bohužel nevyhnutelné.
S adventem přichází období poněkud hektické, kterému říkáme předvánoční shon. Ale samotné vánoční svátky by měly být pohodové a příjemné.
Rozsvícení vánočního stromu v sobotu 2. prosince o prvním adventním víkendu určitě
příjemné bylo, především díky účinkujícím dětem, šumickým ženám, muzikantům a manželům Kvasnicovým, kteří stříbrný smrk obci darovali. Výborný punč a svařené víno dobrou
náladu také nepokazilo.
Děkuji všem účinkujícím i pořadatelům za navození příjemné vánoční atmosféry.
Vážení spoluobčané,
přeji vám krásné, klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2018.
Josef Drápal, starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 5/2017 ze dne 1. 11. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
kupní smlouvu na pozemky parc. č. 1066/4 o výměře 85 m2 a parc. č. 1069/4 o výměře
41 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi panem L. B., jako prodávajícím, a obcí Viničné Šumice,
jako kupující.
kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1074/2 o výměře 84 m2 v k. ú. Vin. Šumice mezi panem D. T., jako prodávajícím, a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
kupní smlouvu na pozemky parc. č. 1092/4 o výměře 18 m2, parc. č. 1095/4 o výměře
38 m2 a parc. č. 1098/2 o výměře 34 m2 v k. ú. Vin. Šumice mezi paní A. P. a panem V. P.,
jako prodávajícími, a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
smlouvu č. 048249/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 50 000 Kč
na „Studii řešení volných ploch v centru obce Viničné Šumice“.
smlouvu o zřízení služebnosti na parcele č. 1621/6 v k.ú. Viničné Šumice pro stavbu komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě pod označením „16010-035831RVDSL1701_M_B_POZO30_MET+NN“
mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněným,
a Obcí Viničné Šumice, jako obtíženým.
žádost o bezúplatný převod i samotný bezúplatný převod pozemku parc. č. 1221/1 o výměře 3 735 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú.
Viničné Šumice z vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě Správa a údržba silnic
JMK do vlastnictví obce Viničné Šumice.
pravidla rozpočtového provizoria Obce Viničné Šumice.
rozpočtové opatření č. 9/2017.
zápisy do kroniky obce Viničné Šumice za rok 2012 a 2013.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informaci České pošty o záměru převedení pobočky ve Vin. Šumicích do režimu Pošta
Partner, kdy provozovatelem je obec nebo soukromá osoba.
protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Viničné Šumice za 1. pololetí 2017.
rozpočtové opatření č. 7/2017 v kompetenci starosty.
rozpočtové opatření č. 8/2017 v kompetenci starosty.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017

Výsledky hlasování v obci Viničné Šumice
Okrsky
celkem

zpr.

v%

1

1

100

%
Voliči
Vydané Volební Odevzda- Platné
platných
v seznamu obálky účast v % né obálky hlasy
hlasů
1 021

765

74,93

765

762

Strana
číslo

název

99,61

Platné hlasy
celkem

v%

21

ANO 2011

150

19,68

24

Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová

103

13,51

1

Občanská demokratická strana

92

12,07

29

Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura

87

11,41

4

Česká strana sociálně demokratická

72

9,44

15

Česká pirátská strana

64

8,39

8

Komunistická strana Čech a Moravy

55

7,21

20

TOP 09

55

7,21

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

47

6,16

9

Strana zelených

15

1,96

27

SPORTOVCI

5

0,65

26

REALISTÉ

4

12

12

Strana svobodných občanů

4

0,52

10

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU

4

0,52

13

Blok proti islamizaci – Obrana domova

2

0,26

14

Občanská demokratická aliance

2

0,26

31

Národ Sobě

1

0,13
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Před skončením mandátu prezidenta Miloše Zemana proběhne druhá přímá volba prezidenta České republiky. Volbu vyhlásil předseda Senátu na 12. a 13. ledna 2018. Případné
druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 2018.
Kandidátní listiny měly být podány do 7. listopadu 2017, potvrzeno Ministerstvem vnitra je devět prezidentských kandidátů: Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer,
Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek a Miloš Zeman.

ADVENTNÍ OKNOHRÁTKY
Letos se opět se začátkem prosince
v naší obci začala objevovat ozdobená a nasvícená čísla v oknech domů.
Svítící jednička v okně základní školy
oznámila příchod adventního času.
Jak se po krůčcích přibližuje Štědrý
den, rozsvěcují se další čísla v oknech
našich domovů. Kdo by netušil, co to
znamená, jedná se o již tradiční šumický adventní kalendář.
Všechna čísla v oknech jsou rozsvícena do Tří králů.
Na zvoničce se rozsvítí číslo 24
na Štědrý den při setkání u živého betlému. Mapa všech adventních okének bude zveřejněna na facebookovém profilu „ŽIVOT
V ŠUMICÍCH“ a obecním webu, pro lepší orientaci při hledání.
Přejeme krásné adventní rozjímání.
Alena Cabalová, Petr Marek a manželé Svačinovi

ŽIVÝ BETLÉM – SETKÁNÍ U ZVONIČKY
Společné setkání u živého betlému na Štědrý den 24. 12. 2017 ve 13 hodin. Přijďte rozjímat k jesličkám a zazpívat si vánoční koledy. Srdečně zve šumická mládež, šumické ženy
a PoŠuKovská schola.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ
VYHLAŠUJE PRVNÍ VÝZVY NA PODPORU
PROJEKTŮ NA SVÉM ÚZEMÍ
Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídícími orgány tří ministerstev strategický dokument
(dále „Strategie MAS Slavkovské bojiště“) do roku 2023.
V praxi to znamená, že MAS Slavkovské bojiště v příštích
5 letech pomůže ministerstvům do území přerozdělit
cca 117 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost,
Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. Přerozdělování finančních
prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev na podporu konkrétních projektů. Důležitými podmínkami pro žadatele je, aby byli z území MAS Slavkovské bojiště a jejich projekt odpovídal cílům, které si schválená Strategie MAS Slavkovské bojiště vytyčila.
Již v prosinci byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů.
Protože se jedná o operační program Zaměstnanost, budou mít žadatelé možnost z této
dotace zaplatit především osoby pečující o svěřené děti.
Další výzva na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště bude vyhlášena 8. 1. 2018, a to pro podnikatele v zemědělství, kteří si tak mohou pořídit nové zázemí
nebo zařízení pro svoji živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo pro zpracování svých produktů. První výzva se bude týkat také nezemědělců na přestavbu, modernizaci či novou
výstavbu své provozovny, kanceláře nebo na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení, jako je nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, pořízení hardwaru, softwaru.
Školení pro žadatele v této výzvě se bude konat ve čtvrtek 11. 1. 2018 v 16.00 hodin v Hruškách u Slavkova.
Během příštího roku budou vyhlášeny další výzvy, některé určené také pro obce na území MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu na rozšíření kapacity školek, vybavení odborných učeben základních škol nebo na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací.
Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je
nižší podíl spolufinancování žadatele a pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS.
Celé znění Strategie MAS Slavkovské bojiště a vyhlašovaných výzev je dispozici na našich webových stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště, z.s.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Štěstí, zdraví vinšujem Vám!
Kašpar, Melichar a Baltazar si pomalu nasazují koruny
Rajhradská charita připravuje další Tříkrálovou sbírku
K+M+B 2018 již brzy u vás
Trikralova

sbirka
Začátek roku se neúprosně blíží a s ním je již tradičně spja2018
ta Tříkrálová sbírka. V období od 1. do 14. ledna budou malí
koledníčci chodit ode dveří ke dveřím, zpívat o narození Páně
a všem dobrým lidem vinšovat štěstí a zdraví.
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou
koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme
a rozdělíme do projektů pomoci.
Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktivity a činnosti Nízkoprahového centra pro děti
a mládež Vata v Židlochovicích, které pomáhá řešit problémy mladé generace. Podařilo se
nám zakoupit dodávku, díky které můžeme efektivně rozvážet humanitární pomoc lidem
v nouzi v našem blízkém i vzdálenějším okolí. V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizovali
rozlučkovou místnost,
kde se pozůstalí loučí se
Každá domácnost, která se otevře dobré
svými zesnulými příbuzvěci a přispěje do pokladniček koledníků,
nými.
má velkou zásluhu při pomoci potřebným.
Letošní výtěžek byDěkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
chom rádi využili k vybudování nových jednolůžVe Viničných Šumicích se Tříkrálová sbírka
kových pokojů v hospici
uskuteční v sobotu 6. ledna 2018.
sv. Josefa a namontovali
zde venkovní žaluzie,
které ochrání pacienty
před vysokými letními teplotami. U nás pečujeme nejen o pacienty, ale i jejich příbuzné.
Úmrtím pro nás péče o pozůstalé nekončí, poskytujeme jim i nadále potřebnou oporu
i případné rady. Pro tyto účely plánujeme vybudovat pietní místo, které bude sloužit jako
zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase bude moct zakoupit potřebné pomůcky
k poskytování lepší péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.
V Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lokální úrovni. Možná jsou to i vaši sousedé
nebo známí, kteří využívají pečovatelskou službu, humanitární balíčky nebo našli oporu
v hospicové péči. Díky příspěvkům dokážeme naši pomoc nejen udržet, ale zdokonalit ji
tak, aby nikdo nestrádal.
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Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že nám pomáhají poskytovat
přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba.
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319, email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz

ANVETE SENIOR
Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům, kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km
od Brna v obci Holubice. Nabízíme soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk,
2+kk s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do dvou propojených
budov, kde naleznete kromě soukromých bytových jednotek také centrum aktivit a služeb
(společenské místnosti, kavárnu, zimní zahradu, tělocvičnu, prádelnu, místnost pro služby
– jako je např. kadeřník, pedikúra, …). Součástí uzavřeného areálu je okrasná zahrada s jezírkem, venkovním altánem a hřištěm na pétanque. Anvete senior je určen pro soběstačné
seniory, kteří nejsou trvale odkázáni na péči cizí osoby. V případě zájmu lze tyto služby nabídnout externí pečovatelskou službou.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Veronika Křížová
mob.: 724 793 301

Aneta Šmerdová
mob.: 728 944 363

info@anvete-senior.cz
www.anvete-senior.cz
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OSLAVA JUBILANTŮ
Oslava jubilantů se letos konala 6. října v sále sokolovny a vystoupily na ní děti z MŠ a ZŠ.
K tanci a poslechu zahrála Divácká kapela, všichni oslavenci se dobře bavili.

V roce 2017 oslavují významná životní jubilea:

70 let

75 let

80 let

85 let

8

Vlastimil Lehký

198

Libuše Weiglová

219

Ladislav Langer

227

Věra Valehrachová

58

Vojtěch Drápal

179

Nasťa Jelenová

276

František Chládek

358

Margarete Petrželová

203

Zdenka Puklová

164

Jarmila Kvasnicová

156

Ludvík Večeřa

18

Jiřina Ondráčková

15

Ludmila Šafaříková

39

František Koudelka

139

Zdenek Doležel

270

Olga Jelínková

69

Vlasta Fryčová

326

Jiřina Khůlová

55

Oldřiška Šimáčková

44

Dobromila Millerová

301

Ivan Mojžíš

345

Miroslav Drápal

177

Marie Formánková

262

Bruno Jedlička

191

Iva Muselíková

319

Lubomír Švec

292

Marie Jarošová

309

Květoslav Ondráček

15

Marcela Slavíková

254

Vlasta Grycová

190

Božena Ryšánková

214

Zdenka Mouralová

204

Vlastislav Muselík

9

Zdeněk Černý

212

Bohumil Železný

126

86 let

88 let

89 let
90 let

91 let

92 let

Alois Divácký

223

Jindřiška Skřivánková

288

95 let

Květoslava Pavézková

227

Božena Drápalová

48

96 let

Marie Sedláčková

178

Vlasta Kupková

250

Jaroslav Lozrt

330

Za SPOZ Zdeňka Holubová
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VÁNOČNÍ
Ozdobíme stromeček,
uklidíme domeček.

