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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, většina z vás se již vrátila ze zasloužené dovolené a do školních lavic
opět zasedli žáci naší školy, mezi nimi i 19 prvňáčků. Na mnohých jsem při zahájení nového
školního roku viděl mírné obavy, ale určitě si brzy zvyknou a škola i učení je bude bavit.
Děti i jejich rodiče měli také poprvé možnost si prohlédnout a vyzkoušet nové barevné
skříňky a lavice ve školní šatně, která byla během prázdnin zrekonstruována.
Nový nábytek a vybavení nyní vybíráme i do knihovny, hasičské zbrojnice a technických
služeb ve víceúčelové budově. V současnosti se provádí zateplení obvodového zdiva, montáž oken, topného systému a další řemeslné práce.
Zhotovitel, společnost MSO servis spol s r.o. z Kyjova, dodržuje harmonogram prací a je
předpoklad, že celá stavba bude dokončena začátkem prosince 2015.
Před dokončením je také projekt na sběrný dvůr, jenž bude umístěn v prostoru za parkovištěm ZD Bonagro. Bude vybaven kontejnery pro sběr všech běžných odpadů včetně
objemných a nebezpečných.
V letošním roce se podzimní sběr těchto odpadů uskuteční v sobotu 31. října 2015
od 8,00 do 14,00 hodin. Kontejnery budou přistaveny v serpentinách nad obecním úřadem. Zároveň připomínám možnost ukládání drobného kovového odpadu, jako jsou plechovky od potravin a nápojů do speciálního kontejneru 240 l a také použitý kuchyňský olej
v uzavřených PET lahvích lze ukládat do dalšího kontejneru 240 l na sběrných místech u samoobsluhy a v serpentinách nad obecním úřadem.
V uplynulých týdnech proběhlo v naší obci dotazníkové šetření, jehož výsledky po vyhodnocení budou podkladem pro pořízení „Programu rozvoje obce Viničné Šumice“
na období do roku 2020. Děkuji všem občanům, kteří věnovali svůj čas a vyplněný dotazník odevzdali do schránek nebo odeslali elektronicky.
Poděkování také patří všem stárkám a stárkům za uspořádání tradičních babských
hodů dne 20. června 2015 a tradičních párových hodů dne 12. září 2015. Obě akce byly
velmi zdařilé a jejich průběh byl doprovázen krásným počasím a hojnou účasti místních
i přespolních hostů.
Vážení spoluobčané,
přeji vám, aby i podzimní měsíce přinášely do vašich domovů pohodu a pokud možno jen
hezké a příjemné chvíle.
Josef Drápal, starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 4/2015 ze dne 10. 6. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/4/15 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V.Š.
Usnesení č. 3/4/15 – smlouvu č. 1030011186/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemcích p. č. 1543, 1557, 1558, 1781/61 a 1782/5 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – nového zemního kabelové vedení NN pro
stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN 4x RD Marková“ mezi obcí Viničné Šumice,
jako budoucí povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako budoucí oprávněná.
Usnesení č. 4/4/15 – smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330021325/001
na obecních parcelách č. 1823/1, 1827/3, 1963/9 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – venkovního vedení NN a podpěrného bodu pro stavbu s názvem „Vin. Šumice, rozš. DS NN, Navrátil“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný a E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 5/4/15 – smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na akci „Oprava školní šatny ZŠ a MŠ Viničné Šumice“.
Usnesení č. 6/4/15 – smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330032305/001
na obecní parcele č. 1849 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN pro stavbu pod názvem „Viničné Šumice, kabel NN Kovács“
mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 8/4/15 – založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Usnesení č. 9/4/15 – stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Usnesení č. 10/4/15 – smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Usnesení č. 13/4/15 – převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné Šumice za rok 2014 ve výši 3 260,16 Kč do rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 14/4/15 – zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 1213/3 o výměře 31 m2 a pozemku p. č. 1213/4 o výměře 53 m2 v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 15/4/15 – rozpočtové opatření č. 3/2015.
Usnesení č. 16/4/15 – smlouvu č. 8800082204/1/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1626/1 v k. ú. Viničné Šumice za účelem provést stavbu „Přeložka NTL plynovodní přípojky pro RD v obci Viničné Šumice č. p. 172, č. stavby
8800082204“ mezi obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, jako budoucí oprávněný.
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 7/4/15 – smlouvy o zemědělském pachtu č. 48-10001, č. 49-10001, č. 46-580
a č. 46-402 mezi Obcí Viničné Šumice, jako propachtovatelem a BONAGRO, a.s., Jiříkovická 340, Blažovice, jako pachtýřem.
Zastupitelstvo obce deleguje:
Usnesení č. 11/4/15 – starostu obce na ustavující valnou hromadu Dobrovolného svazku
obcí Šlapanicko.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
Usnesení č. 12/4/15 – starostu obce k podpisu členství Obce Viničné Šumice v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
zprávu kontrolního výboru.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 5/2015 ze dne 29. 7. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/5/15 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/5/15 – smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 350 000 Kč na akci „Novostavba víceúčelového objektu (požární zbrojnice, technické služby, knihovna)“.
Usnesení č. 4/5/15 – smlouvu č. 1030025231/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemcích p. č. 252, 1883 a 1906 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění
distribuční soustavy – kabel NN, skříň NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel
NN Hřebíček“ mezi obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný a E.ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí oprávněná.
Usnesení č. 5/5/15 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcele č.
1626/1 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě pod označením „71010-008209 VPI Viničné Šumice RD p. č. 1436“ mezi
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí
Viničné Šumice, jako obtížený.
Usnesení č. 6/5/15 – Smlouvu o dílo pro zpracování Programu rozvoje obce na období
2016 – 2020 mezi Obcí Viničné Šumice, jako objednatelem a MAS Slavkovské bojiště, z.s.,
Hrušky 166, jako zhotovitelem.
Usnesení č. 6/5/15 – rozpočtové opatření č. 4/2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2014.
Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok 2014.
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KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, že komunální odpad byl rozšířen o sběr potravinářského oleje a kovový odpad.
Na sběrném místě tříděných odpadů u samoobsluhy a na návsi v serpentinách
jsou umístěny nové kontejnery o obsahu 240 litrů na použitý potravinářský olej
a na kovový odpad.
Do nádoby na sběr potravinářských olejů ukládejte použité potravinářské tuky a oleje
v uzavřených plastových nádobách, např. v PET lahvích.
Do nádoby na kovový odpad ukládejte plechovky od nápojů, vypláchnuté plechovky
od potravin a drobné kovové předměty.

VÝMĚNA PRŮKAZŮ
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – TP, ZTP, ZTP/P
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod
nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu
bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To
znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu
platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u občanského nebo řidičského průkazu.
Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové
kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to do 31. 12. 2015. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení
ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu
OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

KDO MÁ NÁROK NA VYDÁNÍ NOVÉHO PRŮKAZU
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu
(TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz
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OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP
trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013 mají nárok na průkaz
OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok
na předchozí průkaz.

POSTUP PŘI PROKAZOVÁNÍ NÁROKU NA PRŮKAZ OZP
Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“. Formulář lze nalézt
na stránkách MPSV ČR na rozcestníku
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.ZadostOZP
O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim
na něj zanikne nárok. Žádost se podává na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se
zdravotním postižením.
Úřední hodiny ÚP: pondělí a středa 8,00–12,00, 13,00–17,00, úterý a čtvrtek 8,00–11,00.

CO JE TŘEBA VZÍT S SEBOU NA ÚP ČR
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klient s sebou vzal platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP. V případě, že má člověk průkaz
mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Pokud jej však držitel
nemá, stačí vlastní průkaz OZP. Dále je třeba doložit aktuální fotograﬁi, která odpovídá
formátu fotograﬁe určené na občanský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má
krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu
OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby.

