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Hody!

NOC SOKOLOVEN

Zpravodaj obce Viničné Šumice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dlouhotrvající horké léto je již nenávratně za námi a podzim se hlásí svým typickým ranním chladem.
Týden před koncem prázdnin nastala v naší škole mírně napjatá situace. Stavební firma
dokončovala montážní práce ve třídách, kde za pár dnů měli usednout do lavic malí školáci. Díky mimořádnému úsilí skvělého učitelského týmu a ostatních zaměstnankyň školy se
úklid všech tříd podařil a zahájení školního roku bylo úspěšné. Nyní již probíhá nástavba
podle plánu. Střecha je překryta folií, k zatečení při dešti by už nemělo dojít, montuje se
obvodový plášť a připravuje osazení oken.
Září bývá už tradičně aktivním měsícem. Druhý víkend byl ve znamení pořádání párových hodů s bezvadným průběhem a úspěšným půlnočním vystoupením. Letošní hody se
mládeži opět velmi vydařily.
O týden později se nohejbalového turnaje Vin-Šum-Kap na hřišti Pod lesem zúčastnilo
7 týmů. Provázela ho za krásného počasí sice soutěživá, ale především přátelská atmosféra.
TJ Sokol uspořádal pro děti netradiční Noc sokoloven a tradiční Noční pochoďák.
Děkuji všem, kteří věnují přípravě společenských a sportovních akcí spoustu práce, úsilí
a času. Zaslouží si naše velké uznání. Poděkování patří i paní Marii Zahradníkové a Anežce
Drápalové za pečlivé udržování skalky a květinových záhonů u zvoničky a památníku padlých.
V říjnu končí čtyřleté funkční období a uskuteční se volby do zastupitelstva obce. Nehodlám dlouze bilancovat, některé projekty se podařily, výstavba Víceúčelové budovy,
zahájení nástavby ZŠ, jiné jsou projektově připraveny a čekají na realizaci, sběrný dvůr, víceúčelové hřiště u sokolovny.
Chci především poděkovat všem zastupitelům, členům komisí a výborů za jejich práci,
vám občanům za důvěru a podporu v uplynulém volebním období. Děkuji také všem, kteří
se na práci pro obec podílejí, zapojují se do společenského dění, nebo přicházejí s podněty
a návrhy.
Přeji Vám příjemné podzimní dny a aby nadcházející volby dopadly podle vašich představ.
Josef Drápal
starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 5/2018 ze dne 8. 8. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 program zasedání ZO V. Š.
 smlouvu č. 1030044831/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecních
pozemcích p. č. 1677/52, 1677/51, 1677/50 a 1677/49 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu
s názvem „Viničné Šumice, kab. smyčka NN, Hoffmann“, za účelem umístění distribuční
soustavy – kabel NN, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Garstnera 2151/6, České Budějovice,
jako budoucí oprávněnou, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinnou.
 darovací smlouvu na převod pozemku p. č. 1221/1 z vlastnictví Jihomoravského kraje
do vlastnictví Obce Viničné Šumice.
 smlouvu o dílo na stavební práce „Lokální biocentrum Nad Přehradou – revitalizace nivy
potoka – Viničné Šumice“ mezi JM Green s.r.o., Sokolí 39, Třebíč, jako zhotovitelem, a Obcí
Viničné Šumice, jako objednatelem.
 záměr bezúplatného převodu obecního majetku – části vodovodní sítě v délce 198 m,
vedoucí k parcele p. č. 1781/10 v k. ú. Viničné Šumice, do vlastnictví Svazku Šlapanicko.
 rozpočtové opatření č. 7/2018.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
 s výstavbou rodinných domů, komunikací, inženýrských sítí, veřejné zeleně a ostatních
objektů vybavenosti dle platného územního plánu pro plochy Z11 a Z11.1 v lokalitě Loutořeč, s přihlédnutím ke stávající koncepci zástavby v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2017.
 závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2017.
 závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2017.
 rozpočtové opatření č. 6/2018 v kompetenci starosty.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Komunální volby do zastupitelstva obce se konají v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hod. na obecním úřadě.
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KONTEJNERY
Přistavení kontejnerů proběhne v sobotu 10. listopadu 2018 v serpentinách.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven od 9.00 do 13.00 hodin.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne v serpentinách od 13.00 do 14.00 hodin.

