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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
i když je teprve září, neobvykle brzy začíná přicházet sychravý podzim a teplého babího
léta po vzoru roků minulých se už letos údajně nedočkáme.
Naštěstí naše tradiční šumické párové hody provázelo příjemné počasí, také skvělá Sivická kapela, a tak stárci, stárky i početní návštěvníci si hodovou sobotu mohli náležitě užít.
Opět se potvrdilo, že hodová mládež je parta, která se umí bavit a zároveň dokáže pečlivě
a zodpovědně připravit tak náročnou kulturní akci, kterou hody bezesporu jsou. Také musím připomenout velmi úspěšné a veselé babské hody, které uspořádala parta šumických
žen již v červnu při příležitosti svátku svatého Jana Křtitele, patrona obce. Stárkům, stárkám (i jejich rodičům), šumickým ženám a věrné gardě patří velké poděkování.
Během letních měsíců nám bylo potvrzeno získání dotace na opravu křížků ve výši
85 000 Kč. Renovace byla již zahájena a týká se čtyř křížů v obci. Další dotace ve výši
750 000 Kč máme již potvrzenou a je určena na nákup dopravního automobilu pro Jednotku SDH obce Viničné Šumice. Novým vozidlem bude nahrazena dosluhující Praga V3S.
Letošní podzimní fotbalová sezóna probíhá již na našem hřišti. Po celkové rekonstrukci,
instalaci závlahového systému a nákupu nových branek je hřiště po dlouhých letech konečně ve stavu, za který se nemusíme stydět. Přes počáteční problémy se i tráva na hrací
ploše dostala do správné kondice.
Přeji všem hráčům, aby se jim ve fotbale dařilo a nová travnatá plocha byla přínosem
pro dosažení co nejlepších výsledků.
Vážení občané,
přeji vám příjemné podzimní dny bez stresu a špatných zpráv.
Josef Drápal, starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 3/2017 ze dne 21. 6. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
kupní smlouvu na pozemek p. č. 1810/2 o výměře 988 m2 v k. ú. Viničné Šumice s cenou
900 Kč/m2, tj. celkem za cenu 889 200 Kč, mezi obcí Viničné Šumice, jako kupující, a panem D. K., jako prodávající.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330043330/001 na obecních pozemcích
p. č. 1690/7 a 1680 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, pojistková skříň pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp. NN sběrný dvůr“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinná, a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
zápis do kroniky obce Viničné Šumice za rok 2014 a 2015.
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017002 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Viničné Šumice na rok 2017 mezi TJ Sokol Viničné Šumice a obcí Viničné Šumice.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 18 900 Kč na nákup vybavení včelařského kroužku.
řádnou účetní závěrku obce Viničné Šumice za rok 2016.
řádnou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2016.
převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice za rok 2016 ve výši 18.131,95 Kč do rezervního fondu organizace.
závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
smlouvu č. 045708/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 140 000 Kč na „Pořízení věcných prostředků dle přílohy č. 3 dotačního programu“
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obce Viničné Šumice.
rozpočtové opatření č. 4/2017.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
s provedením Komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k. ú. Viničné Šumice a na pozemcích o výměře
170 841 m2 ve vlastnictví obce Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2016.
závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2016.
závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2016.
rozpočtové opatření č.3/2017 v kompetenci starosty.
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VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 4/2017 ze dne 10. 8. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
přijetí finančního daru ve výši 25 000 Kč od Českomoravského cementu, a.s., Mokrá 359,
664 04 Mokrá-Horákov.
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330043174/001 na obecních pozemcích
p. č. 252, 1883 a 1906 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy –
kabelového vedení NN, pojistková skříň pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN
Hřebíček“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinná, a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce hřiště Základní školy Viničné Šumice“
v rámci dotačního titulu „Program obnovy a rozvoje venkova“ vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj.
podání žádosti o dotaci v programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogram 133D
531 Podpora materiálně technické základny sportu, oblast výzvy V1 Sport, na akci „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – Viničné Šumice“.
poskytnutí finančních prostředků na dofinancování akce „Víceúčelové hřiště s umělým
povrchem – Viničné Šumice“, v programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogram
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu, oblast výzvy V1 Sport.
rozpočtové opatření č. 6/2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
rozpočtové opatření č.5/2017 v kompetenci starosty.

CO, KDY, KDE…
6. 10. Setkání jubilantů

11. 11. Posezení Jen tak

20.-21. 10.	Volby do Poslanecké
sněmovny

19. 11. Vítání občánků

27. 10. Lampionový průvod
4. 11.	Sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