VOLBA SYMBOLU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol
označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby plně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod
nároku na průkaz OZP na formuláři žádosti.
pokračování na následující straně
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Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žádosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz OZP, který
tiskne tiskárna cenin v Praze a poté vás vyzve k jeho převzetí. Za průkaz zaplatíte poplatek
30 Kč. Nenechávejte výměnu průkazu na poslední chvíli a zajistěte si nový průkaz včas.
Mgr. Eliška Škrancová
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně
Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova)
Brno 602 00
Telefon: 542 214 110-1, 736 751 214
Email: poradnabrno@nrzp.cz
Navštívit nás můžete v pondělí a středu 8,30–12,00, 12,30–17,00,
v úterý, čtvrtek a pátek 9,00–12,00

CO, KDY, KDE… BYLO, BUDE
19. 9.
5.–9. 10.
10. 10.
4. 11.
18. 11.
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Nohejbalový turnaj VIN-ŠUM-KAP
Sběr papíru u školy
Pozorská pouť do Sloupa v Moravském krasu
Večer Jen tak s uzeným
Den otevřených dveří ve škole

září 2015

BABSKÉ HODY  OHLÉDNUTÍ
Pro dnešní uspěchanou a hektickou dobu,
vyznačující se zrychlenou komunikací, která žel bohu probíhá
vesměs prostřednictvím sociálních sítí je
příznačné, že se vytrácejí lidové tradice
a místní zvyky.
Z těchto důvodů
je velmi sympatická
snaha šumických žen,
který trendům zapomínání na tradice čelí
úsilím o jejich udržení
a zachování, čehož je důkazem, že letos 20. června se opět uskutečnily babské hody.
Na rozdíl od „mladých hodů“ určených pro svobodná děvčata a chlapce, jsou babské
hody určeny pro ženy vdané.
Vytvoří průvod vycházející po obědě, hlavní stárka žádá a dostává od starosty obce hodové právo – pořádat hody,
hodovou zábavu, udržovat
pořádek v obci a povinnost
starat se o každého účastníka hodů. Průvod prochází
obcí zpívá, tančí občerstvuje se.
Letos se nám babské
hody opravdu vydařily.
Počasí přálo, bylo veselo,
50 stárek, sklepníci, nemalý počet krojovaných dětí
a také velká účast návštěvníků v průvodu obcí. Přitom se snědlo 2 tisíce koláčků a vypilo 120 litrů vína.
K dobré náladě přispěla jako vždy Sivická kapela
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a poprvé se na těchto hodech představil Cimbál z Rousínova.
Večerní zábavu na sokolovně jsme zahájily slavnostním nástupem. Během večera přidaly ještě další dva tance a všichni návštěvníci si byli jisti zjevnou skutečností, že ženy svoje
vystoupení rok od roku zdokonalují.
Však nás to stálo nemalé úsilí. babské hody jsou totiž vyvrcholením dvouměsíční přípravy, kdy se každou neděli po tuto dobu koná nácvik ve snaze, aby konečné vystoupení mělo
nejvyšší úroveň, což se letos beze zbytku podařilo.
Zkrátka: hodový den se vydařil. Je pozitivní když se lidé věnují takovým činnostem a vytváří zábavu nejen pro sebe ale i pro ostatní. Spolek šumických žen děkuje všem za podporu jejich snažení i za účast návštěvníků a již nyní zve na Babské hody příští.
Hlavní stárka Marie Stejskalová

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY 2015
Je tu znovu léto a začíná čas příprav na každoroční krojované hody. První schůzka proběhla
už začátkem července, kdy jsme se domluvili kolik nás bude. Přípravy pak začaly první slezinou, která se uskutečnila 27. 7. v místní sokolovně. Během srpna se nachystala výzdoba sálu,
naučili jsme nové stárky tancovat a zpívat hodové písně a sami jsme si vše zopakovali a procvičili. Sleziny probíhaly již tradičně každé pondělí a středu a vše nám šlo hezky od ruky.
Poslední týden již veškeré práce vrcholily, během pondělí a úterý se nám podařilo nachystat sál, ve středu odpoledne se sešli stárci, aby vykopali jámu na postavení máje. Na samotném dnu jámy na nás čekala vytoužená odměna, která zde odpočívala celý rok.
Ve čtvrtek dopoledne se stárci vypravili
na májky,
yp
j y zatímco stárkyy
obstaraly rozmarýnky. Odpoledne se pak kluci vydali do lesa pro
máju a holky mezitím připravovaly a zdobily věnce jak na máju,
tak do sálu. Večer stárky zdobil y džbánky,
ánky, trénovaly se nástupy a vše se ladilo do posledního detailu.
ailu.
V pátek ráno se všichni sešli před obecním
úřadem, kde si stárky zdobily májkyy a připravovala se mája. Kolem poledne
ne
jsme pomocí jeřábu postavili máju..
Navečer se stárky rozešly po dědině,,
aby pozvaly všechny občany na so-botní hody – odpolední průvod a veečerní zábavu. Jako pozvánku si každý
ždý
mohl vzít voňavou rozmarýnku. Večer
následovalo hlídání máje. V brzkých
h ranních hodinách šli stárci postavit májky
ky před
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Šumičtí stárci a stárky
Jiří Malík
Jiří Sedláček
Václav Khůl
Radek Raus
Martin Doležel
Martin Žemla
Aleš Mazal
Oldřich Sedláček
Vojtěch Škrob
Pavel Kratochvíl
Dominik Mazel
Jan Paukert
Lukáš Paulík

&
&
&
&
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Jitka Khůlová
Markéta Ryšánková
Michaela Ryšánková
Lada Šedá
Simona Šedá
Veronika Malíková
Petra Křížová
Simona Mazlová
Jana Kroutilíková
Kristýna Sekaninová
Monika Doleželová
Marie Drápalová
Eliška Procházková

Sklepníci
Petr Čech, Roman Matěja, Ondřej Procházka,
Viktor Jagoš a Štěpánka Mendlová

dům svých stárek, aby po náročné noci své stárky snadno našli. Všechny přípravy se podařili a mohli jsme se těšit na sobotní veselí.
V sobotu 12. září ve 12:30 se stárci a sklepníci sešli pod májou, kde hlavní stárek požádal pana starostu o udělení hodového práva. Následně se celý průvod vydal za doprovodu
Sivické kapely pro jednotlivé stárky. Sklepníci nabízeli lidem, kteří nás přišli podpořit v hojném počtu, stárkovské víno a dále se starali o hladký průběh celého průvodu obcí. Každý
stárek si našel svoji stárku a ta mu na oplátku dala klobouk a voničku. Večerní zábava byla
zahájená tradičně nástupem, zpěvem a sólem stárků. Poté začala volná zábava, která byla
dvakrát obohacena tanečním překvapením, jednou v podobě spartakiády a podruhé pouze děvčaty. Následovala tombola, která byla zkrácená díky přímým výhrám. Tancovalo se,
zpívalo a veselilo až do brzkých ranních hodin.
Na závěr bychom rádi poděkovali obci Viničné Šumice, TJ Sokol, sponzorům, rodičům
a všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci hodů. Díky všem těmto lidem jsme si hody
báječně užili!
Budeme se těšit na příští tradiční krojované hody, které se uskuteční dne 10. září 2016.
Šumičtí stárci a stárky
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Pojďte se s námi ohlédnout za koncem minulého školního roku
Střípky ze školní družiny
Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není jeho pokračováním, ale
zabezpečuje žákům odpočinek a rekreaci. Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat
a tolerovat individualitu ostatních. V krátkém výčtu činností a aktivit chceme nastínit život
dětí ve školní družince ve druhém pololetí uplynulého školního roku.
Předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je únorové masopustní
období. Vyráběli jsme masky, kreslili obrázky, zdobili školu a užili si karneval s ochutnávkou masopustních koblih. Všude bylo plno zábavy, pohybu a legrace. Nezapomenutelným
zážitkem pro modelky i diváky byla módní přehlídka. Netradiční práci s pohádkovými knihami představovala pohádková dráha. Oblíbenou činností se stala hra na zobcovou ﬂétnu.
Březen byl pro děti časem pozorování tajemných dějů, které v přírodě většinou probíhají skrytě a bez našeho přičinění. Pojmenovávali jsme první jarní květiny, připravovali se na Velikonoce, přivítali jaro vynesením a utopením vlastnoručně vyrobené Morany.
Školní družina
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Projekt O naší obci ve 3. třídě