SVAZEK PRO VODOVODY A KANALIZACE
ŠLAPANICKO
Připravované projekty
V úzké spolupráci s Vodárenskou akciovou společností připravuje Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko projekt Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v Ponětovicích. Dotčené pozemky pod stávající ČS OV jsou vykoupeny, akce připravena k realizaci.
Rekonstrukce čerpací stanice sleduje dva cíle: snížení energetické náročnosti a zamezení
ekologickým haváriím. Předpokládané náklady činí cca 20 mil. Kč, stavba má být dokončena do prosince 2019. Svazek čeká na přidělení dotace. Nicméně i bez ní bude projekt
zrealizován a jeho úhrada bude provedena z financí Svazku.
Strategickým projektem je stavba Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. etapa. Po několikaleté projektové a investiční přípravě je vydáno vodoprávní povolení. Na první etapu, která byla dokončena v roce 2015 a zahrnuje přívodní řady od zdroje v Mokré až
k armaturní komoře nad Jiříkovicemi a centrální vodojem v Mokré, navazuje druhá etapa,
která se týká území obcí Mokrá-Horákov, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Jiříkovice, Prace, Blažovice, Ponětovice a Kobylnice.
V současné době sucha nám toto propojení umožní i částečnou zastupitelnost zdrojů
obou soustav skupinových vodovodů – Šlapanice a Říčky. Je plánováno maximální využití
vody z vlastního zdroje Říčky na úkor nakupované brněnské vody. Bude vyřešena nedostatečná kapacita některých přívodných řadů a chybějící akumulace pro zajištění vyrovnávacího objemu pro pokrytí odběrových špiček. Náklady projektu překročí částku 200 mil.
Kč. Svazek Šlapanicko podal žádost o dotaci na financování stavby z Operačního programu
Životní prostředí. Žádost prošla formálním a věcným hodnocením a nyní probíhá výběr
projektů, které budou podpořeny.

Splácení úvěru na vybudování splaškové kanalizace
Úvěr za první etapu stavby splaškové kanalizace (Šlapanice, Podolí, Kobylnice, Jiříkovice,
Prace, Ponětovice a Blažovice) je již splacen. Zůstatek úvěru druhé etapy – Čistá Říčka a Rakovec (Pozořice, Tvarožná, Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice, Velatice a Mokrá-Horákov)
činí k dnešnímu dni 2 743 255 €, což je v přepočtu cca 71 mil. Kč. Obce druhé etapy ročně
vkládají na spořicí účet celkem 14 mil. Kč. Úplné splacení úvěru lze očekávat nejpozději
v roce 2024. Všechny obce splácejí závazky v řádném termínu.
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Vodárenská akciová společnost, a.s. – náš provozovatel
Řadí se mezi 10 největších vodárenských společností v České republice a je výhradně českým provozovatelem vodovodů a kanalizací. Jediným akcionářem a výlučným vlastníkem
Vodárenské akciové společnosti je Svaz pro vodovody a kanalizace měst a obcí, jehož členem je také Svazek Šlapanicko sdružující 16 obcí včetně naší. Vodovody a kanalizace jsou
provozovány ve vlastnickém modelu, což s sebou přináší řadu výhod.

Spolupráce svazku a členských obcí
Svazek Šlapanicko může ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností poskytnout
členským obcím pomoc při budování vodohospodářské infrastruktury. Obec, na jejímž
území se plánovaná stavba nachází, si zajistí územní rozhodnutí a následně předá investorství Svazku Šlapanicko. Nový stavební zákon umožňuje sloučené územní a stavební řízení,
v tomto případě je investorem svazek již ve fázi sloučeného územního a stavebního řízení.
Před samotnou realizací uzavře obec se svazkem smlouvu o investičním příspěvku, který
pokryje náklady předmětné stavby jednorázově nebo ve splátkách rozložených na období
maximálně 5 let.
Marie Kousalová
předsedkyně Svazku Šlapanicko

