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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přicházející letošní zima nás již pozlobila nepříjemným mrazivým počasím a zároveň je neklamným znamením, že se blíží nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Všude už jsou vidět svými symboly, vánoční výzdobou, nakupováním dárků, vánočními
besídkami a v naší obci také výstavou betlémů a rozsvícením vánočního stromu o prvním
adventním víkendu.
Výstava betlémů se uskutečňuje jednou za dva roky a stejně jako předcházející, i ta
letošní byla velmi úspěšná díky paní Janě Drápalové, paní Anežce Drápalové a členkám
Sokola Viničné Šumice.
Při slavnostním rozsvícení vánočního stromu účinkovaly děti a paní učitelky z mateřské
školy, základní školy a pěvecký kroužek Kamarádky pod vedením paní Hanky Volkové. Občerstvení a pořadatelskou činnost zajistil Kulturní spolek.
Tradiční vánoční výtvarnou dílnu pro děti uspořádaly členky Sokola v sobotu dne
10. 12. 2016. Jako vždy v sokolovně i s obědem a pod zkušeným vedením paní Ludmily
Nedorostkové.
Všichni pořadatelé, účinkující a příznivci zaslouží velké uznání a poděkování, že na úkor
svého volného času, bez finančního ohodnocení dokážou udělat něco pro ostatní, pro děti,
pro své okolí nebo pro dobrý pocit z práce v kolektivu přátel. Než začneme být někdy až
příliš kritičtí při hodnocení, měli bychom si tuto skutečnost vždy předem uvědomit.
Od roku 2011 posíláme každoročně Hasičskému záchrannému sboru JMK žádost o převod zásahového vozidla pro naši Jednotku SDH Viničné Šumice. Konečně letos jsme byli
úspěšní a ředitelství HZS JMK rozhodlo o bezúplatném převodu staršího cisternového vozidla Tatra 815 CAS 32 i s vybavením v hodnotě 3 200 000 Kč do majetku naší obce. Věřím,
že moderně vybavené vozidlo přispěje k akceschopnosti jednotky a bude přínosem při
výcviku mládeže i plnění úkolů při mimořádných událostech.
V současnosti připravujeme projekt a žádost o dotaci na rozšíření základní školy o půdní vestavbu v prostoru západního křídla. Pokud získáme dotaci, bude poskytnuta prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % uznatelných
nákladů. V případě realizace bude škola rozšířena o novou učebnu informatiky, přírodovědnou učebnu, kabinet, nové sociální zázemí, bezbariérový přístup výtahem a novou
střechu. Z dotace lze hradit i venkovní úpravy, výsadbu keřů a dřevin. Nové prostory budou sloužit především pro výuku odborných předmětů, zájmovou činnost, práci kroužků,
družinu a poradenské pracoviště školy.
Vážení spoluobčané, chci poděkovat vám všem, kteří jste v uplynulém roce přispěli svojí
prací ke zlepšení životního i kulturního prostředí, k dobré náladě a pohodě v naší obci.
pokračování na následující straně
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Zvláště děkuji paní ředitelce a paním učitelkám základní a mateřské školy za přípravu
vystoupení dětí při oslavě jubilantů, vítání občánků, na výstavě betlémů a při rozsvícení
vánočního stromu.
Přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastnou a úspěšnou cestu novým
rokem 2017.
Josef Drápal, starosta obce

INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 6/2016 ze dne 19. 10. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
výkup pozemků podle geometrického plánu č. 1028-50/2016:
– stávající parcela p. č. 1677/17 o výměře 203 m2 ve vlastnictví J. B. a K. B., za 1 Kč;
– navrhovaná parcela p. č. 1677/52 o výměře 46 m2 ve vlastnictví P. V. a M. V., za 1 Kč;
– navrhovaná parcela p. č. 1677/51 o výměře 100 m2 ve vlastnictví L. Š., za 1 Kč;
– navrhovaná parcela p. č. 1677/50 o výměře 90 m2 ve vlastnictví K. K., za 1 Kč;
– navrhovaná parcela p. č. 1677/49 o výměře 78 m2 ve vlastnictví Ing. R. H. a Ing. D. H., za 1 Kč;
– navrhovaná parcela p. č. 1677/48 o výměře 134 m2 ve vlastnictví A. Š., za 1 Kč;
– navrhovaná parcela p. č. 1677/47 o výměře 115 m2 ve vlastnictví J. D., za 1 Kč.
smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky č. 62-2-5300/2016 na bezúplatný převod zásahového vozidla Tatra 815 CAS 32 do majetku Obce V. Š.
veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku pro TJ Sokol Vin. Šumice a Myslivecké
sdružení Viničné Šumice – Kovalovice.
kupní smlouvu na pozemky parc. č. 873/2 o výměře 4 m2, parc. č. 874/2 o výměře 28 m2
a parc. č. 877/2 o výměře 14 m2 v k. ú. Vin. Šumice mezi M. K. a L. K., jako prodávající
a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
koupi pozemku p. č. 1801 o výměře 2492 m2 za cenu 850 Kč/m2 , tj. celkem za cenu
2 118 200 Kč. Část pozemku bude následně vyměněna za pozemky p. č. 1812/1 a p. č.
1809/2 sousedící s pozemky ve vlastnictví obce p. č. 1815, p. č. 1816 a p. č. 1818.
kupní smlouvu na pozemek p. č. 1542 v k. ú. Velešovice o výměře 262 m2 za dohodnutou
cenu ve výši 6 550 Kč mezi společností Rakovec a.s., jako kupující a Obcí Viničné Šumice,
jako prodávající.
rozpočtové opatření č. 5/2016.
Zastupitelstvo obce stanoví:
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 300,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2017.
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 dměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
o
ve výši 6 100,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2017.
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise ve výši
500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2017.
odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise ve výši 420,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2017.
odměnu za výkon funkce člena výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva
ve výši 420,- Kč. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2017.
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
starostu obce a místostarostu obce k podpisu kupní smlouvy na pozemek p. č. 1801
o výměře 2 492 m2 za cenu 850 Kč/m2, tj. celkem za cenu 2 118 200 Kč mezi P. J., jako prodávající a Obcí Viničné Šumice, jako kupující.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ
VE DNECH 7. A 8. ŘÍJNA 2016
Výsledky hlasování v Obci Viničné Šumice
Počet osob, zapsaných do výpisu
ze stálého seznamu voličů

1029

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

440

Počet platných hlasů

434

Volební účast
Poř. číslo

42,76 %
Název polit. strany, hnutí nebo koalice

Počet platných hlasů

24

KDU-ČSL

120

30

ANO 2011

76

12

Česká strana sociálně demokratická

60

23

Starostové pro Jižní Moravu

38

87

TOP 09 s podporou starostů

32

37

Komunistická strana Čech a Moravy

31

78

Koalice Svoboda a přímá demokracie

25

2

Občanská demokratická strana

23

21

Zelení a Piráti

11
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UPOZORNĚNÍ KORDIS JMK a. s.

701

702

Změna jízdních řádů linek 701 a 702 IDS JMK
Od 11. prosince jsou v platnosti nové jízdní řády.
Upravují se jízdní doby frekventovaných linek 701 a 702 (z Brna do Pozořic a Mokré-Horákova). Většina spojů linky 702 má posunutý odjezd z Brna o 5 minut dříve.
Přidání dalšího vozidla (z Brna do Pozořic a zpět) umožní lepší stabilitu jízdního řádu
včetně možnosti přestupu na přípoje zejména u kruhového objezdu u Bedřichovic na linku 151 směr Podolí a Šlapanice.

BONAGRO BLAŽOVICE
Vážení vlastníci půdy,
obracíme se na Vás vzhledem k neustále se množícím dopisům, které rozesílají různé
firmy a osoby z různých koutů republiky, s požadavkem na odkoupení Vaší půdy. Naše společnost si váží dlouhodobé spolupráce s Vámi vlastníky půdy a rádi bychom pokračovali
v takto fungujících vztazích. Jsme přesvědčeni o tom, že se opůdu staráme s péčí řádného
hospodáře tak, aby na ní mohly hospodařit i generace příští. Určitě i pro většinu z Vás je
vlastnictví půdy spjato s Vašimi předky a většina z Vás bude chtít půdu přenechat dalším
v rodinné posloupnosti.
Utvrzujeme se, že většina Vám doposud zaslaných nabídek od různých osob jespíše
spekulativním zájmem o Vaše pozemky a pozemky se pak velmi brzy stávají předmětem
dalšího obchodu.
Rovněž neopominutelnou záležitostí je fakt, že povětšinou s Vámi máme vzájemně uzavřenou dlouhodobou nájemní nebo pachtovní smlouvu, kterou chceme i nadále ctít.
Pokud by jste i přes všechny dosavadní vazby k půdě chtěli půdu nabídnout k odprodeji, je naše společnost BONAGRO, a.s. připravena s Vámi vstoupit do jednání a připravit Vám
cenovou nabídku.
Děkujeme Vám za doposud projevovanou důvěru.
Dotazy a nabídky směřujte prosím
na oddělení evidence půdy v Blažovicích:

BONAGRO, a.s.
Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

Emilie Kousalová
mob.: 722 638 129
tel.: 544 243 839
e-mail: emilie.kousalova@bonagro.eu

ing. Petr Veverka
mob.: 606 715 430
e-mail: petr.veverka@bonagro.eu

V Blažovicích dne 25. 11. 2016
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OBLASTNÍ CHARITA A TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V Oblastní charitě Rajhrad, která zahrnuje celkem 117 obcí modřického a rosického děkanátu, již více než 15 let pomáháme lidem v nouzi. Léčíme bolest lidí posledních dnech
života a jejich rodinám poskytujeme oporu. Jezdíme do domácností těžce nemocných lidí
a pečujeme o ně. V Chráněném bydlení sv. Luisy pro osoby s demencí vytváříme program,
který dává jeho obyvatelům pocit naplnění a bezpečí. Lhostejní nám nejsou ani mladí lidé,
kteří se vlivem různých okolností ocitli v nepříznivé situaci, nebo jsou ohroženi negativními
společenskými jevy. V každém ohledu je pro nás důležitá lidská důstojnost, ať už pomáháme nezletilým, nebo lidem v závěru života. Díky Tříkrálové sbírce můžeme vytvářet pozitivní veřejné mínění zejména vůči hospicovým službám pro nemocné a umírající a informovat o možnostech kvalitní péče.

Tříkrálová sbírka 2016 nám pomohla dosáhnout:
• v ybudování relaxačně – aktivizační zahrady u Chráněného bydlení sv. Luisy pro klienty
s demencí,
• zakoupení maringotky do centra Vata, které klientům umožňuje smysluplné trávení volného času,
• obnovy vybavení pokojů pro pacienty Hospice sv. Josefa.