Nově opravená šatna v základní škole

Úspěšně jsme se účastnili výtvarné soutěže s hasičskou tématikou. A protože březen patří knihám, navštívili jsme místní knihovnu a vyslechli moudré vyprávění paní knihovnice
Puklové.
Půvab jarního dubnového období vytváří příroda každý rok stejně, ale přesto vždy neopakovatelně krásně. Tato krása začíná zpěvem skřivánka, hvízdáním kosů, příletem špačků. Ptačí téma nás provázelo celým měsícem a vyvrcholilo besedou s ornitologem panem
Bartlem. Duben již tradičně spojujeme s dopravní tématikou a projektem „Kolo, kolečko“
jsme shrnuli a rozšířili své vědomosti i dovednosti.
Květen bývá označován za nejlíbeznější měsíc v roce. Společný čas jsme trávili v přírodě na čerstvém vzduchu při fotbalu, vybíjené, atletice, závodech a soutěžích. Maminkám
k svátku jsme vyrobili originální přáníčka a naše hudební nadání se projevilo při hře na orffovské nástroje a zpěvu lidových písní. Aktivně jsme se účastnili příprav na oslavu 130.
výročí založení školy. Oslava byla velkolepá, návštěvníci nešetřili chválou a uznáním.
A přišlo léto. Bohatá a štědrá červnová příroda nám nabídla své dary. Nikdo z nás nepohrdnul miskou voňavých jahod či možností utrhnout si dozrávající třešně. Prázdniny se blížily.
Virtuálně jsme putovali křížem krážem po České republice, těšili se na nová dobrodružství,
setkání a přátelství. Ušili jsme si taštičky, navlékali korálky. Poslední společné odpoledne jsme
se loučili u příjemného posezení s občerstvením. A potom už hurá prázdniny!
Tamara Kalábová
Den bez úrazu
Den bez úrazu“ je akce, kterou pořádáme již pravidelně na naší škole pod vedením týmu
z centra volného času „FANTOŠKA“. Cílem je upozornit děti na možná rizika, se kterými se
mohou setkat nejen o prázdninách. S krizovými situacemi se děti mohly setkat na stano-
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vištích, kde si s lektory zopakovaly poskytnutí první pomoci, uvědomily si, jaké úrazy mohou nastat v domácím prostředí, a jakým způsobem těmto nástrahám předcházet.
Seznámení s plnou výbavou při jízdě na kole či bruslích proběhlo prostřednictvím rébusů a šifer. Zjistili jsme, že některé krizové situace nemusí být hned na první pohled zřejmé,
povídali jsme si o kybernetickém světě, se kterým jsme prakticky v každodenním kontaktu,
a jaké nebezpečí nás může, třeba i nevědomky, ohrozit.
Stanoviště pod názvem „Canisterapie“ vzbudilo mezi námi velký zájem, hlavně po stránce prožitkové. Kontakt s živými psy byl jedinečným zážitkem a z tohohle stanoviště se rozhodně nikomu nechtělo.
Olympijský víceboj
Rychlost, síla, ohebnost, vytrvalost, hbitost, výbušnost a rovnováha jsou pohybové schopnosti, které jsme si otestovali v rámci Olympijského víceboje. Disciplíny byly svým provedením pro nás netradiční, např. člunkový běh, hod basketbalovým míčem v sedu či postoj čápa.
Při této příležitosti jsme si povídali o významu olympijských her, jejich průběhu a celosvětovém věhlase. Garanty a tvářemi víceboje jsou známí čeští olympionici.
Rozborem osmi pohybových schopností jsme se také dozvěděli, jak jsme na tom v porovnání se svými vrstevníky v celé České republice. Výstupem testování bylo sportovní
vysvědčení, na kterém jsme našli vyhodnocení jednotlivých disciplín, určení pohybového
typu a doporučení vhodných sportů.
Těšíme se, že budeme pokračovat i v letošním školním roce, kdy nás čeká několik novinek v organizaci celého projektu a jistě i nové olympijské tváře. Nový vzhled webových
stránek oživí i vaše brouzdání na www.ceskosportuje.cz/viceboj.
Sportu zdar! Hana Kleisová

Začal nový školní rok
Zahájení nového školního roku pojímáme vždy jako významný slavnostní den. Děti se neučí, chodby, třídy, zkrátka celá škola je slavnostně vyzdobená, vítáme děti po prázdninách.
Největší pozornost je pochopitelně věnována nastupujícím prvňáčkům. V úterý 1. září jsme
se sešli po prázdninách a společně s našimi hosty přivítali právě naše nejmladší žáčky. Letošním devatenácti prvňáčkům přišli popřát vše nejlepší v jejich školním životě a předat
dárky pan starosta Josef Drápal, pan starosta Milan Blahák a paní Zdenka Holubová. Starší
spolužáci si připravili veselou básničku. Po slavnostním přivítání se odebrali s paní učitelkou i rodiči do své třídy, aby si prohlédli učebnice a svoje pomůcky. Popřejme jim, aby byli
stále plní radosti a chuti objevovat něco nového.
Milí žáčci, vážení rodiče a kolegyně, dovolte, abych vám popřála úspěšné vykročení
do nového školního roku.
Olga Růžičková
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Zahájení školního roku 2015/2016

Den bez úrazu

Den otevřených dveří – 18. listopadu
Srdečně vás zveme do naší školy: dopoledne do výuky, odpoledne do družiny a v podvečer
do výtvarných dílen, od 16.00 do 18.00 hodin. Jako novinku pro vás máme připravené matematické dílničky. Rádi vám představíme určitá matematická prostředí metody profesora
Hejného, kterou bychom rádi uplatnili v budoucnu v naší škole. Tato metoda je postavena
na principech, na jejichž základech stavíme nejen v hodinách matematiky. Koncepčně jsou
nám velmi blízké a chtěli bychom na ně uceleně navazovat.
Základní principy jsou postaveny na tom, že:
• dítě ví i to, co jsme ho neučili,
• učíme se opakovanou návštěvou,
• matematické zákonitosti neizolujeme,
• podporujeme samostatné uvažování,
• dítě „neví“ a „chce vědět“,
• stavíme na vlastních zážitcích,
• máme radost z úspěchu, znalosti propojujeme,

• vlastní poznatek má větší váhu,
• učitel je v roli průvodce a moderátora
diskuse,
• pracujeme s chybou,
• úlohy obsahují všechny obtížnosti,
• pro každé dítě zvlášť dle jeho úrovně,
• poznatky se rodí díky diskusi.