2. 12.	Rozsvícení
vánočního stromu
9. 12. Vánoční výtvarná dílna
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KAM DÁL V KARIÉŘE? UDĚLEJTE PRVNÍ KROK
ZA VYSNĚNÝM CÍLEM
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé děti, náctiletí? Komu z vás se podařilo
dávný sen proměnit ve skutečnost? Téma profese se chtě nechtě v našem životě objevuje
už od mateřské školy. Jak ale vybrat tu správnou? Kdy uvažovat, že je na čase brát tyto
úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si vůbec dokážete představit. Skvělým pomocníkem
může být kariérový poradce – odborník, který dobře pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláváním. Je dostupný úplně pro každého.
Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrování, již čtvrtým rokem poskytuje
Centrum vzdělávání všem (CVV). Je odborníkem v rámci individuálních i skupinových aktivit a prezentuje se také na veřejných akcích typu veletrhy pracovních příležitostí.
„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji (Brno, Hodonín, Boskovice a Znojmo). Lidem v odlehlých částech regionu se chceme přiblížit pomocí online
služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupinové programy, například Re:START pro rodiče na/po
rodičovské dovolené. Kariérové poradenství chceme podpořit především na základních,
středních a vyšších odborných školách,“ popsala současnou strategii vedoucí centra CVV
Hana Rozprýmová. Velký krok dopředu v této oblasti činí právě Jihomoravský kraj. Jako
jediný v ČR zajišťuje dostupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.
„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni i na další instituce. Spolupracujeme s HR odborníky v oblasti kariéry i se školami. Poskytujeme maximálně až 10 konzultací,
zpravidla ale zájemci využijí v průměru dvě až tři,“ upřesnila Martina Milotová, kariérová
poradkyně, která má na starosti pobočku v Brně a v Boskovicích.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. Jen za loňský rok jich poradci CVV
absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem šla s daleko větším sebevědomím. Cítila jsem
se příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, že to je práce, kterou skutečně hledám,“ prozradila Martina, absolventka vysoké školy. Služeb CVV využila v době, kdy hledala pracovní
uplatnění. Během několika setkání odcházela s jasnou vizí, co chce v životě skutečně dělat.
Zjistěte více informací o kariérovém poradenství na www.vzdelavanivsem.cz, nebo se rovnou objednejte na konzultaci:
Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
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FARNÍ DEN
V sobotu 27. 8. se konal již čtvrtý farní den. Hned po zahájení společnou modlitbou v kostele ožil farní dvůr tanci národopisného souboru Orlík, zpěvy schóly a hrami pro děti i dospělé. Všichni účastníci, kterých bylo přes 200, měli možnost si popovídat, zazpívat nebo
třeba navštívit kadeřnický a kosmetický koutek či poutavou cestopisnou přednášku o Tibetu. Nejmenší bavilo pískoviště, ty starší pak skákací hrad a fotbalový turnaj. Děvčata tvořila
velké fronty na malování na obličej a zpestřila odpoledne tanečním vystoupením „Zelené
záplavy“. Ve farním sklepě proběhla přehlídka sivických a šumických vín s ochutnávkou.
Vysoké návštěvnosti se těšil i originální fotokoutek.
Pavel Kříž
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OHLEDNUTÍ ZA LÉTEM
Mateřské centrum fungující v prostorách bývalé knihovny ve Viničných Šumicích má za sebou již přes 20 dvouhodinových lekcí. Zkušebně se otevíralo v květnu a po celou dobu funguje ve středu mezi 9. a 11. hodinou. Společně jsme v lekcích zpívali, hráli na hudební nástroje, navštívili jsme místní kravín a stáje v Kovalovicích s možností projížďky na ponym.
Dále jsme čas trávili společným hraním s dětmi a největší úspěch měly tématické výtvarné činnosti. V srpnu proběhly pod názvem Indiánské léto, kdy si děti vyrobily indiánskou
zvukovou dešťovou hůl, dále čelenku s barevnými péry, pomalovaly si stahovací batůžek
na záda a trička, odlévaly mušle a vlastní stopy ze sádry a na závěr batikovaly. I v září probíhá další kreativní tématický cyklus a to Barevný podzim. V tomto duchu budeme v MC
pokračovat i nadále, a to vždy ve zmiňované středy. Těšit se můžete na Pohádkový říjen.
Můžete přijít s dětmi tvořit nebo si jen pohrát s ostatními do herničky. Více info na Fcb Mateřské Centrum Viničné Šumice.
Dále nabízíme prostory MC i pro další možnosti využití, a to nejen pro děti.
Krásný podzim vám přeje za MC Linda Horáková

SBÍRKA FARNÍ CHARITY
Farní charita Pozořice pořádá v pátek 20. října 2017
od 16.00 do 19.00 hod. a v sobotu 21. října 2017
od 9.00 do 12.00 hod. sbírku obnošeného šatstva
včetně dětského textilu, lůžkovin, elektrospotřebičů, školních potřeb, hraček a dalších věcí, které by
ještě mohly sloužit potřebným. Věci prosím přineste čisté a zabalené na farní dvůr.
Naše charita také každoročně přispívá na tři
adoptované děti z Indie, dva chlapce a jedno děvče.
Roční příspěvek na jedno dítě činí 6 000,- Kč. Kdo by měl
zájem, může při této sbírce pomoci i malým finančním
darem.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Farní charita Pozořice
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OPRAVY BAROKNÍCH KŘÍŽŮ V NAŠÍ OBCI
Za podpory dotací z Ministerstva zemědělství ČR se mohly začít stavební práce spojené
s opravami barokních křížů v naší obci. Jedná se o čtyři kříže, a to kříž v Psenkách, celková
rekonstrukce kříže v Hloušku, oprava kříže u školy a rozsáhlejší oprava kříže na cestě k Rousínovu. Kříž na Vítovské již v minulém roce opravila rodina Ratajova.
Stavební práce provádí firma "KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK". Všechny kříže budou hotové
do konce roku.
Finanční náklady spojené s těmito opravami jsou hrazeny z dotace, z darů občanů vybraných při letošní mši svaté Pod Lipami a v neposlední řadě za podpory obce Viničné
Šumice.
Petr Marek,
zastupitel KDU-ČSL Viničné Šumice
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STROMÍK
Je to zase tady! 4. září ráno zavrzala branka, ozvalo se halasné ahóóój a zahradě kolem Axmanovy hájenky skončil čas letního ospalého
bytí, klidu, který rušil jen cvrkot cvrčků a k večeru netopýří letecká
přehlídka. Stromík znovu ožil dětmi. Po prázdninách dospělejšími,
v nohavicích a rukávech, které se přes léto záhadně zkrátily, s hlavou plnou prázdninových zážitků a s batůžky plnými touhy poznávat
a objevovat.
V letošním školním roce Stromík uvítal rekordní počet dětí – v šatničkách nově upraveného zázemí je 41 věšáčků a skříněk. Přišlo mnoho malých dětí, které každé ráno musí
sebrat všechnu odvahu, aby dokázaly zamávat mamince a poprvé v životě zkusit být sám
za sebe, ale je s námi i banda dvanácti zkušených předškoláků. Díky tomu, že DLK Stromík
splňuje podmínky MŠMT pro povinné předškolní vzdělávání, se i tyto děti mohou připravovat na školní docházku ve školce bez zdí a plotů.
Podzim ve Stromíku každoročně otevírá Slavnost sklizně a úrody. Oblíbené moštování, opékání jablek a „hadů“
a posezení u ohně bude
spojeno s pracemi na zahradě klubu. Rádi bychom
pozemek kolem zázemí
školky upravili jako permakulturní zahradu plnou
rostlin a keřů, ze kterých
budou mít radost a užitek
nejen děti a dospělí, ale
i ptáci a drobné zvířectvo,
které se na zahradách přirozeně vyskytuje. Jestli rádi
relaxujete s rukama zahrabanýma do hlíny, při zpěvu
ptactva a blahodárné vůni
lesa, přijďte za námi v sobotu 14. 10. 2017 od 9.00
hod., rádi vás uvidíme!
Krásné podzimní dny plné barev a vůní vám za DLK STROMÍK
přeje Tereza Jiráčková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání občánků se konalo dne 18. června v zasedací místnosti OÚ.
Eliška Hrdličková