Vámi věnované peníze do letošní sbírky 2017 budou využity například na tyto projekty:
• v ybudování nových relaxačních a odpočinkových míst pro pacienty a jejich blízké v Hospici sv. Josefa v Rajhradě,
• rozvíjení terénní pomoci rodinám i jednotlivcům ve složitých životních situacích,
• podpora služby Mobilního hospice sv. Jana, která pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem v jejich domácím prostředí a poskytuje podporu také jejich rodinám.
V období 1.–15. ledna 2017 do Vašich domovů už tradičně zavítají koledníci Tříkrálové
sbírky přinést šťastnou zvěst a požehnání Vašim příbytkům. Do kasiček, kterými je vybavena každá skupinka koledníků, můžete i Vy přispět libovolnou sumou, která pak poputuje
na pomoc přímo těm, kteří ji potřebují. Ve Viničných Šumicích se Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 7. ledna 2017.
Díky Vašim každoročním příspěvkům se nám daří udržovat vysokou kvalitu služeb
a dále se rozvíjet. Při naší činnosti spolupracujeme s dobrovolníky, provozujeme vzdělávací
centrum a sociálně – rehabilitační službu Kavárna Slunečnice v budově hospice, půjčujeme kompenzační pomůcky a přímo v budově hospice zajišťujeme ubytování pro rodinné
příslušníky našich klientů.
Každá domácnost, která se otevře dobré věci a přispěje do pokladniček koledníků,
má velkou zásluhu při pomoci potřebným. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
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12. VÝSTAVA BETLÉMŮ A PERNÍČKŮ
O posledním listopadovém víkendu byly v místní sokolovně po dvou letech ke zhlédnutí
betlémy. Celkem byste jich napočítali 290. Letos mohlo bystré oko návštěvníka zaznamenat opět nové exponáty. K této bohaté sbírce přispělo několik místních a také pár přespolních sběratelů ze Sivic, Dražovic nebo Jiříkovic. Historický koutek svým tématem „ruční
práce“ představil také několik zajímavých kousků.
Výstava by ovšem nebyla úplná bez prodejní výstavy perníčků. Těch bylo opravdu nepočítaně a hlavně nejkrásnější prostorová dílka byla v mžiku s prvními návštěvníky pryč.
Na jarmárku si mohli přijít na své milovníci mýdel, ubrusů a prostírání či pedigových i jiných ozdob a drobných dárků. Rodiče také mohli obdivovat výtvory svých dětí, ať už se
jednalo o zdobení perníčků nebo vymalovávání betlémků.
Nedělní odpoledne pak patřilo dětem z MŠ a ZŠ Viničné Šumice, které svými básničkami, scénkou a také písničkami na flétničky navodily předvánoční atmosféru snad ve všech
přítomných. Jako host zde také zazpívala mladší schola pozořické farnosti. Pondělní dopoledne pak na výstavu zavítali poslední návštěvníci – třídy z místní MŠ a ZŠ.
Poděkování patří místní organizaci KDU-ČSL, TJ Sokol Viničné Šumice, šumických perníkářkám, prodejcům a všem, kteří byli ochotni zapůjčit své betlémy na výstavu.
Příjemně prožitý advent a pokojné Vánoce!
Michaela Ratajová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání občánků se konalo dne 20. listopadu 2016 v zasedací místnosti OÚ.
David Buchta

28. 4.

385

Oliver Stavěl

27. 5.

342

Adéla Kratochvílová

2. 6.

431

Matyáš Krajcigr

6. 6.

191

Matěj Kaláb

19. 6.

291

Matyáš Plachý

2. 7.

205

Valérie Mitisová

25. 9.

461
Za SPOZ Zdeňka Holubová
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OSLAVA JUBILANTŮ
Oslava jubilantů se letos konala 7. října v sále sokolovny, na které vystoupily děti z MŠ a ZŠ.
K tanci a poslechu zahrála Sivická kapela, všichni oslavenci se dobře bavili.

V roce 2016 oslavují významná životní jubilea:

70 let

75 let

80 let

85 let

Vladimíra Ryšánková

52

Cyril Doležel

159

Miroslav Kříž

272

87 let

Jarmila Kvasnicová

156

Nasťa Jelenová

276

Margarete Petrželová

203

Zdeněk Flek

65

Jiřina Ondráčková

15

Antonín Daněk

284

František Koudelka

139

Milena Podsedníková

321

Olga Jelínková

69

Marta Mojžíšová

345

Jiřina Khůlová

55

Vítězslava Kvasnicová

233

Dobromila Müllerová

301

88 let

Božena Šlorová

310

Ludmila Nedorostková

196

Jiří Křivánek

135

Miroslav Drápal

177

Jiří Komůrka

1

Bruno Jedlička

191

Lubomír Švec

292

Květoslav Ondráček

15

Jaroslava Šlezingerová

281

Antonín Šedý

271

89 let

90 let

Jana Bartoníková

123

Vlasta Grycová

190

Ludmila Kolářová

171

Božena Čalkovská

11

Ludmila Lozrtová

330

Marie Šedá

165

Jiřina Špačková

122

Václav Železný

Zdeňka Mouralová

204

91 let

Zdeněk Černý

212

Bohumil Železný

126

218

94 let

Květoslava Pavézková

227

Věra Valehrachová

58

95 let

Marie Sedláčková

178

Libuše Veiglová

219

Věra Votavová

206

Za SPOZ Zdeňka Holubová
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VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

Jen zanotuji koledu
a je tu vůně po medu.
Nechce se věřit, ale zdá se, že čas ubíhá nějak moc rychle. Nestačili jsme se ani pořádně nadechnout a do Vánoc
zbývá jen pár dní a to je nejvyšší čas na vánoční výtvarnou dílnu.
Desátého prosince v devět hodin ráno nastoupilo v sokolovně 45 dětí, aby ukázaly své
výtvarné schopnosti a vyrobily pro sebe a své blízké malé dárečky pod stromeček. A opět
jako vždy začaly s velkým nasazením vyrábět. Ovšem po obědě elán opadá a tak trochu
cvičíme, ti malí vyslechnou pohádku a neposedové řádí po sále. Ve 14 hodin končíme. Zbývá jen uklidit sál a rozloučit se s hezky vydařeným dnem.
Budu se opakovat, ale zbývá mi než poděkovat všem co se na zdárném průběhu akce
podíleli. Díky paní Janě Vlčkové, Gábině Paulíkové, Zdeně Holubové, Marii Weissové, Janě
Železné, Romaně Ondráčkové, Lidce Šafaříkové a Monice Divácké. Poděkování též paní
Zdeně Puklové a Ivanu Mojžíšovi a nesmíme zapomenout na kuchařky paní Lidku Pospíšilovou, Jiřku Křížovou, Mirku Valehrachovou a Vojtěšku Klvačovou. Také díky fotbalovému
oddílu žáků, který nám připravil sál.
Teď zbývá popřát všem hezké, klidné a spokojené svátky a na závěr básničku od malých
umělkyň.
Ludmila Nedorostová

VÁNOČNÍ
UŽ JSOU TADY VÁNOCE,
OPĚT ZASE PO ROCE.
KOUPÍME SI NOVÝ VĚNEC
S PODZIMEM JE PRÁVĚ KONEC.

ZAPÁLÍME SVÍČKU PRVNÍ,
PUSTÍME SE DO PEČENÍ.
NA TELKU SE PODÍVÁME,
VÁNOČNĚ SE NALADÍME.

DRUHOU SVÍČKU ZAPÁLÍME,
MIKULÁŠI ZAZPÍVÁME.
ANDÍLEK NÁS POTĚŠÍ,
ČERT NÁS ZASE POSTRAŠÍ.

ZAPÁLÍME ČTVRTOU SVÍČKU,
PUSTÍME SE DO PERNÍČKŮ.
ZA ŠEST DNÍ JE ŠTĚDRÝ DEN,
TĚŠÍME SE NA NĚJ JEN.

ZAPÁLÍME TŘETÍ SVÍČKU,

UŽ JE TADY ŠTĚDRÝ DEN,

TĚŠÍME SE NA KLOUZAČKU.

POD STROMEČKEM BUDE NÁŠ SPLNĚNÝ SEN.

ZAČNEM SHÁNĚT STROMEČEK,
PRO SVÉ BLÍZKÉ DÁREČEK.

PŘIPADAL SI JAKO KRÁL.

KAŽDÝ DOSTAL CO SI PŘÁL,
Zuzka Bendová, Anet Bajerová,
Kája Vystavělová, Andrejka Muselíková
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ČAS DĚTÍ
Když opadne největší předvánoční shon,hrnce a pekáče jsou umyty, bříška stolovníků naplněna k prasknutí a místo plechů a vykrajovátek leží na svátečně prostřeném stole podnos s vánočním cukrovím, vůně jehličí naplnila dům a domov naplnil ten vánoční pokoj,
který jsme si tolikrát popřáli, přichází čas ohlédnout se za uplynulým rokem.
Byl to dobrý rok? Prožili jsme ho plně? Byl v něm prostor pro braní i dávání, pro veselí
i pro ztišení, čas prožitý ve společnosti i čas pro mě samotného? Jestli máme pochybnosti
o tom, jestli se nám to všechno povedlo a jestli to vlastně umíme správně, je tu možnost
učit se od dětí.
Děti vůbec neumí žít marně. Každá minuta jejich bytí je smysluplně naplněna. V každém
dni je dost prostoru pro ty nejdůležitější – pro rodinu, čas pro práci, objevy a poznávání.
Nikdy by je nenapadlo, že už všechno ví a můžou zůstat stát, třeba i po mnoho let, jako my
dospělí. V každém dni je prostor pro blaženou radost ze stvoření – plnými doušky se těší
z pobytu v přírodě – lesy, louky, zahrady, všechno je jejich domovem. Cítí přirozený respekt
a úctu ke tvorům. Nepřijde jim na mysl, že by někdo mohl mít vyšší hodnotu, větší právo
na důstojný život. Barva, rasa, druh, to jsou jen odlišnosti, které svět činí pestrým, není to
klíč k určování důležitosti. S radostí poznávají nové lidi a učí se od nich.
Pokud jim to my dospělí nepokazíme, nebojí se dělat chyby. Ví, že zítra to mohou zkusit
znovu a lépe.V každém dni je hodně fyzického pohybu, čas pro bezuzdné veselí, pro bláznivé kousky a s vrozenou moudrostí poznají, kdy už je čas zastavit, odpočinout si.
Je v nich je velký furiant, který neváhá dělat bláznivé kousky a frajeřinky, znovu a znovu
pokouší svět svou průbojností, ale nikdy nezapomenou, že jsou součástí vyššího řádu, který nás převyšuje a nad kterým nemáme vládu ani my, mocní lidé.
Přejeme Vám, abyste v Novém roce v sobě objevili nevinné dítě, na které jste možná zapomněli, ale které tam pořád někde je. Snad Vám k hledání pomůže to malé děťátko, které
se znovu narodilo v Betlémě.
Požehnané Vánoce a dobrý rok 2017 přeje za DLK STROMÍK
Tereza Jiráčková
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Zpravodaj obce Viničné Šumice