Bližší informace o této metodě naleznete na stránkách: http://www.h-mat.cz.
Ve středu 18. listopadu se těšíme na vaši návštěvu.
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„Šumické divoženky“
V souvislosti se 130. výročím založení naší školy jsme se zaobírali i historií naší i okolních
obcí. Vybrali jsme si Viničné Šumice, Kovalovice a Pozořice.
Víte, že byste mohli potkat ve Viničných Šumicích divoženky? Udržuje se stará pověst,
že v dřívějších dobách bývaly v lese „Na Skalkách“ divé ženy, které někdy vycházely z lesa
a dožadovaly se po lidech pracujících na poli různé pomoci. Jednou tam také oral jeden šumický sedlák. Chtěl pole doorat, a tak se trochu zdržel. Když na zvoničce zaklinkal zvonek
poledne, vyšla z lesa mladá žena a zamířila k němu. V ruce nesla velikou polámanou dřevěnou lopatu. Zaprosila ho slovy: „Hospodářisko, sprav mi to lopatisko, donesu ti koláčisko
jako to lopatisko.“
Sedlák se řeči podivil, ale usedl a lopatu nožem spravil. Žena s lopatou zase odešla, ale
za chvíli se vrátila a přinesla mu veliký tvarohový koláč. Poděkoval, ukousl z koláče, ale co
to? Z koláče neubylo. Hned ho napadlo, že to nebyla obyčejná žena, ale divoženka. Poněvadž slýchával od starých lidí, že je lépe se divoženkám vyhnout a darů od nich nepřijímat,
koláče více nejedl. Když přijel domů, šel hned na poradu ke knězi do Pozořic. Ten mu řekl,
že dobře učinil a že se koláče jedině zbaví, když ho podrobí rybám. Sedlák tak učinil a příhoda s divoženkou a koláčem minula pro něho beze škody.
V rámci projektu jsme také hledali původ erbových znaků, významné osobnosti a zvyky, které jsou spojené s významnými událostmi. Shodli jsme se na tom, že mnoho pověstí
známe z povídání od našich rodičů a prarodičů, kteří k naší obci mají velmi hluboký vztah.
Nemuseli jsme ani chodit daleko. Naše paní Mazlová umí vyprávět s láskou a nadšením
o životech místních, o vinohradech, jejichž udržování stálo velké úsilí a námahu, o tradicích, které jsou důležitou součástí našeho běžného života.
Hana Kleisová

Keramická dílna ve školce
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Stužkování školáků
Ve spolupráci se starostou obce panem Josefem Drápalem, mateřskou školou a Sborem
pro občanské záležitosti se v červnu uskutečnilo slavnostní stužkování školáků. Děti, za doprovodu rodičů, byly pozvány na obecní úřad, kde byly slavnostně panem starostou pasovány na školáky, žáky 1. třídy základní školy. Děti na památku na mateřskou školu dostaly
knihu, stužku se svým jménem a malou pozornost. Děti předvedly pásmo veršů, zazpívaly
písničku a ukázaly své nové aktovky. Hodně štěstí do další etapy vašeho života, milé děti!
Poslední zvonění
Poslední zazvonění zvonečkem, poslední písnička a děti se společně s paní učitelkou loučí s dětmi, které odchází po prázdninách do školy. Přejeme vám samé jedničky! A už hurá
na prázdniny!!!

Prázdniny jsou za námi a začíná nový školní rok 2015/2016
Po prázdninách se děti vrací do třídy, kde mohou obdivovat nový nábytek, nové didaktické
pomůcky. Kapacita školy je stejná jako v předešlých letech. Do 1. třídy (Papoušci) chodí 12
dětí, do 2. třídy (Koníčci) nastoupilo 22 dětí.
Začátkem září jsme pozvali do mateřské školy Maňáskové divadlo Šikulka s pohádkami.
Děti si mohly zazpívat, zapřemýšlet a trošku se i poučit. Na divadlo přišli i kamarádi z 1. třídy základní školy.
V polovině září jsme pro děti a rodiče připravili keramickou dílnu. Děti si pod vedením
rodičů vyráběly z keramické hlíny kočku. Kočku necháme vyschnout, vypálit v keramické
peci a děti si ji pomalují a pak se opět vypálí. Těšíme se na hotové výrobky.
Chystáme se do Divadla Radost na Pohádkovou píšťalku.
Starším dětem v září začínají edukativně – stimulační skupiny.
Přeji dětem, rodičům, kolegyním a přátelům naší školky do nového školního roku mnoho smíchu, zdraví a spokojenosti.
Jana Vlčková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši prvňáčci
Rozloučení předškoláků s mateřskou školou se konalo 10. června 2015 v zasedací místnosti OÚ. Rukou pana starosty byly děti pasovány na školáky a o ostatní program s postaraly
paní učitelky Jana Vlčková, Lenka Šafaříková a Jana Kulhánková.
1. září 2015 jsme tyto děti, jako opravdové školáky, přivítali v 1. třídě základní školy při
zahájení nového školního roku 2015/16.
Bajer Tomáš
Divácký Tomáš
Kříž Šimon
Locker Michael

Slavíček Adam
Šrámek Ondřej

Mojžíš Matěj
Palzer Jiří
Pokora Michael
Procházková Julie

Vítání občánků
Slavnostní přivítání občánků se konalo 14. června 2015 ve 14 hod. v zasedací místnosti OÚ.
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Zdeněk Staníček

