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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v letošních jarních měsících se naštěstí nepotvrdily předpovědi tropických veder a extrémního sucha, počasí bylo spíše chladnější s dostatkem dešťových srážek a kromě květnových mrazů si zahrádkáři, zemědělci a vinaři prozatím stěžovat nemusí.
V neděli 15. května 2016 se uskutečnilo slavnostní otevření víceúčelové budovy za účasti náměstka hejtmana JMK a senátora pana Ing. Stanislava Juránka, poslance parlamentu
ČR, pana Ing. arch. Jaroslava Klašky, dále byli přítomni zástupci Hasičského záchranného
sboru JMK, starostové okolních obcí, pan farář Pavel Lacina a další hosté.
Celá akce se velmi vydařila a děkuji všem, kteří se na náročné přípravě oslavy podíleli
nebo se jí zúčastnili. Především děkuji kulturnímu výboru, zastupitelům, členkám a členům
SDH Viničné Šumice, účinkujícím, paní Hance Volkové a jejímu souboru, Adamovi Drápalovi a Karolíně Vystavělové. Děkuji také dětem, paním učitelkám a paní ředitelce ze Základní školy Viničné Šumice za významnou pomoc při stěhování knihovny a výzdobě nových
prostor obrázky. Knihovnici paní Zdeně Puklové a členkám Věrné gardy patří poděkování
za velké úsilí při zařazování a uspořádání knih do regálů a zprovoznění nové knihovny.
Stejně jako v minulých letech i letos jsme žádali o dotace z rozpočtu JMK a uvádím ty již
schválené a poskytnuté. Prostřednictvím Mikroregionu Roketnice jsme získali 200 000 Kč
na informační tabule pro 9 obcí. Na víceúčelovou budovu nám byla poskytnuta dotace
200 000 Kč, vybavení knihovny 50 000 Kč, vybavení jednotky SDH 70 000 Kč, rekonstrukce
hrací plochy fotbalového hřiště 200 000 Kč.
Dále připravujeme žádost o dotaci na nástavbu základní školy v půdní části západního
křídla pro podzimní výzvu z integrovaného regionálního operačního programu IROP, žádost o dotaci ze státního fondu životního prostředí SFŽP na sběrný dvůr a plastové zahradní kompostéry do každého domu.
Kompostéry slouží ke zrychlení kompostování a lze v nich zužitkovat podstatnou část
odpadu z domácnosti i zahrady, snížit tím náklady na odvoz bioodpadů a významně se podílet při řešení problematiky hospodaření s odpady. Navíc je výsledným produktem kvalitní hnojivo, použitelné znovu na zahradě.
Uvnitř tohoto výtisku zpravodaje je vložen anketní lístek, který po vyplnění a doručení
na obecní úřad slouží jako závazná objednávka. Poskytnutí kompostérů do domácností je
zcela bezplatné a předpokládáme, že se uskuteční v podzimních měsících.
V posledním dubnovém dni proběhl už druhý ročních šumického pálení čarodějnic.
Účast čarodějek i návštěvníků na hřišti Pod lesem byla stejně jako v minulém roce vysoká
a k dobré náladě přispěla i skupina Experiment. Chci poděkovat nohejbalistům za zvládnutý nápor ve stánku a všem pořadatelům i čarodějkám za účast.
pokračování na následující straně
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Stejně úspěšný byl i Pohádkový les pořádaný mateřskou školou. Velká účast rodičů
s dětmi místních i přespolních svědčí o velké oblibě této akce. Děkuji za uspořádání paní
Janě Vlčkové, Lence Šafaříkové a všem pohádkovým bytostem za obětavost.
Poděkování patří i všem občanům za údržbu obecních zelených ploch přiléhajících
k soukromým nemovitostem, předzahrádek a skalek, zvláště paní Marii Zahradníkové,
Anežce Drápalové, Ludmile Šafaříkové a Ludmile Nedorostkové.
Za pár dnů bude konec června a všichni žáčci a školáci (asi i paní učitelky) už se nemohou dočkat prázdnin. I my ostatní se už těšíme na dovolenou, a tak bych moc přál všem
o prázdninách krásné počasí a jen samé příjemné zážitky.
Josef Drápal, starosta obce

INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 2/2016 ze dne 23. 3. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1119/2 o výměře 138 m2 v k. ú. Vin, Šumice
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p. č.
1221/22 v k. ú. Viničné Šumice pro provedení stavby plynárenského zařízení „Přeložka
NTL přípojky pro pekárnu na pozemku p. č. 1143/1 v k. ú. Viničné Šumice“, mezi RWE
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, jako budoucí oprávněný, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný.
dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, na základě
§ 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 48 odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi Obcí Viničné Šumice
a Obcí Kovalovice.
pořízení územní studie pro lokalitu Z14 Loutořeč podle změny č. IV územního plánu
Viničné Šumice v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 30 stavebního zákona.
zadání územní studie lokalita Jezviny, k. ú. Viničné Šumice za účelem pořízení územní
studie Jezviny, podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) v souladu s § 30 odst. 2 stavebního zákona.
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 abytí vlastnického práva k níže uvedeným pamětním křížům umístěným v k. ú. Vin
ničné Šumice. Hodnota převáděného majetku je stanovena znaleckým posudkem
č. 2137/45/2016, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a umístění majetku je blíže
specifikováno v situačním plánku, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
1. Barokní kříž z roku 1770 – u zvoničky se nachází na pozemku parc. č. 677/1 v k. ú.
Viničné Šumice
2. Kříž u školy se nachází na pozemku parc. č. 83 v k. ú. Viničné Šumice
3. Kříž Michala Svobody – u Bonagra se nachází na pozemku parc. č. 1781/62 v k. ú. Viničné Šumice
4. Kříž z roku 1825 – Psénky se nachází na pozemku parc. č. 323/1 v k. ú. Viničné Šumice
5. Kříž Jana Havíře – u Vítovic se nachází na pozemku parc. č. 1171 v k. ú. Viničné Šumice
6. Kříž obnovený v roce 1910 – Hloušek se nachází v depozitu v k. ú. Viničné Šumice
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330036496/001 na obecních pozemcích
p. č. 1861/31, 1861/38 a 1861/82 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční
soustavy – kabelové vedení NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN Kaňa“
mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako oprávněná.
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330036499/001 na obecních pozemcích
p. č. 138 a 1817 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, skříně SS100, pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp. NN Obec par.
č. 1815“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 3/2016 ze dne 18. 5. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
smlouvu č.: 1030027329/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p. č. 1455 a 1456 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, kabel. smyčka NN Rajtar“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN,
skříň SS200/NK, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Garstnera 2151/6, České Budějovice, jako
budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný.
smlouvu č.: 1030028973/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p. č. 1680 a 1690/7 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, příp. NN sběrný dvůr Obec“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN,
skříň SS200/NK, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Garstnera 2151/6, České Budějovice, jako
budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný.
smlouvu č.: 1030025231/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p. č. 1907/1 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
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kabel NN Hřebíček“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Garstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí oprávněná, a obcí
Viničné Šumice, jako budoucí povinný.
smlouvu o zřízení služebnosti na parcele p. č. 138 a parc. č. 1819 v k. ú. Viničné Šumice
pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „16010-031654 053215 Admin. centrum Viničné Šumice_MK“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí Viničné Šumice,
jako obtížený.
zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 1468/3 o výměře 19 m2 a části obecního pozemku p. č. 1470/1 o výměře 32,2 m2 v k. ú. Viničné Šumice.
zveřejnění záměru o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p. č. 1470/1 v k. ú.
Viničné Šumice. Rozsah věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení – cca 98,1 m2.
obnovení částí obecních polních cest na parcele p. č. 1684/18 a 1684/34.
řádnou účetní závěrku obce Viničné Šumice za rok 2015.
řádnou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2015.
převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ V.Š. za rok
2015 ve výši 135.012,76,16Kč do rezervního fondu organizace.
rozpočtové opatření č.2/2016.
poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice, SDH Viničné Šumice a Římskokatolická farnost Pozořice.
veřejnoprání smlouvu na poskytnutí dotace pro TJ Sokol, SDH Viničné Šumice a Římskokatolická farnost Pozořice.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč na dodávku a montáž vybavení knihovny ve Viničných Šumicích.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 18 400 Kč na nákup vybavení včelařského kroužku.
smlouvu č. 036568/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomor. kraje ve výši
70 000 Kč na „Doplnění výstroje a výzbroje a oprava požární techniky“.
smlouvu č. 036567/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
200 000 Kč na „Novostavbu víceúčelového objektu (požární zbrojnice, technické služby,
knihovna) ve Viničných Šumicích“.
smlouvu o právu provést stavbu v rámci akce „Terénní schodiště a místo pro přecházení
u autobusové zastávky p. č. 237/2 Viničné Šumice“.
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2011 na vypracování územního plánu obce
Viničné Šumice, se zhotovitelem Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.
záměr výstavby a vypracování projektové dokumentace pro umístění nástavby v půdním
prostoru nad západním křídlem Základní školy a Mateřské školy ve Viničných Šumicích.
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Analýza dotazníkového šetření
Obec Viničné Šumice
A. Údaje o respondentovi
V dotazníkovém šetření „Jak se žije v obci Viničné Šumice“ byli osloveni občané s trvalým pobytem v obci a starší 18 let – tj. celkem 1020 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 325 respondentů, návratnost dotazníků tedy představuje 31,9 %.
Na dotazník odpovídali zejména respondenti ve střední věkové kategorii (31–50 let –
119). Většina respondentů ve Viničných Šumicích žije od narození (136), další početnou
skupinou jsou dále ti, kteří se do obce přistěhovali v dospělosti, a to více než před 5 lety
(132). Přistěhovaní v posledních pěti letech (33) a v dětství (21). Z hlediska vzdělání jsou
nejvíce zastoupeni respondenti se středním odborným vzděláním (106), následně se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou (98), vysokoškolským vzděláním (73) a základním (35).