6. 11. 2016

č. 124

Agáta Mašková

12. 11. 2016

č. 321

Jakub Drápal

17. 2. 2017

č. 287

Jakub Marek

23. 2. 2017

č. 451

Jiří Stuchlík

22. 3. 2017

č. 467

Za SPOZ Zdeňka Holubová
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PATRON OBCE – SVATÝ JAN KŘTITEL
Poslední červnovou neděli se u příležitosti oslav patrona obce konala v naší obci mše svatá
„POD LIPAMI“. Při této mši svaté požehnal farář o. Pavel Lacina našim dobrovolným hasičům
novou TATRU 815.
Počasí nám přálo, takže účast místních občanů i poutníků z jiných vesnic byla velká.
Za podpory obce Viničné Šumice a mnoha obětavých maminek a babiček se připravilo
bohaté občerstvení, ke kterému zahrála část mladých z PoŠuKovSké scholy na kytary, takže
mohli všichni prožít příjemné celé dopoledne a pobesedovat.
Svou účastí nás podpořili i poslanci ČR za KDU-ČSL pan Mgr. Jiří Mihola, Ing. Arch. Jaroslav Klaška a starostové a krajští zastupitelé Jan Grolich a Marie Kousalová, kteří dlouhodobě podporují aktivity spojené s naší obcí.
Poděkování také patří šumickým ženám a dětem, které přišly v krojích, Sivické kapele,
která nás touto slavnou mší pravidelně provází, a neposledně také všem členům KDU Viničné Šumice a příznivcům, kteří celou slavnost připravují.
Upřímné Pán Bůh zaplať.
Petr Marek,
zastupitel KDU-ČSL Viničné Šumice

BABSKÉ HODY
Dne 24. června se uskutečnily babské hody u příležitosti svátku sv. Jana Křtitele, patrona
naší obce. Sešly jsme se několik týdnů před termínem hodů v sokolovně a nacvičovaly s tanečním mistrem tance. Zároveň jsme se bavily, zpívaly a seznamovaly s novými stárkami
ze Šumic i z blízkého okolí.

Hody proběhly za krásného počasí
Před obecním úřadem při předávání práva zahrála cimbálová muzika, stárky zatančily karičky a děti předvedly své vystoupení, které se jim také povedlo. Poté se průvod vydal obcí,
do kterého se přidalo mnoho malých stárek a stárků a prošli s námi celou vsí za doprovodu
Sivické kapely, která nám hrála i večer na hodové zábavě.
Chtěla bych poděkovat ještě jednou všem sponzorům, obci, sklepníkům, především
věrné gardě, bez které bychom to měli o hodně složitější při veškerých přípravách. Také
všem stárkám, které se zúčastnily. Věřím, že se jim hody líbily a že za dva roky se opět
sejdeme.
Děkuji všem,
hlavní stárka, Kateřina Řiháčková
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TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY 2017
Rok se s rokem sešel a opět nastala hodová sezóna. Letos jsme měli tu čest přivítat šest
nových mladých lidí. Konkrétně jednoho chlapce a pět děvčat. Hlavní kuriozitou, oproti
předešlým ročníkům, bylo velké procento děvčat z Dražek. Celkem nás bylo patnáct párů
a čtyři sklepníci.
Hodové přípravy jsme zahájili koncem července první schůzkou v místní sokolovně, kdy
jsme přivítali naše nováčky. Přípravné schůzky neboli „sleziny“ probíhaly jako vždy v pondělí a ve středu. Během srpna jsme na schůzkách připravovali krepové ozdoby, mašličky
na rozmarýny, tombolu (letos jsme si dali práci i s obrázky na obálkách). Velké množství
času nám též zabralo mytí lahví na víno. Kromě těchto činností též nechyběly přípravy formou zpěvu a tance.
V sobotu 2. 9. 2017 proběhlo žádání, kdy stárci přicházejí ke stárkám domů a žádají rodiče, aby pustili svou dceru stárkovat. Aby to hoši neměli tak snadné, musí splnit úkol, který
mu rodiče stárky zadají. Všichni pánové byli úspěšní, tudíž nás mohl jít plný počet.
V hodovém týdnu (od 4. 9.) vrcholily všechny práce. Letos se nám podařilo během pondělka připravit nahrubo sál, další dny se (co se výzdoby týče) už jen ladily nedostatky. Během celého hodového týdne jsme intenzivně pilovali zpěv, nástup a půlnoční překvapení.
Ve středu odpoledne se sešli stárci u obecního úřadu, aby vykopali jámu na máju. Ve čtvrtek se vydali do lesa pro máju a malé májky. Děvčata se sešla na sokolovně, kde nazdobila
rozmarýnky, věnce na máju a do sálu, džbánky a dodělala detaily. Večer už na sokolovně
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byli i stárci a pilně připravovali bary a kuchyňku. V pátek dopoledne se všichni sešli u obecního úřadu, kde stárci opracovávali máju do hladka a stárky mezitím zdobily její vrcholovou část. Poté si každá stárka ještě nazdobila svoji májku. V podvečer dvojice stárek obcházely všechny domy a zvaly na hody. Každý jako pozvánku dostal voňavý rozmarýn. Večer
následovalo hlídání máje za doprovodu hudebních nástrojů a zpěvu. Po celý večer panovala výborná nálada. Během noci ještě stárci rozmístili malé májky stárkám před domy, aby
každý věděl, že zde bydlí stárka.
V sobotu 9. září se stárci sešli na sokolovně, odkud se vydali k obecnímu úřadu požádat
pana starostu o udělení hodového práva. Po předání tohoto práva se stárci za doprovodu
Sivické kapely vydali průvodem po obci, kde se k nim postupně přidávaly stárky. Každý stárek od své stárky obdržel klobouk a vyšívané kolečko. Sklepníci během průvodu nabízeli
lidem stárkovské víno, kterým se letos mohla pyšnit odrůda chardonnay.
Po skončení průvodu se stárci rozešli ke svým stárkám na večeři, aby se opět v plné síle
vrátili na sokolovnu k večerní zábavě. Ta začínala ve 20:00 na sokolovně. Večerní veselí bylo
zahájeno nástupem stárků, následujícím zpěvem a sólem. Poté začala volná zábava, opět
za doprovodu libozvučné Sivické kapely. Chvíli před půlnocí proběhlo půlnoční vystoupení, po kterém následovalo vynášení a bohatá tombola. Tancovalo se, zpívalo a veselilo až
do brzkých ranních hodin.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obci Viničné Šumice, TJ Sokol, všem sponzorům
a v neposlední řadě rodičům, kamarádům a všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci
a hladkém průběhu hodů.
Budeme se těšit na další tradiční krojované hody, které se za rok opět uskuteční!
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ŠUMIČTÍ STÁRCI A STÁRKY
Václav Khul
Roman Matěja
Jiří Malík
Jan Juhaňák
Dominik Mazel
David Škrob
Josef Mikulčík
Vojtěch Škrob
Filip Zahradník
Filip Doležel
Lukáš Paulík
Jakub Šandera
Jan Novotný
Petr Marek
Lukáš Řiháček
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Petra Křížová
Simona Mazlová
Veronika Malíková
Ladislava Šedá
Kristýna Kousalíková
Sofie Bernreiterová
Martina Kleinová
Maria Novotná
Alžběta Novotná
Alžběta Volková
Eliška Procházková
Marie Drápalová
Anna Kunčáková
Daniela Škrobová
Lucie Škodáková