Maminka si přeje svíčku,
svítit bude při měsíčku.

Upečeme cukroví,
to celý dům provoní.

Tatínek by prosil,
něco co by nosil.

Napíšeme Ježíškovi,
ať přinese dědečkovi
brýle, prášky a pak sýr,
na Vánoce vládne mír.

Brácha ten chce stavebnici,
sestra zase šperkovnici.

A mé milé babičce
zas náramek v krabičce.

Já bych chtěla knížku,
můj milý Ježíšku.

Líbí se Vám básnička? Mně moc. Je od Zuzky Bendové, Lili Zádrapové, Anety Bajerové a Váji
Zádrapové.
Tak už je tu zas ten vánoční čas. Tak jako již nevím po kolikáté TJ Sokol připravil pro děti
vánoční výtvarnou dílnu. Stejně jako v minulých letech, v sobotu 9. prosince v 9.00 hodin
nastoupilo 45 dětí v sokolovně, aby v kolektivu kamarádů strávilo pěkný den. Pod dohledem dospělých děti vytvářely dárečky a přáníčka, a jak jinak než s vánočním motivem. Jako
vždy, do oběda děti pracovaly s vysokým nasazením, ale po obědě, hlavně ty nejmenší trochu zlobily, ale Jana je zabavila malou rozcvičkou. A to už se pomalu blíží čtrnáctá hodina,
začínáme uklízet, děti odchází domů a mně nezbývá než poděkovat všem těm báječným
dobrovolnicím, které se o děti staraly: paní Zdeně Puklové, Gábině Paulíkové, Janě Ryšánkové, Janě Železné, Janě Drápalové, Lidce Šafaříkové, Lence Šafaříkové a Monice Divácké.
O žaludky dětí se staraly výborné kuchařky paní Lidka Pospíšilová, Mirka Valehrachová,
Jiřka Křížová, Boža Šedá, Vojtěška Klvačová a Ivan Mojžíš. Dík patří i paní Marcele Bočkové
a v neposlední řadě OÚ, který nás dlouhé roky sponzoruje.
Na závěr přeji všem hezké a klidné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Ludmila Nedorostková
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STROMÍK
Milí,
přejeme Vám radostné Vánoce a požehnaný Nový rok, prožitý
ve společnosti dobrých lidí, kteří jsou Vám oporou, inspirací a radostným vědomím, že nikdy nejste sami na radosti ani těžkosti.
Nám to v roce 2017 vyšlo na jedničku! Celý rok s vděkem vnímáme podporu a vstřícnost Vás všech! Představitelů obcí, Vás občanů,
kteří přicházíte na naše akce a hlavně rodičů, bez kterých by Stromík nebyl lesní školkou, tak jak ji známe a jakou ji chceme mít. Jednou z nich je i maminka Emičky
a Leonky.
Napsala, jak to chodí v lesní školce – tedy v té, která se nezabývá pěstováním jehličnanů :)

V LESNÍ ŠKOLCE NEVYRŮSTAJÍ POUZE STROMKY
Pro děti bylo kdysi normální být denně pod širým nebem a běhat s kamarády po venku.
Hlavně ve městech takové možnosti ubývají. V dnešní době z tohoto důvodu vznikají lesní školky. Les je příjemným a přirozeným prostředím pro dětské hry a radovánky. Slouží
jako základna pro zážitky a zkušenosti, pro
vzdělávání a navazování přátelství. Motto
„Venku za každého počasí“ a „Není špatného počasí, je jen špatné oblečení“ jim
dopřává zažít si obyčejné věci – cítit slunce,
vánek, ale i vítr, déšť a sníh.
Zima ani déšť v poznávání přírody nezabrání. Děti se seznamují se stromy, keři
i kytkami, sbírají jejich plody a listy a zpracovávají je. Učí se poznávat jedovaté rostliny a houby, orientovat se v terénu a dobře
se připravit na změnu počasí.
Navíc mají velkou míru odpovědnosti,
učí se rozhodnout, ale i respektovat ostatní. Zjišťují, co po celý rok potřebují volně
žijící zvířata, ale také, kde najít vhodné
místo ke svačině a které dřevo je vhodné
na topení a proč. Pracují se dřevem, učí se
ho řezat a zatloukají hřebíky, protože vyrábějí budky pro ptáky a staví si domečky pro
skřítky. Současně se také v lese učí ohleduplnému chování, na který strom můžou
šplhat a na který ne, jak si postavit různé
10
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úkryty či skluzavky, či pomohou mladšímu kamarádovi překonat překážku. Místo herny
si hrají v jurtě, v lese a na louce. Tak vypadá prostředí takzvaných lesních školek, kterých
v Jihomoravském kraji stále přibývá. Je to každodenní lesní pedagogika přímo v terénu.
Kolem Brna je takovýchto předškolních zařízení více než 10 a navštěvuje je přes tři sta dětí.
Jednou takovou lesní školkou na revíru Pozořice prošly obě moje „ratolesti“. Pojďte se
seznámit s průběhem dne dětí v takovéto lesní školce:
Je ráno před osmou. Do Pozořic k hájence míří pár pěších a auta s malými dětmi. Stojí
tu dvě budovy, altánek, jurta a týpí. Všichni míří k nim. Vítejte v lesní školce Stromík. Rodiče přijíždějí s dětmi do devíti hodin. Proběhne přivítání, ranní diskusní kruh. Po deváté
hodině se odchází do lesa, kde na různých místech probíhá dopolední program. Lesní zákoutí mají děti pojmenované speciálními názvy, například „Cukrárna“. To je místo, kde má
lípa větve skloněné až k zemi, „U draka“ je zajímavá skála s lanem, „U tří dubů“ se lze zase
klouzat po svahu a „U lodiček“ je příkop s prima mazlavou hlínou. V těchto místech děti
stráví celé dopoledne a poté odcházejí zpět na hájenku na oběd. Po naplnění bříšek odpočívají ve spacácích při čtení pohádek a příběhů. Odpoledne mají volnou hru na zahradě,
většinou se maluje, něco vyrábí z kůry či dřeva, hraje se na píšťalky a občas i jezdí na koni.
Ve čtyři hodiny se objeví rodiče a jede se domů.
Tato alternativní školka zde funguje od roku 2011. Vše vzniklo spontánně iniciativou několika rodičů, kteří chtěli svým dětem nabídnout něco jiného, než je standardní školka. Lesní klub je členem Asociace lesních mateřských škol, která těmto zařízením zajišťuje vzdělávání, poskytuje jim legislativní servis, informace a je také jejich oficiální záštitou. Rodiče
tak mohou být i v tomto směru klidní. Přestože se jedná o alternativu, i zde se postupuje
podle určitých standardů. Nemusí mít obavu ani rodiče předškoláků, děti prochází kvalitní,
pestrou předškolní přípravou v souladu s požadavky MŠMT.
Ing. Irena Zemanová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání občánků do života se konalo 10. prosince od 14.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ.
Matěj Rataj

179

Matěj Poláček

349

Linda Křížová

466

Kateřina Ferdinandová

305

Filip Čajka

198

Za SPOZ Zdeňka Holubová
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Sběr papíru
Děkujeme všem, kteří přinesli do kontejnerů před školou starý papír. Peníze za sběr využijeme na nákup pomůcek a potřeb pro děti.

Prvňáčci v knihovně
Navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme se seznámili s možností půjčování knih, vyslechli jsme pohádky, povídali si o knihách a nakonec byl každý prvňáček pasován na čtenáře.
Dostali jsme krásné diplomy a knihy. Máme možnost přijít se s rodiči zaregistrovat a získat
tak roční registraci zdarma.

Jak jsme se učili programovat
Po loňské zkušenosti jsme opět využili ochoty pana Radima Benka a zapojili se do projektu Evropský týden programování. Děti si opět mohly ověřit, že programování není jen
záležitostí úzké skupiny odborníků, ale že může posloužit k realizaci mnoha tvořivých
nápadů i dětem. Závěrem kurzu použily nabyté vědomosti při programování své první
počítačové hry.

Výlet do Památníku písemnictví Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě se nachází v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě. Měli jsme příležitost prohlédnout si alespoň jeho část a zaujaly nás krásné zdobené
dveře, malby na stěnách, původní dlažby, obrazy. Dokonce i pávi, které tamní mniši chovají
v zahradě. Absolvovali jsme výukový program Příběh knihy a připomenuli si 100. výročí
narození Josefa Kainara, který pro nás děti napsal krásné verše, např. veršovanou pohádku „O Zlatovlásce“ a mnoho dalších vtipných říkadel. Obdivovali jsme knihy pocházející
z jiných století i tajemné artefakty umístěny ve velkolepém prostoru klášterní knihovny.
Potěžkali jsme knihu, která vážila 30 kg, dozvěděli se mnohé o výrobě knih v době před
vynálezem knihtisku, osahali si pergamen a odhalili tajné schodiště.

Vystoupení muzikantů z kroužku hry na flétnu
Na začátku října jsme rádi přijali pozvání do šumické sokolovny a zahráli jubilantům na jejich setkání.

Návštěva Planetária
Žáčci ze třetí, čtvrté a páté třídy se seznámili s noční oblohou, souhvězdími, planetami, galaxiemi… Podívali jsme se na pořad Astronaut, který nás provedl životem na kosmické stanici
i s procesy odehrávajícími se v lidském těle při stavu beztíže či při vysokém přetížení. Navíc
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jsme se pobavili na venkovní interaktivní výstavě, kde na nás čekaly dalekohledy, planetární
váhy nebo proslulé vozítko z Marsu.

Medová snídaně
Pan včelař nám představil život včel a poznali jsme, jak to chodí v úle, dozvěděli se, jak se
o včely dobře starat, o historii včelařství a o prospěšnosti včelích produktů pro naše zdraví.
Také už víme spoustu podrobností o tom, jak vzniká med. Do rukou se nám dostalo i vybavení, které včelaři používají. A na závěr této zajímavé přednášky jsme posnídali oblíbený
šumický chléb s máslem a medem.

Od Martina do Tří králů
V předvánočním čase se děti z první a druhé třídy zúčastnily čtyřdenního programu Od Martina do Tří králů v ekologickém centru Jezírko v Soběšicích. Děti byly ubytovány v příjemném
prostředí bývalé hájenky a celé čtyři dny se zabývaly aktivitami, které měly přiblížit vánoční
zvyky našich předků. Vyráběli jsme si lucerničky, vánoční ozdoby, zpracovávali vlnu, pletli
a pekli vánočku, stloukli jsme si máslo, vařili pučálku a mošt, tiskli si tašky, putovali s mudrcem za kometou a připravili jsme se na ten nejkrásnější čas v roce. Ať se nám všem vydaří!

Divadelní představení ve škole
Divadélko pro školy z Hradce Králové patří mezi často zvané „stálice“. Ani tentokrát jejich
představení nezklamalo. Bajky pana Ezopa byly veselé, hravé a poučné zároveň.

Pomáhali jsme rozsvítit vánoční strom
Do nácviku programu ke stromečku se pustili zájemci ze druhé až páté třídy opravdu
s chutí. Trénovali jsme v hodinách hudební výchovy a třikrát týdně také ráno před vyučováním. Děti, děkujeme, byly jste báječné, podařilo se vám navodit krásnou předvánoční
atmosféru a stromeček jste tak zaslouženě rozsvítily. Velký dík také patří paním učitelkám,
které s dětmi nacvičovaly, a všem muzikantům, kteří je doprovázeli.