B. Veřejná správa
Pět otázek, u kterých si respondenti měli vybrat z těchto možností: ano, spíše ano,
spíše ne, ne, nevím nebo bez odpovědi
Veřejná správa – shrnutí
Občané jsou s činností a fungováním veřejné správy poměrně velmi spokojeni, zejména
pak s prací úředníků (95,7 % spokojeno/spíše spokojeno) a provozní dobou úřadu (89,5 %
spokojeno/spíše spokojeno). Necelých 85 % respondentů je rovněž spokojeno s informacemi týkajícími se hospodaření obce. S přístupem zastupitelů k řešení problémů je spokojeno/spíše spokojeno 72,9 % dotazovaných. Jako zdroj informací o dění v obci občané
nejvíce využívají zpravodaj (91,7 % často/občas) a hlášení rozhlasu (85,9 % často/občas),
nejméně pak zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv. Tyto zdroje informací hodnotí
jako kvalitní, na druhou stranu se objevilo několik výtek, které se týkaly špatné slyšitelnosti
rozhlasu, k hlášení dochází v době, kdy je většina občanů v práci, a proto žádají o umístění
informací na webové stránky obce ad. ; hlášení by mělo být v pozdějších hodinách

C. Životní prostředí
Otázky se týkaly Třídění a ukládání odpadů, zájmu o umístnění kompostérů do domácností, spokojenost s údržbou veřejné zeleně, ovzduší, hlukem.
Ke dvěma otázkám měli napsat své připomínky.

pokračování na následující straně
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Náměty a připomínky k odpadům:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 84 (25,8 %) respondentů. Nejčastěji jako nedostatek
vnímají málo kontejnerů, především na bioodpad a plasty, popř. žádají alespoň o častější
svoz těchto dvou složek odpadu z důvodu jejich rychlé naplněnosti. Dále respondenti vnímají jako nedostatek chybějící sběrný dvůr v obci a poukazují na potřebnost rozmístění
více košů na odpadky po obci.
Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí vás trápí?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 142 (43,7 %) respondentů. Zásadní problém většina
dotazovaných spatřuje v pálení odpadků a trávy, s nímž je spojován i další problém, a to
zápach pocházející jak z pálení, tak si občané stěžovali i na zápach z močůvky a fekálií ze
ZD, popř. dalších zemědělských statků. Nespokojenost dále projevili v souvislosti s hlukem, kdy jako původce byla označena dálnice, sekačky a další stroje fungujících v neděli
či o svátcích a též průlet letadel. Jako další problémy pak občané uváděli špatnou údržbu
zeleně a nedostatek odpočinkových ploch, problematiku vodních toků, provoz na silnicích
a nedodržování povolené rychlosti a též nevyhovující čistota určitých míst a psí exkrementy, které po svých mazlíčcích majitelé neuklízí.
Životní prostředí – shrnutí
Z dotazníkového šetření vyplynul zájem občanů o třídění odpadů, nejvíce se pak v obci
vytřídí plasty, sklo, papír a elektrospotřebiče. Mezi nejméně tříděné složky pak patří hliník a baterie. Občané by v obci uvítali více kontejnerů především na plasty a bioodpad, ale
i na další složky odpadu, popř. častější svoz tříděných složek odpadu, jelikož z dotazníků
vyplynula častá přeplněnost kontejnerů. Problémem zůstává pálení odpadků a trávy, což
je nejčastěji uváděná připomínka z oblasti životního prostředí. Druhým je pak zápach ze
ZD a dalších zemědělských usedlostí. Pálení a zápach mají mimo jiné dopad také na kvalitu ovzduší, se kterým je však nespokojena jen ¼ respondentů, 68,9 % nemá větší výhrady
(je spokojeno/spíše spokojeno). S údržbou veřejné zeleně je spokojeno/spíše spokojeno
80,6 % respondentů, jak vyplývá výše z grafu č. 10, avšak občané poukazovali na nedostatečnou údržbu veřejné zeleně a též kácení v otázce 14. Již méně vyhovující se respondentům jeví hluková zátěž. Tento problém občané uváděli též v otázce 14 a zdůvodňovali to
relativní blízkostí dálnice, průletem letadel ad. Se stavem vodních toků je spokojeno/spíše
spokojeno 58,5 % respondentů a naopak nespokojeno/spíše nespokojeno 20 %. Mezi připomínkami se objevil nevyhovující stav koryt vodních toků a problémy s vodou v důsledku provedené kanalizace či vypouštění odpadních vod do vodotečí.
Co se týče sběru biologicky rozložitelného odpadu, většina respondentů (79,7 %) vyjádřila spokojenost, avšak na otázku zda by občané měli zájem o umístění kompostérů
do každé domácnosti, se polovina vyjádřila záporně. Dá se tudíž předpokládat, že občané
kompostují doma sami na zahradách ad.
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D. Územní rozvoj a infrastruktura
Otázky se týkaly se znalostí územního plánu, spokojeností s odpočinkovými zónami, dětskými hřišti, inženýrskými sítěmi, chodníky, veřejnou dopravou, parkováním
v obci.
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 118 (36,3 %) respondentů. Občané nejkritičtěji
pohlížejí na nedodržování rychlosti, které je spojeno s nebezpečím na silnicích. K tomu též
přispívá nedostatek parkovacích ploch, kdy respondenti jako druhou nejčastější věc uváděli zaparkovaná auta na komunikacích či na chodnících, jež nebezpečí v důsledku provozu ještě zvyšuje. Dále byly připomínky též k nevyhovujícímu stavu nebo nedostatečné
údržbě silnic a chodníků, k chybějícím dopravně bezpečnostním prvkům v podobě retardérů, přechodů, radarů a značení. Problematickou vidí respondenti i situaci dětských hřišť.
Územní rozvoj a infrastruktura – shrnutí
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů územní plán obce
vůbec nezná. Na dotaz podpory další výstavby se jich nejvíce (50 %) přiklání k variantě využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě.
Co se týče infrastruktury, občané jsou nejvíce spokojeni s fungující veřejnou dopravou
(89,8 % spokojeno/spíše spokojeno). Respondenti dále velmi kladně hodnotí stav inženýrských sítí (85,5 % spokojeno/spíše spokojeno). Se stavem dětských hřišť (64,6 % spokojeno/
spíše spokojeno) a chodníků (66,2 % spokojeno/spíše spokojeno) je také relativně spokojena velká část dotazovaných. Vyskytlo se však několik připomínek v otevřené otázce k nedostatku dětských hřišť, jejich kvalitě a chybějícím prvkům a u chodníků a komunikací byla
nejčastěji kritizována jejich špatná údržba v zimním období, popř. jejich nevyhovující stav
či úplná absence. Nižší spokojenost pak respondenti uváděli s odpočinkovými zónami, kdy
jim chybí v obci více laviček a upravené parky (59,1 % spokojeno/spíše spokojeno). Nízkou
spokojenost pak projevili respondenti v souvislosti s parkováním (58,2 % spokojeno/spíše
spokojeno), kdy je v obci nedostatek parkovacích ploch a auta jsou odstavena na chodnících a komunikacích, což ve spojení s provozem na silnicích (55,7 % spokojeno/spíše spokojeno) a nedodržováním povolené rychlosti má vliv na celkové nebezpečí na vozovce (též
chybí dopravně-bezpečnostní prvky, jak vyplynulo z otevřené otázky výše).