SKLEPNÍCI
Kristýna Sekaninová
Štěpánka Mendlová
Pavel Kratochvíl
Jiří Sedláček
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ZÁVĚR MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ANEB
CO V ČERVNOVÉM ZPRAVODAJI NEBYLO
Střípky z jarních činností školní družiny
Jaro se svými vůněmi, zvuky, barvami a změnami v přírodě nás denně vytáhlo ven za sluníčkem, volností a pohybem. Čekal na nás fotbal, vybíjená, hoňky, schovávačky v keřích,
soutěže nebo jen takové pobíhání, skákání a pošťuchování se s kamarády. Každý si našel
činnost podle svého zájmu, nálady, schopností či potřeb.
Dobrou tradicí se v měsíci březnu stalo vynášení Smrtholky. Vlastnoručně vyrobenou
jsme „utopili“ v blízkém potoce. Do obce a školy jsme přinesli lítečko symbolizující tolik
očekávané jaro. Účastnili jsme se výtvarné hasičské soutěže a navštívili místní hasičskou
stanici. Četli jsme knihy a přednášeli básničky o jaru. Poslouchali jsme písničky s tématem
ptáků a zkoušeli rozpoznat ptačí zpěváčky v přírodě. Mnohé volné chvilky jsme vyplnili
zpěvem za doprovodu flétniček. Také nesměla chybět návštěva knihovny a zajímavé povídání paní Puklové.
Chodíte na koledu? Umíte vyřezat píšťalku z vrbového klacíku? Malujete kraslice? Staré zvyky mají stálé kouzlo. I my jsme v dubnu dodržovali lidové obyčeje. Ale nejen velikonoční nálada nás provázela tímto měsícem. Věnovali jsme se dopravě a cestování, hráli
na hudební nástroje (také třískali a bouchali), povídali si o zubní hygieně. Kdo chtěl, představil kamarádům svoji sbírku. Vašík přinesl mobilní telefony, Terezka prstýnky, Ríša „drahé“
kameny, Filípek legopanáčky. A na samý závěr dubnových aktivit připadl čarodějnický rej.
Říká se: „Máji, milý máji, my jsme tobě rádi!“ anebo „Každá babička stará je veselejší zjara.“ Rovněž v naší družince bylo veselo a živo. Vždyť který měsíc je krásnější? A pro tuhle krásu a také pro naše zdraví jsme celá odpoledne trávili venku, vnímali přírodní krásy,
odpočívali, sledovali život v korunách stromů. Ale také jsme se věnovali atletice, košíkové
a dalším sportovním aktivitám. Nezapomněli jsme ani na svátek maminek a vyrobili jim
červená srdíčka s věnováním.
A vstoupili jsme do finále! Všechno jednou končí a také tenhle školní rok to měl „za pár“.
A protože jsme žili nadcházejícími prázdninami, sdělovali jsme si, kam je dobré se podívat,
kde je co zajímavé a hezké. Zpívali jsme písničky k táboráku a plánovali, co všechno musíme o prázdninách stihnout. Abychom se ve zdraví ze všech výletů vrátili, připomněli jsme
si zásady bezpečnosti. Navštívili jsme též OÚ, kterým nás provedl vždy dobře naladěný pan
starosta a laskavé paní úřednice. Školní rok v družince jsme zakončili posezením u občerstvení se sladkým přípitkem „krásné prázdniny!“
Tamara Kalábová
Závěrečná školní akademie
Tradiční setkání dětí ze školky a školy se svými blízkými se vydařilo. Zpívalo se, tančilo, hrálo a atmosféra byla báječná.
pokračování na straně 19

14

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice | www.skolavinicnesumice.cz

FOTKY ZE ŠKOLKY

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice | www.skolavinicnesumice.cz

FOTKY ZE ŠKOLY

Lanové centrum

Lanové centrum

Preventivní program

Škola v přírodě

Škola v přírodě

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice | www.skolavinicnesumice.cz

ZOO stanice Kamenáčky

Věda nás baví

Atletika Tvarožná

Školní družina

Školní akademie

Zpravodaj obce Viničné Šumice

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice | www.skolavinicnesumice.cz

Škola v přírodě
Výprava žáčků ze 4. a 5. ročníku na závěr školního roku do Velkých Karlovic byla úspěšná,
počasí nám také přálo.
Atletická soutěž prvostupňových škol
Každým rokem v tuto dobu rádi přijmeme pozvání základní školy ve Tvarožné na sportovní
klání prvostupňových škol.
Jezírko – program Barvy Země
Děti z první a třetí třídy vyjely na zajímavý výukový program do Soběšic.
Výlet na ranč do Kostelan
Celoškolní výlet byla jedna velká výprava za indiány, šerify a kovboji.

Nový školní rok je tady …
Po dvouměsíčním odpočinku jsme se sešli v naší škole, abychom se opět pustili do společného díla. Naše nejmladší děti, prvňáčky, nám pomohli přivítat pan starosta Josef Drápal, pan starosta Milan Blahák, paní Zdena Holubová a paní Ludmila Pospíšilová. Všichni
prvňáčci byli svátečně vystrojeni, někteří si vykračovali s aktovkou na zádech a ruku v ruce
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s maminkou nebo tatínkem vesele, téměř jistě, někteří s malými obavami: Co mě čeká?
Bude mě to tady bavit? Budu mít kamarády? A co paní učitelka, jaká bude? Na všechny tyto
otázky najdou odpověď postupně během společného putování prvním školním rokem.
Pomůže jim v tom paní učitelka Kateřina Šujanová, ostatní paní učitelky a zaměstnanci školy a také starší kamarádi.
Dobrodružná cesta
Během prvního zářijového týdne jsme ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno zorganizovali program na podporu zdravého třídního klimatu u nejstarších
dětí ve 4. a 5. ročníku. Na této dobrodružné cestě jsme si ukázali, jak funguje spolupráce
mezi dětmi, co můžeme zlepšit, aby se nám spolu lépe žilo a pracovalo. Na zábavných aktivitách si děti samy ověřily, co znamená týmová práce.
Věda nás baví
Děkujeme paní R. Krejčové za zábavné setkání s vědou, v každé třídě na jiné téma. Prvňáčci
už ví, jaké jsou základní barvy a z jakých barev se skládá duha. Starší děti pak, co je podtlak,
kde všude v životě se s ním setkáme. Jednoduchými pokusy jsme zjistili, jak funguje povrchové napětí kapalin.
Návštěva zoostanice v Brně Kamenáčky
Děti ze druhého ročníku navštívili přírodovědnou stanici , kde chovají plazy, obojživelníky,
ryby, hlodavce a drobné ptáky. Některá zvířátka si po vyjmutí z terárií děti samy nakrmily.
Lanové centrum
Čtvrťáci si jeli užít odměnu z loňské výhry jarní etapy MEA – Malé energetické akademie
do Lanového centra v Brně-Lesná.
Milí žáčci, vážení rodiče, milé kolegyně, dovolte, abych vám popřála úspěšné vykročení
do nového školního roku, pevné zdraví a pohodu.
Olga Růžičková
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Mateřská škola v době prázdnin
Rekonstrukce šatny v loňském roce mateřské škole prospěla na vzhledu a funkčnosti, letos
o prázdninách jsme vylepšili vzhled tříd.
Po ukončení prázdninového provozu jsme vystěhovali všechen nábytek, pomůcky
a hračky mimo třídy, aby se mohlo pracovat na rekonstrukci obložení stěn tříd. Staré obložení, které nám už nevyhovovalo, bylo odstraněno a začalo se s obnovou stěn. Nejdříve bylo potřeba provést úpravy elektroinstalace, předělat zásuvky a vypínače. Stěny byly
opraveny a vymalovány. Po těchto úpravách bylo na stěny ukotveno nové, barevné obložení. Třídy vypadají opticky větší, jsou světlejší a zářivější.
Myslím si, že úpravy mateřské škole prospěly.