Mikulášská nadílka
Každý rok se žáci páté třídy těší, až na ně přijde řada a navštíví ostatní kamarády ze školky
a školy jako parta Mikuláše a jeho pomocníků. Také letos to vyšlo, Mikuláš přišel!
(M. Havlíčková, H. Kleisová, K. Konečná, M. Lerchová, O. Růžičková, K. Šujanová)
Vážení a milí, dovolte mi, abych Vám i Vašim blízkým jménem všech zaměstnanců
školy popřála příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví, hodně štěstí, lásky,
radosti, úspěchů a spokojenosti po celý další rok.
Olga Růžičková
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CO JE VE ŠKOLCE NOVÉHO…
Recitujeme jubilantům
Setkání jubilantů se stalo pěknou, každoroční tradicí. Jubilanty čeká vystoupení dětí z mateřské školy, žáci ze základní školy všem zahrají na flétny a Sivická kapela svými tóny vyzve
přítomné ke zpěvu nebo i k tanci.
Pan starosta jubilanty přivítal a v přípitku ocenil jejich celoživotní práci, poté následovalo blahopřání, dárky a občerstvení.
Jubilanti si popovídali u dobrého vínka se svými kamarády nebo sousedy, ze všech stran
se ozýval hovor a smích.

Lampionový průvod
Lampionový průvod má v naší obci také svoji tradici. Vzpomínám si na ten první, kdy jsme
uspořádali podzimní výtvarnou dílnu s tatínky a dětmi. Maminky doma odpočívaly. Děti,
za dozoru tatínků, vytvářely dekorace z přírodnin a na závěr dílny každý tatínek vydlabal
pro svého potomka z dýně strašidlo. Vystavili jsme je na zahradě a maminky se na ně přišly
navečer podívat. Na závěr večera si děti rozsvítily lampiony a prošli jsme se vesnicí. Další
rok jsme účast na lampionovém průvodu nabídli ostatním dětem i dospělým.
Děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací průvodu, paní Katce Řiháčkové,
paní Martině Doležalové, paní Lence Šafaříkové a panu Zdeňkovi Mouralovi, který odpálil
závěrečný ohňostroj.

Bezpečný pes
Kdy je pes bezpečný?! Když nevrčí, neštěká a nekouše… Ale, co kdyby byl nebezpečný?
Jak se zachovat?
Na tuto otázku už umí děti z naší školky odpovědět. Ke psům se má zásadně přistupovat zepředu, od hlavy. Nesmíme ho jít pohladit, ale zeptáme se pána psa, jestli můžeme.
Pokud nám dovolí pejska pohladit, nejdříve mu necháme očichat ruku a pak ho pohladíme. Může se stát, že na vycházce děti potkají nebezpečného psa. Co musíme udělat?
Padnout na zem, stočit se do klubíčka, rukama si chránit hlavu a uši.
Přeji vám, ať potkáváte jen „bezpečné psy“.

Medová snídaně
Ta byla mňam! Děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o životě včel a práci včelařů. Mohly si prohlédnout pomůcky včelaře, obléknout si ochranou kuklu, kterou včelaři při práci
používají. Snídani si děti samy připravily. Pan Šidlík po přednášce rozdal dětem na rozloučenou dárek, létající talíř s logem.
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Hudební pohádky „Kuřátko a obilí“ a „Pohádková muzika“
Violoncello je krásný hudební nástroj, který účinkoval v hudební pohádce “Kuřátko a obilí“.
Doprovázel zpěv a vyprávění veršovaných pohádek Františka Hrubína. Děti si mohly zahrát
na rytmické hudební nástroje a zazpívat si.
V Pohádkové muzice hrály varhany a pohádku vyprávěl Maxipes Fík se svými kamarády
z Večerníčku. Děti hádaly hudební hádanky, zazpívaly si a zatančily.

Rozsvěcení vánočního stromu
První prosincovou sobotu jsme se sešli u vánočního stromu, abychom strom společně rozsvítili. Děti z mateřské školy stromečku zarecitovaly a zazpívaly vánoční písničku. Děkujeme paní Hance Volkové a muzikantům za hudební doprovod.

Mikuláš, andělé a čertíci
Dnes jsme do mateřské školy pozvali Mikuláše s doprovodem. Děti se mohly rozhodnout,
zda přivítají Mikuláše s anděly nebo i s čerty. Po krátké diskuzi se shodly na tom, že pozveme dál i čertíky. Mikuláši a andílkům to opravdu slušelo, čertíci byli prostě z pekla. Děti ze
školky ví, že si na Mikuláše jen hrajeme, ten opravdový přijde až večer. Vše tedy dopadlo
dobře, děti dostaly dárečky a začaly se těšit na večer.
Děti děkují paní učitelce Klárce a žákům 5. třídy za krásného Mikuláše.

Čím žijeme v prosinci:
 ojedeme do Divadla Bolka Polívky na Zimní pohádku.
P
Prožijeme vánoční nadělování.
Společně s rodiči posedíme u vánočního stromečku.
Zazpíváme si koledy při Vánočním zpívání s kytarou.
Jana Vlčková
Milé děti a vážení rodiče, přátelé,
přejeme vám krásné prožití Vánoc a do nového roku 2018 pevné zdraví, mnoho spokojenosti a radosti ze života.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Vycházky podzimní přírodou
Součástí předškolního vzdělávání je i rozvoj smyslového vnímání. Děti si uvědomují funkci
smyslových orgánů i při pobytu v podzimní přírodě. Poznáváme barvy podzimních listů,
plodů, vnímáme krásu přírody. Sbíráme různé přírodniny a hmatem zkoušíme jejich strukturu. Oblíbenou podzimní hrou u dětí je hra, která se jmenuje „ Déšť“. Děti mohou házet
hromady napadaného listí do vzduchu a potom cítí na svém těle jejich dotyky. Také zapojujeme do smyslového vnímání naše chuťové polštářky při ochutnávání nasbíraných oříš15
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ků. Děti počítají, kolik oříšků nasbíraly, a když náhodou někdo žádný nenašel, jsou ochotné
se podělit. Využíváme i čich a zkoušíme, jak voní různé podzimní plody, listy, tráva, vzduch.
Důležitý je i sluch. Posloucháme šumění listí v korunách stromů a také při chůzi listím
po cestě. Myslíme si, že naše smysly jsou při poznávání přírody opravdu důležité.
L. Šafaříková

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky (4. část)
Jak již bylo prezentováno v předchozích číslech šumického zpravodaje, papež František
napsal v loňském roce důležitý dokument o lásce v rodině, dokument s názvem Amoris
Laetitia. Dnes se budeme věnovat čtvrté z devíti kapitol.
Pojednání o lásce. Slovo „láska“ je sice jedním z nejkrásnějších a nejčastějších lidských
slov, ale tak velmi zneužívaným. V takzvaném hymnu na lásku, který napsal svatý Pavel
a který najdeme v Bibli, nacházíme důležité vlastnosti pravé lásky: „Láska je shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá
svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ (1. list
Korinťanům, 13. kapitola, 4.–7. verš)
Tento text si snoubenci vybírají nejčastěji jako biblické čtení při svatebním obřadu. Jaký
dopad tedy mají slova na konkrétní situaci každé rodiny?
Shovívavost (trpělivost). Projevuje se tam, kde někdo nejedná impulzivně a nedá se strhnout k urážkám. Neznamená to nechat se sebou zle zacházet nebo snášet projevy fyzické
agrese. Když sebe postavíme do středu a očekáváme, že všechno se bude řídit jenom podle nás, pak jsme ve všem netrpěliví a na všechno reagujeme agresivně. Nepěstujeme-li
trpělivost, budeme mít vždycky záminku odpovídat hněvivě a nakonec se staneme lidmi, kteří spolu nedovedou žít, asociály, kteří se nedovedou ovládat, a rodina se promění
na bojiště. Trpělivost sílí, pokud uznávám, že také druhý má právo žít na této zemi spolu se
mnou, takový jaký je.
Dobrosrdečnost. Láska není jen pocit, ale uskutečňuje se činem.
Láska léčí závist a žárlivost. Závist je smutek nad dobrem druhého. Tento smutek dokazuje, že nás nezajímá štěstí druhých, poněvadž jsme soustředěni výlučně na vlastní blaho.
Pravá láska si ale váží úspěchů druhých.
Domýšlivost. Je to touha ukazovat svou převahu. Kdo ale miluje, ten se nejen snaží nemluvit příliš o sobě, ale také se vcítit do druhých. Je důležité, aby křesťané pěstovali tento
postoj ve svých vztazích k těm příbuzným, kteří jsou méně formovaní ve víře, křehcí či nejistí ve svých přesvědčeních. Někdy ovšem dochází k opaku: Ti, o kterých se má za to, že
v prostředí své rodiny nejvíce duchovně vyrostli, stávají se arogantními a nesnesitelnými…
Vlídnost. Je to jemnost nevnucujícího se postoje, který obnovuje důvěru a úctu. Aby
16