12. 10. 2014

383

František Svačina

19. 11. 2014

19

Václav Železný

18. 12. 2014

332

Nikol Křížová

25. 2. 2015

466

Josef Drda

1. 3. 2015

445

Za SPOZ Zdeňka Holubová

září 2015

LESNÍ ŠKOLKA  ZAČÍNÁ NOVÝ
ŠKOLNÍ ROK V ZAHRADĚ
Když sluneční paprsky ztratí svou palčivou sílu, v lese zavoní houby a větve keřů zdobí krajkové pavučiny s perlami rosy, přichází
podzimní čas a s ním i chvíle, kdy se děti, plné prázdninových zážitků
vrací do školky. Tak i brankou Lesního klubu Stromík prošly děti natěšené na dobrodružství a tajemství, která na ně čekají v lese. Moc nás těší, že o předškolní
vzdělávání v lesní školce byl i letos takový zájem, že jsme opět mohli otevřít dvě třídy.
Nejvíc dětí přichází z Pozořic, z přilehlých vesnic, ale jezdí k nám děti třeba i z Lulče nebo
z Hrušek.
Dvě skupiny dětí už potřebují pořádný prostor, proto jsme se v rámci projektu nadace
Veronica „Zahrada pro radost“ pustili do zvelebování prostoru okolo hájovny.
Prvním počinem, který naši zahradu obohatí o originální herní prvky, bylo Malé
řezbářské sympozium. Konalo se hned o první zářijové sobotě za velké podpory MAS
Slavkovské bojiště. Na louce za hájenkou se rozeznělo rytmické klepání dřevěných palic
na ostrá dláta, občas tu libozvučnou souhru přetrhlo kvílení motorových pil a z kmene
stromu ležícího na trávě se začalo pod rukama uměleckého řezbáře Ladislava Sedláčka
a sochařky Terezy Holé rodit tajemné stvoření, které provokuje fantazii všech přihlížejících. Ovšem málokdo chce jen přihlížet, každý by se chtěl alespoň na chvíli taky stát sochařem, který dokáže oživit kus dřeva a proměnit ho v NĚCO. Pro všechny takové tvůrce
byly připraveny ponky, dláta, pily, sekery, kladiva a vrtáky. Možná, že pro některé děti,
které tam se špičkou jazyka zaťatou mezi zuby poprvé vlastníma rukama vyhloubily dlátem neumělou dřevěnou misku nebo s pomocí vrtačky poprvé sestrojily vlastnoručně
vyrobený dřevěný vláček, byl právě tento počin jejich velkým setkáním s tvořivostí, s radostí z práce z přírodním materiálem.
Jeden den však nestačí, aby se kmen proměnil v sochu, tak zatímco sochaři jezdí
na hájovnu dokončovat své dílo, pustili se rodiče dětí s velkou vervou do úprav zahrady.
Vznikají vyvýšené záhony, které s dětmi osadíme na jaře zeleninou, vybíráme vhodné
místo pro bylinkovou spirálu, houpačky, nové ovocné keře, chystáme se na stavbu tunelu z vrbového proutí a přes víkend několik tatínků vyrobilo z palet krásnou dřevěnou
kuchyňku, ve které může pohodlně vařit mnoho školkových kuchařek naráz. V takové
přírodní kuchyni pod širým nebem vznikají pochopitelně samá zdravá jídla. Holčičky vaří
výhradně z bio potravin – z bylinek, kytek, planých rostlin a nejlepšího materiálu na světě – bláta. Dorty vzešlé z této cukrárny jen potvrzují náš názor, že pobyt v přírodě velmi
podporuje rozvoj kreativity. A platí to pro malé děti i velké dospěláky. Přijďte se taky
nechat nakazit! Těšíme se!
Za DLK Stromík Tereza Jiráčková
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Uprchlická krize
Nelze nereagovat na to, co v současné době hýbe médii a naší evropskou společností: Problém návalu uprchlíků do Evropy. Hovoří se o uprchlické krizi. Ale o jakou krizi zde vlastně
vůbec jde?
Situace s uprchlíky se jeví na první pohled značně nepřehledná a komplikovaná, a proto je těžké udělat si o celé věci jednoznačný úsudek. Nicméně česká xenofobie (tj. strach
z cizinců) si v tomto období přichází na své, když vidí v přicházejících imigrantech jen
agresory a okupanty. Sledujeme-li však pozorně zprávy přinášející svědectví samotných
utečenců, pak vychází zřetelně najevo, že v jejich případě nejde o žádné dobrodružství, ale
často o úplnou beznaděj a řešení základních existenčních problémů. Vždyť jsou na útěku
celé rodiny: i ženy, děti, staří lidé, kteří nemají na vybranou. Většina z nich přišla o někoho
blízkého, o střechu nad hlavou a o rodný domov se zakořeněnou kulturou. Nejsou tito lidé
zrcadlem našeho svědomí? Nejsou výtkou našemu bezbřehému konzumu a pyšnému sobectví, které nechce vidět, co se děje za humny?
Jsme ostrovem materiálního blahobytu, ale přesto nám vládne „Paní Nespokojenost“,
jež nám neustále vkládá do úst chytré rady, co by ti či oni měli a neměli dělat. Každodenní
konzumenti bulvárních plátků, kteří v našem národě bohužel převažují, si snadno nechají
vtlouci do hlavy cokoliv, i když to nemá žádnou logiku! Samozřejmě, že je potřebné řešit imigrační vlnu na mezinárodní politické úrovni! Ale ať už jsou důvody uprchlické krize
jakékoliv, vždy zůstávají v platnosti evangelijní požadavky pomoci bližnímu v jeho nouzi.
Přicházející uprchlíci nám také mohou pomoci, abychom si my sami uvědomili, kým
vlastně jsme a jaké máme kořeny. Nemusíme přece přijímat za svou jejich kulturu, ale můžeme nabídnout nově příchozím, čím žijeme, na čem nám záleží a co si také v žádném případě nedáme vzít!
Až se tedy já sám osobně s prvními uprchlíky potkám, udělám si o celé situaci svůj vlastní úsudek. Každopádně se jich budu ptát, co doopravdy potřebují a o co jim jde, a budu se
dopředu varovat předpojatých schémat!
P. Pavel Lacina, pozořický farář

2. farní den v Pozořicích
V neděli 30.8. se uskutečnil farní den. Po roce se farníci po mši svaté sešli v prostorách fary
a farního dvora, aby společně prožili celý den, nejen mši v kostele. Po druhé nedělní mši již
byla na faře připravena káva a zákusky, které následoval společný oběd. Přibližně 150 lidí
se sešlo „u jednoho stolu“ a následně zůstalo po zbytek odpoledne, kdy byl připraven program pro děti v podobě her, malování na obličej a neustálého obléhání skákacího hradu.
Dospělí měli možnost si popovídat, zazpívat, prohlédnout si prostory fary a farního dvora.
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Letos byl nově otevřen i farní sklep, ve kterém proběhla ochutnávka vína. Celý den se nesl
ve společensko-herně-kulturním duchu a byl završen společným zpěvem a modlitbou.
Pavel Kříž

Polní mše proběhla 21. června na návsi pod lipami.
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1. PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ VE FLOORBALE
Před koncem prázdnin se setkali borci z řad Sokola Pozořice, Ministranti Pošukov a ZŠ
Pozořice, aby se utkali v přátelském ﬂoorbalovém utkání. Zástupci Sokola a Ministrantů
Pošukov z 1.–4. tříd hráli 25. května 2015 na Sokolovně. Oč menší hráči byli, o to s větším
nasazením hráli. V týmu Sokola byly významnou silou holky, které vykolejily pošukovské
ministranty z rovnováhy, protože s děvčaty se dosud na žádném ministrantském turnaji
nesetkali :-). V průběhu hry však nalezli ztracenou hráčskou rozvahu, jejich střely získaly
na přesnosti a tak vyhráli 5:2 .
Starší hráči z 5.–8. tříd hráli 1. 6. 2015 v tělocvičně ZŠ Pozořice. Mezi třemi týmy proběhlo několik dechberoucích zápasů. Všechny týmy šli do hry s velkým očekáváním a jak jinak,
i s nadějí na zlato, ale zraky všem vytřel s absolutní převahou Sokol Pozořice. Poraženým
soupeřům je však nutno přiznat, že ani jeden gól nezískal Sokol zadarmo.
Atmosféra při utkáních byla výborná, přispěli k ní jistě i fanoušci z řad rodičů, spolužáků
a kamarádů. Všechny hry byly odehrány čestně a bez faulů, což není v dnešní době zcela
běžné. Utkání bylo nakonec tak přátelské, že se pořadatelé rozhodli vytvořit tradici a celý
souboj ustanovili 1.Přátelským turnajem ve ﬂoorbalu. Těšíme se tedy na další ročník a rádi
uvítáme přátelské soupeře z dalších spolků.
Manželé Jiráčkovi