Vítáme nový školní rok
„Tak už vám to brzo začne!“, slyším koncem srpna ze všech stran. Vzpomenu si vždy na paní
Ondráčkovou, která říkala: „Když je v Pozořicích pouť, chystejte se děti do školy!“ Jak jen
tuto větu moje děti nesnášely! Prázdniny jsou pryč a celý školní rok před námi.
Jak jistě víte z médií, předškolní vzdělávání bylo uzákoněno jako povinné. Naši mateřskou školu navštěvuje v tomto školním roce 34 dětí, z toho 11 předškoláků.
Dětem jsme navrhly změnu jmen tříd. Děti si vybraly jména pro své třídy Sluníčka
a Motýlci.
Tak ať je nám spolu dobře.
Na podzim připravujeme:
• Pohádky Divadla Šikulka
• Podzimní výtvarnou dílnu pro děti a rodiče
• Lampionový průvod
• Pohádku s písničkami
Za kolektiv mateřské školy
Jana Vlčková
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky (3. část)
Pokračujeme v prezentaci dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia o lásce v rodině.
Třetí kapitola uvádí, že jen ve světle křesťanské víry je možné plně pochopit nejhlubší
význam manželství. To je totiž obrazem Boží Lásky. Jenom v pohledu upřeném na Krista se
v plné hloubce poznává pravda o lidských vztazích. Jak víme z evangelia, Ježíš se zastává
nerozlučitelnosti manželství a odmítá jakoukoliv „tvrdost srdce“, která svého partnera dovede od sebe odehnat a navždy opustit. Papež František v této kapitole stručně shrnuje
základní nauku o křesťanském manželství, která spočívá v jeho jednotě a nerozlučitelnosti.
Manželství nemá být břemenem, ale jistotou a bezpečím pro všechny členy rodiny. To se
tak stane tehdy, když se muž a žena jeden druhému jednou provždy cele darují ve svátosti
manželství, slíbí si před Bohem a před Církví lásku, úctu a věrnost, že se nikdy navzájem
neopustí, a že spolu ponesou všechno dobré i zlé až do smrti. Jen na tomto slibu je možno
vybudovat „pevný dům na skále“ a nikoliv „domeček z karet“, který se sesype při prvním
lehčím problému nebo objeví-li se třetí atraktivní osoba. Láska manželů odmítá od samého
začátku sobecké uzavírání se do sebe, ale je naopak svou podstatou zaměřena k plodnosti.
Děti jsou největším darem a dobrem manželství, v jejichž životě láska přesahuje samotné
manžely. Děti jsou nejenom pokračovateli svého rodu, ale také nositeli ovoce námah, které
jejich rodiče vynaložili při jejich výchově. Dítě si zaslouží, aby se narodilo z takové opravdové lásky, a ne jakýmkoliv jiným způsobem. Dítě není pro své rodiče „nutností za každou
cenu“, ale svrchovaným darem jejich plodné lásky. Rodiče, kteří nemohou mít své vlastní
děti, mají hledat způsob, jak své rodičovství darovat jiným způsobem – ať už adopcí či službou potřebným. Rodič má nejen právo na své dítě, ale také dítě má právo na své rodiče! Ale
hlavně má dítě právo na svůj vlastní život už od samého svého početí!
V závěru kapitoly hovoří František o vztahu rodiny a Církve. Já bych tuto pasáž převedl
do našich místních poměrů, tedy do roviny: rodina a farnost. Farnost potřebuje rodiny a rodina potřebuje farnost. Farnost má být jednou velkou rodinou a to bude jenom tam, kde se
bude skládat z mnoha rodin otevřených životu a svému okolí. Bohu díky, že naše pozořická
farnost taková je! Chci poděkovat všem manželům, kteří zde slaví svá zlatá a diamantová
jubilea a ukazují tak mladé generaci krásu manželské věrnosti! Chci poděkovat všem manželům, kteří jsou si věrni i přes těžké problémy, které je potkávají! Chci poděkovat mladým
manželům za otevřenost životu i za to, že se nebojí mít více dětí a obětavě je vychovávat!
Chci poděkovat také těm manželům, kteří i přes rodinné starosti dokáží věnovat svůj čas
a schopnosti společenskému životu v různých podobách (zájmové kroužky, volnočasové
aktivity, kulturní akce aj.)! Chci poděkovat snoubencům za opravdovost jejich vztahu, za jejich nezištnou vzájemnou lásku ochotnou obětovat pro rodinu i svůj vlastní život! A také
jim děkuji za trpělivost při dlouhých přípravách na manželství!  A konečně se jistě můžeme všichni radovat ze všech mladých lidí, kteří chtějí do budoucna založit a vybudovat
opravdový manželský vztah, který bude skutečně pevný a nerozlučitelný!
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Pokud jste dočetli až sem, tak přijměte, prosím, mé přání Vám všem k prožití krásného
podzimu a hlavně k upevnění všech rodinných a přátelských vazeb!
P. Pavel Lacina, pozořický farář

VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ
V pátek 30. 6. na závěr mše byli vyhodnoceni ministranti, kteří během školního roku získali
titul „Dvanáct apoštolů“. V bodování skončili do dvanáctého místa z padesáti ministrantů.