prosinec 2017

člověk byl připraven k pravému setkání s druhým, musí na něj hledět vlídným pohledem.
Bez vnitřního násilí. Rozhořčení je zdravé jako síla k reakci na závažnou nespravedlnost,
ale je škodlivé, když prostupuje všechny naše postoje k druhým.
Odpuštění. Když nám bylo ublíženo nebo jsme byli zklamáni, je odpuštění možné a žádoucí, přičemž nikdo neříká, že je snadné. Dnes víme, že abychom mohli odpustit, potřebujeme my sami zakusit osvobozující zkušenost pochopení a odpuštění. Naše pochybení
či kritika lidí, kteří nás mají rádi, nás často zbavují citu k nám samotným. To nakonec vede
k tomu, že se máme před druhými na pozoru, utíkáme před city a svoje mezilidské vztahy plníme obavami. Možnost obviňovat druhé se pak mění na falešnou úlevu. Je třeba se
modlit spolu se svým příběhem, přijmout sami sebe, umět žít se svými omezeními a také si
odpustit, abychom postoj odpuštění mohli zaujmout ve vztahu k druhým.
Radovat se s druhými. To je nemožné tomu, kdo se musí stále s někým srovnávat a někomu konkurovat, někdy i manželovi či manželce, a to až do té míry, že se ve skrytu raduje
z neúspěchu druhého. Rodina má být vždycky místem, o kterém ten, kdo v životě udělá
něco dobrého, ví, že to budou ostatní slavit spolu s ním. Manželé, kteří se milují a patří si,
mluví jeden o druhém dobře, snaží se poukazovat na dobrou stránku manžela či manželky,
nehledě na slabosti a pochybení druhého. V každém případě zachovávají mlčení, aby nepoškodili pověst druhého. Nenamlouvám si, že moje láska k druhému musí být dokonalá,
abych si ho vážil.
Důvěřuje. Důvěra umožňuje žít ve vztahu svobodně. Není třeba druhého kontrolovat,
podrobně sledovat jeho kroky, aby se předešlo tomu, že unikne z naší náruče. Láska důvěřuje, nechává svobodu, odmítá všechno kontrolovat, vlastnit a opanovat. Důvěra umožňuje žít v upřímnosti a transparentnosti.
Doufá. Neboli ví, že se druhý může změnit k lepšímu. Je to postoj, který sahá až do věčnosti.
Všechno vydrží. Znamená to zůstat pevný i v nepřátelském prostředí. Je to láska navzdory všemu, a to i když celé okolí vybízí k něčemu jinému. Je to schopnost neztratit víru
v obraz Boží v srdci člověka. Silnou osobností je člověk, který je schopen přetnout řetěz
nenávisti, řetěz zla.
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Milí šumičtí občané!
Dovolte mi, prosím, abych Vám všem – v tomto adventním čase – ze srdce popřál krásné
a pokojné prožití letošních vánočních svátků a do nového roku 2018 takový pohled na život,
který dovede vidět to každodenně dobré, jež vůbec není samozřejmostí, nýbrž velkým Darem!
V modlitbě za Vás
Váš P. Pavel Lacina, farář
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MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA 2017
Na dvě stě ministrantů se v sobotu 11. listopadu 2017 sjelo do Telnice, aby spolu strávili
den nazvaný Ministrantská olympiáda. Vše tradičně začalo v kostele sv. Jana Křtitele, kam
si všichni přišli od paškálu zapálit olympijský oheň pro štafety, kterými jednotlivé farnosti
soutěžily, aby právě jejich pochodeň byla přinesena do areálu Sokolovny jako první. Tentokrát zvítězily Šlapanice, a tak se jim dostalo velké cti a jejich oheň hořel v době konání olympiády na Sokolovně. Ve farním kostele přijali kluci požehnání P. Reného Strouhala
a společně se pomodlili modlitbu sv. Ignáce z Loyoly, pozdravil je také místní farář P. Vladimír Langer.
Na Sokolovně hráli kluci I. stupně ZŠ florbalový a poté fotbalový turnaj, ve sportovní
hale pak hoši II. stupně ZŠ začali s fotbalem a závěr patřil florbalu. Kdo byl přítomen, potvrdí, že všemi utkáními se nesl duch opravdového fair-play, vzácné nebylo ani to, že si
jednotlivé týmy navzájem hlasitě fandily. Bubny a vuvuzely ovládly celou sportovní halu
tak, že to přilákalo i mnoho návštěvníků z řad místních obyvatel, kteří se přišli podívat, co
se to tu vlastně děje… A jistě si mohli povšimnout báječné a přátelské atmosféry, kterou
spolu vytvářeli nejen hráči, ale i jejich (pra)rodiče a průvodci. Již tradičně o sobě dala vědět
Zelená záplava z PoŠuKova, která si evidentně celý rok šetřila hlasivky právě do Telnice…
Je obdivuhodné, jak se dokáže snad celý PoŠuKov na jeden den přestěhovat do Telnice...
Před posledním finálovým utkáním ve sportovní hale vystoupila modrobíle oděná telnická děvčata pod vedením Hany Kroutilové a zatancovala krásný liturgický tanec, po jehož
předvedení se ozývaly hlasy o jeho zopakování… Avšak program byl letos časově hodně
napnutý, takže svou příležitost dostala děvčata z PoŠuKova pod vedením Jitky Šmerdové.
Tentokrát „Zelenobílá záplava“ předvedla taneční show ve zhasnuté hale za pestrobarevného osvětlení a umělé mlhy, která ještě více zvýraznila celé dílo. Poté byli všichni přítomní
vyzvání „na taneční parket“ a společně se tak mohli nejen „zavlnit“, ale především chválit
našeho Pána… Skvělý nápad! Úžasná atmosféra! Děkujeme za příjemné oživení na závěr
našeho programu…
Po odehrání došlo na slavnostní vyhlášení výsledků, které zahájil pan děkan Jan Nekuda, který mj. pozval patrona tohoto dne sv. Martina na koni… a tím se vyhlášení stalo
mimořádně slavnostním, když ti nejúspěšnější získali své poháry právě osobně z rukou
tohoto legendárního světce… Při předávání cen přišli pozdravit své svěřence také další
kněží našeho děkanátu: újezdský P. Petr Hošek a pozořický P. Pavel Lacina, který se se všemi
na závěr pomodlil a požehnal jim na cestu domů.
Ministrantské olympiády 2017 se zúčastnilo 200 ministrantů ze 4 děkanátů, z 11 farností
a odhadem asi 25 měst a vesnic Jihomoravského kraje (převážně okr. Brno-venkov), celkově 26 týmů.
Ministrantské znalostní testy letos vyplnilo bez chyby 10 účastníků z toho pět z Pošukova: Kryštof Drápal, Lukáš Tesař, Dominik Coufal, Petr Marek, Jan Juhaňák.
Z těchto výsledků je evidentní, jakou pozornost věnují během roku právě pošukovští
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ministranti teoretické přípravě, i z ní pak mohou výsledkově těžit v celkovém hodnocení,
neboť právě znalosti mají váhu 1,5 násobku jedné sportovní disciplíny.
Zajímavosti výše uvedených statistik:
vysoká dominance týmu PoŠuKov D, který vyhrál všechny své disciplíny kromě ping-pongu (i zde obsadil i tak vynikající 3. místo),
famózní borci ze Slavkova u Brna – odvezli si vítězství ve dvou kategoriích (ze tří),
šlapaničtí letos zůstali ve všech třech případech před bednou: třikrát čtvrté místo (jednou chyběl bod, po druhé dva),
domácí Telnici se konečně podařilo uspět ve všech kategoriích (1x stříbro, 2x bronz),
Tvarožná letos vyslala dva týmy a oba se vrací s medailemi (1x stříbro, 1x bronz).
Ale jak bylo uvedeno výše, tyto výsledky nejsou na celé naší akci to nejpodstatnější.
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci této veliké akce podíleli. Je jich opravdu veliké množství a často jsou úplně neviditelní. Pozoruhodné je třeba to, že se po několikáté
hlásí stejní dobrovolníci opět na svá místa a pomáhají například s občerstvením, zapisováním výsledků, vyhodnocováním ministrantských testů apod. Největší váha organizace
a pomoci ležela tradičně na telnických a také pošukovských farnících. Všem veliké, veliké
díky a Pan Bůh zaplať! Děkujeme také telnickému Sokolu a Obci Telnice za zapůjčení sportovišť a zázemí na celý den.
Už teď se těšíme na příště…
František Kroutil
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EXKURZE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POZOŘICE
DO OSVĚTIMI
Na exkurzi do Osvětimi se 2. října 2017 vydali žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Pozořice. Všichni byli
upozorněni na to, že nepůjde o radostný výlet, přesto se přihlásilo téměř padesát žáků,
kteří chtěli na vlastní oči spatřit nejznámější koncentrační tábor v Polsku. Ke skupině se připojilo také několik zájemců z řad rodičů.
Autobus vyrazil od školy již v brzkých ranních hodinách, proto většina osazenstva první
dvě hodiny jízdy prospala. Díky odpočinku všichni načerpali energii na první část exkurze,
Osvětim II (Březinku). Žáci se seznámili s denním režimem vězňů, bylo jim také vysvětleno,
jakým způsobem fungovala organizace tohoto tábora. V rámci prohlídky jsme navštívili
i památník obětí holocaustu.
Poté čekala na žáky druhá část prohlídky v táboře Osvětim I. Zde se nachází muzeum
k uctění památky obětí. Branou s nápisem Arbeit macht frei ročně projde téměř 700 000
návštěvníků ze všech koutů světa, pozořická skupina byla jen kapkou v davu příchozích.
Žáci byli rozděleni do dvou menších skupin a společně s česky mluvícími průvodci absolvovali prohlídku několika bloků, v nichž jsou umístěny hmatatelné památky na hrůzy
2. světové války.
Poutavý výklad průvodců zanechal v žácích silný dojem. Měli jedinečnou možnost nahlédnout do historie nejen skrze učebnice dějepisu a na vlastní oči se přesvědčili o tom,
jakých rozměrů může dosáhnout lidská zloba a nenávist.
Mgr. Karolína Zabloudilová

VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
za rok 2017 v porovnání s celorepublikovým průměrem

V roce 2015 se začalo s postupným zaváděním jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o středoškolské vzdělání. Nový koncept zkoušky se týkal
především žáků 9. ročníku. Změny postihly i žáky z 5. a 7. ročníků, kteří usilovali o studium
na víceletých gymnáziích. V loňském školním roce již jednotnou zkoušku absolvovali všichni žáci, kteří si k dalšímu studiu zvolili maturitní obory nebo víceletá gymnázia.
Výběr testů i jejich zpracování zajišťovala společnost CERMAT, jež dohlíží také na správu státní maturity. Přijímací zkoušky se uskutečnily v řádných termínech 12. a 19. dubna
2017. V říjnu tohoto roku obdržela ZŠ a MŠ Pozořice výsledkovou sestavu, tzv. vyhodnocení úspěšnosti školy v porovnání s celorepublikovým průměrem.
A jak dopadli naši žáci? V češtině i matematice byli žáci 9. ročníku i uchazeči z 5. ročníku
výrazně lepší, než je celorepublikový průměr (viz tabulka). Úspěch, kterého naši žáci dosáhli, svědčí nejen o kvalitě výuky daných předmětů na naší škole, ale i o zodpovědném
přístupu rodičů a samotných žáků k přípravě na přijímací zkoušky.
pokračování na straně 25
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Věříme, že v letošním školním roce budou naši žáci stejně úspěšní a opět si vybojují
místa na nejlepších středních školách.
ČESKÝ JAZYK
Zkoušku konali