E. Život v obci
Otázky se týkaly: hodnocení kulturně společenského vyžití, základní a mateřské
školství, zdravotní a sociální služby, co se v obci v posledních letech podařilo, co se
nepodařilo, největší přednost života v obci, či nejpalčivější problém života v obci
Život v obci – shrnutí
1. Kulturně-společenské vyžití
Co se týče kulturně-společenského vyžití, jsou respondenti převážně spokojeni (85%). Vyskytly se připomínky na rozšíření volnočasových aktivit pro děti (11x) a též konkrétně pro
7
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děvčata, připomínky k zázemí pro sport a kulturu a malému sportovnímu vyžití. Respondenti projevili zájem o více kulturních akcí a chválí fungování místní knihovny a oceňují
plánovaný přesun knihovny do nových prostor. Žádají o rozšíření knihovního fondu o současné tituly a klasickou literaturu.
2. Fungování MŠ a ZŠ
Respondenti jsou s činností obou institucí velmi spokojeni (168). Občané hodnotili tyto zařízení
převážně velmi kladně, objevily se pouze dvě připomínky k nedostatečné provozní době, dotazovaní by ocenili její prodloužení a též se vyskytly žádosti na zlepšení jídelníčku a stravování.
3. Sociální a zdravotní služby v obci
V obci se žádné zařízení, které by poskytovalo sociální služby, nenachází a 46,8 % respondentů (152) odpovědělo, že nemají informace a nevědí o možných sociálních službách. Co
se týče zdravotních služeb, ty též v obci nejsou poskytovány, avšak občané mají možnost
navštěvovat zdravotní služby v nedalekých Pozořicích. K výstavbě zařízení pro seniory
v obci se přiklání 81,5 % respondentů (265) a aktuálně by ho využilo asi 16,6 % dotazovaných (tj. aktuální poptávka = 54 osob). Občané si uvědomují, že seniorů, o které se nemá
kdo starat, přibývá, avšak je třeba kromě samotného zařízení jim v obci zajistit i dostatečné
vyžití v podobě různých aktivit.
4. Ostatní
• Občané by uvítali v obci zejména nekuřáckou restauraci, opravnu obuvi, kadeřnictví, další
obchod s větší nabídkou sortimentu či zařízení typu cukrárna/kavárna/vinárna.
• Největší nebezpečí občané spatřují v rychlé jízdě projíždějících automobilů, kdy není
často dodržována povolená rychlost v obci, dále označují jako nebezpečná nepřehledná
místa na silnicích především některé křižovatky a dál též špatný stav nebo úplná absence
chodníků.
• Podpora cestovního ruchu – zejména turistické stezky, cyklostezky a folklór a místní tradice.
• Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): občané oceňují především provedené opravy
a rekonstrukce, které v obci doposud proběhly a v druhé řadě též dokončenou kanalizaci,
po jejímž zbudování došlo k opravě poničených nebo narušených chodníků a komunikací. V neposlední řadě dále oceňují obnovu kulturních tradic a zlepšení kulturního a sportovního života.
• Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): byť byly chodníky a silnice oceněny pro jejich provedené opravy a lepší stav, je i nadále třeba provádět opravy těch, jichž se opravy
a budování po kanalizaci nedotklo, popř. byly narušeny, např. parkováním aut ad. Dále se
objevily připomínky k úpravě veřejných prostranství, zeleně a nedostatku odpočinkových
ploch či k potřebnosti oprav sportovního zázemí a v neposlední řadě občané kritizovali
výstavbu multifunkčního zařízení.
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Další postřehy a připomínky k životu v obci:
• „Podporuji vybudování chodníku mezi obcemi Viničné Šumice a Pozořice, tento úsek je pro
chodce nebezpečný.“
• „Ještě k parkovacím stáním. Na ulici Vítovická od hlavní silnice po nefunkční vodárnu (přes
kterou není vidět), by se dala vytvořit parkovací stání v zeleném okrasném pásu, jak to můžeme vidět v okolních obcích.
• „Zejména pro starší občany by se hodilo vyjednat dopr. spojení do Rousínova – za účelem
zdrav. zařízení, nákupu, navazující doprava,...“
• „Uvítala bych na místní sokolovně občas nějaký koncert, nebo divadlo (stačí ochotnický spolek). Prostě více kultury.“
• „Chybějí aktivity pro předškolní děti – pravidelné kroužky mimo školku.“
• „Obnovení cesty mezi Kovalovicemi a Vin. Šumicemi (okolo Skalek–Mezi sady); společně
s obcí Kovalovice vybudování sběrného dvora.“
• „Celkově hodnotím Viničné Šumice velmi kvalitně. Žije se zde velmi dobře.“
• „Musím pochválit pracovníky OU, které neustále potkávám, jak pečují o zeleň v obci. Majitelé psů by si měli uvědomit, že i v obci je třeba po psech uklízet výkaly. Koše sice jsou, ale zejí
prázdnotou.“
• „Líbí se mi činnost Sokola, mateřské školy a hasičů, hlavně čas věnovaný dětem.“
• „Za úvahu stojí vybudování obecních tzv. startovacích bytů nad úřadem – najmout si odborníka na granty, který by obec informoval o možnostech a pomáhal s jejich zpracováním.“
• „Chybí označení názvů ulic (pro cizí).“
• „Pokud by bylo opět obnoveno vysílání v kabelové televizi, prosím dávejte tam obsah hlášení,
pro pracující, co neslyší rozhlas, by to bylo dobré.
• Nevím, zda to je ve vaší kompetenci či kompetenci JZD, ale nelíbí se mi, jak zmizely polní cesty
mezi poli a vinohrady (směr pod hřištěm směrem k Vítovicím). Nedá se už nikam chodit na
procházky, procházky se psem a podobně, není kde, vše je oploceno a nikde cestička k obejití.
Je to opravdu smutné.“
• „Viničné Šumice jsou krásné, bydlí se nám zde moc dobře. Jsme rádi, že jsme si zvolili právě
tuto obec.
• „Celkově hodnotím Viničné Šumice velmi kvalitně. Žije se zde velmi dobře.“
Z dotazníku sestavil Pavel Vrba
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Do Tramtárie!!!
Největší slavností roku pořádanou ve Stromíku, je již tradiční Rodinné divadelní odpoledne. Ke konci května se na zahradu hájovny
sjedou nejrůznější divadelní uskupení a hudební skupiny. Hlavními hvězdami jsou ale vždy naše děti, které společně s pedagogy
připraví divadelní představení. Letos jsme ho nazvali Do Tramtárie
a bylo inspirované knihou o cestování žlutých trabantů kolem světa. Vždy
máme radost, když se nám podaří vtáhnout do příprav i účinkování co nejvíc dětí. Každý
si může vybrat svou roli, která je mu příjemná. Někdo je frontmenem a s chutí zpívá a tančí, ať je v hlediště prázdné anebo
narvané do posledního místa.
Někdo se nerad ukazuje, ale zase
dokáže výborně pracovat s rekvizitami, někdo dělá nápovědu
a někdo, kdo o publicitu nestojí
vůbec, sedne si do koutku k bubnům a jiným nástrojům. Stačí pár
úderů do bubnů djembe a z pozorské hájenky se jako kouzlem
ocitáme tu v Africe, tu v kruhu
amerických Indiánů, až náš mořské vlny, které se rozběhly hledištěm, donesly do Austrálie.
Po temperamentním dětském divadle jsme se zklidnili
u poetického představení Divadla Líšeň Andělé z lesa. A pak už občerstvení, které je celé
pod taktovkou rodičů, tvořivé dílničky a k tomu spousta hudby v podání skupin Tři tečky
a Lišajband.
Mnoho divadla, mnoho radosti, smíchu, přátelství, mnoho tance a zpěvu, to je divadelní
odpoledne. A když zapadne slunce a utichne divoké křepčení, sejdou se ti nevytrvalejší
u ohně a do noci se nesou tóny lidových písniček.
Lesní ptáci neví, co si o té hudební konkurenci mají myslet, a tak za svítání, když všichni
zpěváci znaveně dospávají ve stanech, přednesou triumfálně svůj ranní koncert, kterému
se žádný lidský zpěv nikdy nevyrovná.
Přejeme Vám, aby i ve Vašich letních dnech byl prostor pro setkání s milými přáteli, aby
Vám nic nevzalo chuť do tance a zpěvu a abyste se ze všech dálek rádi vraceli domů.
Za Stromík Tereza Jiráčková
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Proč s dětmi cvičit?
Naše Cvičení s Medvídkem se koná každé úterý u nás v obci na Sokolovně. Děti
cvičí s rodiči, „no“, většinou s maminkami a tím si upevňují vzájemné pouto,
získávají informace a hlavně narůstá
mezi dítětem a rodičem důvěra. Také
podporujeme společnými hrami kontakt mezi dětmi a pomocí říkanek a písniček se učíme novým dovednostem.
Používáme nářadí, které máme na Sokolovně k dispozici a děti pomocí celého
svého těla a umu „ skáčou“ přes kozu,
podlézají koně a velice oblíbené jsou
kruhy. Prostě, až budou chodit do školy
a budou mít tělesnou výchovu, budou
už všechno v tělocvičně znát a nic je nepřekvapí. S dětmi si zatančíme, zazpíváme a zpříjemníme si tak my dospělí celý zbytek dne. My i děti si považujeme, že tuto možnost máme
a většinou se nás sejde poměrně dost, ale pokud budete mít Vy, nové maminky i vaše děti
zájem, všechny vás rádi přivítáme.
Za nás všechny sportu ZDAR! Jana Železná s Izabelkou

DIVADLO
V sobotu 2. dubna jsme k nám pozvali amatérský divadelní spolek Křemen z Bosonoh, kteří
si připravili divadelní komedii Jaroslava Koloděje s názvem Dědeček, aneb musíme tam
všichni. Byla to komedie o rodinných vztazích, kde dědeček zavinil pár humorných situací.
Byl to příjemně strávený podvečer a budeme se těšit co nového si připraví spolek příští rok.
Kateřina Řiháčková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Letošní II. ročník Pálení čarodějnic se opět vydařil.
I díky krásnému počasí se 30.dubna sešlo ještě více dětí i dospělých než v loňském roce.
Slet čarodějnic začal v 17 hodin před Obecním úřadem, kdy celou akci zahájil starosta obce. Potom za doprovodu písniček z rozhlasu se dlouhý průvod plný čarodějnic všech
věkových kategorií přesunul na nohejbalové hřiště Pod Lesem, kde byla nachystána velká
vatra s krásnou čarodějnicí. Tuto čarodějnici vyrobila a věnovala Lenka Muselíková, za což
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jí patří poděkování. Vatru zapálil starosta a vatra hořela za dozoru místních dobrovolných
hasičů až do pozdních nočních hodin.
Děti si zadováděly na hřišti , opékaly se buřty, zpívalo se a sedělo se u ohně až do rána.
Občerstvení bylo vzorně zajištěno nohejbalisty.
Děkujeme všem, kteří přišli a strávili s námi prima odpoledne a večer.
Poděkování také patří místním hasičům, pod jejichž dohledem hořel ten pravý čarodějnický oheň.
Renata Černá