1. místo – Kryštof Drápal, Marek Kratěna
2. místo – Dominik Coufal
3. místo – Jan Marek
Ostatní pořadí: Pavel Krchňavý, Vojtěch Svačina, Jan Coufal, Karel Barták, Adam Beneš, Jan
Šmerda, Antonín Kroča, Karel Devetter, Martin Kříž, Jáchym Kroča, Jakub Čalkovský, Tomáš
Hoffmann, Tom Kroča, Matěj Kroča, Filip Dvořáček, Lukáš Tesař, Pavel Marek.
Gratuluji všem klukům k získání tohoto titulu a děkuji za jejich nasazení pro ministrantskou službu během celého roku. Poděkování také patří děvčatům Zelené záplavy, že naše
ministranty svým tancem povzbuzují na ministrantských soutěžích.
Petr Šmerda – Smrček
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Snad nejznámější pohádkář všech
dob byl Hans Christian Andersen.
V nadživotní velikosti ho můžete
spatřit sedícího na židli vedle radnice v Kodani. Narodil se v roce 1805
v Odense na ostrově Fyn v chudé
rodině místního ševce – jeho školní
vzdělání bylo všelijaké. V jedenácti
letech mu zemřel otec, aby se rodina vůbec nějak uživila, začal pracovat v továrně. Ve čtrnácti letech se
pohyboval po Kodani jako pouliční
zpěvák, hrál loutkové divadlo –
a uměl zpaměti Shakespeara.
Ředitel divadla mu pomohl
do školy a získal pro něho stipendium. Učení mu však příliš nešlo,
začal psát romány, básně, divadelní hry a pohádky. Byl sice nápaditý, ale měl stálé problémy s pravopisem.
Stalo se pravidlem, že o VánoHans Christian Andersen na fotograﬁi
cích vydával svazky pohádek, které
Thory Hallagerové z roku 1869
se časem rozběhly do světa. Typické jsou pro ně porcelánové figurky,
sněhuláci, sněhové vločky, skřítci
a čápi, jeho svět byl pro děti pochopitelný, z čehož jasně vyplývá, proč byl jako „pohádkář“
nesmírně úspěšný a oblíbený.
Závěr jeho života, bohužel, nebyl příliš pohodový a klidný. Roku 1872 spadl z postele
a už nikdy se docela neuzdravil. Je pochován na Assistentském hřbitově v Kodani. Zůstalo
po něm nepřeberné množství krásných poetických pohádek a jeho nejznámější postava
„malá mořská víla“ dodnes sedí na velkém balvanu kousek od pobřeží přímo v kodaňském
přístavu.
Zdena Puklová
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Všechny tyto pohádkové knížky a nejenom od jmenovaných autorů najdete v naší
knihovně. Stačí přijít, vybrat si knížku a vypůjčit si ji. Rovněž každý sudý týden vždy
v úterý od 16.30 hod. pořádáme v knihovně akci „Čteme dětem“, kde pro děti vybíráme
ty nejkrásnější pohádky a předčítáme jim. Zveme děti i jejich rodiče a prarodiče k návštěvě knihovny, samozřejmě nejenom na tuto akci.
Zdena Puklová
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Jde o dvojici umělců Václava Čtvrtka a Radka Pilaře. Ten první se narodil roku 1911 v Praze
a původně se jmenoval Cafourek. Absolvoval gymnasium, studoval na Obchodní akademii, studium však nedokončil. Místo toho začal psát povídky, romány a hry pro děti. V roce
1956 přijal jméno Čtvrtek. Od roku 1960 se začal plně věnovat dětské literatuře. Napsal pro
děti 70 pohádkových příběhů a stvořil celou řadu nezapomenutelných pohádkových postaviček, které se staly součástí našeho světa.
O 20 let mladší Radek Pilař vystudoval
Akademii výtvarných umění a zabýval se
ilustracemi, knižní grafikou a filmovou tvorbou. Spolupracoval se Semaforem, Státním
nakladatelstvím dětské knihy, Čs. televizí
i filmem. Jeho zásluhou dostaly Čtvrtkovy
pohádkové postavy reálnou podobu. Nevím,
jestli u nás existuje někdo, kdo by nepoznal
PODOBA ZNĚLKY VEČERNÍČKU
podobu skřítka Večerníčka, loupežníka RumVe znělce se Večerníček nejprve 7× otocajse a jeho rodiny – Manky a Cipíska, jelena
čí po celé obrazovce, pozdraví „Dobrý
Větrníka a hajného Robátka, Rákosníčka, víly
večer!“, poté vyběhne po 20 schodech,
Amálky, motýla Emanuela a Makové panenky
poté skočí dolů, povozí se na houpacím
a celé řady dalších a dalších.
koníkovi, koník se poté změní v otevřePrávě tyto příběhy a kreslené figurky jané osobní auto a následně v jednokolku.
Po celou dobu znělky přitom chlapec
koby přímo navazovaly na postavy pohádek
volně rozhazuje listy papíru (celkem 21),
Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena
přičemž poslední list pak ukáže směrem
nebo Josefa Lady. Jsou totiž typicky české
k divákům a na něm je logo České telea jakoby radostné, což je a mělo by být znavize. Závěrečná část obsahuje úvodní
kem každé dobré pohádky. Na první pohled
část obrazu úvodní znělky puštěnou
se odlišují od často hrůzostrašných postav
pozpátku, rozloučení zní „Dobrou noc!“.
cizích pohádkových seriálů, jsou prostě naše.

Zdroj: ČT24
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FAIR PLAY
Mnozí již zaslechli výraz fair play nebo respekt. Jde o cizí výrazy, jež můžeme vyjádřit česky
jako čistá hra bez zneužívání slabosti soupeře. Nebo jako úcta k soupeři. Vyjádření tohoto
výrazu může mít různé formy skutků, jež by neměly urážet druhého jenom proto, že je jiný.
Jiný nejen ve svém vzhledu, ale i ve svých výkonech.
Mezi světově nejznámější počiny rytířskosti patří i ten od prvního československého držitele zlatého míče, Josefa Masopusta. Ve finále na mistrovství světa v roce 1962 proti němu
běžel Brazilec Pelé. Byl zraněný a jeho mužstvo již nemohlo střídat. Masopust se před ním
zastavil a nechal jej přihrát. I na úrovni třetí třídy je možné hrát fair play. V nedávné minulosti
při fotbalovém utkání mužů domácí vedli dvojciferným výsledkem. A za tohoto stavu se dohodl trenér úspěšnějšího mužstva s rozhodčím a zkrátili utkání. Ano, došlo k porušení pravidel fotbalu. Ale fotbal neutrpěl. Ba naopak. Převládla úcta k soupeři, jenž se na hřišti trápil.
Věkově nejnižší soutěže ve fotbalu jsou přípravky. Jsou rozděleny po dvou letech na nejmladší, mladší a starší kategorie. Nejmladším dětem bývá i pět let a nejstarším deset let.
V tomto věku jsou často výrazné výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými hráči. Stačí jeden
šikula v mužstvu a padají góly jak na běžícím páse. Proto i výsledky jsou odlišné od výsledků dospělých. Výhra o deset branek není vzácností. Výhra o dvacet gólů je již méně častá.
Co však žene aktéry k tomu, aby byl rozdíl skóre o třicet, čtyřicet, nebo dokonce i o padesát
branek? Komu to prospívá? Fotbalu? Hráčům? Funkcionářům?
Takovéto výsledky jsou vizitkou především trenérů. Na straně jedné mají štěstí, že se jim
do mužstva přihlásili velice talentovaní hráči. Následuje práce trenéra na rozvoji technických dovedností. Kde je však práce trenéra, jež vede k úctě k soupeři? Jak působí na hráče,
kteří již jasně přehráli soupeře, jenž nemá sílu vzdorovat? Naopak je motivují k tomu, aby co
nejvíce ponížili protivníka. Zde již nejde o sport, ale o něco, co se za sport pouze schovává.
Mojmír Ryška