Průměrné percentilové
umístění

61 701

51,7

Uchazeči o 6 letá gymnázia

4 469

51,3

Uchazeči o 8 letá gymnázia

18 171

51,0

Uchazeči o 4 leté obory
Celá ČR

Naše škola

Uchazeči o 4 leté obory

37

68,5

Uchazeči o 6 letá gymnázia

1

29,3

Uchazeči o 8 letá gymnázia

6

58,8

Zkoušku konali

Průměrné percentilové
umístění

61 887

51,4

Uchazeči o 6 letá gymnázia

4 474

51,3

Uchazeči o 8 letá gymnázia

18 178

51,4

MATEMATIKA

Uchazeči o 4 leté obory
Celá ČR

Naše škola

Uchazeči o 4 leté obory

37

59,9

Uchazeči o 6 letá gymnázia

1

18,0

Uchazeči o 8 letá gymnázia

6

59

Mgr. Soňa Petrová, výchovná poradkyně
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DOBA POHÁDEK
TEN, KDO ČTE, ŽIJE S KAŽDOU DALŠÍ KNIHOU ŽIVOT NAVÍC. KDO NEČTE, MÁ JEN TEN SVŮJ.
Oscar Wilde
Vánoční čas je bezesporu laskavý. Rodiny se scházejí, rodiče i prarodiče přemýšlejí, jak děti
zaujmout. Jedním z osvědčených způsobů bývá vyprávění příběhů. Pohádky slouží k poznání světa, ve kterém žijeme, ale zároveň poskytují skvělý prostor pro fantazii a představivost. Hrdina je buď dobrý a laskavý, nebo ošklivý a zlý. Toto rozdělení dětem umožňuje
vybrat si stranu, ke které se přiklonit. Příběhy do jejich povědomí mohou vštípit morální
poučení. Děti tak rozvíjejí představivost a citovou stránku své osobnosti.
V obecní knihovně najdete k vypůjčení nepřeberné množství pohádek a pohádkových
příběhů. Ke čtení jsou k dispozici nejen klasické pohádky Boženy Němcové, Karla Jaromíra
Erbena nebo Josefa Lady, ale i ty novější a modernější. Pro ty nejmenší jsou tu pohádky
o Krtečkovi Zdeňka Milera, příběhy Rumcajse, Manky a Cipíska a další pohádky Václava
Čtvrtka. Dále pak pohádkové příběhy o zvířátkách, pohádky z mechu a kapradí, o Rákosníčkovi, včelích medvídcích, příběhy ze Šmoulí vesničky a další.
Pohádky jsou přitažlivé i pro malé školáky. Pro ty jsou v knihovně klasické pohádky Hanse Christiana Andersena, německé pohádky, slovenské pohádky. Z těch českých jsou to
pohádky o Honzovi, Krkonošské pohádky, Fimfárum Jana Wericha. Z těch modernějších
jsou to pohádky o strašidlech, pohádky o vílách, čarodějné pohádky, sněhulácké pohádky
a mnohé další.
To je jenom krátký výčet pohádkových knih, které jsou k dispozici v knižním fondu
obecní knihovny. Více se dozvíte z ON-LINE katalogu knihovny, který najdete na webových
stránkách Obce Viničné Šumice. Stačí, když do kolonky „Libovolné pole“ zadáte „pohádky“
a zobrazí se vám všech 235 titulů, které jsou k dispozici. Rovněž každé úterý od 16.30 hod.
probíhá v knihovně akce „Čteme dětem“, kdy dětem předčítáme nejkrásnější pohádky z vybraných pohádkových knih.
Ráda vás přivítám přímo v knihovně a pomohu při výběru nejen pohádek pro děti, ale
také příběhů pro dospělé čtenáře.
Dobrá kniha je drahokam, který vrhá záblesky radosti a štěstí do všech vrstev lidské společnosti.
Charles Francois Sainte-Beuve
Příjemné a klidné prožití svátečních dnů a co nejvíce štěstí a spokojenosti v novém roce
přeje všem čtenářům vaše knihovnice
Zdenka Puklová
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VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
Už mám věk na to, abych rozjímala a hodnotila, co jsem v životě prožila, co bych udělala
jinak, čeho bych se vyvarovala. To vše přichází s věkem. Je spousta věcí, které mne dřív nebraly. Teď bych je ráda věděla, ale není se koho zeptat. Přicházejí životní ztráty. Během sedmi let mne opustili čtyři nejbližší. Není to vůbec snadné, ale žít se musí dál. Je velmi důležité
mít kolem sebe nejen rodinu, ale i dobré přátele. Věřte, že ten babinec kolem mne mi velmi
pomohl. Lituji všech, kteří jsou na životní rány sami. Je nesmírně důležité mít dobré přátele,
protože těch příjemných věcí zákonitě ubývá, a proto si jich musíme vážit a jít jim trošku
naproti. Brát věci s humorem, děkovat za každé nové ráno, i když zjišťujeme, že nás každý
den bolí něco jiného. Brát s humorem, že pořád něco hledáme, že nám věci v domácnosti
mění stanoviště, a hlavně pořád něco dělat, abychom se mohli stále na něco těšit. Vyjedeme si na výlet do Kounic a Ivančic, díky malému autobusu pana Sedláčka, který je počtem sedadel právě pro nás, nebo zajdeme a zajedeme do Hostěnic na Martinskou husu.
Schválně říkám zajdeme a zajedeme, protože některé z nás už by cestu pěšky nezvládly, ale
od toho je autobusové spojení. Pak si připravíme takovou vánoční besídku, dáme si malé
dárečky, užijeme si sváteční pohodu. To vše má nesmírný vliv na pohodu člověka a k tomu
musíte mít pár přátel, tak jak je to v té písni Michala Davida.
A zase jsou tu Vánoce. Nějak často, zdá se mi. To je také tím věkem. Děti se však nemůžou dočkat. To jsme také dříve prožívali. Budou nedočkavě rozbalovat dárky, které jim
Ježíšek přinesl. Naše dárky byly většinou měkké, a když tam bylo něco tvrdšího, šlo o knihu.
Tou by se dnešní děti moc neradovaly a na můj vkus je těch dárků příliš. Je jiná doba, jiné
možnosti, buďme rádi za ně. Hlavní věc je, že v té sváteční době jsou rodiny spolu a mají se
rády. Je mnoho lidí, kteří takové štěstí nemají a v tomto krásném čase jsou sami a samota
se jich dotýká mnohem víc. Buďme k sobě hodní, mějme se rádi a nejen o Vánocích.
V sobotu 2. prosince se na návsi rozsvítil krásný Vánoční strom. Celá akce byla krásná
a dojímavá, ale hlavní bylo, že se sešla spousta lidí a prožili jsme všichni hezký sváteční
podvečer. Dík za to všem, kteří se na přípravě podíleli.
V předvečer svátku Mikuláše pořádá již třetím rokem rodina Chocholáčova setkání sousedů se svařákem. Jak říká pán domu, chtějí se blíže poznat se sousedy a nejen s nimi. Je to
milé a díky za to. Ke svařáku se přidali další s koláči a malým občerstvením.
Na Štědrý den se sejdeme u kapličky a kdo bude mít sílu, může na Silvestra po půlnoci
přijít k Vánočnímu stromu vzájemně si popřát do roku 2018.
Přeji všem klidné a pohodové svátky. Nepřejídat se, šetřit žlučníky a vyrazit na procházky, podívat se, jak jsou některé domy krásně vyzdobené, no prostě užít si vánoční pohodu.
Ludmila Pospíšilová
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K jeho soše na pražském Petříně chodí milenci s květinami, báseň „Máj“ patří k často recitovaným pokladům české literatury. Karel Hynek Mácha patří k našim nejváženějším klasikům, i když zemřel v mladém věku.
Narodil se v Praze 16. listopadu 1810 a pokřtěn byl jako Karel Ignác Mácha. Jméno Ignác,
které získal po svém kmotrovi, si později sám počeštil na Hynka. Pocházel z prosté rodiny,
otec byl mlynářským tovaryšem, vojákem a nakonec vlastnil krupařský krámek. Matka pocházela z hudebně nadané rodiny. Karel uměl
česky a německy, studoval i latinu a později
i polštinu. K tomu ho inspirovalo básnické dílo
Adama Mickiewicze. V letech 1831–1832 navštěvoval přednášky Josefa Jungmanna a pod
vlivem jeho přednášek začal psát české verše
uveřejňované většinou v časopisech. Rukopis
s prvními básnickými projevy vyšel v roce 1929
pod názvem „Pokusy Ignáce Máchy“. Jeho vůbec první báseň nesla název „Svatý Ivan“, prvně
se podepsal svým jménem pod báseň „Abaelard
Heloíze“. V próze stojí za zmínku „Večer na Bezdězu“ a „Márinka“, které měly být součástí cyklu
„Obrazy ze života mého“. Jako celé Máchovo
dílo nesou autobiografické prvky. Obě vyšly
v roce 1834 v časopisu Květy. Velkým dílem měl
být román „Cikáni“, který však neprošel cenzurou a prvně byl zveřejněn až r. 1857.
Byl to egoista a exhibicionista, chodil v plášKarel Hynek Mácha – Portréty
ti s červenou podšívkou a jezdeckých botách
předních osobností od Jana Vilímka
s ostruhami, povýšenec, který prosazoval své
názory a neuznával kompromis. Miloval cestování, podnikal pěší výpravy, většinou s nějakým přítelem. Dostal se tak až do severní Itálie.
Získané zážitky mu byly inspirací pro „Pouť krkonošskou“, „Návraty“ a „Klášter sázavský“.
Kromě toho se zachovaly jeho četné dopisy a deníky. Z roku 1836 pochází jeho intimní
deník, částečně psaný šifrovaně. Líčí v něm především svůj milostný vztah k Lori, Eleanoře Šombové, matce svého syna Ludvíka, se kterou se zamýšlel oženit. V srpnu téhož roku
získal absolutorium na právech a v září se stal koncipientem u litoměřického justiciára Durase, mohl tedy už uživit rodinu. Ke svatbě ovšem nedošlo. 23. října totiž Mácha na vrcholu
kopoce Radobýlu zpozoroval požár dole ve městě. Vyvolal poplach a sám obětavě hasil.
Vodou, kterou hasili, se několikrát polil, aby zmírnil žár a také se jí několikrát napil. Voda,
kterou pil, se mu však stala osudnou. Téměř v zápětí ho sklátila neznámá infekce, doprová-
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Socha Karla Hynka Máchy v Petřínském parku v Praze