Šumická TreFA 2016
V neděli 1. května Šumičtí hasiči uspořádali již třetí ročník výkonnostní soutěže jednotlivců
Šumická TreFA. Tato soutěž je zaměřená na fyzickou kondici hasičů, kdy hasič vybavený zásahovým oblekem, přilbou, opaskem a dýchacím přístrojem zdolává překážkovou dráhu,
která svou náročností simuluje reálné výkony například u požárů v budovách.
Na závodníky v Šumicích čekalo roztažení dvojitého vedení hadic, ustavení žebříku, vytažení závaží do 1. NP, transport 80 kg figuríny, vynesení hadicových košů po schodech,
přesunutí 60 kg závaží pomocí palice a následně přeskočení 2 m bariéry. To vše v plné zásahové výstroji, která představuje zátěž dalších cca 20 kg.
Dobrá fyzická zdatnost Šumických hasičů se projevila v umístění našich borců, kteří
obsadili 8. místo (Jiří Malík ml.), 10. místo (Karel Kříž) , 12. místo (Jiří Sedláček), 13. místo
(Jakub Šmerda) a 15. místo (Jan Paukert). Celkem se zúčastnilo 21 závodníků, z toho 2 ženy
a všichni tento závod i díky slyšitelné podpoře diváků úspěšně dokončili.
V letošním roce byla poprvé tato soutěž zařazena jako postupová za okres Brno-venkov
a hned dvěma šumickým reprezentantům (Jiří Malík ml. a Karel Kříž) se podařilo postoupit
do krajského kola, které se koná 20. srpna ve Strážnici.
Díky patří také sponzorům, kteří připravili hodnotné ceny, pořadatelské četě
šumických hasičů a především divákům, kteří přišli
fandit a podívat se na výkony, při kterých si leckterý
chlap sáhl až na dno svých
fyzických sil. Na další skvělé
výkony v příštím ročníku se
těší hasiči.
Karel Kříž
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Vítání občánků
Slavnostní přivítání občánků se konalo dne 12. června 2016 v zasedací místnosti OÚ.
Ondřej Kříž

5. 8. 2015

285

Nikola Veškrnová

18. 9. 2015

123

Alžběta Krchňavá

19. 8. 2015

137

Aneta Duchoňová

29. 10. 2015

169

Mikuláš Tinka

6. 11. 2015

217

Marie Škrobová

18. 11. 2015

117

Teodor Pipa

28. 11. 2015

93

Emma Horáková

2. 12. 2015

176

Jan Ulrich

5. 1. 2016

418

Alfréd Hradský

14. 1. 2016

324

Simona Kosová

15. 1. 2016

246

Mikuláš Maršálek

7. 2. 2016

439

Romana Nováková

12. 2. 2016

234

Jan Sebastian Kern

29. 2. 2016

285

Radomír Zinek

2. 3. 2016

471

Sofia Horbljanska

23. 3. 2016

92
Za SPOZ Zdeňka Holubová

CO, KDY, KDE…
10. červen

Noc kostelů

26. červen	Dětské sportovní odpoledne na hřišti

12. červen

Vítání občánků

10. září

15. červen

Školní akademie

17. září	VIN_ŠUM_KAP – nohejbalový turnaj

26. červen

Polní mše pod lipami

Tradiční hody
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Krátké zprávy ze školy
Děti ze dvou nejstarších ročníků v březnu navštívily Planetárium v Brně, kde zhlédly pořad
Úžasné planety a dále výstavu Codex Gigas v Letohrádku Mitrovských.
V polovině dubna začala druhákům výuka plavání. Moc se těšili a užívají si to.
Celá škola se postupně vystřídala v návštěvě Střediska ekologické výchovy Jezírko v Soběšicích a Lipka v Brně. Žáčci z první třídy si vybrali program Návštěva ve včelím úle. Seznámili se zde se životem včel, s jejich prací během života, prohlédli si včelí úl a prakticky si
formou her jejich práci vyzkoušeli. Druháčci si hráli na mravence v programu Mravencovo
desatero. Posílali si polínko dřeva, hráli na honěnou s Ferdou mravencem, přenášeli mravenčí dobroty a vyhýbali se žluně, pozorovali vývoj mravence, zkoumali mraveniště, stavěli stavby a prolézali dětské mraveniště se skluzavkou.
Že „Půda není nuda“ se přesvědčili čtvrťáci. Formou vlastního pozorování a pokusů se dozvěděli, z čeho se půda skládá, jaké živočichy zde mohou najít, jak se o půdu starat. Při
ověřování, že je v půdě voda, zahřáli suchou hroudu nad plamenem a sledovali, jak se vlhkost sráží na stěnách zkumavky. Přímo v terénu zjišťovali složení půdy a výskyt živočichů.
Na páťáky čekal program „Běžela ovečka“. Seznámili se s významem ovcí – jak pro člověka,
tak i pro přírodu. Vyzkoušeli si techniky zpracování ovčí vlny (česání, předení a filcování).
A kromě nových poznatků a dovedností si odnesli i vlastnoruční výrobek z ovčí vlny.
Na jaře se tradičně účastníme mezinárodní soutěže Matematický klokan a srovnávacích
testů Kalibro pro 5. ročník.
V dubnu sbíráme starý papír. Děkujeme všem, kteří letos přispěli.
Noc s Andersenem patří již k našim stálicím (více v článku p. učitelky Miriam Lerchové).
K nezapomenutelným okamžikům patřilo vystoupení vojenského uměleckého souboru
Ondráš s programem Zatoulané pohádky v šumické sokolovně. Děkujeme všem organizátorům za zprostředkování této akce.
Ani letos jsme nezapomněli na dopravní výchovu, které se vždy účastní čtvrťáčci. Probíhala celé dopoledne. Nejdříve se v teoretické části žáci dozvěděli o pravidlech silničního
provozu, bezpečnosti a chování na dopravních komunikacích. Po úspěšném napsání tes-
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Fotky ZE ŠKOLKY

Zatoulané pohádky

Velikonoční zajíček

Výukový program O jabloňce

Návštěva Bonagra
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Fotky ZE ŠKOLY

Den Země

Lipka Brno – program „Běžela ovečka“

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno

Vodní elektrárna ve Vranově nad Dyjí
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Dopravní výchova
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Na návštěvě u hasičů ve Vyškově

Noc s Andersenem

Projekt 5. ročníku Nevidím, neslyším –
ukázka Braillova písma
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Pálení čarodějnic
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tu dostali řidičský průkaz cyklisty a mohli si v praxi ověřit získané znalosti. Kromě bezpečného průjezdu křižovatkou trénovali také jízdu zručnosti a soutěžili v nejpomalejší jízdě.
V dubnu jsme si připomněli Den Země. Každá třída ho prožila jinak. Prvňáčci ho strávili
v přírodě, plnili různé úkoly, posvačili ovoce a zeleninu (dostali jsme ochutnávkové koše
v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol) a zasportovali si v přírodě.
Druháčci pomáhali uklidit naše okolí, řešili úkoly, které je vedly k ochraně životního
prostředí nejen v tento den, ale i po celý rok, přidali názory na společnou mapku naší
Země. Uvědomili si, že každý malý skutek může způsobit, že nám tu na Zemi bude lépe
a příjemněji.
Třeťáčci se účastní soutěže Mea a po dohodě s panem starostou se pustili do čištění
v oblasti biotopu. Bylo pro ně velkým překvapením, jaké poklady nacházeli – pneumatiky, okapy, různé kuchyňské potřeby, plastové obaly, spoustu láhví. Je jasné, že se budou
muset na „místo činu“ vrátit, protože vše se za dobu jejich akce stihnout nedalo! A to
jim pomáhali druháčci!
Děti ze čtvrté třídy se šly učit do přírody a na turistickou výpravu a páťáci se vydali
do lesa, kde tvořili dárky pro přírodu. Podívali se zblízka na zoubek umění zvanému
Land Art (a v jeho duchu tvořili dárky: pavouk, oko, indiánské ležení, smajlík, abstraktní
obrazce a další).
Na zajímavý výlet do vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí se vypravili druháčci a třeťáčci. Elektrárna, turbína, koruna přehrady, rozvodna, generátor ... tato slova zazněla
přímo v útrobách vodní elektrárny, kterou si všichni s panem průvodcem prohlédli. Děti
zjistily, že v současné době je elektrárna řízena pouze počítači, měly příležitost vidět
i původní centrálu.
Děkujeme tatínkovi Kubíka Kováře za umožnění návštěvy Hasičského záchranného sboru
ve Vyškově. Z původně plánované akce pouze pro druháky se stal celoškolní hit.
Olga Růžičková a kolektiv