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA
TATRA 815 PRO JEDNOTKU SDH VINIČNÉ ŠUMICE
V sobotu 10. prosince se dobrovolní hasiči Viničné Šumice dočkali dalšího mimořádného
okamžiku ve své bohaté historii. Po květnovém slavnostním otevření víceúčelové budovy, kdy jsme získali moderní zázemí pro zásahovou i spolkovou činnost, se nyní podařilo
obměnit staré zásahové vozidlo, cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra T 148, za mladší a modernější Tatru T 815. Obměna se uskutečnila díky dlouhodobému
společnému úsilí vedení naší obce a jednotky SDH Viničné Šumice a vstřícnosti Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje. Více jak 5 let jsme opakovaně písemně žádali
u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen HZS JmK) o bezúplatný
převod vyřazené zásahové techniky. Letos se podařilo bezúplatný převod realizovat. HZS
JmK obměnil část své starší techniky. Mohl tak dát k dispozici obcím v Jihomoravském kraji
několik zásahových a funkčních vozidel. K rozhodnutí HZS JmK, převést bezúplatně zásahové vozidlo na obec Viničné Šumice, přispěl významnou měrou fakt, že naše jednotka je
trvale akceschopná, to znamená, že v případě vyhlášení poplachu byli její členové schopni
vždy vyjet v časovém limitu (do 10 minut!!!) a v požadovaném početním stavu. Také odborná a fyzická zdatnost šumických hasičů je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Jsou schopni
mj. zasahovat i při požárech uvnitř budov s dýchacími přístroji a při zásahu se na ně může
velitel vždy spolehnout.
Slavnostní odpoledne zahájil nástup praporečnické čety s praporem SDH Viničné Šumice. Starosta obce Josef Drápal přivítal všechny přítomné hosty a zahájil tak oficiální
program symbolického předání klíčů od modernější Tatry. Velmi nás potěšilo, že pozvání
přijali zástupci HZS JmK a členové zastupitelstva obce Viničné Šumice. Slavnostního předání se zúčastnili členové zásahové jednotky a ostatní členové SDH Viničné Šumice. HZS
JmK reprezentoval ředitel HZS JmK plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel HZS JmK územního odboru
Brno-venkov plk. Ing. Mojmír Richtr, zástupce oddělení IZS a řízení jednotek krajského ředitelství HZS JmK por. Ing. Antonín Bastl a velitel stanice Pozořice Pavel Filip, který shodou
okolností na konci listopadu ukončil svou bohatou kariéru hasiče odchodem do penze.
Ředitel HZS JmK ve svém proslovu popřál šumickým hasičům, ať jim nová Tatra slouží
spolehlivě a pomáhá občanům z Viničných Šumic i okolních obcí, kam je naše jednotka
vysílána k mimořádným událostem. Nezapomněl vyslovit přání, ať je každý výjezd hasičů
ukončen návratem na základnu ve zdraví.
Starosta obce navázal na proslov ředitele HZS JmK a připomněl jaká zásahová vozidla
se u šumických hasičů doposud vystřídala. Tím upozornil na význam obměny zásahového
vozidla za vysloužilou Tatru T 148. Modernizace vybavení zásahové techniky, stejně jako
nové zázemí, zcela jistě přispěje k posílení motivace členů jednotky SDH Viničné Šumice
věnovat se své bohulibé činnosti ve prospěch občanů naší obce a blízkého okolí.
Velitel jednotky SDH Viničné Šumice Lukáš Řiháček se ve svém vystoupení zaměřil
na porovnání kvalit starého a předávaného vozidla, včetně základních technických dat.
Nová Tatra má výkonnější motor, modernější nástavbu, silnější požární čerpadlo. Doveze
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na místo zásahu celkem 8200 litrů vody a 800 litrů pěnidla, což je o 1600 litrů vody více.
Pěnidlo nutné k hašení pěnou jsme doposud neměli. Také nástavba nové Tatry umožní
přepravovat veškeré základní hasičské vybavení na místo zásahu a navíc umožňuje dostatečně osvětlit místo zásahu v noci pomocí vestavěného osvětlovacího stožáru o výkonu
2000 W.
Po příjemných a povzbudivých slovech následovalo předání klíčů od Tatry 815. Klíč
byl symbolicky a velmi pěkně ztvárněn keramickou napodobeninou, kterou vyrobily děti
z keramického kroužku ZŠ Viničné Šumice. Jak se sluší na tak významnou událost, byl klíč
umístěn na dekorativní podložce, kterou pro obec ušila paní Ludmila Šafaříková. Ředitel
HZS JmK plk. Ing. Jiří Pelikán předal symbolicky klíč starostovi obce Josefu Drápalovi. Slavnostní předání završilo otevření lahve sektu s následným pokropením nové Tatry. Všichni
zúčastnění si společně připili na dobrou službu zásahového vozidla.
Na výraz úcty předal starosta obce hostům upomínkové předměty, které se vztahují
k naší obci. Velmi příjemné odpoledne pokračovalo v zázemí hasičské zbrojnice.
V neformálním duchu se příjemně povídalo nejen o předaném zásahovém vozidle, ale
také o dalších společných plánech šumických hasičů a obce Viničné Šumice.
Rád bych touto cestou poděkoval HZS Jihomoravského kraje za vstřícnost a podporu
požární ochrany v naší obci, všem hostům za jejich účast, starostovi Viničných Šumic a zastupitelům, členům zásahové jednotky a členům sboru dobrovolných hasičů Viničné Šumice za pomoc při organizaci setkání a zajištění pohoštění. Ředitelce, učitelkám a dětem
ZŠ Viničné Šumice za symbolické ztvárnění klíče, který bude v interiéru zbrojnice trvale
připomínat slavný den šumických hasičů.
Vážení a milí spoluobčané, zveme vás již nyní na slavnostní požehnání zásahového vozidla, které se uskuteční v červnu 2017, v rámci každoroční „Mše pod lipami“. Po slavnostním
aktu vám všem vozidlo prakticky předvedeme.
Na závěr mi dovolte jménem šumických hasičů popřát vám všem klidné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2017. Ať naši pomoc nikdy nepotřebujete.
Václav Kovář
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Věda nás baví také ve vyučování
Barvy v našem životě hrají velkou roli. V první třídě jsme si povídali o našich oblíbených
barvách a jak na nás působí jejich různé odstíny. S paní učitelkou Krejčovou jsme se zaměřili na základní barvy – žlutou, červenou a modrou. To bylo velké nadšení, když se nám podařila namíchat např. oranžáda, fotbalový trávník, purpurová barva či dokonce Coca Cola.
Dařilo se nám pracovat jako tým a společně jsme dali dohromady i barvy duhy. Ve druhém
a třetím ročníku nás paní učitelka formou pokusů seznámila s povrchovým napětím vody.
Pokusy byly velmi zajímavé a poučné, šlo nám to dobře. U nejstarších dětí zněla první otázka od paní učitelky: „Co je to podtlak?“ To jsme zjistili díky pokusům, spíše jsme se ujistili
a potvrdili jsme si, že se s podtlakem setkáváme v běžném životě. „Papiňák, přísavka, vysavač, ...když mamka zavařuje“. Byla to hodina „pod tlakem“, některé pokusy vyžadovaly větší
úsilí. Nakonec jsme dostali i ocenění za dobrou spolupráci v týmech.
Lesní cestou necestou, les a paseka
Děti se účastnily programu pro děti pod hlavičkou organizace Forest Stevardship Council
(FSC) u nás ve Viničných Šumicích. Mladší žáčci s paní lektorkou absolvovali výukový program, ve kterém si povídali o lese, hledali různé kartičky do skupinek, naslouchali zvukům
lesa, skládali puzzle a hledali rozdíly v obrázcích lesa. Starší děti se učily o lese, o dřevě,
o zodpovědném zacházení s přírodními zdroji. Názorně si ukázali, jak vypadá lesní hospodářství, co lesům škodí, jak se mají chovat správci lesa, a čeho si mají všímat návštěvníci.
Děti poznávaly nejen jednotlivé stromy, keře a další rostliny, ale seznámily se i s lýkožroutem a dalšími živočišnými obyvateli lesa. Program byl zajímavý, žáčci se učili o lese od lesa
samotného. Byl slunečný den, počasí nám tedy vyšlo a v lese bylo překrásně.
Letiště
Vypravili jsme se na brněnské letiště, abychom poznali, jak to na takovém letišti chodí. Kromě veřejných prostor, příletové a odletové haly, jsme nakoukli i na bezpečnostní kontrolu
zaměstnanců, k letištním hasičům, viděli jsme piloty a letušky. Prohlédli jsme si prostory
pro odbavení pilotů, kontrolní rám, opravnu letadel. Viděli jsme přistávat a vzlétat několik
větších i malých soukromých letadel, tankování letadla, výstup i nástup cestujících, letištní autobus i vykládku kufrů. Zaujal nás vzlet policejního vrtulníku s termovizí. A když nám
pan pilot z kabiny zamával, byli jsme v sedmém (leteckém) nebi. (Téměř všichni se chceme
stát piloty nebo letuškami.)
Divadlo Radost
Prvňáčci se druháky jeli na představení Tři čuníci.
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Sběr papíru
Děkujeme vám všem, kdo jste přinesli do kontejnerů před školou starý papír. Peníze, které
za sběr získáme, využíváme na nákup pomůcek a potřeb pro děti.
Prvňáci v knihovně
Máme ho! Cože to...? Konečně ten SLABIKÁŘ! Paní Puklová v nás rozpoznala již zkušené čtenáře a nejsme pro ni vůbec žádní „začátečníci“! Byla tak laskava a seznámila nás s tím, jak to
v knihovně chodí. Obdrželi jsme zasloužený slabikář, zápisníček pro čtenáře s pastelkami
a „Pohádkové prohlášení“, že se každý z nás stává členem velkého společenství čtenářů,
kteří mají rádi knihy a chovají se k nim vždy přátelsky. Do knihovny si zajdeme ještě v prosinci na čtenou pohádku.
Také starší děti navštívily naši novou knihovnu. Paní Puklová nás ochotně provedla jejími prostory, ukázala, kde jsou knihy s dětskou literaturou, řekla, jak se máme v knihovně
chovat. Nakonec nám přečetla pohádku O vlkovi, který měl sklerózu. Třeťáci si povídali o tom, jak vzniká kniha. Starší děti si vyslechly vyprávění o historii této instituce, která
je ve Viničných Šumicích téměř stoletá. Víte například, že první obecní knihovna sídlila
ve škole? Potom děti dostaly pár kvízových otázek a mohly se dosyta pokochat příjemným
prostředím a samozřejmě i knížkami. Děkujeme, paní Puklová!
Bubnohrátky
Malí bubeníci od prvního do třetího ročníku oživili studené podzimní dopoledne bubnohrátkami. Vyřádili se, vnímali rytmus, hudbu, zpěv, zvuky i tóny a také trošku relaxovali.
Archeopark Pálava
Vypravili jsme se na velmi zajímavé místo na Pálavě. V Pavlově vybudovali krásnou stavbu
se zajímavým obsahem – archeologickými památkami. V moderním interiéru si děti prohlédly nejen prehistorické artefakty, ale mohly se na interaktivních obrazovkách poučit,
jak vypadalo místo vykopávek od pravěku až po současnost, jaká zvířata a rostliny se zde
vyskytovaly a jak žili pravěcí obyvatelé Pálavy.
Sedmdesátníci ve škole
Uvítali jsme vzácnou návštěvu: sedmdesátníky, kteří před 65 léty chodili do šumické školky
a pak pokračovali od první do páté třídy také ve zdejší škole. Podle nich se škola změnila
k nepoznání, my jsme zase ochotně naslouchali, jak to tehdy ve škole chodilo, kde byla jaká
třída, byt pana ředitele, atd. Přejeme vám hodně zdraví a elánu do dalších dní a věříme, že
se zase někdy setkáme.
Návštěva technického muzea Brno
Vydali jsme se uličkou starých řemesel, ve které nám pan průvodce ukázal např. staré holičství, nožířství, potravinový krámek i starou hospodu. Stihli jsme si pohrát, snažili se nahléd-
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nout do světa nevidomých, nezapomenutelní byli dinosauři. Prostě spousta zajímavých
věcí a hrozně málo času. Návštěva do Technického muzea v Brně nám zabrala celé dopoledne, a přesto jsme neobjevili ani polovinu těch úžasných věcí, které muzeum ukrývá. Snad
se tam ještě někdy vypravíme, protože se nám tam velmi líbilo a odcházeli jsme jen neradi.
Jak jsme se učili programovat
Díky ochotě tatínka naší žákyně pana Benka (za podpory jeho zaměstnavatele firmy SAP)
jsme se mohli zapojit do projektu Evropský týden programování. Cílem kampaně je ukázat, že programování není jen záležitostí úzké skupiny odborníků, propagovat jej mezi lidmi a ukázat, že může posloužit k realizaci mnoha tvořivých nápadů. Statisíce dětí, rodičů,
učitelů a dalších zájemců se ve školách a na jiných místech v celé Evropě mohou zúčastnit
akcí, jejichž tématem je svět programování. Česko nezůstalo stranou! A škola ve Viničných
Šumicích teprve ne! Náš dopolední minikurz programování, původně plánovaný na čtyři
vyučovací hodiny, se protáhl. Jinak to nešlo. Tolik informací a tolik dovedností, které nás
pan Benek naučil, jsme doslova hltali. Vše jsme se pokusili na závěr kurzu aplikovat do finálního prográmku. Tím byla naše první počítačová hra. Děti byly nadšené! Mají možnost
pokračovat v tomto zajímavém počínání i nadále doma, s aplikací se pracuje na internetu.
Vystoupení malých muzikantů z kroužku fléten
Bylo nám ctí potěšit hrou na flétničky šumické jubilanty na jejich setkání 7. října v sokolovně.
V listopadu jsme hráli našim novým nejmladším občánkům na jejich slavnostním vítání
na obecním úřadě.
Pomáhali jsme rozsvítit vánoční strom. Naše děti trénovaly mnoho týdnů, aby u stromečku navodily tu správnou atmosféru. V posledních dnech před samotným vystoupením
to byla i hodina denně. Děti, děkujeme, byly jste báječné! Paní učitelky a muzikanti, vy
taky!!!
Zatím poslední akcí, na které děti vystoupily, byla výstava betlémů v šumické sokolovně.
Rádi se účastníme akcí, na kterých můžeme ostatní potěšit tím, co umíme.
Mikulášská nadílka
Stalo se již tradicí, že nejstarší děti si užijí mikulášskou nadílku u svých mladších spolužáků.
Slzičky letos nebyly, nebylo proč.
Šumíci a Vlčata vyhráli podzimní etapu MEA!
Cože? Co to? První a čtvrtá třída soutěží v Malé energetické akademii (MEA). Soutěž probíhá celý školní rok a právě skončila 1. (podzimní) etapa. Je to soutěž pro všechny, kteří se
zajímají o přírodu, nebojí se výzev a také chtějí zažít zábavu. V každé etapě je nachystáno
několik dílčích úkolů, které se bodují a na závěr etapy si soutěžní týmy, které dosáhly medailových pozic, mohou vybrat odměnu. Úkoly jsou různorodé – šifry, videokvízy, geocaching, pomoc přírodě, návštěva zajímavých míst nebo třeba podzimní etapový úkol – staň
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se opravářem. Někdy je to pěkná dřina, někdy zase velká zábava. Pěstujeme týmového
ducha, chuť se překonávat, učíme se hledat různá řešení a nevzdávat se. A jak vidíte, tak
to malým Šumíkům i odrostlejším Vlčatům docela jde. A tak nám, prosím, držte palce, ať se
nám daří i nadále.
M. Havlíčková, H. Kleisová, K. Konečná, M. Lerchová, O. Růžičková, K. Šujanová
Vážení a milí, dovolte mi, abych Vám i Vašim blízkým jménem všem zaměstnanců školy
popřála kouzelné prožití vánočních svátků plných pohody a pevné zdraví, hodně štěstí,
radosti, úspěchů a spokojenosti po celý další rok.