CVIČENÍ
Od září mají možnost předškoláci a žáci prvního stupně navštěvovat cvičení v místní sokolovně. Pokud bude pěkné počasí, tak i mimo ni. Obě cvičení jsou společná pro děvčata
i chlapce a jsou v pondělí. Od 15.30 do 17 hod je doba pro starší skupinu. Zde se předpokládá mimo jiné i cvičení na nářadí a kolektivní sporty. Od 17 do 18 pak pro mladší sportovce. Ti se budou seznamovat především se základními cviky i za použití drobného náčiní
a drobnými hrami.
Doba je daná tím, že není žádný další volný termín v odpoledních hodinách. Takže pokud by byl zájem cvičit častěji nebo dalších skupin, jako žáků druhého stupně či dorostu,
mají smůlu. Není volný termín.
Ve Viničných Šumicích je jen jedna místnost vhodná ke sportování. Je to víceúčelový
sál v sokolovně. Již léta je využívána dopoledne školou a odpoledne a večer dalšími spor-
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tovními aktivitami. Má to však jeden problém. Poptávka po sále je větší než nabídka. Před
lety se rozhodlo vedení jednoty k lepšímu využití prvního patra. Byly zde dvě klubovny
a sklad materiálu. V daném prostoru mohl být vybudován malý sportovní sál pro cvičení
nenáročná na prostor. Jako jsou rodiče s dětmi, zdravotní tělocvik nebo cvičení s hudbou.
Volba však padla na vybudování prostředí pro pořádání oslav.
Vybudování plnohodnotné tělocvičny u školy asi není na pořadu dne. Pro komorní cvičení a snad i pro tělocvik školy by se možná mohl najít prostor v budově č. 119. Přebudovat
sál bývalého kina na sportovní sál a dobudovat sociální zázemí by nemusel být nepřekonatelný problém. Obec by měla „živý“ dům a školáci by nemuseli za výukou tělesné výchovy
tak daleko. Pokud by se našlo vhodné místo kam přesměrovat na prostor nenáročná cvičení, pak by bylo více prostoru i na sportování mládeže.
Mojmír Ryška

FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Dříve než fotbalisté zasedli po prázdninách do školních lavic,
začala jim soutěžní podzimní sezóna. Družstvo mladších žáků,
ročník 2005+2006, je složeno z hráčů TJ Sokol Viničné Šumice
a hráčů SK Pozořice. První historické utkání mladších žáků Viničných Šumic bylo odehráno na hřišti soupeře Mokrá-Horákov. Za výsledek 2:7 si odvezli tři body. Ve druhém kole přivítali na domácím hřišti mužstvo z Babic nad Svitavou. Utkání
rozhodli ve svůj prospěch 9:2. Zápas v Hrušovanech skončil
remízou 2:2.
Hráči starší přípravky, ročník 2007+2008, i mladší přípravky, ročník 2009+2010, museli první utkání pro déšť odložit a zahajovali v Blažovicích v náhradním termínu. Mladší přípravka prohrála 9:7. Starší si odvezla body za výsledek 2:4. V dalším
kole obě mužstva doma podlehla Měnínu 2:16 a 2:14. Mimořádné bylo další utkání mladší
přípravky v Ochozu. Zde nastoupili pouze čtyři hráči: Š. Kříž, M. Mikula a Š. Stejskal ročník
2009 a J. Palzer ročník 2011. V základu chyběl jeden hráč a nebylo kým střídat. Domácí měli
sestavu na dvě mužstva. V chladném a vlhkém počasí sice V. Šumice prohrály 4:2, ale to, co
předvedly na hřišti, se muselo vidět, o tom se jednoduše nedá psát. Následně starší přípravka to Ochozu vrátila, když zvítězila 7:9.
Od září se formuje nové mužstvo nejmenší přípravky z hráčů 2011 až 2013. Skoro všichni hráči z loňského kádru s věkem postoupili do mladší přípravky. Početní pokles hráčů
neumožnil nejmenší fotbalisty přihlásit do soutěže. Pokud projeví dostatečný počet dětí
zájem o fotbal, budou na jaře hrávat turnaje.
Všechna mládežnická mužstva trénují na hřišti ve Viničných Šumicích. Při nepříznivých
povětrnostních podmínkách se bude využívat sál sokolovny. Stejně tak v pozdějším čase,
kdy bude brzo tma.
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Přetrvává nedostatek hráčů v kategoriích starších žáků a dorostu. Proto nejsou mužstva
Viničných Šumic těchto kategorií v soutěži. Zatímco u starších žáků je to první rok v historii,
tak u dorostu to bude osmá sezóna.
Šest hráčů starších žáků se rozhodlo hrávat v SK Pozořice, kde mají toto mužstvo pod
společných označením Pozořice-Viničné Šumice. Po dvou výhrách ve třetím utkání na soupeře nekompletní mužstvo Pozořice-Viničné Šumice nestačilo. Mužstvo bylo doplněno
i o hráče mladších žáků.
Čtyři hráči šumického dorostu se v letošní sezóně účastní soutěžních utkání za SK Pozořice. To je prvním rokem účastníkem I. třídy. Jeden hraje za Habrovany na Brno-venkov.
Čtyři další u fotbalu nevytrvali.
Všechny přípravky i mladší žáci rádi přivítají nové hráče. Přitom nejde jenom o kluky.
Do patnácti let věku hrávají v jednom mužstvu děvčata i chlapci. Mladší žáci trénují každé úterý a čtvrtek od 17.30 do 19 hod. Starší i mladší přípravka má tréninky taktéž každé
úterý a čtvrtek. Starší od 15.30 do 17 hod a mladší od 17 do 18.30hod. Nejmladší přípravka
trénuje ve středu a pátek od 17 do 18 hod. Po přechodu do sálu dojde k částečné změně
termínů u všech mužstev.
Vedle hráčů je třeba posílit i skupinu trenérů a vedoucích mužstev. Pokud si chce někdo
třeba jen vyzkoušet, jak by mu šla práce s dětmi nebo pro děti, je vítán. Máte-li dotazy
na výše uvedená témata, dostavte se na některý trénink. Můžete také psát na emailovou
adresu „fotbal.posukov@seznam.cz“.
Mojmír Ryška