Pan Andersen by se divil
jak bujaré, veselé a dlouhé mohou být noci, které každý rok tráví děti ve školách, v knihovnách a v dalších kulturních institucích pod záštitou jeho jména, a hlavně jeho díla. Letos
bylo téma Malá mořská víla, a tak se připravovaly audio pohádky, filmy, obrázky. V naší
škole jsme rovněž nocovali s výše zmíněným pánem, ale protože tato noc je věnována
knížkám a čtení obecně, využili jsme se staršími dětmi tuto příležitost k návštěvě zámku
19
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ve Slavkově, kde jsme navštívili výstavu věnovanou moderní ikoně pohádkového světa –
Harry Potterovi. Mladší děti zůstaly věrné Andersenovým pohádkám a aktivitám ve škole.
Správně využitý čas společného nocování však nastal až po setmění, kdy jsme opustili školu a vrhli se na zajímavější činnosti, jako byla tajemná poznávačka na školním hřišti (podle
čichu urči, co je ve sklenici, a že tam nebyly jen fialky), nebo společná vycházka do lesa.
Dětské kolektivy mají o poklidné noční procházce své představy, a tak se řítily lesem a vzájemně se strašily tak intenzívně, že na případné jiné nebezpečí (vyplašená či naštvaná lesní
zvěř) už nezbyl prostor. Domněnka, že dítě prohnané pět kilometrů nočním lesem bude
náchylnější k únavě a potažmo k spánku, se ukázala být lichou, a tak se noc zvolna překlápěla do svítání a děti byly čilé a ach, jak ty byly veselé! Nu což, i pedagogický sbor může
proklábosit noc a ráno si říct, tož zase za rok, pane Andersene.
Miriam Lerchová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Plavecká výuka předškolních dětí
V letošním školním roce se poprvé zúčastnily plavecké výuky předškolní děti z naší mateřské školy. Dojížděly autobusem do Aquaparku ve Vyškově. Pro některé děti bylo toto
prostředí již známé. Plavecká škola v Aquaparku ve Vyškově zabezpečuje a odpovídá
za plaveckou výuku žáků za přímé účasti učitele MŠ. Děti absolvovaly pět výukových lekcí.
Na první lekci byly rozděleny do dvou skupin (na zdatné a méně zdatné plavce). Ke každé skupině byl přidělen jeden vyučující. Z počátku se děti klouzaly na skluzavce, chodily
po rukou v nízké vodě, později se potápěly, plavaly pod vodou, skákaly do vody, podplavávaly pod mostem, proplavávaly kruhem, lovily barevné kroužky, hrály různé zajímavé
hry. Děti měly také možnost nechat se vyfotografovat na vodě, ale i pod vodou. Fotografie
byly zdařilé. V poslední výukové lekci proběhly závody v plavání s pomocí plovacích hadů,
které dětem pomáhaly držet se nad hladinou. Z naší školky se na stupni vítězů umístila
dvě děvčata. Na 2.místě Hanička Horáková a na 3.místě Emička Mlčochová. Byla odměněna medailemi. Všechny děti si odnesly z plavecké školy diplom, drobný dáreček a sladkosti.
Děti odjížděly spokojené a plné dojmů.
Lenka Šafaříková

Noc s Andersenem
Naše mateřská škola se už několik let účastní projektu Noc s Andersenem. Pro děti sestavujeme týdenní téma, ve kterém si děti prohloubí vědomosti o knihách, verších. V encyklopedii si čteme, jak kniha vzniká, kdo se na vzniku podílí. Letos jsme Noc s Andersenem
věnovali nejen panu Andersenovi, ale i panu Václavovi Čtvrtkovi. Pro děti, které v mateřské škole nocovaly, jsme naplánovali program, který se nám osvědčil a děti baví. Vytvá20

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

říme, malujeme, vymalováváme. Navštívili jsme starší kamarády ve škole a zatancovali si
na pyžamové diskotéce. Po uložení na lehátka děti poslouchaly pohádky Václava Čtvrtka.
V sobotu děti za pomocí učitelek luštily křížovky, chvilku si pohrály a po příchodu rodičů
odcházely domů. Tak pane Andersene, zase za rok na shledanou!

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno
Na návštěvu hvězdárny se vždy osobně velice těším. Jako pedagog oceňuji užitečné informace,
které přichází ihned po objednávce. Cestu na hvězdárnu jsme zvládli a těšili se na pohádku Se
zvířátky o vesmíru. Děti velice ukázněně vyčkaly příchodu zaměstnance hvězdárny, který se nás
ujal a zavedl do sálu. Cítili jsme se jako celebrity, když Haničku ze třídy Koníčků přišel pozdravit
pan ředitel a slíbil překvapení. Po usazení dětí v sále a úpravě osvětlení jsme opravdu zavítali
do vesmíru, prohlíželi jsme si souhvězdí a poslouchali zajímavé vyprávění. Po pohádce jsme zažili slíbené překvapení, zejména Hanička. Hančin tatínek pracoval jako producent na krásném
snímku – ohňostroji, který se začal odvíjet na plátně kopule. Barevné tvary umocňovaly tóny
Ódy na radost a nadšené výkřiky dětí. Ohňostroj sklidil velký potlesk. Děkujeme, bylo to krásné!

Oslava svátku maminek
Na svátek maminek jsme se připravovali velice svědomitě a usilovně. Děti vyráběly z keramické hlíny tácky na sušenky, lepily přání a vyráběly papírové ozdoby na výzdobu třídy.
Děti si vybíraly básničky k recitaci, připravily dramatizaci pohádky a taneček. Za pomocí
paní učitelek připravily na stolky pohoštění a maminky mohly vstoupit. Myslím si, že se
dětem v obou třídách program podařil a děti své maminky potěšily.

Vystoupení VUS Ondráš
Díky paní Hance Volkové jsme se dozvěděli o možnosti vystoupení VUS Ondráš s programem
Zatoulané pohádky. Po zdlouhavém, ale nakonec zdařilém zvládnutí všech písemných formalit jsme dostali svolení k vystoupení Ondráše ve Viničných Šumicích. S laskavým svolením
vedení místního Sokola se představení odehrávalo v sokolovně, abychom vyhověli požadavkům na prostor. Na představení přišly děti z mateřské školy a první tři ročníky ze základní
školy. Jak jsem mohla pozorovat, děti se bavily a celé představení byly soustředěné na vystoupení. A věřte, že jsem se nedivila. Před námi se odvíjel příběh chlapce, kterému se z knihy
vytratily pohádky. Chlapec je šel hledat do světa, pomáhala mu hodná Káča a na cestě kladl
překážky čert. Vše dopadlo dobře, pohádky se vrátily do knížky a dobro zvítězilo. Výkony
účinkujících byly skvělé a děti i dospělí poděkovali bouřlivým potleskem. Děkuji všem, kdo
nám při realizaci představení pomáhali.

Návštěva Bonagra
Do našeho výukového programu zařazujeme seznamování s domácími a hospodářskými
zvířaty a jsme rádi, že se můžeme podívat do kravína. Žijeme na vesnici, ale málokdo pěs21
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tuje domácí, natož hospodářská zvířata. Někdy je zábavné poslouchat, jak děti s jistotou
tvrdí, že beránek je tatínek od kravičky a narodí se jim kuřátka. Všechny děti poučila Barunka, která ví, kdo ke komu patří a zná jména mláďat.
V kravíně jsme si prohlédli stání zvířat, kdo chtěl, mohl si pohladit telátko.

Návštěva pekárny
Děti si rády povídají, čím budou, až dospějí. Jsou mezi nimi popeláři, kosmonauté, učitelky,
zvěrolékařky, ale vítězí zatím hasiči. Zda mezi nimi jednou budou pekaři, to teď nevím, ale
je jisté, že se dětem v pekárně líbilo. Děkujeme panu Kulhánkovi a panu Drápalovi, že jsme
mohli pekárnu navštívit.

Pohádkový les
„Jen je nechte, ať se bojí…!“ bylo moto 17. pohádkového lesa. Vybírali jsme pohádkové
bytosti tajemné, děsivé a někdy až strašlivé… Ale ne, tak zlé to nebylo! Všechny děti hru
absolvovaly ve zdraví a pohodě. V pohádkovém lese potkaly čertovu babičku, bezhlavé rytíře, bludičky, vodníky, čerty, loupežníky, čarodějnice a jezinky. Jenom bílá paní zabloudila
nebo hrála karty v kostnici? Asi, ale nám to nevadilo! V pohádkovém lese se to hemžilo
dětmi i dospělými. Na hřišti Pod lesem hrála kapela Experiment, děti se bavily na skákacím
hradě. Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci pohádkového lesa, všem kamarádům a kamarádkám. Jmenovitě paní Lence Muselíkové, paní Gábině Paulíkové, paní Lidce Pospíšilové, paní Lidce Nedorostkové, paní Lidce Šafaříkové, paní Lence Šafaříkové, paní Marcele
Khůlové, Vašíkovi Khůlovi, Lukáškovi Paulíkovi, paní Renatě Černé, paní Janě Valehrachové,
paní Katce Řiháčkové, paní Martině Doležalové, paní Marušce Stejskalové a paní Heleně
Cikánkové. Děkuji panu Markovi a panu Křížovi, kteří se postarali o skákací hrad, pánům
z nohejbalu za propůjčení hřiště a starost o táborák a kapele Experiment, která zahrála pro
děti a rodiče zdarma. Děkuji panu starostovi obce za finanční příspěvek.