DĚTSKÝ LESNÍ KLUB STROMÍK VÁS ZVE
NA BLEŠÁK, KTERÝ PROBĚHNE 7. 10. 2018
NA DÝŇOBRANÍ NA ORLOVNĚ!
Přijďte na milou podzimní akci, kde můžete krom tvoření z dýní
a ochutnávky dýňových dobrot ještě:
• ulehčit svým přeplněným skříním, příborníkům a komorám
• levně nakoupit věci do domácnosti, které mají svou historii a příběh
• pořídit potřebné věci, aniž by vznikl jakýkoli odpad
• setkat se při nakupování se skutečnými lidmi – to na e-shopu nezažijete!
• dát šanci k využití věcí, které by možná jinak skončili v koši
• podpořit DLK Stromík – výtěžek z prodeje půjde na podporu jeho činnosti
Pojďte s námi udělat něco pro sebe, pro přírodu, pojďte s námi žít ZERO WASTE!
www.stromik.cz
stromik@stromik.cz
tel.: 604 662 530
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NAŠE NOC SOKOLOVEN
Česká obec sokolská považuje Noc sokoloven za jednu ze stěžejních akcí, která je směřována k „nesokolské“ veřejnosti a má svojí povahou velký potenciál. K více jak stovce sokolských jednot, které se k celorepublikové akci připojily, patří i TJ Viničné Šumice.
Na naší sokolovně jsme se začali pomalu scházet okolo půl šesté, dospělí si vyplnili soutěžní kvíz, pokud chtěli, občerstvili se a šli spolu s dětmi do tělocvičny, kde se děti hned
chopily míčů. I když jsme měli namyšlené i jiné hry, děti si tak krásně hrály podle svého
uvážení, až bylo škoda je rušit.
Poté jsme cvičili na nářadí, dětem jsme vytvořili překážkovou dráhu a jejich řádění bylo
nejspíše slyšet i za zdmi naší sokolovny. Bylo radost se dívat na spolupráci větších s menšími při boji o vítězství. Kdo chtěl, mohl si vyrobit zvířátko z kaštanů.
Kolem sedmé hodiny jsme povečeřeli skvělou pomazánku, kterou nám připravily dámy
z naší věrné gardy – paní Nedorostková, paní Pospíšilová a paní Šafaříková. Všem velice
chutnala.
V tomto okamžiku jsme rozsvítili pomocí svíček a lucerniček celou sokolovnu. Naši světýlkovou cestou jsme po skupinkách procházeli do míst, kam se nikdo běžně nepodívá.
Na konci cesty na každého čekalo překvapení v podobě dárečku.
Na programu našeho večera byla poslední událost, a to diskotéka. Tanec jsme si náležitě
užili. Následovala pohádka, ukládání ke spánku a po klidné noci jsme posnídali snídani, se
kterou pomohly děti, které se probudily mezi prvními. Děkuji Martině Slavíčkové, Evě Floriánové, Janě Kroutilíkové, Janě Hylmarové za pomoc.
Akce byla, jak hodnotila členka Sokola, fenomenální a každý si odnesl na památku reflexní přívěsek. Těšíme se na příští rok a jak děti říkaly: „Můžu zase zítra tady s vámi spát?“
Jana Železná

VOLBY
Je běžné, že čas od času jsme na křižovatce rozhodování. Z nabídnutých možností máme
zvolit jednu. Často tu, která je nejvýhodnější. K tomu je třeba naplnění dvou podmínek.
První je, že máme správné a dostatečné informace. Tou druhou je ochota pracovat. Tedy
přesněji přemýšlet o informacích a hledat nejlepší možné řešení z nabízených. Nemá-li jedinec informace a není-li ochoten přemýšlet, je výsledek jeho rozhodnutí náhodný. Často
vstupuje do rozhodování i třetí faktor. A to mít odvahu rozhodnout se samostatně, nikoli
pod vlivem většiny nebo nějaké autority. Že ke správným závěrům je třeba naplnit výše
zmíněné podmínky, lze doložit i na historii gravitačního zákona.
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Ve 4. století před naším letopočtem řecký filosof Aristoteles formuloval myšlenku, že
čím je těleso těžší, tím rychleji padá k zemi. Toto tvrzení opíral o domněnku. Nikdo však
tento závěr nezpochybnil, neb jej vyřkla vzdělaná veličina. Nikoho nenapadlo to ověřit.
Jeho myšlenku převzala později i katolická církev.
Asi o 19 století později, v první polovině 16. století, polský astronom a matematik Mikuláš Koperník popírá tuto teorii. Sice není prohlášen za kacíře, což by ho stálo hrdlo, ale jeho
knihy a myšlenky jsou zakázané. O dalšího půl století později italský astronom a fyzik Galileo Galilei veřejně před zraky pozvaných učenců a veřejnosti předvedl pokus, jenž dokázal,
že váha tělesa nemá na rychlost pádu vliv. Přítomní vědci odmítali uznat, co viděli. I tím si
proti sobě popudil církev, která jej za vědecké názory neslučitelné se zavedeným učením
odsoudila. A to k doživotnímu domácímu vězení. Oba dva „kverulanti“ své myšlenky formulovali na základě objektivního pozorování. Přesto je většina odsoudila.
Až ke konci 17. století byla společnost připravena přijmout gravitační zákon anglického
fyzika Isaaca Newtona.
Více jak 2 000 let trvalo většině uznat za správnou informaci, kterou je možné doložit
jednoduchým pokusem. V jednom okamžiku svrhnout z výšky dva různě těžké předměty
stejného charakteru.
Mojmír Ryška