PROJEKT SRDCE S LÁSKOU
Naše škola se zapojila do projektu Srdce s láskou darované, který má za úkol potěšit znevýhodněné lidi. Rozhodli jsme se proto, že navštívíme seniory z Domova pokojného stáří
v Brně. Chtěli jsme je potěšit jemným slovem, laskavým pohledem a srdečným úsměvem,
proto děti vytvořily sbírku fotografií, které jsou milé dětským očím a které je vždy pohledem potěší. Z nich jsme vyrobili srdce a do každého srdíčka zapsali milé slovo pro naše
seniory, věnovali jsme jim také malé keramické srdce a spoustu dárků, které si děti doma
i za pomoci rodičů připravily. V adventu jsme se vydali do domova, abychom zazpívali a zahráli koledy, předali srdíčka s přáním a dárky. Děti byly v domově jako malí andílci přinášející potěšení v nelehké situaci. Jaké milé překvapení bylo, když jedna babička poznala
na fotografii v srdíčku svou kočičku! Nejedna slza ukápla seniorům, dětem i ostatním dospělým… Rozhodli jsme se na ně myslet po celý rok. Jsme vděční našim seniorům za to, že
se i díky nim můžeme mít tak dobře… Přejeme všem krásný nový rok!
Olga Růžičková
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Podzimní měsíce uběhly jako voda a už máme opět redakční uzávěrku Zpravodaje. Hlavou
mně pádí myšlenky, o čem budu psát, co jsme s dětmi zažily nového, s čím se se čtenáři
podělit? Tak posuďte sami…
O housence Růžence
O housence Růžence dětem vyprávěly lektorky z centra Alfadec. Děti si zopakovaly jména
domácích zvířat, vývoj motýla od vajíčka po dospělce. Vyprávění bylo zajímavé, s pěknými
aktivitami a hrami.
Lampionový průvod
Lampionový průvod se stal v naší obci tradicí. Koncem měsíce října se sejdou děti s rodiči
a lampiony u mateřské školy a prochází vesnicí. Před lety jsme chodili převážně s lampiony,
ve kterých hořely zapálené svíčky. Stávalo se, že lampion začal hořet a rodiče jej museli
hasit. V dnešní době se děti mohou pochlubit lampiony se žárovičkami ve tvaru zvířátek,
pohádkových bytostí a různých modelů. Procházku jsme ukončili na hřišti ohňostrojem.
Děkuji všem, kteří lampionový průvod připravovali, členkám kulturního výboru a panu
Mouralovi za odpálení ohňostroje.
Sběr papíru
V listopadu byl vyhodnocen sběr papíru, kterého se zúčastnila i naše mateřská škola. Děti
společně s rodiči nosili sběr do kontejneru u školy. Každý, kdo se zúčastnil, dostal odměnu.
Rozsvícení vánočního stromu
Děti se na vystoupení u vánočního stromu připravovaly velmi zodpovědně, učily se básničky a obě třídy se učily zazpívat Vánoční písničku. Měli jsme i generální zkoušku s doprovodem. Program dopadl velice dobře, děti vystoupily na jedničku. Všem děkujeme!
Výstava betlémů a perníčků
První adventní neděli jsme byli pozváni, abychom se zúčastnili vystoupení na výstavě betlémů
a perníčků. Děti se opět dobře připravily a zarecitovaly své verše bez zaváhání. Děti, děkujeme!
V pondělí jsme využili pozvání paní Anežky Drápalové a paní Jana Drápalové a šli jsme
se na výstavu znovu podívat. Děti měly za úkol, zjistit, jakých materiálů bylo při výrobě betlémů využito. Po zhlédnutí výstavy vyjmenovaly celou plejádu, žádný materiál nechyběl.
Děkujeme za příjemný zážitek!
Vánoce v uniformě
Děti a učitelky z mateřské školy se připojily k výzvě slečny Báry Smutné – Vánoce v uniformě. Cílem projektu bylo, potěšit vojáky sloužící o Vánocích v zahraničních misích, daleko
od svých rodin.
16
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Děti kreslily obrázky, vyráběly vánoční přáníčka. Paní ředitelka uvolnila peníze na zakoupení sladkostí české výroby, které by osladily vojákům vánoční službu. O spolupráci
jsem požádala i pana starostu, který do balíčku přidal několik reklamních předmětů. Přiložili jsme i knihu o obci.
Děti diktovaly dopis a krásně vyzdobily krabici, do které jsme dárky uložili.
Na návštěvu jsme pozvali slečnu Báru a její přátele studenty vojenské akademie v Brně,
kteří si s dětmi srdečně popovídali, předvedli dětem bojové prvky a společně si zacvičili.
Byla jsem velmi překvapená, jak děti reagovaly, nestyděly se a měly plno dotazů. Hlavně
kluci byli aktivní. V závěru setkání Martinka předala vojákům krabici s dárečky, která poputuje do Afganistánu.
Přejeme všem v uniformě klidné Vánoce a šťastný návrat domů.
Mikulášská nadílka
Ze setkání s Mikulášem a jeho sborem mají některé děti respekt, ale myslím si, že letos dopadlo vše dobře. Setkání bylo velice příjemné, děti si navzájem řekly verše, zazpívaly si
písničky. Vše se obešlo bez pláče, s úsměvem a radostí.
Děkujeme děvčatům a chlapcům a paní učitelkám ze základní školy za pěknou mikulášskou nadílku.
Na co se těšíme v novém roce
• Uvidíme pohádku
• Pojedeme na představení Broučci

• Zahrajeme si divadlo o třech králích
• Připravíme se na maškarní ples

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
přejeme vám krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, klid a příjemnou rodinnou
pohodu.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Viničné Šumice
Jana Vlčková
A jak to bylo na Mikuláše?
V krásných podzimních měsících jsme s dětmi ze třídy Papoušků na vycházkách sbírali zajímavé barevné listy. Některé dětem připomínaly zvířátka a některé dokonce čerty. A co
kdybychom si čerty z listů opravdu vyrobili? Když přišel svátek Mikuláše, vyzdobili jsme si
třídu čertíky z papíru, papírovými řetězy a na nástěnku v šatně jsme opravdu čerty z nasbíraných listů vytvořili. Děti si také vyrobily Mikuláše z papíru a jablíčka a už netrpělivě čekaly
na příchod Mikuláše a jeho pomocníků do naší školky. Někteří se těšili, někteří se trošku
obávali. Svátek Mikuláše pro nás připravili žáci 5.třídy ZŠ pod vedením paní učitelky Miriam Lerchové. Děti si pro ně připravily básničku o čertíkovi a písničku o Mikulášovi. Andílci
jim nadělili Mikulášskou nadílku. Nakonec jsme se s Mikulášem, čertíky a andílky rozloučili.
Lenka Šafaříková
17
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Pojď dál!
Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se
na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko
položené do jeslí. (Bible, Lukášovo evangelium, 2. kapitola, 15.–16. verš)
Všichni známe koledu Půjdem spolu do Betléma. Zpívá se v ní o tom, jak každý z účastněných předvede narozenému Ježíškovi svůj hudební um a přitom bude Ježíška „kolébati“.
Je to krásně poetické a všeobecně známe vyjádření osobní účasti na betlémských událostech. Nejen pastýři, nejen šumaři, ale každý z nás je letos opět osobně pozván, aby vstoupil
do Betléma – do chudé stáje, kde nocuje Svatá Rodina. Máme-li tam přijít v duchu zmíněné
koledy, tak nemusíme mít obavy: Každý z nás totiž něco umí! A tudíž každý z nás se může
svou jedinečnou osobitostí stát součástí živého Betléma. Pokud si to chcete už dopředu
vyzkoušet, můžete to učinit u slámového Betléma u nás v Pozořicích na Jezerách . Přijeďte se podívat! Tam nás betlémské postavy v nadživotní velikosti takřka obejmou, když
se octneme mezi nimi. Ale snad se příliš nedotknu tvůrců, když řeknu, že i tento Betlém je
jen nanečisto, jen „jako“. Ten skutečně živý Betlém se odehrává všude mezi námi – v našich
rodinách, na pracovištích, při setkání lidí… Všude tady se o letošních Vánocích narodí Ježíšek – chudý, bezbranný, plačící… Bude kolem něho chlívek? Na vnějším prostředí až tak
nezáleží; důležité je, jestli ho obklopíme láskou… Jestli ho skutečně najdeme a ztišíme se
před ním… Ježíška najdeme jen s pokorným srdcem a v touze ho najít… Nám, nám, narodil se! Přemýšlej, co pro něj právě tady a teď můžeš udělat a jak ho obdarovat…
Až tedy, milý poutníku, konečně dojdeš do „Betléma“, tak pozorně naslouchej! Maria
s Josefem ti řeknou: „Pojď dál!“ „Pojď dál“ vlastně znamená „Přistup blíž!“… Až přijdeš někam na návštěvu a uslyšíš: „Pojď dál,“ tak neváhej a vejdi! Znamená to, aby ses přiblížil.
A budeš-li ty sám hostit, řekni své návštěvě to samé; to Svatá Rodina u tebe hledá přístřeší
– možná jen na chvíli… Tak vejdi do tajemství Vánoc! Vejdi s otevřeným srdcem a s úžasem
dítěte! Přistup k jesličkám a přijmi radost, jakou logika tohoto světa nemůže dát! Pokoj Boží
ať pak v tobě zůstane i po celý příští rok!
P. Pavel Lacina, pozořický farář
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FOTKY ZE ŠKOLKY

Setkání s vojáky

Mikulášská nadílka ve školce

Sběr papíru

Přání pro vojáky
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FOTKY ZE ŠKOLY

Návštěva Technického muzea Brno

Návštěva Technického muzea Brno

Archeopark Pálava

Na návštěvě v knihovně

Bubnohrátky
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Staň se opravářem (MEA)

Věda nás baví

Mikulášská nadílka ve škole

Příprava na mikulášskou nadílku

Sedmdesátníci ve škole

Zpravodaj obce Viničné Šumice

Adventní oknohrátky

12. výstava betlémů a perníčků

Mladší přípravka oddílu kopané

Starší přípravka oddílu kopané

Vánoční výtvarná dílna

prosinec 2016

BOHOSLUŽBY V POZOŘICÍCH O VÁNOCÍCH 2016
sobota

24.12. Štědrý den

15.00
17.00
20.30
22.00

první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoničky
půlnoční mše sv. v Holubicích
půlnoční mše sv. („in nocte“)

neděle

25.12. Narození Páně

7.30
9.30
11.00

jitřní mše sv. („in aurora“)
slavnostní vánoční mše sv. („in die“)
mše sv. v Holubicích

pondělí 26.12. sv. Štěpána
7.30
9.30
11.00

mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích

úterý

27.12. sv. Jana

17.30

mše sv. s žehnáním vína

pátek

30.12. Svaté Rodiny

15.00
18.00

setkání u Boží muky v Sivicích
mše sv. s žehnáním manželů

sobota

31.12. sv. Silvestra

16.00
17.30

mše sv. v Holubicích
děkovná mše sv. za uplynulý rok

neděle

1. 1.