Co jsme viděli…
• Divadlo Jak Karlík zachránil babičku

• Výukový program O jabloňce

Co připravujeme…
• Duhový týden – oslava Dne dětí
• 12. 6. – Vystoupení na vítání občánků
• 15. 6. – Vystoupení na školní akademii

• 16. 6. – Výlet do Soběšic – výukový
environmentální program o životě včel
• 23. 6. – Divadlo S Tetinami u moře
• 23. 6. – Stužkování školáků

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
Dovolte, abych vám za celý kolektiv mateřské školy popřála krásné a slunečné léto, pěkné prázdniny a příjemnou dovolenou.
Jana Vlčková
22
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MALÍ FOTBALISTÉ
V červnu skončí třetí ročník, kdy Šumický oddíl kopané má v soutěžích mužstvo přípravky.
Letos na jaře se do soutěží zapojily dvě mužstva mladší přípravky a jedno mužstvo starší
přípravky. Všechna tři mužstva měla po osmi hráčích. To se ukázalo několikrát jako malý
počet. Nemoci, akce rodin hráčů a další jejich aktivity vytvářely stavy, kdy nebylo kým střídat. Takže šumičtí prohrávali především ve druhé půli, kdy jim docházely síly a soupeř točil
několik náhradníků. Za pozitivní je třeba vzít to, že i méně vyzrálí hráči měli možnost hrávat
a nebyli odkázáni na vývoj utkání.
Tréninky bývají každé úterý a čtvrtek od 16,30 hod. K tomu p. František Řežucha přidal
pondělní atletickou průpravu. Starší přípravka je plně pod vedením otců hráčů p. Františka Řežuchy a Radka Cabala. Mladší přípravce se věnuje p. Jiří Palzer. Díky nim mohou děti
sportovat a otcům patří poděkování za čas, jenž věnují budoucnosti šumické kopané.
Na závěr jarního období je v plánu účast na turnaji přípravek v Rakvicích. Následovat
by mělo závěrečné utkání rodičů a dětí a od 18. července týdenní soustředění přípravek
se základnou na Sokolovně. Pokud bude zájem z řad hráčů a rodičové zajistí vše potřebné.
O fotbal projevilo zájem i několik dětí ve věku 5 a 6 let. Bylo jim nabídnuto setkávání
kolem míče v úterý a ve čtvrtek od 16 hod. Uvidíme jaký bude zájem.
FAČR prosazuje u přípravek na místo standardních soutěží jeden víkend jedno utkání,
turnaje jeden hrací den o víkendu se dvěma utkáními. Z ohlasu rodičů a činovníků je pro
naše přípravky přijatelnější jedno utkání za víkend. Takových mužstev je na Brno-venkově
málo. Proto jsou i úvahy přihlásit pro nový ročník 2016–2017 přípravky na Vyškovsko, kde
zatím turnajově soutěž nehrají.
K fotbalu patří i různé pokřiky, jež by měly stmelovat hráče či fanoušky. Takové hlasité
verše jsou často slyšet i u hráčů přípravek po vyhraném utkání. U několika dětských skupin
pod dohledem a za podpory funkcionářů a rodičů je bojovný pokřik zakončen sloganem:“
Komu se to nelíbí, ať nám prdel políbí“. Jak se to líbí vám?
Mojmír Ryška

Fotbal Muži
Fotbalové mužstvo mužů Viničné Šumice vyhrálo svoji skupinu čtvrté třídy a postupuje
o třídu výš. Mužstvo celkem vyhrálo 15 utkání, 2 utkání remizovalo a 5 utkání prohrálo.
Skóre na konci soutěže je 80:44 a tým získal 47 bodů.
Oddíl kopané děkuje fotbalistům za postup do vyšší třídy a divákům za povzbuzování
při domácích a venkovních utkáních.
Ladislav Šedý
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Buď pochválen (pokr. z minule)
V posledním čísle šumického zpravodaje jsem v duchovním okénku prezentoval encykliku
papeže Františka Laudato si´(Buď pochválen) o nutnosti péče o naše životní prostředí. Dovolte mi, abych i tentokrát pokračoval v započatém tématu.
Nosná myšlenka papežovy encykliky poukazuje na spojitost stavu životního prostředí
se stavem lidského srdce a lidské společnosti. Současný papež poukazuje na svět jakožto
společný domov všech lidí. Zde je třeba se ptát, co je smyslem života na zemi, jaké jsou
hodnoty a základy společenského života, co je cílem lidské práce a veškerého našeho úsilí.
Pokud se nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy, nepovede naše starost o ekologii k žádným významným výsledkům. Proto zde papež vybízí nejen věřící, ale též všechny
obyvatele naší planety k ekologickému obrácení, které v sobě má zahrnovat – kromě starostlivosti o přírodu – také hluboce lidské a sociální otázky. Vždyť „kniha přírody“ je jedna
a nedělitelná! Zahrnuje v sobě životní prostředí, život, sexualitu, rodinu, sociální vztahy, zaměstnanost a mnoho dalšího. Platí totiž, že zhoršování stavu přírody jde ruku v ruce s kulturou utvářející lidské soužití.
Dovolím si zde ocitovat 2 články z papežova dokumentu:
10. Na tomto místě encykliky chci uvést jeden krásný a podnětný příklad. Vybral jsem si …
jméno (sv. Františka), jeho vedení a inspiraci ve chvíli, kdy jsem byl zvolen římským biskupem.
Věřím, že František je povýtce příkladem péče o to, co je slabé, a také příkladem radostně a autenticky prožívané integrální ekologie. Je svatým patronem všech, kdo studují a pracují na poli
ekologie; oblíbili si jej i mnozí nekřesťané. Projevoval zvláštní pozornost k Božímu stvoření i vůči
chudým a opuštěným. Miloval a byl milován pro svoji radost, velkorysou oddanost a pro svoje
všeobjímající srdce. Byl mystikem a poutníkem, který žil v jednoduchosti a obdivuhodné harmonii s Bohem, s druhými, s přírodou a sám se sebou. V něm je patrné, do jaké míry jsou neoddělitelné starost o přírodu, spravedlnost vůči chudým, nasazení pro společnost a vnitřní pokoj.
11. Jeho svědectví nám také ukazuje, že integrální ekologie vyžaduje otevřenost kategoriím,
které přesahují slovník exaktních věd či biologie a vztahují se k podstatě toho, co je lidské. Pokaždé když František pohlédl na slunce, měsíc i ty nejdrobnější živočichy, reagoval zpěvem a zapojil do své chvály každého tvora způsobem, jaký známe, když se zamilujeme do nějaké osoby.
Komunikoval s veškerým stvořením a kázal dokonce květům, „které vybízel, aby chválily a milovaly Hospodina jako bytosti obdařené rozumem“. Jeho reakce byla něčím více než intelektuálním oceněním nebo ekonomickou vypočítavostí, protože pro něho bylo každé stvoření bratrem
či sestrou, s nimiž jej pojilo citové pouto. Proto se cítil povolán pečovat o všechno, co existuje.
Jeho učedník svatý Bonaventura o něm vyprávěl, že „když nahlížel společný původ všech věcí,
cítil se naplněn ještě větší zbožností a nazýval i ta nejmenší stvoření bratrem či sestrou“. Tímto
přesvědčením nelze pohrdat jako nějakým iracionálním romantismem, protože ovlivňuje rozhodnutí, jimiž se řídí naše jednání. Přistupujeme-li k přírodě a k životnímu prostředí bez této
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otevřenosti k úžasu a obdivu, nemluvíme-li ve svém vztahu ke světu jazykem bratrství a krásy,
budou naše postoje podobné postojům vládce, spotřebitele anebo pouhého vykořisťovatele
přírodních zdrojů, neschopného klást meze svým bezprostředním zájmům. A naopak, pokud se
cítíme vnitřně sjednoceni se vším, co existuje, pak se spontánně rodí střídmost a péče. Chudoba
a střídmost svatého Františka nebyly pouze vnějším asketismem, nýbrž něčím radikálnějším:
odmítnutím dělat z reality pouhý předmět užití a nadvlády.
Kéž by nám nadcházející letní čas, čas dovolených a prázdnin, čas strávený v přírodě,
pomohl dívat se na svět více „ekologickýma“ očima v duchu sv. Františka… To nám všem
moc přeji!
P. Pavel Lacina, pozořický farář
Encykliku Laudato si´ vydalo nakladatelství Paulínky a je k dostání i v elektronické podobě
na www.paulinky.cz.

Noc kostelů v Pozořicích
V pátek 10. 6. bylo v rámci celoevropské akce Noc kostelů živo i v tom pozorském a jeho
okolí až do 22 hodin.
Události předcházelo setkání starostů všech obcí, které patří do farnosti. Hlavní program zahájilo slavnostní vyzvánění zvonů a mše svatá. Hlavní bod kulturního a společenského programu, který následoval po mši, byl společný benefiční koncert Johan Strauss
Kvintetu pozorského rodáka Jiřího Preissingera s pěveckým sborem z rakouského Ebreichsdorfu a chrámovým sborem z Pozořic. Pestrá hudební směs od skladeb Johanna Strausse
až po moderní U2 se rozhléhala zaplněným kostelem, ale byla slyšet i v otevřené kryptě
pod kostelem. Dechberoucí pohledy na Pozořice, Sivice i vzdálenější okolí mohli zažít
všichni návštěvníci při vystoupání na věže kostela, pro ty zvídavější byly letos připraveny
i dvě komentované prohlídky. I když většina programu probíhala v interiéru kostela, zajisté
si každý i zdálky všiml nové fasády na věžích a celém průčelí kostela a po více než deseti
letech chybějící výstražné cedulky: pozor padá omítka.
V prostorách fary a farního dvora bylo jako obvykle připraveno zázemí pro občerstvení.
Kromě již tradiční a osvědčené kavárny byl otevřen i farní sklep, kde bylo možno ochutnat vína od místních vinařů. Pro děti byla kromě populárního počítání schodů, prohlídky
hodinového stroje, zvonů a hrkače ve věžích kostela připravena výtvarná dílnička na faře
a k dispozici rovněž farní dvůr, kde je nově vybudované hřiště.
Věříme, že pro všechny návštěvníky byla akce nejen kulturní a společenskou událostí ale
i vhodnou příležitostí ke zklidnění, zamyšlení se a setkáním s křesťanstvím a vírou v Boha.
Pavel Kříž
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CHOLERA na Pozořicku v 19. století
Šíření cholery v 19. století se v několika případech dostalo do značných rozměrů. V Evropě
se jednalo o tři velké epidemie, které byly v období let 1829–1840, 1863–1875 a 1881–1896.
Původcem cholery je bakterie, která se do těla dostává s kontaminovanou potravou
nebo vodou. Inkubační doba je od několika hodin do pěti dnů. Nemoc může mít různě
intenzivní průběh. U lehčích případů jsou příznaky nemoci jenom mírné, u těžkých případů dochází k silným křečím, k intenzivnímu vodnatému průjmu a zvracení. Ztráty tělesných tekutin mohou dosahovat více než 20 litrů za jeden den, v extrémních případech
jsou ztráty vody až 30 % tělesné hmotnosti během několika hodin. Tím dochází mimo jiné
k houstnutí krve a snížení jejího objemu. Těžký průběh cholery je pro postiženého zhruba
v polovině případů smrtelný.
A tak se není čemu divit, že toto slovo nahánělo našim předkům hrůzu, poněvadž se
nemoci nedokázali účinněji bránit.
Následky epidemie cholery na Pozořicku zaznamenáváme celkem čtyřikrát, z toho
dvakrát měla epidemie velké důsledky.
Pozořice