Zdroj: Wikimedia Commons, autor: SimcaCZE

zena vysokými horečkami a průjmy. Ještě 2. listopadu napsal dva poslední listy – Lori a rodičům, ale 6. listopadu 1836 asi ve tři ráno zemřel. Úřední záznam uvedl jako příčinu úmrtí
Brechdurchfall, tedy cholerinu, mírnější formu cholery. Příčinou Máchovy smrti mohla být
skutečně cholera, protože voda, která se používala k hašení, se brala z nejbližšího zdroje –
městské stoky plné splašků.
Karel Hynek Mácha byl narychlo pohřben 8. listopadu v Litoměřicích. Místo svatby se
tak konal pohřeb, kterého se z básníkovy rodiny zúčastnil pouze jeho bratr Michal. O něco
málo později zemřel i básníkův syn Ludvík.
V době vzrůstajícího nebezpečí záboru pohraničí byly Máchovy ostatky exhumovány
a tajně převezeny do Prahy. Druhý Máchův pohřeb 7. května 1939 se stal národní manifestací proti fašismu. Pohřben byl na vyšehradské hřbitově.
Jeho nejslavnějším a nejmilovanějším dílem je lyrickoepická báseň „Máj“, která patří
ke stěžejním dílům české literatury. Má čtyři zpěvy a dvě intermezza a podkladem děje
byla zřejmě skutečná událost (otcovražda v nedalekých Rozprechticích u Dubé). „Máj“ je
zpěvné básnické dílo inspirované přírodou, láskou i láskou k vlasti. Dílo je napsáno nádhernou češtinou a zpěvným básnickým jazykem. Možná, že Máchu prvně skutečně ocenila teprve generace Nerudova a Hálkova. Dnes je po Máchovi pojmenováno mnoho ulic,
různých institucí. Velký rybník dokeský byl přejmenován na Máchovo jezero, celá oblast
kolem Bezdězu je zvána Máchovým krajem, měsíc květen Máchovým časem. Máj je zhudebňován, recitován a naposledy i zfilmován. Osobnost a dílo Karla Hynka Máchy se staly
synonymem lásky, romantismu, mladistvého entuziasmu, to vše do značné míry navzdory
skutečnému Máchovu životu. Jeho dílo je a zůstane živé a milované.
Zdenka Puklová
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RENOVACE KŘÍŽŮ
V letošním roce, po získání dotace, se začaly koncem roku opravovat kříže v obci (jeden
z nich byl opraven již loni).
Největší opravu si vyžádal kříž, který stával v Hloušku před domem č. 59. Po zbourání domu č. 59
a následné výstavbě nového domu byl tento kříž
značně poničen, proto byl dočasně přemístěn
do obecního depozitáře. Po dlouhých diskuzích
bylo letos pro něj vybráno nové místo nedaleko
od dříve stávajícího místa a byl sem instalován
s následnou opravou.
Tento kříž byl pořízen v roce 1836, po skončení
cholery v obci, která si vyžádala 91 lidských obětí.
Kde bylo jeho původní místo, není přesně známo,
před dům č. 59 byl přesunut v r. 1910 při budování silnice do Pozořic. Nyní stojí již na třetím místě.
Na kříži nebyly nápisy, pouze jeden letopočet. Při
nynější opravě byly dodatečně na kříž doplněny ještě roky pořízení a poslední opravy. Okolí kříže bude
následně upraveno v příštím roce, až se rozjaří.
Na dvou křížích máme nápis, že byly zhotoveny nákladem od dvou rolníků, Michala Svobody a Jana Havíře. Dále se pokusíme přiblížit tyto osoby, které jsou zapsány na kříži, kdo
že to byl.
Na cestě do Rousínova je kříž od Michala Svobody, na kterém není uvedeno datum, dle
farní kroniky jeho pořízení se datuje do roku 1856.
Zmíněný Michal Svoboda se narodil 22. 9. 1779 v Šumicích a byl synem Tomáše Svobody. Jeho manželkou byla od 31. 5. 1824 Uršula (*12. 10. 1774 Vítovice), dcera Tomáše
a Anny Brtníkových z Vítovic č. 21, která zemřela 22. 7. 1841. Nový sňatek uzavřel 23. 5.
1842 s Apolonií, vdovou po Šimonovi Bočkovi z Jezer. Tato zemřela 15. 6. 1853 v 60 letech
a Michal Svoboda umírá o tři roky později, dne 18. 3. 1856, bez potomků.
Svobodovi žili ve Vin. Šumicích necelé jedno století na pololánu č. 32, což je nynější číslo 159.
První z nich byl Tomáš Svoboda *1747 Vítovice, pocházel z Vítovic a do Šumic se přiženil. Dne 5. 8. 1771 si vzal za manželku Kateřinu *1743, vdovu po Františkovi Brtníkovi
(+4. 1. 1770). Kateřina byla dcerou Josefa Kvasnice. Spolu měli 8 dětí, z nichž tři se dožily dospělého věku, Jakub (*29. 4. 1772), Michael (*22. 9. 1779) a Mariana (*26. 4. 1790).
Manželka Kateřina zemřela 4. 4. 1793 a Tomáš se znovu oženil 1. 7. 1793 ve Slavíkovicích
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s Marianou, dcerou Václava Franka ze Slavíkovic. Z druhého manželství bylo dalších deset
dětí, většina jim zemřela v dětském věku, dospělosti se dožili pouze Františka (*22. 2. 1801)
a Matěj (*6. 2. 1810).
Tomáš Svoboda získal pololán do vlastnictví v roce 1780, jenž následně přešlo roku
1824 na jeho syna Michala Svobodu, který se v tomto roce coby 45letý oženil. Otec Tomáš
Svoboda zemřel 21. 7. 1827 v 80 letech a jeho manželka Mariana o 11 let později, dne 10.
10. 1836.
Počátkem roku 1831 přechází pololán č. 32 do vlastnictví Matěje Svobody, o 30 let
mladšího Michalova bratra. Matěj Svoboda se narodil jako poslední Tomášův syn 6. 2. 1810,
od 22. 11. 1831 měl za manželku Cecílii Brtníkovou (*1809) ze Starého Rousínovce, spolu
měli 7 dětí, většina jim zemřela v dětském věku. Pouze prvorozená dcera Františka (*1832)
se provdala v r. 1852 za Františka Železného a v r. 1880 se stala majitelkou pololánu č. 32.
Jak bylo výše uvedeno, stavba kříže se datuje do roku 1856, tedy zřejmě až po smrti Michala Svobody. K pololánu přináleželo několik polností, což taktéž mohlo mít vliv na výběr
místa pro kříž. Jedno z jejich polí se nacházelo přes cestu naproti kříže. Vykonavateli stavby
byla zřejmě bratrova rodina.
A co bylo s těmito dále? Matěj Svoboda zemřel již 31. 1. 1857. Podle prvního sčítání obyvatel z r. 1857 na čísle 32 žije jen Matějova manželka Cecílie s dcerou Marianou, která však
12. 1. 1858 zemřela ve 14 letech. Cecílie Svobodová umírá 4. 10. 1866, čímž tento Svobodův
rod v obci končí.
Druhý kříž stojí při cestě do Vítovic a byl zbudován v r. 1884 nákladem od Jana Havíře, který
však zemřel již v roce 1834. Slovo „nákladem“ bude tedy znamenat, že stavba proběhla
až po smrti jmenovaného. Oproti prvnímu kříži je zde několik nejasností. Tou první je, že
se tak stalo až po 50 letech od jeho smrti (což je jaksi nepochopitelné). Když se blíže seznámíme s rodem Havíř, tak dojdeme k poznání, že i uvedení „rolník“ u Jana Havíře není
odpovídající, neboť nebyl sedlákem, ale pouze domkař, což byl majitel domku bez polí,
nejvýš s kusem zahrady.
Pořízení kříže v roce 1884 bychom mohli spojovat až s Janovým vnukem, jímž byl Rafael
Havíř, sedlák, který byl už čtvrtláníkem.
Kdo byli Havířovi?
Havířovi patřili v obci mezi starousedlíky. Otec zmiňovaného Jana Havíře byl Martin Havíř, syn Františka Havíře, podruha v Šumicích. Martin Havíř se narodil kolem roku 1736 a byl
zde domkařem. Dne 1. 2. 1757 si vzal za manželku Barboru, dceru Josefa Bočka, sedláka
ze Šumic. Během krátkého manželství měli tři syny, nejprve Jakuba a Josefa, a po Martinově předčasné smrti dne 31. 12. 1760 se narodil 14. 5. 1761 ještě Jan Havíř. Barbora se
následně provdala 8. 2. 1763 za Ignáce Mazla. Po očíslování domů v r. 1770 měl dům číslo
13 a po dvojím přečíslování obce je to nynější číslo 128.
Výše uvedený Jan Havíř byl dále domkařem na čísle 13 a dne 10. 2. 1783 uzavřel sňatek
s Marianou, dcerou Viktorina a Apolonie Novákových. Spolu měli 9 dětí, postupně Blažej,
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František, Dorota, Mariana, Cecílie, Tomáš, Antonín, Terezie a Františka. Čtyři děti jim zemřely v dětském věku, dvě dcery se provdaly, a sice Dorota za Františka Železného a Cecílie
za Tomáše Drápala. Mariana Havířová zemřela 19. 1. 1814 a Jan Havíř zemřel 19. 8. 1834
(toto datum si můžeme přečíst na kříži) ve věku 73 let.
Pokračovatelem rodu byl nejstarší František Havíř (*5. 10. 1786, + 29. 3. 1846) domkař
v č. 13. Dne 6. 2. 1816 uzavřel sňatek s Elisabetou Drápalovou (*1796, +22. 6. 1859) dcerou Antonína Drápala, čtvrtláníka ze Šumic č. 74. Bydleli dál na č. 13, kde se jim narodilo
11 dětí, postupně Apolonie, František, Apolonie, Antonín, Jenovéfa, Augustin, Antonín, Rafael, Martin, Jeroným a František. Z tohoto počtu jim 8 dětí zemřelo převážně do dvou let
od narození, dospělosti se dožili tři synové, Augustin Havíř (*1826), který měl za manželku
Marianu Bočkovou z Pozořic a dál zde bydleli, Jeroným Havíř (*1834) a na rodném domě
Rafael Havíř *23. 10. 1830, již čtvrtláník, který se oženil 11. 1. 1859 s Andělinou Křížovou
(*1838, zemřela červen 1894), dcerou Mikuláše a Cecílie Křížových, čtvrtláníků ze Šumic
č. 51. Spolu měli 8 dětí: Josef, František, Marie, Karolína, Václav, Margita, Cecílie a Angelina,
z nichž opět polovina dětí jim zemřela, a sice Josef, Karolína, Václav a Cecílie. Dcera Marie
(*14. 10. 1862) se provdala za Josefa Bartáka z Pozořic, po sňatku bydlela krátce v Pozořicích a pak se vrátila do Šumic na rodný dům č. 13 (nyní 128).
Jediný Rafaelův syn František Havíř *24.6. 1860 +21. 2. 1944 se oženil 28. 11. 1882
s Anežkou Kvasnicovou, *13. 9. 1860. Z rodného domu č. 13 se přestěhoval na č. 157, kde
byl již čtvrtláníkem. V letech 1891–97 zastával funkci starosty obce. Měli spolu šest dětí,
dva syny, Františka *1885 a Marcelína *1888 (učitel, žil v Brně), a čtyři dcery, Marii (provdaná Mojžíšová), Emílii, Terezii a Annu (provdaná Ondráčková).
Pokračování rodu v obci ve 20. století bylo od Františka Havíře (v pořadí druhý), který
zemřel v r. 1918 v nemocnici v Brně ve 33 letech po návratu z italské fronty. Jeho synem
byl opět František Havíř (1908–48) a vnukem Jiří Havíř (poslední mužský potomek), jenž
zemřel svobodný v 55 letech.
Pavel Vrba

ZPRÁVA VELITELE JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VINIČNÉ ŠUMICE
ZA ROK 2017
Tento rok byl převážně o cvičení členů jednotky a zvykání si na novou cisternu, kterou
jsme minulý rok dostali od HZS Vyškov. Výcviků bylo několik, např. jsme spolu s ostatními jednotkami z okolí trénovali plnění závěsného vaku na vrtulníku ve Tvarožné. Také
jsme měli možnost si na učilišti v Brně projít polygon s novějšími dýchacími přístroji typu
Dräger, které jsou nejčastěji používané u profesionálních jednotek hasičů. Tenhle typ
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dýchacích přístrojů jsme ke konci roku zakoupili, a to hlavně díky dotacím z kraje, které
jsme získali. Celkový rozpočet byl ve výši 200 000 Kč, z toho obec zaplatila 30% jako spoluúčast, zhruba 60 000 Kč. Z dotací jsme kromě 4 ks sad zmíněných dýchacích přístrojů
a 3ks náhradních tlakových lahví zakoupily tři zásahové obleky, dvě ruční radiostanice
a tři páry zásahových rukavic. Většinou jde o obnovu starších, nevyhovujích věcí nebo
doplnění chybějící výstroje.
V tomto roce byl jednotce vyhlášen poplach celkem 4krát, z nich ostrý výjezd byl pouze jeden, kde jsme na vinohradech pomáhali uhasit hořící chatku, u ostatních výjezdů šlo
o cvičení. Dvakrát šlo o taktické, kde se cvičí jednotka na postupu, komunikaci s ostatními
hasiči a taktice zásahu. Jedenkrát proběhlo prověřovací cvičení, kde se jednotka převážně
prověřuje, jestli je schopna výjezdu a v jakém počtu, o tomhle cvičení jednotka dopředu
neví, narozdíl od taktického. Cvičení proběhlo dvakrát v naší obci a jednou v Habrovanech
na zámku, kde se cvičila kromě zdolávání požárů i evakuace osob.
Mimo výjezdů se také eviduje činnost jednotky, to je předem domluvená akce, zpravidla na žádost starosty obce. Naše činnosti byly: provzdušňování rybníka, sbírání poštovních
obálek z potoka nebo čerpání vody z nádrže v Hloušku, kterou máme v plánu vyčistit a používat jako zásobárnu vody v případě požáru. Kromě těchto akcí jsme asistovali při vyprošťování zapadnutého vozidla záchranné služby nad vinohrady, při pořádání dne dětí na hřišti,
při přípravách na rozsvěcování vánočního stromu a také jsme vozili vodu pod les, kde není
jiný zdroj vody než ze studny. Celkem u zásahů a činnostech bylo stráveno 54 hodin. Na školení, ve zbrojnici a údržbě techniky jsme strávili 333 hodin.
Členů jednotky je aktuálně 17. Nově je u nás přihlášen Vašek Khůl a Lukáš Muselík, který
v minulosti v jednotce působil.
Na příští rok jsme spolu s obcí žádali o dotaci na nové dopravní vozidlo, které by mělo
nahradit vozidlo Praga V3S. Dotace nám byla schválena, a to v maximální možné výši
450 000 Kč, předpokládáme, že příští rok, kdy se žádá o dotace z kraje bychom mohli dostat dalších 300 000 Kč na zmíněné vozidlo. Z obce máme přislíbených 750 000 Kč, takže
celkový rozpočet na vůz je 1 500 000 Kč. Na technické požadavky, které jsme si původně
představovali, celkem jistě nedosáhneme. Důvod je navýšení ceny za přestavby vozidel,
u kterých se prudce zvýšila poptávka. Momentálně řešíme, které vozidlo by nám mohlo
vyhovovat v této cenové kategorii, bohužel výběr není příliš velký, pokud má být vozidlo
i s přestavbou na hasičský speciál.
Všem občanům přeji pevné zdraví, klidné prožití svátků vánočních a úspěšný následující rok 2018.
Lukáš Řiháček
velitel JSDH Viničné Šumice
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FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
S příchodem listopadu skončila mistrovská utkání všech mládežnických mužstev. Sdružené
mužstvo starších žáků (ročníky 2003 a 2004) SK Pozořice – Sokol V. Šumice po deseti kolech
obsadilo v osmičlenné skupině třetí místo. Sedm utkání vyhráli a tři prohráli. K utkáním nastoupilo celkem šest hráčů z oddílu kopané V. Šumic. Občas doplnili starší žáky i tři hráči z V.
Šumic věku mladších žáků. Nejproduktivnějším střelcem mužstva a druhým v rámci všech
mužstev je s 19 brankami hráč V. Šumic Vojtěch Drápal.
Po první podzimní části mladších žáků (ročníky 2005 a 2006) v historii oddílu kopané
se sdružené mužstvo Sokol V. Šumice – SK Pozořice umístilo mezi deseti mužstvy taktéž
na třetím místě. Z devíti utkání čtyři vyhráli, čtyři byla nerozhodná a jedno prohráli. Na soupiskách figuruje sedm hráčů z V. Šumic a tři z Pozořic. Ty taktéž doplňovali mladší hráči
tentokrát ze starší přípravky. Nejpilnějším střelcem je hráč Pozořic Filip Sojka se 17 góly,
jež mu zajistily i třetí příčku v rámci okresu Brno-venkov. Na zimní období je naplánovaná
účast mužstva na halovém
turnaji v Brně. V prvním
kole šlo o rozdělení nalosovaných mužstev dle výsledku. Dvě utkání prohráli
a jedno remizovali. Ve druhém kole se dvě mužstva
nedostavila. Tak si zahráli
dvakrát se stejným týmem.
Bilancí je jedna výhra a jedna prohra.
Třetí místo z deseti
mužstev starší přípravky
(ročník 2007 a 2008) v podzimní tabulce patří mužstvu V. Šumice. Mužstvo má devět hráčů, kteří šestkrát vyhráli, jednou vybojovali remízu a dvakrát odešli ze hřiště poražení. Nejúspěšnějším střelcem je Vilém Kotlán s 19 góly. I zde bylo mužstvo přihlášeno na zimní halový turnaj do Brna. Ten byl
však zrušen ze strany organizátorů pro malý počet zájemců.
Mladší přípravka Viničných Šumic (ročník 2009 a 2010) skončila na šestém místě z devíti
mužstev. Tři utkání vyhrála a pět prohrála. K utkáním nastoupilo celkem devět hráčů mladší
přípravky. Zajímavostí je nejpilnější střelec podzimu Šimon Stejskal s 22 góly. Jde o brankaře mužstva, jenž s ohledem na dočasný zdravotní handicap nebyl nasazován do brány,
ale do pole.
Posledním co do věku je nejmladší přípravka (ročník 2011 a 2012). V září bylo málo hráčů pro přihlášení do soutěže. Pokud se podaří do jara k šesti stávajícím hráčům získat alespoň několik dalších, bude mužstvo do soutěže přihlášeno.
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Všechna mužstva nadále dvakráte v týdnu mají trénink. Starší žáci v Pozořicích a ostatní
ve V. Šumicích v sále Sokolovny v úterý a ve čtvrtek. Od 15.30 hod starší přípravka, od 16.30
mladší přípravka, od 17.30 mladší žáci. Ve všech ročnících 2003 až 2012 je nedostatek hráčů a proto jsou vítáni všichni, kdo si chtějí vyzkoušet hru s koženým sluncem.
Děkuji rodičům, trenérům, funkcionářům a všem ostatním, kteří činili cokoli, co podporuje u dětí zájem sportovat, a vytvářeli jim k tomu podmínky v roce 2017. A nejen o Vánocích a na prahu nového roku všem přeji pohodový čas a úsměv na líci.
Mojmír Ryška