7.30
9.30
11.00

první novoroční mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích

Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie
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STŘÍPKY Z KNIHOVNY
V letošním roce byla vyhlášena soutěž „Knižní výzva 2016“ pro čtenáře do 14 let, registrované v naší knihovně. Nebyla to jednoduchá soutěž. V období od 1. února do 1. října měly děti
přečíst 5 knih podle jednotlivých kritérií a to: knihu, která má v názvu číslovku, knihu, která
má v názvu jméno, knihu s jednoslovným názvem, knihu, ve které hrdinou není člověk a konečně knihu pohádkovou. Do soutěže se přihlásilo celkem 16 dětí a 8 z nich splnilo všechna
uvedená kritéria a správně odpovědělo na tří kontrolní otázky, vztahující se k obsahu knih.
V pátek 25. listopadu se všech 8 výherců a jejich rodiče shromáždili v knihovně a starosta obce pan Josef Drápal a předsedkyně kulturní komise paní Jana Vlčková jim předali věcné ceny. A tak si Zorka Blaháková odnesla knihu Hurvínkova cesta do Tramtárie, Tomášek
Divácký Dětský ilustrovaný atlas světa, Andrejka Krupičková knihu Obrázky země, Eliška
Kunčáková Slavné stavby světa, Andrejka Muselíková a Michalka Šelleová knížky Letem
módním světem, Anička Svačinová knížku Hurvínkova nebesíčka a Martin Řežucha Atlas
strašidel. Všem osmi výhercům srdečně blahopřejeme !
Je vidět, že děti baví číst. V listopadu také proběhlo v knihovně pasování prvňáčků
na čtenáře. Prvňáčci obdrželi slabikář, zápisníček pro čtenáře s pastelkami a „Pohádkové
prohlášení“, že se každý stává členem velkého společenství čtenářů, kteří mají rádi knihy
a dobře s nimi zacházejí. Dozvěděli se proč vlastně existují knihovny a jak se v nich mají
chovat. Starší děti se na besedě v knihovně dozvěděly, jak se rodí knížka a jak mají ke knize
přistupovat, aby ji nezničily. Seznámily se s historií šumické knihovny a společně jsme řešili
otázku proč mluvíme česky. Děti se také procvičily v hádankách a malém literárním kvizu.
Těm nejmladším čtenářům můžeme nabídnout pohádkové příběhy z večerníčků, příběhy o Krtečkovi, příběhy Medvídka Pú, říkadla, pohádky o zvířátkách i klasické pohádky. Pro
nejmenší děti v knihovně probíhá akce „Čteme dětem“. S nápadem přišly maminky paní
Dudová a paní Duchoňová a tak od 1. listopadu jednou za 14 dní vždy v úterý od 16.30
hod. se střídáme ve čtení pohádek dětem od tří let.
Pro starší děti jsou v knihovně k půjčení dobrodružné i záhadné příběhy s dětskými
detektivy, dívčí romány, ale také komiksové příběhy Čtyřlístku, Tintinova dobrodružství,
Lucky Luke, Asterix a Obelix a jiné. A pro ty zvídavé máme v nabídce dětské encyklopedie,
publikace z oboru přírodních věd, botaniky, zoologie, zajímavosti z historie naší republiky
i světa, ale také z oblasti sportu, zábavy a her.
I pro dospělé čtenáře se v knihovně najde několik novinek, které je budou zajímat. Z naučné literatury jsou k dispozici encyklopedie nejenom všeobecné. Chcete znát odpovědi
i na ty nejzáludnější otázky, např. „Proč pračka žere ponožky“, nebo „Proč má pivo bílou
pěnu“? Vtipný a poučný text vysvětluje nejrůznější hádanky a přináší mnoho zajímavého
o věcech, o nichž se jinde nedočtete. Je možno se také pochlubit tituly z oblasti psychologie, filozofie, morálky a etiky, z náboženství, přírodních věd, také z užitých věd jako je lékařství, zahrádkářství, chovatelství, kuchařky, stavebnictví a výpočetní technika. Vyhovíme
i milovníkům cestování, umění, historie a sportu.
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Z beletrie uspokojíme jak milovníky českých i světových klasiků, tak milovníky historické literatury, románů ze současnosti, milovníky napětí, detektivek a dobrodružných příběhů, sci-fi, humoristických románů a romantických románů.
V knihovně si můžete půjčovat i časopisy. K vypůjčení nabízím Květy, Rytmus života,
Marianne, Flora, Domov, Zdraví, Lidé a země, Moje země, Příroda, Napsáno životem a pro
děti Čtyřlístek. K dispozici je také zdarma veřejný internet.
Nebudu tady vyjmenovávat jednotlivé tituly, ty si můžete zjistit a vybrat v on-line katalogu knihovny, který je na webových stránkách obce a také na webových stránkách obecní
knihovny na adrese www.knihovnavinicnesumice.wz.cz.
Knihovna je tady pro Vás, přijďte se podívat a vypůjčit si ze široké nabídky knih i časopisů.
Příjemné a klidné prožití svátečních dnů a co nejvíce štěstí a spokojenosti v Novém
roce přeje všem čtenářům vaše knihovnice
Zdenka Puklová

KNIŽNÍ VÝZVA 2017
Vyhlášení 2. ročníku soutěže pro čtenáře ve věku do 14 let,
registrované v Obecní knihovně Viničné Šumice (věk dosažený v roce 2017)
V období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 si
v knihovně vypůjčíte a přečtete 5 knih
podle uvedených kritérií
(1 kniha = 1 kritérium).
Kniha:
1. dobrodružná
2. detektivní
3. humorná
4. se zvířecím hrdinou
5. pohádková
Autora a titul knihy Vám při jejím vrácení
knihovnice zapíše do Vašeho registračního listu, který bude uložen v knihovně.

Příklad registračního listu
Jméno, příjmení, rok narození
kontakt: Šárka Maděrová, 2002,
smadera@seznam.cz
1) Arthur Ransome – Trosečníci z Vlaštovky
2) Enid Blyton – Hádanka dutého stromu
3) Jaroslav Foglar – Tábor smůly
4) Karel Čapek – Pudlenka
5) Marie Kubátová – Krkonošské pohádky

Knižní výzva končí 1. října 2017. Po tomto datu obdržíte e-mailem tři kontrolní otázky vztahující se k obsahu knih zapsaných ve Vašem registračním listu.
Z účastníků Knižní výzvy, kteří budou mít zcela vyplněný registrační list a správně odpoví na kontrolní otázky, bude v listopadu v knihovně vylosováno pět výherců cen.
Ceny – pěti vylosovaným výhercům věcné ceny v hodnotě 200,- Kč, ostatním účastníkům Knižní výzvy, kteří nebyli vylosováni, budou předány drobné dárky.
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ÚSPĚŠNÝ ROK JEDNOTKY SDH
Letošní rok pro jednotku SDH Viničné Šumice byl velmi úspěšný, na přelomu roku se celá
jednotka i s vybavením a technikou přestěhovala do prostorů nově vybudované víceúčelové budovy, kde mají velmi slušné zázemí jak jednotka, tak i sbor dobrovolných hasičů.
Oficiální otevření proběhlo 15. 5. 2016. První výjezd v tomto roce a zároveň i z nové budovy byl 27. 7. 2016, šlo o požár lesa v obci Sivice, další byl 4. 10. 2016 do obce Vitovice, zde
byl hlášen požár rodinného domu, jednotka vyjížděla v počtu 6-ti osob. Jako třetí a doposud poslední poplach nám byl vyhlášen 4. 12. 2016 a to do Pozořic, kde šlo o požár sklepa v rodinném domě, na tento výjezd se nás sešlo deset členů a již jsme vyjížděli s novou
cisternou, kterou obec získala bezúplatným převodem od HZS. Více informací uvádí Václav
Kovář v jeho článku.
Během roku se členové jednotky školí teoreticky jako např. první pomoc, kterou nám
vysvětlil Jan Paukert, který má vystudovanou zdravotnickou školu. Z praktických výcviků
šlo o zaškolení na novou cisternu, kde se členové jednotky seznamovali s novými ovládacími prvky, nově umíštěnými technickými prostředky a také například použítí vysokotlakého
zařízení, které většina z nás doposud neznali. Další z praktických výcviků proběhl na Školním a výcvikovém zařízení v Brně, kde nám odborně Mgr. Michal Kříž předvedl způsob
hašení požárů uvnitř budovy. Zde jsme měli možnost vyzkoušet si novější a modernější
dýchací přístroje Dräger, kteréma by jsme rádi do budoucna vybavili naši jednotku.
I v rámci školení jednotky jsme se letošní rok zůčastnili čtyř soutěží v okolí. Jako poslední soutěž, která se konala již po třetí v Sivicích pod názvem Memoriál Mirka Mazla, jsme
vybojovali 1. místo, o to větší radost to byla, když to bylo v den, kdy jsme oficiálně předávali
novou cisternu.
Aktuální počet členů jednotky je 17, členství u nás obnovil Lukáš Muselík a jako nováček
mezi nás přišel Václav Khůl. Během roku jsme hlavně díky stěhování, ale také na školení
a údržbě techniky strávili zhruba 480 hodin.
V příštích letech máme v plánu obnovit i druhé výjezdové vozidlo, jde o dopravní automobil Praga V3S, který momentálně slouží hlavně pro převoz posádky a přenosné požární
stříkačky, která slouži pro čerpání vody a také se používá na soutěžích. Ostatní vybavení
jako elektrocentrála, plovoucí a kalové čerpadlo, motorová řetězová pila a jiné nářadí, které
bylo v tomto vozidle uloženo, jsme díky velkému prostoru přesunuli na novou cisternu,
kde je to z hlediska výjezdu výhodnější.
Všem občanům přeji klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku hodně nejen
pracovních úspěchů.
Velitel jednotky SDH Viničné Šumice, Lukáš Řiháček
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FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
V podzimní části soutěže dosáhla starší přípravka výborného výsledku. Z 6-i mužstev obsadila 1. místo.
Z deseti utkání pouze jedno prohrála. Ostatní byla
vítězná. Nadělila soupeřům 69 branek a 27 gólů
inkasovala. Hráčský kádr tvoří V. Cabal, J. Čalkovský, M. Drápal, J. Drápal, J. Kohut, V. Kotlán, M. Řežucha, V. Svačina a M. Šelle. Trenéři F. Řežucha a R.
Cabal by přivítali i další hráče narozené v roce 2006
a 2007, neb se někdy stává, že není dostatek hráčů
na střídání. V zimním období trénují v sále sokolovny
v úterý a ve čtvrtek od 17,30 do 18,30 hod.
Mladší přípravka odehrála taktéž deset utkání a obsadila
podzimní bronzovou příčku. Šest utkání vyhrála, 80 branek vstřelila a 68 obdržela. Mužstvo tvoří D. Brtník, V. Cabal, M. Mikula, Š. Kříž, J. Palzer, M. Pokora, A. Slavíček, Š. Stejskal a V.
Tobiáš. I v této věkové kategorii 2008 a 2009 by bylo vhodné posílení mužstva. Hráči trénují
taktéž v sále sokolovny v úterý a čtvrtek od 16,30 do 17,30 hod.
Nejmladší přípravka je uskupení určené pro děti narozené v roce 2010, 2011, případně
2012. Děti trénují jako předchozí dvě starší skupiny na stejném místě a ve stejné dny, avšak
od 15,30 do 16,30 hod. I zde je místo pro další zájemce o fotbal. Zatím nehráli žádná soutěžní utkání. Záleží na nich a rodičích, zda v případě možnosti účastnit se na jaře turnajů
minipřípravek.
Je třeba poděkovat rodičům dětí, jež je podporují při pravidelném sportování. Jezdí
s nimi k utkání, nebo je doprovází na trénink a zase zpět. Nejde jen o to, že se děti hýbou.
Velice důležitá je účast dětí na dynamických a kontaktních aktivitách. Děti učí řešit situace
kontaktu, komunikaci a pozitivní hodnocení sebe sama. Jsou situace, které se nemusí vyskytovat ve škole, nebo v dalších mimoškolních aktivitách. Je velice povzbudivé vidět jak děti
sociálně rostou. Jsou jedinci, kteří při první návštěvě tréninku potřebují přítomnost rodiče.
A pokud překonají začáteční obtíže, tak jejich sebevědomí roste a jsou lépe připraveni.
Mojmír Ryška