Jezera

Koval.

V. Šumice

Sivice

Hostěnice

celkem

1831

6

8

3

5

24*

1

47

1836

13

6

30

91

16

–

156

1849

6

24

13

10

25

19

97

1866

40

20

56

70

55

42

283

celkem

65

58

102

176

120

62

583

Poprvé to bylo v roce 1831, kdy na choleru v listopadu a prosinci zemřelo v pěti obcích farnosti celkem 23 osob, v Sivicích, které tehdy přináležely pod jiné panství, byla
epidemie až v lednu a únoru 1832, jíž podlehlo 24 osob. Dále jsou zde zaznamenána
ještě dvě úmrtí na choleru v červenci a srpnu, které se jeví jako méně pravděpodobné,
zřejmě šlo o jinou nemoc.
Další úmrtí evidujeme v r. 1836. Zatímco Hostěnicím se epidemie doposud vyhýbala,
v Šumicích máme velmi značný úbytek zemřelých, mezi 12. září až 17. říjnem je to 91 osob.
Předposlední úmrtí na choleru jsou zaznamenána v září a říjnu 1849, to zemřelo ve farnosti 97 osob.
Dále se zaměříme na poslední epidemii, která proběhla před 150 lety.
Události roku 1866 měly předehru a dohru na Moravě a dotkly se i obcí okolo Brna.
V květnu začalo soustřeďování vojsk u Olomouce a koncem června začaly válečné operace na severu Čech. K rozhodující bitvě došlo 3. července u Hradce Králové. Po bitvě se
26

červen 2016

rakouská armáda stahovala přes
Moravu k Vídni a pronásledovala
ji pruská armáda, která dorazila
do Brna 12. července. Příměří bylo
podepsáno v Mikulově 22. července. Vojsko žádalo přípřeže, koně,
provádělo rekvizice, požadovalo chléb, mouku, víno, kořalku,
seno….
Průvodním jevem válek byly
infekční choroby. Kde se hromadil
velký počet lidí, tam si nemoci vybraly více obětí než samotná válka.
Onemocnění se šířilo u pruských
vojsk i mezi civilním obyvatelstvem.
Na stránkách matrik zemřelých
jsou zapsána úmrtí způsobená touto epidemií od července do září.
I když máme doloženu v Pozořicích
přítomnost vojska, v případě zdejšího úmrtí vojáka byl tento zapsán
do svých vojenských matrik.
Oproti dosud udávaným počtům zemřelých je někde rozdíl.
Ve Vin. Šumicích (+71) je zapsána
navíc jedna žena ze Sivic a pro Sivice (+54) zde tento její zápis chybí.
Ukázka z matriky – záznamy o umrtí na choleru
V Pozořicích místo dosud udávaných 22 osob epidemii podlehlo
celkem 40 lidí. Nutno předem podotknout, že matriky byly psány německy, taktéž i příčina úmrtí. (ta ne vždy byla přesně určena). Výjimečně se mezi tím vyskytla jiná příčina
úmrtí, např. dítě zemřelo na psotník, což byla obvyklá nemoc malých dětí. A jestli to v tu
dobu u několikaměsíčního dítěte byl zrovna psotník či cholera je diskutabilní.
Rovněž průběh nemoci byl v jednotlivých obcích rozdílný. Zatímco v Pozořicích většina osob na epidemii zemřela do 15. srpna a příčina úmrtí má německý název s poznámkou orientální nemoc, po tomto datu je zapisována zde i v ostatních obcích již jen jako
cholera. Proto musíme u Pozořic obě příčiny úmrtí sloučit do jedné.
pokračování na následující straně
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První zemřelí v Pozořicích byli z panského dvora, kdy 22. a 23. července zemřelo 5 osob.
Do 15. srpna zemřelo dalších 19 osob a tento den 3 osoby, do konce srpna dalších 9 osob.
Začátkem září máme 4 úmrtí, poslední úmrtí evidujeme 23. září. V Hostěnicích první zemřelý byl 24.7., od 1. do 15. srpna zemřelo 20 a do 30. srpna opět 20 osob, poslední úmrtí
je ze 6. září.
Teprve až od 15. srpna začínají umírat na choleru lidé v dalších obcích. Na Jezerách
v srpnu zemřelo 13 osob a v září zbylých 7. V Kovalovicích mezi 15. a 20. srpnem zemřelo
29 osob a do konce srpna dalších 23, počátkem září ještě 3. Ve Vin. Šumicích po 15. srpnu zemřeli jen tři, od 22. do konce srpna 32 osob a do 12. září 35 osob. V Sivicích mezi
16–20. srpnem zemřelo 7, do konce srpna 32 a do 17. září 16 osob.
Nejvíce zemřelých v jednotlivých dnech bylo v Hostěnicích 14. a 15. srpna po pěti osobách, v Kovalovicích 15. a 17. srpna po devíti osobách a 28. srpna 7 osob, v Šumicích 23.,
29. srpna a 1. září po 6 a 2. září zemřelo 10 osob, v Sivicích 28. srpna zemřelo 6 osob.
Přehled počtu zemřelých dětí do 15 let a dospělých
děti do 15 let

Obec

dospělí

celkem

chlapci

dívky

muži

ženy

9

7

14

10

40

Pozořice
Jezera

5

7

3

5

20

Kovalovice

16

9

14

17

56

Vin. Šumice

19

17

15

19

70

Sivice

10

6

18

21

55

Hostěnice

9

9

11

13

42

celkem

68

55

75

85

283

Věkové složení zemřelých na choleru v roce 1866
Obec/věk

do 1

Pozořice

3

Jezera
Kovalovice

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 nad 71 celkem
12

2

5

3

9

1

4

17

4

Vin. Šumice

8

16

Sivice

4

Hostěnice

1

28

2

5

1

40

1

1

20

4

6

2

2

1

9

10

5

4

3

14

5

4

3

5

10

4

70

12

2

5

9

7

6

4

5

55

12

10

2

4

10

3

56
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V některých domech zemřelo na epidemii více osob, buď manželé, děti, anebo rodič a dítě.
Mezi nejpostiženější rodiny lze zařadit v Pozořicích Mikuláše Turečka z č. 55, kterému
zemřela manželka Uršula, dva synové a dvě dcery, na Jezerách Peregrinovi Svobodovi
z č. 49 zemřela manželka Veronika a tři dcery, v Kovalovicích Jarolímovi Blahákovi z č. 79
zemřela manželka Agnes a dva synové. V Sivicích se jednalo o rodinu čtvrtláníka Františka
Tomance z č. 89, kterému během několika dní mu zemřeli manželka Marie 31 let a čtyři
děti – osmiletá Florentina, šestiletý Jan, čtyřletý František a tříměsíční dcera Marie.
V Hostěnicích podlehli choleře z č. 9 manželé Josef a Terezie Hodaňovi a jejich 2 děti,
z č. 49 36letá Otilie Zrnečková a její 3 děti.
Ve Vin. Šumicích epidemie zavítala do 47 domů z celkového počtu 110 domů. Mezi ty
nejpostiženější patřil čtvrtláník Josef Šmerda z č. 68, kdy mu v jednom dni zemřela manželka Margareta 49 let, dva syni 13 a 15 let a 6letá dcera a o pár dnů později ještě 17letý
syn. Rovněž u čtvrtláníka Jarolíma Luži z č. 37 během několika dnů postupně zemřeli:
manželka Eleonora 28 let, šestiměsíční syn František, 9letý Jarolím a 6letá dcera Terezie.
V průběhu dvou a půl měsíců roku 1866 zemřelo ve farnosti 283 lidí (nutno dále připočíst
ještě obec Holubice, která sem přináležela) a naskýtá se otázka, kam je všechny pochovali.
Podle zápisů z matrik lze usuzovat, že pohřby byly pravidelné (do dvou dnů) a všichni
zemřelí byli pohřbeni na hřbitově, který býval v Pozořicích kolem kostela. Prostranství mezi
kostelem a zdí obklopující kostel se nám může zdát malé pro všechny zemřelé z farnosti,
avšak tehdejší způsob pochovávání byl jiný než známe dnes. Rodiny neměly stálé hroby
s pomníky. Pochovávalo se tam kde bylo volno po uplynutí 10 let od posledního pohřbu.
Zvýšený počet úmrtí v roce 1866 zřejmě vedl k celkovému zaplnění prostoru starého
hřbitova, což mělo za následek, že koncem roku 1867 byl zřízen nový hřbitov (ten současný) pod farní zahradou.
V roce 1869 proběhlo sčítání obyvatel, Pozořice spolu s Jezery dohromady měly 1292 obyvatel, Kovalovice 648, Šumice 772, Sivice 654 a Hostěnice 435 obyvatel. Můžeme tedy říci,
že úbytek obyvatel na epidemii činil v Pozořicích zhruba 4,5 %, v dalších obcích se pohyboval kolem 8 % a v Hostěnicích to bylo 9,5 %.
Pavel Vrba

Hledám ke koupi RD se zahrádkou
ve Viničných Šumicích a v okolí do 15 km.