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ PODZIMU
Každé utkání je jiné a proto stojí za to si některá připomenout. Níže uvedená střetnutí přece jenom trochu vybočují
z průměru a snad se uchovají déle v paměti.
U mladší přípravky jde o utkání Ochoz u Brna – Viničné Šumice. V důsledku nemocí a dalších skutečností přijeli šumičtí
v nedostatečném počtu. Do základní sestavy chyběl jeden hráč.
Nastoupili tři hráči mladší a jeden hráč nejmladší přípravky. Domácích bylo na hřišti o jednoho hráče navíc a na střídačce seděli další
čtyři náhradníci. Počasí bylo chladné a mírně deštivé. Brankař V. Šumic zahrával všechny
auty a kopy. Hráči bojovali o každý míč. I když Viničné Šumice prohrály 4:2, děti podaly mimořádný výkon.
Utkání starší přípravky v Žabčicích bylo zajímavé z několika důvodů. Hráči Viničných
Šumic poprvé hráli na umělé trávě za umělého osvětlení. Vývoj utkání byl velice rozkolísaný. Technicky vyspělejší mužstvo domácích zvyklé na terén, dalo od počátku najevo, kdo
bude na hřišti pánem. Po prvním poločase Viničné Šumice prohrávaly o dva góly. Druhý
poločas byl více bitva jak hra. Utkání skončilo 6:6 a domácí byli zaskočeni. Považovali hráče
z Viničných Šumic za snadnou kořist a na konci plakali.
Mladší žáci předvedli podobný kousek při utkání v Podolí. Za stavu 5:2 byli domácí v pohodě a již si nepřipustili jiný scénář, než že zůstanou všechny body doma. Trenéři hostí
o přestávce správně nabudili hráče. Mužstvo Viničných Šumic ve druhé půli začalo více tlačit a donutili soupeře nejen k chybám, ale především k vynucenému daru v podobě bod
za remízu 6:6. I zde byly emoce Podolí ze ztraceného vítězství.
U mužů bylo divácky zdařilé například poslední utkání podzimu na domácím hřišti Viničné Šumice – Tvarožná. Šumičtí střelci permanentně nastřelovali prostor, který měl pokrytý brankař Tvarožné. Hra byla vyrovnaná až do 74. minuty, kdy se hráči a příznivci šumické kopané pozvolna přestali bát o výsledek. Po třetím gólu se domácí zklidnili a hosté
otevřeli hru. Následné vítězství 6:1 bylo pro šumické radostné, avšak pro hosty příliš tvrdé.
Mojmír Ryška
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VINOPA
Ve fotbalové hantýrce je takto často označováno fotbalové mužstvo mužů Viničných Šumic. Ti letošní ročník ve III. třídě nezačali nejlépe. V prvních čtyřech kolech samá prohra
a pasivní skóre 3:13. Následně doma s Přísnoticemi získali první body za vítězství. Další dvě
kola opět prohry. Po sedmém kole si sedli hráči na samé dno podzimní výkonnosti. Bilance
tři body a záporné skóre 9:22. Hlavním důvodem této situace byl nedostatek hráčů. Sestavy
se látaly, jak to šlo. Nastupovalo se bez náhradníků. S vděkem byli přijati i hráči, kteří umožnili početně vytvořit plnohodnotné mužstvo. V této situaci nebylo příliš hráčům do zpěvu.
Slunečné počasí v Rajhradicích vytvořilo kulisu nejen k vítězství hráčů Vinopy, ale
i ke znovuzrození mužstva. Kádr se stabilizoval a početně navýšil. Po posledním třináctém
kole podzimní části byla již nálada veselejší. Muži přezimuji ve středu tabulky na sedmém
místě se ziskem osmnácti bodů a vyrovnaným skórem 33:33. Statistika říká, že Vinopa hraje
lépe venku než doma. Doma je o jednu prohru horší.
Mezi největší stálice na soupiskách o utkání patří hráči Roman Matěja, Michal Šmerda
a Aleš Valehrach. Střeleckými esy podzimních mistrovských utkání jsou Petr Drápal a Adam
Sukovatý s osmi brankami. Jakub Šebesta dal šest gólů a Michal Šmerda pět. Záda mužstvu
kryl a hájil svatyni Vinopy benjamín mužstva Tomáš Martauz. Výsledek vybojovali i další
hráči. Radovan Bakalík, Roman Buchta, Štěpán Drápal, Lukáš Gerda, Jaroslav Hujňák, Radim Pokladník, Oldřich a Petr Sedláčkovi, Marek Sukovatý, Pavel Šmerda. Bossem Vinopy je
druhým rokem hrající trenér Radek Paulík. Ten s fotbalem začínal coby žák ve V. Šumicích
a po letech se vrátil ke kořenům. Jeho hráčské zkušenosti pozitivně ovlivňují růst mužstva.
Do konce kalendářního roku mají hráči volno. Od ledna se opět roztočí kolotoč tréninků
a bude snad i vícedenní soustředění. Mužstvo má hráčský potenciál na lepší umístění.
Mojmír Ryška

HŘIŠTĚ V ZIMĚ
Více jak půl století se na fotbalovém hřišti dělo mnohé. Stav plochy příliš nemotivoval
k tomu, aby se šetřila. Proto se zde hrával v zimě nejen fotbal, ale jezdilo se na lyžích, sáňkovalo, stavěli se sněhuláci, atd. Co se týče pohybu psů a zkracování si cesty, to se dělo
celoročně. I letos s prvním sněhem začaly promenády na hřišti či pobíhání psů.
Od léta se však plocha změnila. Za statisíce se modernizovalo hřiště, na kterém je souvislý travnatý povrch. V době vegetačního klidu by se na trávník nemělo vstupovat, aby
nedošlo k jeho zničení. Hřiště je majetkem obce, tudíž všech občanů obce. Proto bychom
měli všichni dbát na to, abychom na jaře nemuseli zbytečně investovat další peníze za nesmyslně zničený pažit.
Proto je v zájmu nás všech, abychom my sami a především naše děti nevstupovali
na hrací plochu do jarního období, dokud se příroda neprobudí.
Mojmír Ryška
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CO, KDY, KDE…
24. prosince	Vánoční setkání na návsi –
začátek ve 13.00 hod.