CVIČENÍ
Od začátku listopadu byla nabídnuta přes členy fotbalové přípravky možnost dalšího sportovního využití. Jde o cvičení na sportovním nářadí a se sportovním náčiním. Zjednodušeně řečeno jde o cvičení všestrannosti bez orientace na nějaký konkrétní sport. Do prvního
cvičení se dostavilo patnáct dětí. Ve druhého cvičení jich bylo dvacet dva a k tomu ve značném věkovém rozsahu. Nebýt pomoci přítomných rodičů cvičení by asi zkolabovalo.
pokračování na následující straně
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Proto bylo cvičení rozděleno do dvou různých věkových skupin. Nikdo neurčoval, kdo má
kam chodit. Pouze bylo nastíněno, co se bude v jednotlivých cvičeních odehrávat. Obě cvičení se konají v pondělí v sále sokolovny. Starší, asi ročník 2009 až 2004 od 15,30 do 17 hod. Zde
se upřednostňuje cvičení na nářadí. Mladší, asi 2012 až 2010 od 17 do 17,55 hod. U této skupiny se klade důraz na základní pohybové dovednosti, spíše s náčiním než nářadím. Cvičení
je otevřeno všem, proto zde cvičí společně kluci i holky různé výkonnostní úrovně.
Větším počtům cvičení dětí a mládeže brání nedostatek dospělých pro celoroční pravidelnou práci s dětmi a mládeží. Jednota prakticky nemá pro děti cvičitele. Problematická je často čistota povrchu podlahy v sále. Ten slouží nejen ke cvičení, ale i zábavám,
oslavám a dalším akcím, které podlahu znehodnocují. Vybavení pro cvičení od dob, kdy
bylo běžné, že probíhalo týdně několik sokolských cvičení dětí od první třídy do juniorských let, se taktéž proměnilo. Byla odstraněna bradla, metací stůl, snížila se kvalita
drobného náčiní, především míčů a švihadel. Přibyly poškozené žíněnky, kotvení sítě
na volejbal a několik balíků nových karimatek. Uspořádání nářaďovny z devadesátých
let minulého století je překonané.
Sokol Viničné Šumice má značný prostor pro zlepšení nabídky pohybových aktivity školáků, kteří nemají vyhraněný zájem o kopanou jako jediné mimoškolní pravidelné sportování na obci.
Mojmír Ryška

VÝSLEDKY FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ
Podzim 2016 odehrál oddíl kopané domácí utkání v Pozořicích a umístění v tabulkách je
následující.
Mladší přípravka je v tabulce na 3. místě. Šest utkání vyhrála a čtyři prohrála, skóre 80:62
brankách a získala 18 bodů. Tabulka střelců: Viktor Cabal 42 branek, Adam Slavíček 16, Michael Pokora 11, Šimon Stejskal 3, Tobiáš Volek 2, Šimon Kříž 2, Jiří Palzer 2, Marek Mikula
1, Dominik Brtník 1.
Starší přípravka je v tabulce na 1. místě. Devět utkání vyhráli a jednou prohráli, skóre
69:27 brankách a získali 27 bodů. Tabulka střelců: Vojtěch Cabal 28 branek, Martin Řežucha
12, Vilém Kotlán 11, Jakub Drápal 6, Jan Kohut 4, Vojtěch Svačina 3, Martin Šelle 2, Jakub
Čalkovský 2, Viktor Cabal 1.
Starší žáci hrají na okrese Vyškov soutěž 7+1. V tabulce jsou na 7. místě. Dvě utkání vyhráli, jednou remizovali a pět utkání prohráli, skóre 17:32 a získali 7 bodů. Tabulka střelců:
Vojtěch Drápal 10 branek, Michal Andrysík 4, Bartoloměj Drápal 2, Ondřej Skřivánek 1.
Muži jsou v tabulce na 8. místě. Pět utkání vyhráli, jednou remizovali a sedm prohráli,
skóre 35:34 branek a získali 16 bodů. Tabulka střelců: Jan Barták 15 branek, Adam Sukovatý
6, Jakub Šebesta 4, Michal Šmerda 3, Roman Matěja 2, Jaroslav Hujňak 2, Marek Sukovatý
1, Pavel Balon 1.
Ladislav Šedý sekretáŕ oddílu kopané
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OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ MYSLIVECKÉHO
SPOLKU VINIČNÉ ŠUMICE – KOVALOVICE V 2016
Vážení spoluobčané.
opět se blíží konec roku a s ním také nejkrásnější svátky v roce. S koncem roku také
nastává čas k hodnocení uplynulého období, včetně příležitosti informovat krátce o celoroční činnosti mysliveckého spolku
Viničné Šumice – Kovalovice.
Jelikož jsme tuto zemi zdědili po našich předcích, kteří o ni
v dobré víře a s láskou pečovali
a v určitém stavu nám ji předali,
je stěžejním úkolem naší činnosti
starat se o přírodu tak, abychom ji
předali našim potomkům alespoň
v tak dobrém stavu, v jakém jsme ji
převzali. Tzn., se všemi druhy dříve,
tak hojné drobné zvěře (koroptev,
bažant, zajíc, divoký králík), která až
do konce minulého tisíciletí tvořila
páteř mysliveckého hospodaření
v polních honitbách. Proto těžiště
naší celoroční činnosti opět spočívalo ve snaze o zvýšení populací drobné zvěře v naší honitbě. Jelikož přes veškerou možnou péči z naší strany počty drobné zvěře v naší honitbě
neustále klesaly, vrátili jsme se před dvěma roky k nejvíce osvědčenému polodivokému
odchovu koroptví (viz. další článek), bažantů a divokých králíků. Zajíc je natolik specifický druh, že jeho polodivoký chov nelze zatím provádět. Zrekonstruovali jsme odchovnu
v lokalitě „Bahňák“, vyrobili jsme nové odchovné klece a v průběhu roku jsme odchovali
a do honitby vypustili 380 ks koroptví, 500 bažantů a 30 divokých králíků. I když toto vše
nás stojí nemalé náklady na finance a množství stráveného času na brigádách, bude i nadále tato činnost naší prioritou.
Jelikož se nám v tomto roce odchov poměrně vydařil je hlavní
odměnou nás všech slyšet v honitbě čiřikání koroptví a kodrcání bažantích kohoutů, případně
jejich spatření a pokochání se
krásou jejich různobarevného
opeření. Další naší činností stále
je postupná úprava jejich bioto29
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pů, zajištění krmiva pro zvěř na nadcházející zimní období a lov lišek a kun, které se v posledních dvou letech vyskytují v naší honitbě v nadměrném množství. V loňském roce jsme
jich ulovili 60, což je více než ulovených bažantů a zajíců dohromady. V rámci těchto aktivit
odpracovali naši členové během roku více než 1600 brigádnických hodin.
Z větších akcí nejraději vzpomínáme na neděli 12. června 2016, kdy náš myslivecký spolek ve spolupráci s obcí Kovalovice uspořádal v rámci měsíce června jako měsíce myslivosti, jako již každoročně, tradiční dětský den v areálu koupacího biotopu. Při této příležitosti
si děti mohly osvěžit své znalosti stromů, plemen psů i různých druhů zvěře, zastřílet si
z různých typů vzduchových zbraní a ochutnat myslivecký guláš z kančího masa. Jako obvykle se akce setkala se značným ohlasem ze strany veřejnosti a s živým zájmem ze strany
dětí. Dětského dne se zúčastnilo přes 100 dětí spolu se svými rodiči.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem ze srdce popřál klidné a pohodové svátky vánoční a hodně úspěchů, zdraví a pohody v roce 2017.
Za myslivecký spolek Ing. Luděk Šmerda, RNDr. Dáša Petrová