Tel.: 792 284 071
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Fotbalový oddíl starší žáci
V jarní části soutěžního ročníku 2015/16 odehráli žáci 10 soutěžních utkání. Dohrála se
4 utkání základní části a následně 6 utkání nadstavby ve skupině o 5–8 místo.
Po zimní přestávce se kádr zúžil v podstatě na 10 hráčů + 1 hráč příležitostný. Bez ochoty a chuti ke hře hráčů starší přípravky bychom těžko sestavovali 11 hráčů k utkání
Důsledkem toho mohlo být semknutí hráčů, chlapci zabojovali a odehráli 8 výborných
utkání, z nichž 4 vyhráli, v ostatních 4 utkání drželi dlouho bodovou naději.
2 utkání se jim nepovedla, ale při složení základny se nebylo čemu divit. Přesto lze jarní
část soutěže hodnotit jako úspěšnou: 4 vítězství, 6 proher s celkovým skórem 16:46 a ziskem 12 bodů.
Branky na jaře 2016 vstřelili: Filip Doležel (6), Aleš Pantůček (2), Lukáš Skřivánek (2),
Michal Prstek (2), Vojtěch Drápal (2) a Ondřej Skřivánek (1). Jeden si soupeř dal vlastní.
Ve dvou utkáních kluci neobdrželi branku a brankář Michal Andrysík si připsal tzv. „čisté
konto“.
V konečné tabulce v ročníku 2015/2016 skončili na 7. místě se ziskem 15 bodů (5x výhra, 15x prohra) s celkovým skórem 24:111, což jak bodově, tak počtem vstřelených gólů
nejlepší výsledek za poslední minimálně 4 roky.
Kdo za dobrým výsledkem stojí?
Aleš Pantůček (10 utkání na jaře), Filip Zahradník (10), Jan Kohout (10), Vojtěch Drápal
(10), Marek Martauz (10), Michal Andrysík (10), Filip Doležel (9), Michal Prstek (9), Ondřej
Skřivánek (9), Lukáš Skřivánek (8), Matěj Šipr (4). Tyto hráče doplňovali hráči starší přípravky
Jakub Drápal (9), Bartoloměj Drápal (7), David Muselík (5).
Je až s podivem, že hráči v této skladbě odehráli většinu zápasů v plném počtu.
Pouze na dva zápasy se nepodařilo sestavit 11 členný kádr. Jednalo se o zápas s Podolím,
který kolidoval s utkáním starší přípravky a zápas s Horními Heršpicemi, který se podařilo
vyhrát 3:2 po výborném výkonu i v 10 členné sestavě včetně 2 chlapců ze starší přípravky.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem rodičům za podporu hráčů a ochotu pomoci
s dopravou na venkovní zápasy.
Zvláštní poděkování náleží paní Martauzové za ochotu a schopnost 2x vyjednat skloubení dalších soutěžních aktivit kovalovických kluků, které termínově kolidovaly.
Po této sezóně odcházejí do dorostu Filip Doležel, Aleš Pantůček, Michal Prstek a Filip
Zahradník. Děkuji jim za dobrou reprezentaci Viničných Šumic a přeji jim hodně nejen
sportovních úspěchů v další sportovní kariéře.
Všem přeji příjemné prožití letních měsíců.
Jan Kohout
trenér starších žáků TJ Sokol Viničné Šumice

30

červen 2016

Tak jsme se konečně dočkali
Tak konečně nastal den D a 15. května 2016 se slavnostně otevřela Víceúčelová budova
v naší obci. Hasičům se splnil jejich velký sen. Jen doufám, že jejich zásahy nebudou jako
když jejich velitel vydal rozkaz mužstvo za mnou čtyřřad nastoupit a k všeobecnému veselí
se ani nepohli. Byl špatný povel nebo mužstvo neuposlechlo? Nevíme. Budova je velice pěkná i knihovna má důstojné místo. Zaslouží si to všichni, kdo tam najdou zázemí. Jen to okolí.
Zasmáli jsme se i po druhé a to když pan poslanec prohlásil, že je to už jako v Rakousku.
Nevím jakou oční vadou trpěl, stačilo jen kdyby se rozhlédl a bylo by po přirovnání.
Nejen v okolí této budovy, ale i jinde jsou kolem domu neuspořádané hromady dřeva,
různé igelity, vleky a nepojízdná auta a to vše na obecním pozemku. Tak vážené zastupitelstvo co s tím uděláme? Nebo si necháme vesnici zaskládat vším co komu odpadne od ruky?
Vím, že si tímto článkem udělám zase pár nových nepřátel a můžou mi to osladit, ale to není
jen můj názor, to je mínění mnoha občanů, kteří by chtěli aby byla vesnice pěkná, uspořádaná a to už nemluvím o tom, že bych se chtěla dožít třeba toho, že bychom byli Vesnicí roku.
Je to hodně utopistická myšlenka a vzhledem k mému věku i nesplnitelná. Přesto si myslím,
že všechno je v lidech a že nás, kteří chceme pěkné prostředí ve kterém žijeme, je víc a snad
i ti, co se s pořádkem zrovna nemilují, někdy přece jen začnou s úklidem.
Ludmila Pospíšilová

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MOKRÁ-HORÁKOV
MVDr. Tereza Bednářová
• interní medicína, chirurgie
• čipování, vystavení pasu
• moderní operační sál

Ordinační hodiny:
Pondělí 8–10 a 15–18
Středa
8–10 a 15–18
Pátek
8–10 a 15–17

• sono, rentgen, EKG
• možnost ošetření
i mimo ordinační hodiny
po předchozí tel. domluvě
Mobil: 702 816 717
Mokrá 348 (vedle pošty)
664 04 Mokrá-Horákov
www.veterinka.net
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Autocentrum K.E.I. radí…
Proč jezdit do autorizovaného servisu…
Mezi lidmi platí rozšířený mýtus, že autorizovaný servis se rovná drahý servis. Jak ale ukazují nezávislé testy, nemusí to být vždy úplně pravda.
Kde je rozdíl…
Každý autorizovaný servis (na rozdíl od neznačkového), má výrobcem přesně stanoveny
časové normy na konkrétní pracovní úkony a je velmi pečlivě sledován a kontrolován ze
strany výrobce vozidla, zda tyto normy jsou permanentně dodržovány. Také každý mechanik musí absolvovat výrobcem předepsaná školení, ze kterých skládá praktické zkoušky,
navíc sám výrobce vozidla za pomocí nezávislých institucí pravidelně a anonymně provádí
kontrolu kvality provedených oprav, správného vyúčtování provedených prací apod. Těchto kontrol a sledování kvalit, jsou veškeré neznačkové servisy ušetřeny, tudíž ne vždy mohou opravy, popř. vyúčtování odpovídat provedeným pracím.
Další nespornou výhodou jsou reklamace. Každý značkový servis Vám na opravu vystaví
doklad, kde jsou přesně rozepsány položky jednotlivých pracovních úkonů a materiálu použitých k opravě. Tudíž pokud nastane situace, že Vám nový díl po určité době přestane
fungovat, není nikdy problém při řešení reklamace a značkový servis bez komplikací reklamaci uzná a zdarma provede výměnu vadného dílu.
Dnes i většina značkových opraven, kromě samotných oprav, nabízí širokou škálu služeb
pro pohodlí svých zákazníků. Nejenže Vám třeba nabídnou zapůjčení náhradního vozidla
po dobu opravy, nebo si Vaše vozidlo vyzvednou třeba u Vás doma a po opravě jej znovu
přistaví zpět, ale většinou vozidlo i umyjí a vyčistí. Pro vozidla, která jsou již staršího data
výroby, nabízejí výhodné servisní balíčky, kde je zachována kvalita oprav a náhradních dílů.
Proto při volbě do jakého servisu své vozidlo přistavit, je potřeba se zamyslet, zda neplatí
pořekadlo – „nechci slevu zadarmo…“

Příště se dozvíte, jak jezdit bezpečně.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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Starší žáci

jaro 2016

Stojící zleva: Ondřej Skřivánek, Aleš Pantíček,
Filip Zahradník, Filip Doležel, Vojtěch Drápal,
Jan Kohout, trenér Jan Kohout
Klečící zleva: Lukáš Skřivánek, Bartoloměj Drápal,
Michal Prstek, Marek Martauz, Jakub Drápal
Ležící brankář Michal Andrysík

Mladší přípravka B

šumická trefa 2016
neděle 1. května 2016

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ neděle 12. června 2016