20. ledna

Obecní ples

10. února

Ostatky a průvod masek

27. prosince	Vánoční turnaj v nohejbale

10. února

Maškarní ples

11. února

Dětský maškarní ples

6. ledna
12. ledna

Tříkrálová sbírka
Okrskový hasičský ples

OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES „TROCHU JINAK“
S BAREM, KTERÝ NEEXISTUJE
Vážení občané, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na okrskový hasičský ples, který
se uskuteční v pátek 12. 1. 2018 od 20 hodin na Sokolovně ve Viničných Šumicích. Ples je
slavnostním zakončením uplynulého roku. Reprezentuje okrsek č. 1, do kterého kromě šumických hasičů patří dalších 10 sborů. V pořádání tohoto plesu se střídají jednotlivé sbory
v okrsku, jedná se tedy o událost, která se opakuje po cca 10 letech.
Abychom podtrhli výjimečnost této události, chceme ples uspořádat „trochu jinak“, což
je ostatně i podtext jeho názvu. Středem pozornosti bude catering věhlasného brněnského Baru, který neexistuje. Můžete se těšit na paletu alko i nealko drinků od těch nejlepších barmanů z Brna, možná i z celé ČR, o kterých se píše i v zahraničních médiích. Návštěva tohoto brněnského baru je takřka nemožná bez dlouhodobé předchozí rezervace,
proto jsme velmi potěšeni, že máme tu vzácnou příležitost je mít osobně ve Viničných Šumicích. Přijďte využít této možnosti a ochutnat kus světa. Pozor! Počet drinků je limitován.
„Trochu jinak“ bude i uspořádání stolů v sále, bude možné využít možnosti sedět například ve čtveřici u samostatného stolu, či po menších skupinkách, než je obvyklé, to pro navození soukromější a pohodlnější atmosféry. Dress code bude rovněž neformální: „přijďte
tak, jako když jdete večer do baru.“
K poslechu, tanci a dobré náladě bude hrát kapela Medium Blansko. Vstupné 100,- Kč,
pouze na místě.
Těšíme se na Vás, šumičtí hasiči.
Karel Kříž, starosta SDH
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CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Vyvrcholením každého skautského roku jsou skautské tábory. Letos pořádalo skautské
středisko Pozořice šest táborů, z toho dva na našem hlavním tábořišti v údolí Rakovce u Bukovinky. O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí
a chlapecký oddíl, se více dozvíte v následujících řádcích.
Tématem letošního skautského
tábora pozořických oddílů byla Stargate, tedy Hvězdná brána, inspirována známou sérií scifi filmů režiséra
Rolanda Emmericha. Téma se promítlo nejen do celotáborové etapové hry, ale provázelo nás po celých
třináct prázdninových dní strávených na louce v Rakoveckém údolí.
Ač malá, tak výkonná skupina vedoucích se neúnavně věnovala všem čtyřiceti dětem a jejich nadšení pro věc
se promítlo mimo jiné i do perfektně
připravených kostýmů, osvětlené
hvězdné brány s ovládacím panelem
a nových týmových her zaměřených
na šikovnost, mrštnost, logiku, strategii i přesnost.
Odhodlání dětí plnit různé zkoušky a výzvy bylo o to větší, že nám
po většinu času přálo počasí. Program byl zpestřen i dvěma cyklovýlety, poprvé jsme s táborníky navštívili lom v Rudicích a druhé osvěžení nás čekalo v Ruprechtově. Na závěr děti zažily opravdu
netradiční a dokonale připravenou pokladovku, na kterou budeme všichni ještě dlouho
v dobrém vzpomínat!
Bylo prima, bylo krásně, těšíme se za rok zase!
Za 1. dívčí i chlapecký skautský oddíl Pozořice, Alice (Ajka) Pölzerová
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným ruchem účastníků schůzek. Skautský podzim je kromě obvyklé činnosti charakteristický i řadou výprav do podzimní přírody. Členové našich oddílů podnikli roverský víkend na okresní základně pod Ketkovským
hradem, výpravy do VIDA centra v Brně, obory Holedná, na Říčky, do Adamova, Holštejna
a na naši terénní základnu – chatu Jelenici.
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V sobotu 28. října v okolí chaty Jelenice bylo opět rušno, neboť se tam sešli obyvatelé
zaniklých středověkých osad ke hře Lesní lidé. Více se o této hře dozvíte z následného příspěvku.
I na vánoční prázdniny chystáme řadu výprav do přírody, na výstavy a podobně. Ale
také jako v minulých letech se před Vánocemi aktivně zapojíme do roznášení Betlémského
světla, krásného symbolu porozumění mezi lidmi, a po Novém roce do Tříkrálové sbírky.
A hlavně se chceme v družinách věnovat výchovné práci dětí podle skautských stezek.
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají a podporují nás. Všem přejeme
krásné a klidné Vánoce a vše dobré v novém roce 2018.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska
Naše skautská družina se již tradičně zúčastnila hry Lesní lidé pořádané poblíž chaty Jelenice skautskými vedoucími z Ochoze u Brna. Každá družina dostala na začátku hry pět
vlajek a mapu s přibližnou polohou svého tábořiště i tábořišť ostatních družin. Cílem hry
bylo nejen ukrást co nejvíce vlajek ostatním družinám, ale také například uvaření oběda
a čaje. Hodnotila se i úprava tábořiště nebo stavba přístřešku, do kterého se musela vlézt
celá družina. Mimo to byly u chaty Jelenice rozmístěny tzv. provianty (v alobalu zabalené
sladkosti), u kterých byl navíc přibalen papírek s jedním bodem.
Naší družině se díky skvělému rozmístění obránců, útočníků i loupežníků proviantů podařilo převálcovat soupeře téměř trojnásobným počtem bodů od v pořadí druhé družiny
z Ochoze. Děkujeme pořadatelů za skvělou organizaci a těšíme se na příští rok.
Filip Dvořáček, 1. chlapecký oddíl Pozořice
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POZDRAV
Potkáte-li svého přítele, jak se s ním pozdravíte? Dnes asi mezi mladými Čau. Mezi staršími nebo výše postavenými jsou to Nazdar, Ahoj, Dobrý den, Dobré ráno, Dobrý večer. Již
téměř vymizely pozdravy Pozdrav Pán Bůh, Zdař Bůh, Pochválen buď Ježíš Kristus s odpovědí Až na věky. Ještě v polovině 19. století byl ten poslední univerzálním pozdravem
ve školách, od těch nejnižších až po nejvyšší, mezi mladými i starými. Tehdy ještě byl obsah
pozdravu míněn opravdově, podložen křesťanskou vírou setkávajících se a zdravících se
tímto pozdravem. To vše ale už vymizelo.
Velmi starým je pozdrav Servus, jehož český ekvivalent Služebník či Služebníček zanikl
se změnami ve společnosti. Stejně tak téměř vymizel i pozdrav mužů ženám Ruku líbám,
který byl projevem galantnosti muže.
Přání zdravícího bylo vyjadřováno pozdravem Pozdrav Pán Bůh, Buď zdráv, Zdravíčko
nebo latinsky Salve. Výrazem servilnosti bylo pozdravy Má úcta, Poklona nebo dokonce
Klaním se a doplněny ještě oslovením potkávaného s uvedením nejen jména, ale především titulu.
Velice se mění i obsah pozdravu. Málokdo má již dnes na mysli při vyslovení pozdravu
Ahoj jeho původní obsah v něm skrytý, tedy Ad Honorem Jesu – v podstatě Pozdrav Pán
Bůh či Pánbíček. Stejně tak je tomu i se sokolským pozdravem Nazdar, kterým se dnes nezdraví jen Sokolové. Tento pozdrav přešel i do vojenských řádů, a tak při nástupu jednotky
ji velitel zdraví Nazdar a vojáci sborově odpovídají Zdar a připojují i oslovení a hodnost velitele. Oslovení soudruhu, soudruzi také již patří minulosti.
Pozdrav nemusí být vyjadřován jen slovy. Dříve se u mužů smekala pokrývka hlavy, čepice nebo klobouk, ale u žen stačil jen úklon hlavy. Pokynout rukou či mávat je i na dálku
viditelný projev úcty.
Pozdrav je vlastně vizitkou člověka. Podle pozdravu má poznat pozdravený, o koho se
jedná, zda ho zdraví kamarád, přítel či povinně jen člověk podřízený či nepřátelsky smýšlející. Proto se lidé často pozdravu vyhýbají, dělají, že se nevidí. Vždyť vybrat si z pestré palety
pozdravů je tak jednoduché. V zásadě zdraví muž ženu, podřízený nadřízeného, mladší staršího. K dobrému vychování patří i odpověď na pozdrav, která by měla být adekvátní pozdravu. Vždy pronesena hlasitě a zřetelně. Nikdy neškodí, je-li pozdrav doprovázen úsměvem.
Slovně vyjádřený pozdrav při setkání či vstupu do místnosti byl vždy samozřejmostí.
Dnes už můžeme pozorovat, že někteří hrubší jedinci tuto kapitolu etiky již neznají. Stejně
tak je možné pozorovat, jak mizí pozdrav z našich vesnic a malých měst. Lidé se vzájemně
odcizují a absence pozdravu při potkávání je toho důkazem. Dříve se železnou pravidelností zdravily děti školou povinné. Dnes již na tuto lidskou samozřejmost zapomínají děti
nejen školního věku, ale ihned po opuštění základní školy ve větší míře, než tomu bylo ještě před několika léty.
Něco je špatně! Slušnost a zdvořilost v našem národě je na ústupu. Něco je strašně špatně...
Zdenka Puklová
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
Proč se vyplatí ojetému vozu péče v autorizovaném servisu?
Tak jako v životě i pro auta platí, že pravidelná odborná péče a prevence jsou lepší než řešení
následků. Z tohoto důvodu je tedy potřebné dodržovat pravidelné návštěvy v autorizovaném či
neautorizovaném servisním středisku.
Výhoda servisování ojetého vozu v autorizovaném servisu spočívá především v komplexnosti
servisních služeb, znalostech konkrétní značky a v neposlední řadě i v cenovém zvýhodnění,
které dnes většina autorizovaných servisů nabízí v tzv. Programu pro starší vozy. Autocentrum
K.E.I. nabízí v tomto programu různé benefity, jako jsou například Paketové ceny nebo slevy
na základě Šekové knížky, která obsahuje slevové kupony na nejfrekventovanější servisní úkony
a řadu dalších výhod.
Cenová výhoda samozřejmě není jedinou předností autorizovaných servisů. Vybavení nejmodernějšími diagnostickými přístroji a dílenským zařízením dle požadavků výrobce patří mezi
standardy každého autorizovaného servisu. Jak se vyvíjí technologie používaná ve vozidlech,
vyvíjí se i technologie a pracovní postupy oprav. Z tohoto důvodu je servisní personál neustále
školen, a tím je udržován vysoký standard kvality poskytovaných služeb. Další výhodou autorizovaných servisů, která bývá často opomíjena, je používání tzv. časových jednotek, jimiž je definována časová náročnost jednotlivých servisních úkonů. To jinými slovy znamená, že zákazník
servisu platí pouze za čas, kterým byl výrobcem ohodnocený daný servisní úkon, nikoliv za čas,
po který vozidlo jen stálo v dílně. Tím je dosažena transparentnost a férovost při stanovení ceny
opravy, kterou obdrží klient při koupi vozu v našem autosalónu.
Podstatnou výhodou autorizovaných servisů je také to, že používají originální díly. Proč používat
originál? Takovou otázku jste si možná už taky někdy položili. Originální díly jsou totiž bezpečnější a mají delší životnost. Mimoto jsou identické s těmi, které se používají pro výrobu nových
vozů. To v praxi znamená, že podstupují stejné zátěžové testy a zkoušky a rovněž procházejí stejnými inovacemi jako díly pro nová auta. Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková technologie výroby originálních dílů zaručují jejich maximální spolehlivost a dlouhodobou životnost.
Na všechny originální díly je poskytována minimálně dvouletá záruka.
Za zmínku určitě stojí, že vozidlo, které bylo pravidelně servisováno v autorizovaném servisu,
má vyšší prodejní hodnotu. Navíc originální díly, jež přesně lícují s ostatními částmi karosérie,
zaručují původní vzhled vozu.
Udržování a opravy vozů u autorizovaných servisů jsou variantou, kterou můžeme doporučit.
Příště Vám poskytneme užitečné informace o brzdové kapalině.

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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VILLAGE
CAFE
Skvělá káva, domácí
zákusky, krásné
a útulné prostředí
s dětským koutkem
v Pozořicích
Prostory bývalého čalounictví
pod Dělnickým domem

/Village-Cafe

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po: 9.30–19.00
Út: Zavřeno
St–Pá: 9.30–19.00
So, Ne: 12.00 – 19.00

Sháním rodinný dům se zahrádkou
ve Viničných Šumicích nebo v přilehlých obcích.

Tel.: 732 434 910

ZPRAVODAJ obce Viničné Šumice, periodický tisk územního samosprávního celku.
číslo 4/17, prosinec 2017, vychází čtvrtletně, náklad: 460 ks
Vydává: Obec Viničné Šumice, č. p. 23, PSČ 664 06, IČ: 00488372
Odpovědný redaktor: Pavel Vrba, e-mail: pavel.vrba35@tiscali.cz
Grafika a DTP: Michal Polus, e-mail: polus.michal@typostaﬀ.cz
Aktuální i archivní čísla v elektronické verzi a ceník inzerce: www.vinicne-sumice.cz/zpravodaj
Registrační číslo: MK ČR E 17645; uzávěrka příštího čísla: 8. 3. 2018
44

MUŽI V RAJHRADICÍCH

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

říjen 2017

VÝCVIK NOSITELŮ DÝCHACÍ TECHNIKY V BRNĚ NA UČILIŠTI

Krásné a klidné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí
a pohodový nový rok 2018
přeje

Obec Viničné Šumice
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