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
V červenci se uskutečnil třetí ročník týdenního prázdninového soustředění. Osmnáct děti
se ráno scházelo na Sokolovně a do 16. hodiny se protrpělo v tropických teplotách pohybovými aktivitami. Soustředění mají vždy několik cílů. Mezi nejdůležitější je zlepšování
komunikace mezi dětmi. Vzájemné respektování a pomoc. Provádět i činnosti, jež třeba
přímo nesouvisejí s fotbalem, ale jsou pro děti přínosné pro zlepšení koordinace pohybu
i chápání. Zvyšování fyzické odolnosti a rozšíření si různých dovedností. A hlavě dobrá nálada po skončení soustředění.
I když měly fotbalový míč denně u nohy, zahrály si i přehazovanou, softbal či korfbal.
Soutěžily v družstvech i jako jednotlivci. Zjistily jak rychle umějí uběhnout 50 m, nebo kolik
uběhnou za 12 minut. Jak jsou pružní při celostním motorickém testu, jak si tykají se švihadlem. Dokazovaly především sobě jak je poslouchá míč. Co trefí, jak daleko dokopnou,
nebo jak rychle a přesně zvládnou různé technické dovednosti.
Opakovaná návštěva biotopu v Kovalovicích byla nejen příjemným osvěžením, ale někteří začínající plavci se zde i zdokonalili. Většinu dní používali účastníci kola pro soutěže,
zábavu i jako dopravní prostředek při přesunech po okolí. Důležité bylo i to, že nedošlo
k žádné mimořádné události, jež by poškodila zdraví dětí. Kromě poplatku od účastníků
400 Kč od jednotlivce, akci podpořil i obecní úřad V. Šumic částkou 1 462 Kč.
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Hlavní manažérkou soustředění byla paní Alena Cabalová. S ní se na zdárném průběhu
akce podílela i paní Gabriela Blatná, Daniela Drápalová, Zdenka Eliášová, Dáša Křížová, Romana a Pavel Pokorovi, Gabriela a František Řežuchovi, Magda Svačinová a Dana Šmerdová. Všem náleží poděkování za dobrovolnou práci pro děti.
Do nového ročníku 2015–2016 byla přihlášena jak mladší tak i starší přípravka. U starší je
doposud v ročníku narození 2005 a 2006 registrováno 8 hráčů což při základu 6 hráčů není
příliš. Bude zázrakem pokud nebude nutná výpomoc od mladší přípravky. V té u ročníku
narození 2007 a 2008 je registrováno 9 hráčů. Zde snad nebude problém, neb mužstvo
na hřišti čítá 5 hráčů. Mladší přípravka má ještě prostor k doplnění dalších hráčů.
Před zahájením podzimních utkání opět opakovaně selhal organizátor FAČR Brno-venkov. Výsledkem je, že mladší přípravka má naplánována pro podzim pouze čtyři utkání
mezi třemi kluby a starší pět utkání mezi šesti oddíly. K tomu se na utkání starší přípravky
začali delegovat licencovaní rozhodčí, což jsou další zbytečné výdaje. Doposud to bez problémů pískali laici z domácího oddílu. Zástupci dotčených oddílů se tedy domluvili na navýšení utkání. Utkání se budou hrát dokud to počasí dovolí.
Přípravka trénuje v úterý a ve čtvrtek od 16,30 hod. Je-li přijatelné počasí a světlo, tak
na hřišti u Sokolovny, jinak v sále Sokolovny. Děvčata i chlapci narození v letech 2005 až
2008 jsou vítáni. Též je žádoucí i zapojení nových trenérů pro zkvalitnění práce s dětmi.
Mojmír Ryška

KORFBAL VE VINIČNÝCH ŠUMICÍCH
Na nevyužívané ploše vedle fotbalového hřiště byly v červenci zabudované tyče s koši
na korfbal. Korfbal je míčová kolektivní hra, v níž proti sobě hrají dvě družstva. Mohou ji
hrát dohromady děvčata a hoši. Malí a velcí. Šikovní a méně šikovní. Každý, pokud má zájem, si může najít prostor pro své uplatnění. Jde o pohyb bez míče. Naběhnout si do prostoru, kam směřuje přihrávka. Oklamat pohybem soupeře. Umění přihrát a chytit míč. Treﬁt
se míčem do koše na tyči. Korfbal poprvé na tomto hřišti hrály děti fotbalových přípravek
o prázdninách na týdenním soustředění. Nejmladšímu bylo šest a nejstaršímu dvanáct let.
Korfbal se hraje jak na národní tak i mezinárodní úrovni. Jeho pravidla jsou na několika
desítkách stránek. Šumická varianta byla upravena a zjednodušena tak, aby nebyla omezována účast hráčů v důsledku věku a počtu. Například na obou tyčích není jeden, ale dva
koše – obruče. Jeden je výše pro starší a zdatnější hráče a druhý je nižší pro malé a méně
zdatné. Pro ty, kteří se chtějí především pobavit, mohou být vodítkem následná zjednodušená pravidla.
pokračování na následující straně
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1. Hřiště je rozděleno středovou čárou na polovinu obranou a útočnou.
2. Kapitáni losují. Kdo vyhraje, ten určí, který z nich rozdělí jako první své hráče na útočníky
a obránce. Jakmile je první družstvo rozděleno, rozdělí se i druhé družstvo.
3. Obránci nesmějí opustit polovinu hřiště s vlastním košem. Útočníci nesmějí opustit útočnou polovinu.
4. Hru zahajuje útočník, jenž hází míč od středové čáry svému obránci.
5. Míč se pouze hází. Míčem se nesmí driblovat, odbíjet, kutálet, kopat.
6. Kdo se míče první dotkne, toho je. Ostatní hráči se musejí od hráče s míčem vzdálit na tři
kroky.
7. Hráč s míčem nesmí chodit. Nesmí si jej sám sobě přihrávat. Musí jej přihrát nebo vystřelit na koš.
8. Při porušení pravidel a nesportovním chování je přerušena hra a míč získává družstvo,
jež bylo poškozeno.
9. Mužstvo, které treﬁlo koš, získává bod a druhé mužstvo zahajuje hru (viz bod 4).
10. Jakmile je součet bodů obou mužstev sudý, dochází k výměně hráčů u obou mužstev.
Obránci se stávají útočníky a útočníci jdou na polovinu obránců.
Pro naučení je vhodné hrát s jedním míčem. Je-li však více hráčů
a pravidla již znají, je možné hrát se
dvěma míči současně. Přitom má-li být zahájena hra dle bodu 4, má
každé mužstvo jeden míč. Dále hráč
nemůže mít v držení více jak jeden
míč. Hra získá na rychlosti a na hřišti nastane výrazně větší pohyb.
Zvýší se počet kontaktů s míčem
na jednoho hráče. Hráči musí rozdělit svou pozornost na dva míče.
A hlavě je docíleno více bodů.
Mojmír Ryška
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MUŽSTVO ŽÁKŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Po loňské sezóně z týmu starších žáků odešli z důvodu věkového hráči Jan Myslín a Martin
Žemla, kterým děkuji za dobrou reprezentaci. Do nového ročníku 2015/16 vstupuje tým
s kádrem 15 hráčů. Kádr je to velice úzký i vzhledem k tomu, že 9 hráčů patří do kategorie
mladších žáků. Do zápasu může nastoupit až 16 hráčů (11 na hřiště + 5 na střídání), čehož
většina týmů hojně využívá.
Do letní přípravy na nový soutěžní ročník jsme vstoupili první srpnový týden, 5. 8. 2015.
Tréninky byly přizpůsobeny velmi horkému počasí, které panovalo tyto prázdniny. Tréninky navštěvovalo v průměru 7 hráčů.
V této sezóně budou tréninky starších žáků ve středu a v pátek 17,00–18,30. Rádi přivítáme i nové zájemce o fotbal.
Do soutěžního ročníku 2015/16 se přihlásilo 8 týmů. Týmy odehrají zápasy každý
s každým a následně budou mužstva rozdělena do skupin 1-4 a 5-8, kde odehrají opět
utkání každý s každým. Celkem se odehraje 20 soutěžních utkání, 10 na podzim 2015
a 10 na jaře 2016.

Podzimní utkání
Den

Čas

Utkání

Neděle 6. 9. 2015

13,30

Viničné Šumice – Lokomotiva B

Středa 9. 9. 2015

17,30

Viničné Šumice – Těšany/Moutnice

Neděle 13. 9. 2015

11,00

Měnín/Blučina – Viničné Šumice

Středa 16. 9. 2015

17,00

Lokomotiva A – Viničné Šumice

Neděle 20. 9. 2015

13,30

Viničné Šumice – Podolí

Sobota 26. 9. 2015

13,00

Mokrá-Horákov – Viničné Šumice

Neděle 4. 10. 2015

13,30

Viničné Šumice – SK Pozořice

Neděle 11. 10. 2015

10,00

Těšany/Moutnice – Viničné Šumice

Neděle 18. 10. 2015

13,30

Viničné Šumice – Lokomotiva A

Sobota 24. 10. 2015

14,30

Lokomotiva B – Viničné Šumice

Jak utkání skončila, můžete sledovat na stránkách fotbalového oddílu www.vinopa.info.
Přejme klukům hodně úspěchů na hřišti.
Trenér žáků Jan Kohout

pokračování na následující straně
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Rozpis soutěžních utkání mužů podzim 2015
Kolo
2.

Den
Sobota 15. 8. 2015

Čas

Utkání

16,30

Blažovice B – Viničné Šumice

3.