NOČNÍ POCHOD
Léto pomalu končí, skončily prázdniny, začala škola a tak jako již mnohokrát TJ Sokol 15.
září pořádal noční pochoďák. Start je vždy u školy, jen časově trochu posunutý, aby ten pochoďák byl opravdu noční. Dětí se sešlo hodně, většina i za doprovodu rodičů. Počasí nám
přálo, takže se nám pochodovalo dobře. Na trase se plnily drobné úkoly a tak nám cesta
rychle uběhla. Pokud bylo světlo, děcka řádila, ale jakmile se setmělo, ruka maminky nebo
tatínka byla i pro rádoby statečné vítaným útočištěm. Poslední úsek cesty jsme šli ve tmě,
trochu jsme bloudili, ale čelovky a baterky rozsvítily les jako svatojánské mušky. Cesta byla
samý výmol a v té tmě docela nebezpečná. Když jsme dorazili do cíle, tak jsem si oddechla. Nikoho jsme nemuseli hledat, maminka Olinka se Sofinkou v náručí přišla v pořádku,
dědovi Olinovi se pochod zalíbil tak, že příští rok si to s Ondráškem zopakuje. Na hřišti nás
čekal táborák a občerstvení, které připravil oddíl nohejbalu. Patří jim za to velký dík. Děti
dostaly sladkou odměnu, opekly si špekáčky, pořádně se vyřádily. Doufám, že všichni byli
spokojeni a příští rok se zase setkáme.
Ludmila Nedorostková
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PŘÍBĚH KAŠTANŮ
Když na začátku devadesátých let můj manžel spolu s panem Oldřichem Kolářem vydláždili chodníky ke škole, ve vzniklém trojúhelníku zasadili kaštan, který jim daroval pan Pavel
Švábenský.
Mladý kaštánek se chytil a pěkně rostl, než ovšem si nějací mladíci něco dokazovali
a ulomili jej. Proč? Na to není odpověď. Pan Švábenský dodal další kaštan a společně jej
zasadili. Tentokrát rostl do krásy. Bohužel i tento kaštan jako mnohé jiné postihla nemoc
kaštanů klíněnka jírovcová. I tuto nemoc překonal a před třemi léty už byl zase krásný
a zdravý. Lavička pod ním zvala k posezení i odpočinku s nákupem nebo jen tak. Loni jsme
si všimli, že někdo kaštan podpálil a něčím natřel. Bylo to smutné zjištění, ale doufali jsme,
že se z toho vzpamatuje.
Opravdu na jaře znovu narašil a zazelenal se. Jen na chvíli. Celý kmen byl něčím natřen
a ve finále ještě namalován červenou barvou kříž. To abychom pochopili, že kaštan tam
prostě nebude. A opravdu listí i květy uschly a opadaly. Zbylo smutné, poničené torzo krásného stromu. Stromu, který byl krásný, který potěšil oko nejen v době, kdy květy působily
jako svíčky na vánočním stromečku. Pořád nemůžu pochopit, kdo může udělat něco takového. Tak zase jednou příroda s člověkem prohrála. A já se pořád musím ptát PROČ?
Ludmila Pospíšilová

29
26. září 2017 – kaštan po řádění vandala

Zpravodaj obce Viničné Šumice

AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
Co jsou to Economy díly a jaké výhody přináší jejich použití?
Economy díly rozšiřují stávající sortiment originálních náhradních dílů a jsou určeny zejména pro majitele vozidel starších 5 let. Rozšiřují možnost výběru z našich produktů
a umožňují tím dosažení optimálního řešení při opravě vozu. U Economy dílů je zohledněna zůstatková hodnota starších vozů ŠKODA, Volkswagen a SEAT. Nejedná se o díly shodné
s originálními náhradními díly, ale upravené díly konstrukčně a materiálově právě s ohledem na cenově výhodnější opravy starších vozů. Economy díly tedy umožňují opravy vozů
s nízkými náklady.
Kvalita Economy dílů přesto splňuje vysoké nároky na kvalitu, díly jsou kontrolovány koncernovým vývojem a splňují veškeré požadavky na bezpečnost a funkčnost jako originální
náhradní díly. U těchto dílů je samozřejmě zachována dvouletá záruční lhůta shodná s originálními náhradními díly.
Při výrobě Economy dílů jsou upravovány sériové specifikace podle hodnoty staršího vozu.
Zároveň mají upraveny konstrukční vlastnosti, používají specifické materiály. Potřebný sortiment je postupně rozšiřován a zaměřuje se na díly sloužící pro údržbu vozu a rychle se
opotřebovávající díly a tím umožňují majitelům starších vozů zvolit optimální řešení opravy vozu s ohledem na cenu, kvalitu a bezpečnost provozu.
Výhody Economy dílů:
• prověřená kvalita za výhodné ceny pro majitele vozů
• speciálně přizpůsobeno požadavkům starších modelů
• testováno dle přísných kvalitativních požadavků
• přesnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalita
• výhodný poměr ceny a kvality
• vysoká dostupnost
• dvouletá zákonná záruka
• rozmanitosti variant dílů je dosaženo snížením počtu variant jednotlivých druhů
V současné době nabízíme několik produktových skupin Economy dílů pro vozy ŠKODA,
Volkswagen a SEAT. Jedná se o střední a zadní díly výfuků včetně upevňovacích sad,
brzdové destičky a kotouče, baterie, alternátory, startéry, zapalovací svíčky, prachové
ﬁltry, katalyzátory, ﬁltry pevných částic, tlumiče pérování, stírací lišty atd.
Příště vysvětlíme, proč se vyplatí ojetému vozu péče v autorizovaném servisu.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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DO NAŠEHO VÝROBNÍHO ZÁVODU V SIVICÍCH

PŘIJMEME
INSTALATÉRA – TOPENÁŘE
V případě Vašeho zájmu
zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
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nedělní kavárna

Velatice
prostory nového obecního úřadu

každou neděli
od 1400–1800

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

Tel.: 732 434 910
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