ZÁCHRANA KOROPTVE POLNÍ
V HONITBĚ VINIČNÉ ŠUMICE – KOVALOVICE
Koroptev polní (Perdix perdix), bývala v minulosti velice hojným ptákem našich polí a nejdůležitější drobnou zvěří, oblíbenou jak u myslivců, tak u zemědělců pro svou užitečnost,
protože její potravou jsou semena plevelů a hmyz. Mnoho lidí ani neví, jak vlastě koroptev
vypadá a myslí si, že je to samička od bažanta. Na rozdíl od něj žije více skrytým způsobem
života a v poli je velice nenápadná. Asi jste jich moc neviděli, protože poslední párek zmizel
z naší honitby v roce 2008.
Krajina před násilnou kolektivizací zemědělství koroptvím velice vyhovovala, neboť byla
rozdělena množstvím políček a mezí. Přesně takovou krajinu koroptve potřebují. Na rozdíl
od většiny hrabavých ptáků jsou koroptve monogamní, žijí v páru a společně odchovávají
kuřata. Po většinu roku žijí v rodinném hejnku, které se na jaře rozpadne, a ptáci si hledají
partnery mimo rodičovské hejnko. Párek si na jaře vybere svoje teritorium, které musí splňovat požadavky na potravu a možnost úkrytu před dravci. V současné krajině velkých holých lánů tento biotop hledá velice obtížně. Může využívat pouze okraje polí u polních cest
a mezí, kde je však často vyrušována lidmi. Pokud je nucena zahnízdit v obilném poli dále
od cesty nebo orientačních bodů (strom, sloupy el. vedení) stává se často, že své hnízdo
nedokáže najít. Koroptev snáší okolo patnácti vajec a na snůšce sedí 24 dnů. Při hnízdění je
velice citlivá na vyrušování a může se stát, že snůšku opustí a pokusí se založit hnízdo jinde,
ale již jen s polovičním počtem vajec. Pokud ani v tomto případě nemá štěstí, nehnízdí pár
toho roku vůbec, což je při průměrné délce života v přírodě pro koroptve fatální, protože
se díky predátorům jen málo ptáků dožije druhého roku. Také po celou dobu sezení na vejcích je slepička velice zranitelná i přesto, že ji kohoutek ve dne v noci hlídá. Při současném
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stavu lišek a kun se mu to jen málo kdy podaří. Vzhledem k tomu, že se většina mezí a cest
při scelování pozemků zaorala a zůstalo jen několik málo cest a svodnic s porostem staré
trávy, není pro lišky problém je každou noc prohledat. Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu, je téměř nemožné, aby ten takřka měsíc, liška hnízdící koroptev neobjevila. Pokud koroptev zahnízdí v husté vojtěšce, má sice větší naději, že ji liška nenajde, ale má bohužel
jistotu, že bude zničena i se snůškou během sklizně vojtěšky. Vidíte, že šance na přežití jsou
opravdu minimální a je to důvod, proč koroptve v naší krajině vyhynuly.
Osobně se nemůžu smířit s tím, že z naší krajiny vymizel další živočich. Možná vám to
nepřijde, protože naše obce navazují na krásné lesy, a když chceme do přírody, máme
možnost tam zajít. Do polí nás to na procházku moc netáhne, proč taky. V jarním období jsou pole krásně zelená, ale voní tam buď postřik anebo kejda a po žních se naše pole
změní na tři měsíce ve vyprahlou měsíční krajinu. Nedivím se, že tam krom lidí venčících
psy, nebo jezdců na koních, nikoho nepotkám. Myslím si, že i polní krajina má být místem
k životu a ne jen továrna na potraviny, bez ohledu na přírodu. Nejsem nijak zaujatý proti
zemědělcům, sám jsem vystudoval zemědělskou školu a vím, že je to podnikání jako každé
jiné a musí vytvářet zisk. Vím, že to také nemají jednoduché a mají spoustu svých problému, od výkupních cen až po sucha v posledních letech.
Myslím, že když tak intenzivně a bohužel bezohledně, krajinu využíváme, měli bychom
alespoň část, obhospodařovat trochu šetrněji a ponechat trochu prostoru živočichům, kteří ještě před pár lety byli v naší krajině běžní a dnes se stali vzácnými nebo vyhynuli úplně.
Nejedná se jen o koroptve, ale i další ptáky, jako je křepelka, strnad, stehlík, bramborníček,
ťuhýk, vrabec polní a skřivan, o drobné zvěři nemluvě.
Populace vrabce a skřivana se odhaduje na 15% stavu, který byl před dvaceti lety. Ostatní zmínění ptáci se zde vyskytují v počtu několika jedinců. Pokud nevytvoříme v krajině
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síť vhodných porostů a nezačneme se chovat k přírodě ohleduplně, za pár let neuslyšíme
zpívat ani toho skřivana.
Věřím, že se to nestane. Všichni vidíme, jak obce na svých pozemcích vysazují remízy
a v rámci pozemkových úprav snad ještě nějaké v krajině přibudou. Bylo by však potřeba
do krajiny zakomponovat i síť travních porostů s malými hloučky křovin, např. podél polních cest tak, aby nebránili provozu zemědělské mechanizace a obdělávání polí stroji. Ptáci
polní krajiny potřebují právě tento biotop. Vytvořením větrolamů a stromořadí podél cest
krajinu zlepšíme, ale těmto živočichům moc nepomůžeme, protože žijí na zemi a stromy
pro ně představují jisté nebezpečí. Je to jakoby se na vojtěškové pole dali berličky pro káňata, aby na poli vychytali hraboše. Stromy v polní krajině bez keřového lemu představují
pro dravce právě takové berličky, ze kterých pak snadno loví tyto ptáky. Stejně tak, jako
izolované remízy, jsou pro živočichy jakousi ekologickou pastí, kam se stahují predátoři.
Naše myslivecké sdružení nakoupilo několik pozemků, které využíváme ke zlepšení podmínek v krajině. V letošním roce je osejeme travními směskami, aby sloužili těmto ptákům
k hnízdění, úkrytu i potravě. Bohužel naše finanční možnosti neumožňují nákup dalších
pozemků, aby se situace nějak výrazně změnila a bylo možné tuto síť travních porostů
bez chemické ochrany vytvořit. Spoluprací s obecními úřady by se v rámci pozemkových
úprav, mohl tento stav změnit a tyto travní pásy podél cest vytvořit. Pokud by se někdo
z vás chtěl k tomuto projektu jakkoliv připojit, případně pronajmout část svého pozemku
k zatravnění, budeme za tuto pomoc velice rádi.
Snad se podaří rozšířit i spolupráci s firmou Bonagro Blažovice, a.s., která je na dobré
úrovni, ale je obtížné jednat o opatřeních, která pro ně znamenají zvýšení nákladů. Myslím,
že dotační tituly jako jsou protierozní pásy a zelené hnojení, by se určitě daly využít ve větší
míře a lépe, než je tomu dosud. Stačilo by jen zelené hnojení zaset dříve, než v posledním
týdnu před uplynutím termínu dotačního titulu, aby narostlo a plnilo účel, na který bylo
určeno a nesloužilo jen k získání dotace, jako takové.
Nyní k samotnému projektu reintrodukce (obnovení populace) koroptve v naší honitbě.
V roce 2014 jsme do honitby MS Vin. Šumice-Kovalovice a MS Sivice-Pozořice nakoupili
a vypustili 150 koroptví. Koroptve se v honitbě držely, ale velice trpěly ztrátami způsobenými predátory. I přesto asi třetina z vypuštěných koroptví přežila zimu a vytvořily párky.
Bohužel, hlavně z výše popsaných důvodů, žádný z párků neodchoval kuřata. I přes tento
nezdar jsme se rozhodli pokračovat v obnově populace koroptve v roce 2015 a nakoupili
jsme dalších 200 koroptvích kuřat, která byla po vyspění vypuštěna do honitby a i v roce
2016, kdy bylo odchováno a vypuštěno dalších 400 ks koroptví. Mladé koroptvičky jsme
vždy rozmístili po honitbě do vypouštěcích voliérek v rodinných skupinkách po třiceti kusech, hlavně do míst, kde přežily koroptve z loňského roku. Koroptve mají velice silný rodinný pud a rodiče, kteří nemají vlastní potomstvo se ujmou cizích, osiřelých mláďat. V několika
případech se nám to podařilo a hned druhý den byl u voliérky párek koroptví nebo samotný
kohoutek, který o slepičku přišel v průběhu hnízdění. Tento způsob vypouštění je nejlepší
z toho důvodu, že koroptev, která se kuřat ujme, přežila útoky predátorů, zná své území
a lépe dovede kuřata ochránit, než kdyby byla samotná, bez rodičů. Hejnka, pro která si ado32
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ptivní rodiče nepřišly, jsme vypustili tak, že po několika dnech aklimatizace jsme vypustili
polovinu ptáků z voliéry a druhou polovinu nechali zavřenou. Díky svému rodinnému pudu
koroptev hejno dobrovolně nikdy neopustí, takže vypuštěné koroptve prozkoumávaly okolí
a přitom se držely v doslechu svého hejnka a vracely se k voliérce. Po několika dnech jsme
voliérku pozvedli tak, aby i zbytek koroptví mohl ven, ale mohly se zase vracet do voliérky
pro krmivo a používat ji jako úkryt před dravci, hlavně motáky pochopy, kteří se zde v letních
měsících vyskytují ve velkém množství na tahu a koroptve loví. Proto jsme voliérky vylepšili
krytem z větví keřů, aby se cítily bezpečněji a dravci na ně nemohli. Jako ochranu před liškami jsme používali zapnuté rádio, abychom zabránili jejich nočním návštěvám. Věnovali
jsme se v maximální míře i samotnému lovu lišek, protože představují pro koroptve z řad
predátorů, největší problém. Byli jsme velice překvapeni, kolik lišek se v naší honitbě vyskytuje a jak je toto zvíře přemnoženo. V odborné literatuře se udává za optimální počet jedna
liška na 500 ha. V naší honitbě obvykle lovíme okolo dvanácti kusů této šelmy. V roce 2015
jsme se s ohledem na koroptve, začali věnovat tlumení této šelmy intenzivně, hlavně za pomocí živolovných pastí, které chycené zvíře nezraní (v případě chycení jiného živočicha jej
můžeme nezraněného pustit). Bylo až neuvěřitelné zjistit, kolik těchto šelem tu vlastně žije.
V loňském roce jsme tedy ulovili 35 lišek a 18 kun a bohužel nejde říci, že by se tato zvířata
u nás stala vzácnými. V přepočtu na výměru naší honitby je jedna ulovená liška na 25 ha, což
je 20 x víc, než je stav, při kterém by měla být zachována přírodní rovnováha. Navíc mnoho
lišek trpělo prašivinou, což opět poukazuje na přemnožení této šelmy, protože díky orální
vakcinaci lišky neredukuje vzteklina. Navíc, uvedené číslo je statistikou ulovených lišek, ne
jejich skutečného stavu. Tímto bych chtěl informovat veřejnost, abyste věnovali pozornost
svým psům, nenechávali je volně pobíhat a sledovali jejich srst, hlavně na zádech u kořene
ocasu a pokud tam začne pes podezřele línat, vyhledali veterinárního lékaře. Dále bych vás
chtěl požádat, abyste k pastem nechodili, pravidelně je kontrolujeme.
Obnovení populace koroptve polní v našem okolí je časově i finančně velice náročné.
Uvítáme všechny, kdo by nám chtěli jakkoliv pomoct nebo se k tomuto projektu připojit.
Těm ostatním děkuji za toleranci a ohleduplnost v přírodě, i za to, že se nám dosud žádné
vybavení neztratilo, ani nebylo poškozeno. Na majitele psů bych, touto cestou rád apeloval, aby měli na mysli, že ne jen jejich pes, ale i ostatní, volně žijící zvířata jsou taky živí tvorové, kteří cítí strach a nenechávali je volně pobíhat nebo na dlouhém vodítku prohledávat
porosty kolem cest. Argument, že váš pes zvířeti nic neudělá, je jen výmluva. Jak by se asi
váš pes cítil, kdyby ho pronásledovalo nějaké zvíře? Jistě by se vám to taky nelíbilo. Uvědomte si, že neudržované porosty podél cest jsou jediná místa pro život zvěře a neustálým
vyrušováním ohrožujeme jejich možnost vyvedení mláďat.
Děkujeme za to, že jste si tento článek přečetli a třeba se na naši polní krajinu podíváte
i trochu jinýma očima.
Pokud chcete vědět víc, podívejte se na www.koroptvicky.estranky.cz
Za MS Viničné Šumice-Kovalovice
Martin Kříž, Ing. Luděk Šmerda
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VILDENBERK –
NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY Z HISTORIE HRADU
Podle pramene Jan Josef Kovář: Nová zjištění na hradě Vildenberk, časopis Archeologica historica, 2013, zpracovali Mgr. Eliška Křížová (1. část) a Pavel Vrba (2. část).
V poslední době byly archeologickým výzkumem nově objevené úseky obvodové hradby
hradu Vildenberk. Také byla provedena revize písemných pramenů, a tak máme zatím nejúplnější přehled dějin bádání o tomto hradu, jehož součástí je i soupis dosavadní literatury
k této lokalitě.
Nová revize písemných pramenů se zaměřila na dějiny hradu s důrazem na rod pánů
z Vildenberka.
Zázemí hradu bylo původně asi zeměpanským majetkem (krále Václava II.), který na počátku 14. století přešel do rukou pánů z Vildenberka.
Hrad se poprvé připomíná v predikátu Půty z Videnberka, který v roce 1317 zpečetil
smlouvu českých šlechticů v čele s Jindřichem z Lipé s rakouským vévodou Fridrichem
proti králi Janu Lucemburskému. V papežské listině z roku 1318 vystupuje mezi českými pány na jednom z předních míst ještě jako Půta z Pozořic. Půta z Vildenberka/Pozořic
většinu vsí na vildenberském dominiu získal z rukou českého panovníka. Predikát podle
vsi a nikoliv podle hradu ukazuje na to, že Půta původně sídlil ve vsi a hrad byl zřejmě
novostavbou.
Kdo byl Půta, kterého nacházíme v pramenech mezi nejvýznamnějšími moravskými
šlechtici? Zde nám může pomoci erb a zkoumání majetku jeho synů. Stejný erb (od hlavy polcený štít) měli vladykové z Hrušek, jejichž vztah k Vildenberkům nejsou historikové
prozatím schopni doložit, a Matouš z Černé Hory s Protivou z Doubravice. O Matoušovi se
uvažuje, že byl Protivovým bratrem. Příbuzenskému vztahu nasvědčuje těsná blízkost jejich sídel (Černé Hory a Doubravice nad Svitavou) a stejné erbovní znamení.
Nabízí se další otázka. Kdo byl Protiva, jenž se r. 1293 psal po Doubravici? Bohatý
šlechtic, označen jako „comes“, což vyjadřuje jeho vysoké postavení. Zastával funkci moravského číšníka (při ceremoniálech obsluhoval moravského markraběte). Na základě indicií (shodný erb, obdobný význam v šlechtické obci) ho lze považovat za předka (otce?)
Půty z Vildenberka.
Půta měl pět synů: Půtu II., Pročka, Beneše, Ješka a Oldřicha. Oldřich se stal duchovním,
Beneš a Ješek zdědili statky na Severní Moravě rozšířené o Bouzov. Dědici vildenberského
panství se stali Půta II. a Proček. Panství si rozdělili na polovic. Půta II. měl 3 syny – Půtu III.,
Ješka a Mikšíka (člena rytířského řádu johanitů). Půta III. a Ješek prodali r. 1371 půl hradu s vesnicemi (Šumice, Pozořice, Kovalovice, Korolupy, Holubice, Čechyně, Kruh, Vítovice,
Velešovice a Hostěnice) moravskému markraběti Janu Jindřichovi (mladšímu bratru Krále
Karla IV.) za 2600 hřiven grošů.
Druhou polovinu hradu po Půtovi I. zdědil jeho syn Proček (r. 1350 již mrtvý). Proček měl
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syna Půtu Šaclara a dvě dcery. Manželkou Půty Šaclara byla Markéta s věnem 378 hřiven
grošů na Šumicích, Pozořicích a Čechyni. V roce 1371 prodává Půta Šaclar druhou polovinu
hradu s podíly na vesnicích rovněž markraběti Janu Jindřichovi. Roku 1379 Půta Šaclar již
nežije a vdova Markéta je vdaná za Erharta z Kunštátu.
Synem Půty Šaclara byl Tas z Vildenberka, doložený ještě r. 1409. Jeho sestra (po matce)
Markéta měla ještě r. 1406 věno 300 kop na Šumicích.
Po prodeji hradu vildenberská větev rodu ztrácí svůj význam a dožívá
v ústraní.
Po přeslici však můžeme potomky dále ještě sledovat od sestry
Půty II. Jitky v rodech z Pirkenšteja a z Kunštátu a v dceři Půty
Šaclara v rodech z Moravan, z Landštejna, Kropáček z Nevědomí, Podstatský z Prusinovic a Prakšický ze Zástřizl.
(2. část)
Půta Šaclar získal za prodej 1 700 hřiven, jeho bratranci
2 600 hřiven. Odlišná hodnota obou podílů byla dána
tím, že bratranci měli majetky navíc v Čechyni a Velešovicích, dále matka Půty Šaclara Klára převedla
své věno 350 hřiven švagru Beneši z Vildenberka.
Markrabě Jan Jindřich koupil panství
za 4 300 hřiven. U pozemkového majetku
se v tehdejší době počítalo s výnosem
desetiny ceny pozemkového majetku.
Příjem panství by vycházel na 430 hřiven ročně. Z doby existence hradu
nejsou údaje o hospodářských
záležitostech panství.