Neděle 23. 8. 2015

10,30

Viničné Šumice – Moutnice B

4.

Neděle 30. 8. 2015

16,30

Blučina B – Viničné Šumice

5.

Neděle 6. 9. 2015

10,30

Viničné Šumice – Tvarožná

6.

Sobota 12. 9. 2015

10,30

Pozořice B – Viničné Šumice

7.

Neděle 20. 9. 2015

10,30

Viničné Šumice – Babice n/Sv B

8.

Neděle 27. 9. 2015

10,30

Podolí B – Viničné Šumice

9.

Neděle 4. 10. 2015

10,30

Viničné Šumice – Kobylnice

10.

Sobota 10. 10. 2015

15,00

Újezd B – Viničné Šumice

11.

Neděle 18. 10. 2015

10,30

Viničné Šumice – Rajhradice B

1.

Neděle 25. 10. 2015

10,30

Viničné Šumice – Opatovice

Jak utkání skončila, můžete sledovat na stránkách fotbalového oddílu www.vinopa.info.
Přejme chlapům hodně úspěchů na hřišti.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ VINŠUMKAP
Letošní ročník nohejbalového turnaje Vin-Šum-Kap se odehrál za krásného slunečného
počasí v sobotu 19. září 2015 jako obvykle na hřišti Pod lesem. Turnaje se zúčastnilo sedm
družstev, čtyři přespolní a tři místní. Naše nejúspěšnější družstvo Vinopa „B“ skončilo na třetím místě, druhou pozici obsadilo družstvo Líšně a první cenu
vybojoval tým z Vítovic. Po celý
den bylo zajištěno bohaté občerstvení včetně výborného
kotlíkového guláše uvařeného
na místě kulinářským specialistou Petrem Formánkem. Po slavnostním vyhlášení výsledků
a předání cen pokračovala volná zábava v dobré náladě až
do pozdních nočních hodin.
Josef Drápal
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
V ZŠ POZOŘICE
Po dvou prázdninových měsících nastal především pro 48 prvňáčků okamžik, který s napětím očekávali. Slunečné počasí vydrželo i v úterý 1. září, a proto se mohli žáci, jejich rodiče
a učitelé setkat na školní zahradě, kde pro ně byl připraven krátký program.
Po přivítání přítomných ředitelem školy PhDr. Janem Dudkem, panem starostou Ing. Jaromírem Červenkou a panem farářem Mgr. Pavlem Lacinou se slova ujali naši deváťáci,
kteří se již tradičně stávají patrony prvňáčků. V krátké scénce předvedli, na co vše se děvčata a chlapci mohou ve škole těšit, a ukázali jim, že se není třeba ničeho obávat. Společně
s třídními učitelkami pak deváťáci prvňáčky doprovodili do jejich krásně vyzdobených tříd,
kde v příjemné atmosféře pokračovalo vzájemné seznamování.
Všem našim prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili s chutí, aby s radostí objevovali
nové a zajímavé věci, aby rychle našli dobré kamarády a kamarádky a spolu s nimi a se svými učiteli prožívali spoustu hezkých chvil.
Žákům, kteří do svých tříd vstoupili 1. září již poněkolikáté, přejeme, aby pro ně byl i letošní školní rok neobyčejný a plný skvělých zážitků.
Mgr. Anna Hanychová

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V PILOTNÍM OVĚŘOVÁ
NÍ JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Od roku 2014 hovoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o jednotných
přijímacích zkouškách na střední školy. Někteří naši žáci se účastnili pilotního testování
jednotných přijímacích zkoušek na školy poskytující vzdělání s maturitní zkouškou v loňském školním roce (uchazeči o studium od školního roku 2015/2016). Připraveny byly testy
z předmětů český jazyk a literatura a matematika.
Testování probíhalo na středních školách jako součást přijímacího řízení, účast středních škol v pilotním ověřování byla dobrovolná. Do projektu se zapojilo 630 škol, testy absolvovalo téměř 54 tisíc uchazečů.
Naše škola následně získala informace o úspěšnosti žáků, kteří se hlásili na některou
ze škol zapojených v testování. Informace o výsledcích v jednotlivých testech shrnujeme
v následujících tabulkách:
Český jazyk

Průměrná úspěšnost vyplnění testu

Průměrné umístění uchazečů

Celá ČR

správně 58,8 % testu

percentil 48,4

ZŠ Pozořice (15 žáků)

správně 66,0 % testu

percentil 62,6
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Matematika

Průměrná úspěšnost vyplnění testu

Průměrné umístění uchazečů

Celá ČR

správně 43,1 % testu

percentil 48,2

ZŠ Pozořice (15 žáků)

správně 46,9 % testu

percentil 55,8

V testech z ČJ i M se žáci naší školy ucházející se o čtyřleté maturitní obory umístili výše než
celorepublikový průměr. Další rozložení výsledků žáků (výsledky pro 1. a 2. percentilový
kvartil) říkají, že i žáci, kteří jsou průměrní či podprůměrní (tj. jejich percentil dosahuje výše
25, resp. 50), dosahují v testech souhrnně lepší výsledky, než je celorepublikový průměr
na těchto úrovních. Žáci, kteří byli v testech úspěšnější (jejich percentil byl vyšší než 50),
dosahují při dalším zkoumání rozložení výsledků testů stejných hodnot, jako je celorepublikový průměr.
Tzv. percentilové umístění uchazeče vyjadřuje umístění na pomyslném žebříčku úspěšnosti všech uchazečů, kteří z daného předmětu konali jednotný test pro příslušný obor
vzdělání. Pokud tedy bude mít uchazeč např. hodnotu percentilu 82, znamená to, že v rámci dané zkoušky dosáhl stejného nebo lepšího výsledku než 82 % těch, kteří byli přihlášeni
ke stejnému oboru vzdělání.
Další informace o Pilotním ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně
zadávaných jednotných testů 2015 zde:
http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html.

NOČNÍ POCHOD
Do konce prázdnin chybí 4 dny a TJ Sokol již tradičně v tomto období pořádá noční pochoďák. V pátek 28. srpna v 18.00 hod na srazu u školy byla paní Komůrková, Laďa Šedý
a já. Vypadalo to, že na pochod půjdeme jen my tři. Obavy však byly zbytečné, Během 10
minut se nás sešlo asi čtyřicet a tak jsme mohli vyrazit na trať. Do Hradské jsme se za pořádného vedra sotva plazili, ale děti vedro nevedlo nasadily vysoké tempo, takže musely
být brzděny. Tak jako loni, holky Bočkovy s malým Ondrou na kočárku, zdolaly rozbahněný
úsek cesty za hájovnou bez problému.
Aby se děti po cestě nenudily, plnily drobné úkoly a zhruba po půldruhé hodině jsme
značně žízniví a vyhládlí dorazili na hřiště Pod Lesem. Oddíl nohejbalu nám připravil občerstvení a ohniště, takže se mohlo hned opékat. Děti dostaly sladkou odměnu a pak už to
bylo pod lesem jak ve včelíně. Děti se vyřádily, dospělí si popovídali a přátelské posezení
vydrželo do pozdních večerních hodin.
Myslím, že opět jeden hezký den se vydařil. Tak nashledanou příští rok.
Ludmila Nedorostková
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Na začátku mého povídání
trochu historie. V r. 1924 přijala Liga národů ženevskou
Deklaraci práv dětí. Rok poté
vyhlásila v Ženevě první červen mezinárodním dnem dětí.
U nás se MDD slaví od r. 1950.
Tak jako v loňském roce
i letos TJ Sokol spolu s místním
SDH uspořádali 14.6. na hřišti
u sokolovny „Dětskou pouť“.
Počasí nám víc než přálo a tak
ve 14.00 hodin po společném
nástupu dětí pouť byla zahájena. Děti plnily různé úkoly,
za které dostávaly pouťové
peníze, které utrácely na stánku za široký sortiment zboží. Nejvíce děti lákalo hašení domečku pod odborným vedením
hasičů. Nevadilo, že byly trochu promáčené. V pěkném a teplém počasí se rychle usušily.
Odpoledne se vydařilo a doufám, že děti i rodiče byli spokojeni. Na závěr chci poděkovat
SDH a zahrádkářům za jejich ﬁnanční pomoc, oddílu kopané, který dbal na to abychom
nezanedbávali pitný režim, a v neposlední řadě musím poděkovat rodičům a všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali při zajišťování soutěží.
Na závěr co jiného než si přát, abychom se příští rok ve zdraví, pohodě a s dobrou náladou opět sešli.
Ludmila Nedorostková
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TAK UŽ TO ZAČALO
Prázdniny uběhly na můj vkus a nejen na můj, příliš rychle. Ono to vůbec nějak moc rychle
ubíhá.Začal nový školní rok.. Děti se vrátily do vykrášlené, čisťounké školy. Nová šatna se
skříňkami, zmizela drátěná klec. Uvidíme jak to budou děti vládnout s klíčky od skříněk.
Děti a zvlášť prvňáčky první školní den doprovází rodiče. Mnohdy oba rodiče. Tak si
vzpomínám, když jsem šla do školy před 70 lety já rodiče s námi nešli. Nepamatuji si, že by
ve škole byly nějaké třídní schůzky. To snad až v Pozořicích, ale moje rodiče na schůzky stejně nechodili. Stačilo že mám dobré známky. Jenže jaké bylo překvapení, když jsem přinesla
dvojku z chování. Podepsala jsem žákovskou knížku spolužačce, místo jejího tatínka a byl
průšvih. Učitel to poznal, hrozili mi za ten podvod i trojkou z chování, nakonec z toho byla
dvojka, ale spolužačka z toho vyšla bez trestu. Do dnes, když se scházíme jí to s úsměvem
vyčítám.
Ale ještě se chci vrátit k dnešním rodičům. Tatínkové vozí kočárky, jsou na rodičovské
dovolené, koupou, přebalují. To když jsem byla dítě vůbec neexistovalo. Veškerá starost
a péče byla na ženě a chlap se kočárku ani nedotknul. Jsou muži, kteří i vaří. Ovšem tady si
myslím, že to může být i z jiného důvodu a to je pud sebezáchovy. Prostě jeho žena byť má
vybavení kuchyně za desetitisíce, prostě vařit neumí. Když jsem se vdala tak jsem taky neuměla, někdy si myslím, že můj muž byl hodně statečný, vydrželo nám to víc jak půl století,
takže jsem se určitě naučila.
Vrátím se ještě k začátku školního roku. Navštívily jsme s kamarádkou Nivnici, údajné
rodiště Jana Amose Komenského. Pokud vím, tak to místo narození není jisté, ale cedule
na domě hrdě hlásá, že právě tam se velikán, učitel národů narodil. Ovšem když už to hlásají, chtělo by to aspoň okolí domu důstojně upravit, hlavně uklidit, posekat trávu.
Tak milí žáčkové přeji, aby se vám ve škole líbilo, abyste tam chodili rádi a odnesli si ty
nejhezčí vzpomínky na školní léta v naší obci.
Ludmila Pospíšilová
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
Jak na zimu…
Blíží se zimní období a s tím spojené nástrahy pro řidiče a jeho vozidlo. Poradíme Vám
na co si dát pozor, jak se připravit a co mít po ruce.
V první fázi dbejte na řádné zimní pneumatiky. I když nenapadne zrovna metr sněhu, venkovní teploty se určitě budou pohybovat kolem bodu mrazu a správné zimní pneumatiky
dokážou zkrátit brzdnou dráhu vozidla i o několik metrů. A to už může někomu zachránit
i život. Díky speciální směsi slouží dobře do zhruba dvacetistupňových mrazů.
Další neméně důležité je ,,vidět a být viděn“. To se týká nejen řádné kontroly osvětlení, zda
všechny žárovky svítí tak jak mají, ale zrovna tak je nutné mít funkční stírací lišty, aby Vám
místo setření neudělaly z čelního skla jednu velkou šmouhu. Také je důležité včas vyměnit
letní náplň v ostřikovačích za nemrznoucí směs. Nezapomeňte, že první mrazíky můžou
přijít dřív, než první sníh. S jejich příchodem dostane nejvíce zabrat autobaterie. Kapacita
akumulátoru vlivem snižující se teploty klesá, a pokud není v dobré kondici, může se stát,
že ráno přijdete k autu a jednoduše nenastartujete. Doporučujeme před zimní sezónou
zkontrolovat baterii zátěžovým testem a případně ji řádně dobít.
Dále by se nemělo zapomenout na veškeré provozní kapaliny. Základní je kontrola chladicí kapaliny – za pomoci hustoměru, který ukáže, jakému mrazu odolá. V případě potřeby
je třeba dolít chladicí médium, aby směs nemrzla minimálně do třicetistupňových mrazů.
Vhodné je zkontrolovat a případně dolít olej a brzdovou kapalinu, případně kapalinu posilovače řízení.
Důležitá je nejen příprava vozidla, ale také jeho správná zimní výbava jako je rozmrazovač
zámků a skel, smetáček na ometání sněhu, škrabka na skla, pracovní rukavice, startovací
kabely, sněhové řetězy či přenosná svítilna. A v komplikovaném zimním provozu dvojnásob platí, že neuškodí přemýšlet: vždyť k čemu je řidiči kupříkladu rozmrazovač zámků,
nedobytně zamčený v zamrzlém autě?

Příště se dozvíte, jak si vybrat letní pneumatiky.
Autocentrum K.E.I.
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
Naše autoopravna Vám nabízí veškeré autoservisní práce
pro Váš automobil. Kromě jiného provádíme:
•
•
•
•

Přípravu vozidel na STK včetně vyřízení
Čištění interierů vozidel, ruční mytí
GO motorů a převodovek
Nástřik podvozků a dutin

• Prodej a montáž autodoplňků
• Pneuservis s prodejem nových pneu
za výhodné ceny
• Pomoc při výběru ojetého vozu

Rádi Vás uvítáme v našem autoservisu, kde si můžete na opravu vašeho vozu počkat
a závady průběžně konzultovat s mechanikem.
Vynasnažíme se ochotně zodpovědět všechny dotazy a splnit všechna Vaše přání.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků autoservisu Staněk.

Otevírací doba: Po–Pá 8.00–17.00
Šlapanice, Janská 4

Koupím
rodinný dům
se zahrádkou
ve Viničných
Šumicích
a blízkém okolí.

tel.: 607 496 339
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OSOBNÍ ASISTENCE
Jmenuji se Miroslav Ryšánek, bytem Viničné Šumice č. 52.
Jsem po úraze zcela ochrnutý, ale můžete mě potkat převážně
na elektrickém vozíku ve Vin. Šumicích a okolí.
Hledám osobní asistentku/asistenta pro běžné úkony jako je
přesun zvedákem postel-vozík, oblékání, doprovod v terénu
a další úkony dle osobní domluvy. Též časová vytíženost a ﬁnanční
stránka po domluvě. Jednalo by se spíš o časově nárazové služby.
Předchozí zkušenosti nejsou nutné.
Kdo by měl zájem,
prosím napište mi na e-mail
mirek.rysanek@seznam.cz

Těším se na spolupráci
Mirek Ryšánek
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DĚTSKÝ LESNÍ KLUB
STROMÍK

NAŠI PRVŇÁČCI

MŠ | 1. třída Papoušci

MŠ | 2. třída Koníčci