Nákres hradu Vildenberka
od ing. arch. Pavla Šimečka
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Počty usedlých při lánové vizitaci r. 1675
Usedlí
r. 1587

Příjmy
r. 1587

Obce

Počet
usedlostí
celkem

z toho
pusté

Velikost usedlosti
lán

pololán

čtvrtlán

podsedek

13

6

15

11

9

10

Hostěnice

9

50

128

Kovalovice

45

29

80

Pozořice

26

4

5

4

5

12

47

165

Šumice

47

9

8

8

4

27

24

13

396

9
16

Vítovice

19

2

5

2

5

7

Holubice
a Kruh

28

5

11

5

10

2

Velešovice

29

13

10

6

11

2

Čechyně

39 + 4
svobodné

10

9+4

21

5

4

celkem

246

59

65

52

55

74

Údaje o kupní ceně panství a jeho desetinovém ročním výnosu lze rámcově srovnat
s mladším údajem z urbáře panství pozorského z roku 1587 o výnosu z pěti vsí ve výši asi
396 kop. Výše platů poddaných zůstávala v tomto období stálá, taktéž rozsah obdělávané
půdy zůstával obdobný, docházelo jen k drobení půdního fondu.
Příjmy vrchnosti stoupaly i díky zvyšujícímu se počtu obyvatel, zvyšují se taktéž počty
podsedků. Podsedci jsou zmiňováni na panství již v kupní smlouvě roku 1371. Jejich počet
během následujících staletí vlivem válek i populačního růstu zřejmě kolísal.
Při srovnávání období pánů z Vildenberka a panství pozorského na konci 16. století je
nutno si uvědomit že kromě změn ve výši platů a růstu podsedků, musíme vzít do úvahy
i rozsah novověkého panství Pozořice, který se neshodoval již velikostí středověkého panství vildenberského. Dvě vesnice, asi malého významu, Mech a Korolupy, zanikly. V urbáři
se nevyskytují tři vildenberské vsi, které čítaly na 96 usedlostí, tedy necelou polovinu tehdejšího počtu usedlostí pozořického panství.
Částečné srovnání o velikosti jednotlivých vesnic bývalého panství nám poskytne až
lánová vizitace z r. 1675 (viz tabulka).
Severní hornatá část panství zřejmě sloužila k dobytkářství, na jižních svazích Drahanské vrchoviny se již ve 14. století pěstovalo víno. Ve všech větších vesnicích panství existovaly již ve středověku panské dvory, písemné doklady o nich chybí jen v Hostěnicich,
Kruhu a Velešovicích. Časté byly rybníky a mlýny, doložené bez udání konkrétní lokality
již v prodejních smlouvách z roku 1371. V 16. století jsou rybníky doloženy v Holubicích,
Koválovicích, Pozořicích, Velešovicích a Vítovicích, mlýny tehdy stály v Čechyni, Pozořicích,
Holubicích a Velešovicích.
36
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Závěrem tedy můžeme konstatovat, že srovnáním raně novověkých pramenů s údaji ze
středověku nám neumožňuje přesnou rekonstrukci stavu panství ve 14. století.

Erb rodu
Rod z Vildenberka měl stejné znamení jako rody
z Černé Hory a z Doubravice u Černé Hory. Štít
byl poltěný s hlavou, za klenot železný klobouk.
Vyobrazení znaku na hradě Bouzově je následující – pod černou hlavou červenostříbrně
polcený štít. Barvy znaků uvedených rodů dle
J. Pilňáčka (i M. Myslivečka) jsou neznámé, přičemž ve Staromoravských rodech polcení spíše
odpovídá obrácenému pořadí barev než jak je
tomu na hradě Bouzov, které se již v místě vžilo
a je spojováno nadále s tímto rodem.
Pavel Vrba

foto Pavel Vrba

Erb rodu z hradu Bouzov

FACEBOOKOVÝ PROFIL ŽIVOT V ŠUMICÍCH
Na podzim 2016 vznikl facebookový profil Život v Šumicích – jedná se o stránku s informacemi o životě ve Viničných Šumicích: akce všech zájmových skupin (sokol, hody, hasiči, obec,
ZŠ a MŠ). Je zde možnost sdílet jednoduše a rychle aktuální témata, události a momenty
z života naší obce a další. Budeme rádi za jakékoliv vaše náměty, připomínky a příspěvky.
Administrátoři Petr Marek a Pavel Kříž

facebook.com/vinicnesumice
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OPĚT JSOU TU VÁNOCE
Krásné a pohodové dny všem a žádné padání na ústa pod tíhou toho co jste si sami
na sebe naložili stihnout do Štědrého dne. Pamatujte! Domácnost má být tak čistá, aby
byla zdravá a tak špinavá, aby byla šťastná. Dejte si občas nohy na stůl, do ruky svařák nebo
kávu a nedělejte vůbec nic půl hodiny. Myslete třeba na zasněženou krajinu.
Pak se vám nebude zdát, že je ještě tolik práce. Zklidníte se a uvolníte. Týká se to jen žen.
Muži mají ty zásadnější starosti třeba jestli vyhraje Kometa nebo ne a nějaká neumytá okna
jsou jim šumafuk. Mně se ale zdá, že čím mi přibývá těch křížků, tím jsou ty Vánoce častěji.
Já se ale na štěstí nemusím stresovat jestli všechno stihnu. Já vlastně nic nemusím. Nekladu si žádné termíny, ale přiznávám že ten vánoční úklid dělám. Chci mít ten krásný pocit
z voňavého bytu, z vůně cukroví, z vůně jehličí a blikajících svíček. To k Vánocům nezbytně
patří. Jen jedno už nedělám. Dárky pro moje nejbližší už neschovávám. Nejen že nemusím,
ale já bych je už nikdy nenašla což se mi ostatně stávalo i dříve často. Tak vám všem přeji
hezké pohodové svátky. Pohodu nevytvoří drahé dárky, ale pohodu si musíme vzájemně
vytvořit sami a někdy je to fuška. Tak se snažme. Pěkné Vánoce vám všem.
Ludmila Pospíšilová

CO, KDY, KDE…
10. 12.

17. 12.

Vánoční výtvarná dílna

24. 12.

Setkání na návsi u zvoničky

Slavnostní předání vozidla
jednotce SDH

27. 12.

Vánoční turnaj v nohejbale

Večer písní Petra Pololáníka
v Pozořicích na Orlovně

7. 1.

Tříkrálová sbírka

28. 1.

Obecní ples

11. 2.

Maškarní ples

12. 2.

Dětský maškarní ples

Petr Pololáník byl učitel v Sivicích, který před
10 lety tragicky zemřel.
Složil spousty písní, které nás osloví i dnes a jeho
melodie jsou příjemné.
Kapela NaNoc chce písně Petra Pololáníka lidem
připomenout. Několik písní je vánočních a jedna
z nich na Pozořicku již téměř zlidověla, hrajeme
a zpíváme ji každý rok i v Šumicích u Betléma.
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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.
Tuto unikátní tradici, kterou nemá pravděpodobně žádná obec v okolí, založila paní Daniela Drápalová před sedmi lety. My jsme jí za tento nápad s dětmi
moc vděční a každoročně se těšíme, kdo dříve poodhalí další dílek adventu.
Po loňské přetržce je číslování obnoveno, a aby
měly děti čas najít všechna čísla, budou rozsvícena
do Tří králů.
Na naší zvoničce se rozsvítí číslo 24 na Štědrý den.
Přejeme krásné adventní rozjímání
Alena Cabalová a Magdaléna Svačinová

Koupím domek se zahrádkou do 40 km
od Brna. Opravy nevadí. Nabídněte prosím.

Tel.: 604 522 895
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
Proč je doporučováno při opravách používat originální náhradní díly.
Když kupujete nový automobil, obvykle se rozhodujete podle několika, na první pohled
zřejmých, kritérií. Často sem patří bezpečnost, kvalita, cena, komfort, dynamické vlastnosti
nebo spotřeba paliva. Podle čeho se však orientovat ve chvíli, kdy se rozhodujete o koupi
náhradního dílu pro svůj vůz?
Náklady, které musíte vynaložit na jeden náhradní díl, se v žádném případě neshodují
s čistými pořizovacími náklady. Teprve započtení trvanlivosti a dopadu na jiné díly a jejich
poškození dělají cenu kompletní. Originální díly se oproti neoriginálním kopiím liší svou
bezpečností, přesností, kvalitou materiálu, dostupností a splňují požadavky nezbytné pro
bezporuchovou a bezchybnou funkci vozu:
1) brzdové destičky – na kvalitě, provozní spolehlivosti a účinnosti brzd závisí životy cestujících
2) tlumiče pérování – špatné tlumiče prodlužují brzdnou dráhu vašeho vozu
3) tlumiče výfuků – na parametry originálního tlumiče výfuků jsou nastaveny údaje v řídicí
jednotce motoru
4) karoserie – z dosažených výsledků testů vyplynulo, že originální díly mají více než dvojnásobnou průměrnou tloušťku systému povrchové úpravy oproti náhradním dílům jiných dodavatelů
5) vzduchové a olejové ﬁltry – nežádoucím výsledkem použití nekvalitních filtrů může
být poškození motoru, snížení životnosti, zhoršení výkonových a emisních parametrů
a může dojít až k zadření motoru
6) stěrače – zajišťují za nepříznivého počasí dobrý výhled z vozu a umožňují tak bezpečnou jízdu
Při nákupu náhradních dílů nezapomeňte ani na to, že výměna vyžaduje nejen práci technika a čas potřebný k výměně dílů, ale také Váš čas, který musíte věnovat jízdě do servisu.
Nízká cena se tak velmi brzy projeví jako dražší a dokonce nebezpečnější varianta. Příkladem takové situace je montáž levných kopií, v důsledku které vzniknou škody na jiných dílech vozu. Nelícující díly, vadný nebo nevhodný materiál, nezvyšují pouze náklady na opravy a provoz vozidla, ale mohou zvyšovat i riziko nehody.
Pokud sázíte na originální náhradní díly, počítáte správně.
Příště se dozvíte, že správnou údržbou pneumatik ušetříte peníze.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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