ŠUMICKÉ HODY
Léto 2018 bylo pro šumické stárky opět ve znamení hodových příprav. Letos jsme se sešli
v hojném počtu 18 párů, z toho 7 stárků šlo poprvé. Hodové zkoušky začaly s počátkem
srpna na sokolovně a prakticky ihned jsme se dali do nácviku zpěvu, tance a příprav výzdoby sálu.
V sobotu 1. září proběhlo již tradiční žádání o stárky, kde stárci postupně požádali rodiče stárek, aby pustili své dcery na hody. Všichni hoši zadané úkoly zdárně splnili.
V hodovém týdnu jsme nachystali a nazdobili sokolovnu a dopilovali nástup a půlnoční překvapení. Ve středu kluci vykopali jámu na máju, pro kterou jeli ve čtvrtek na Jezera.
Zároveň jeli do lesa za Mokrou pro břízky na májky. Holky se ve čtvrtek sešly na sokolovně,
kde nazdobily rozmarýnky a svým stárkům džbánky na víno. Velké poděkování patří paní
Řiháčkové za poskytnutí rozmarýnů na zvaní i stárkám do průvodu.
Nejvíce práce nás čekalo v pátek. Kluci už od rána čistili máju, zatímco holky zdobily její
vršek a májky před své domy. Po obědě jsme s pomocí jeřábu máju úspěšně postavili. Tím
ale naše práce neskončila. Odpoledne jsme májkami vyzdobili střed obce před obecním
úřadem a nachystali posezení na večerní hlídání máje. Stárky, letos spolu s některými stárky, v podvečerních hodinách pozvaly na hody občany obce, nově jsme vedle rozmarýnů
nabízeli i pohlednice s fotkami z šumických hodů. Za tento nápad a jeho realizaci třeba
poděkovat Petru Markovi.
6

září 2018

Večer při hlídání máje nás přišlo podpořit mnoho místních i přespolních. Počasí nám
přálo, všem přítomným bylo k dispozici točené pivo a grilované maso na ohni.
V sobotu 8. září 2018 v poledne se 18 šumických stárků spolu se sklepníky vydalo
k obecnímu úřadu pro převzetí hodového práva a dále v doprovodu Sivické kapely průvodem obcí. Průvodem jsme prošli prakticky celou obec, ke zpěvu a tanci nemohlo chybět
víno, cukroví a koláče. Průvod doprovázelo i koňské spřežení s bryčkou, vypravené panem
Drápalem s rodinou, kterým rovněž patří naše poděkování.
Večerní zábava na sokolovně začala po 8. hodině večerní tradičním nástupem, nechybělo občerstvení, bohatá tombola či půlnoční překvapení stárků v duchu rčení „všude dobře, doma nejlíp.“ Účast necelých pěti set lidí byla za poslední roky v Šumicích rekordní.
Hody snad nelze hodnotit jinak než vydařeně. Počasí bylo navzdory dřívějším předpovědím skvělé, teplota příjemná ve dne i v noci, celou dobu bez deště.
Děkujeme stárkům, sklepníkům, rodinám našich stárků, obci Viničné Šumice, všem
sponzorům, stejně jako všem dalším, kteří nám s organizací pomohli a kteří nás podpořili.
Závěrečné poděkování patří těm, kteří se přišli podívat do průvodu a všem návštěvníkům
večerní hodové zábavy.
Za šumické stárky
Dominik Mazel a Sofie Bernreiterová

ŠUMIČTÍ STÁRCI A STÁRKY 2018
Dominik Mazel
Jiří Malík
Václav Khůl
Jakub Vlasák
Josef Mikulčík
Vojtěch Hoffmann
Petr Marek
Aleš Valehrach
Pavel Kratochvíl
Michal Prstek
Pavel Marek
Vojtěch Škrob
Filip Zahradník
Roman Matěja
Lukáš Paulík
Filip Doležel
David Škrob
Michal Severa
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Sofie Bernreiterová
Jitka Khůlová
Lucie Škodáková
Markéta Ryšánková
Barbora Severová
Karolína Severová
Petra Křížová
Simona Mazlová
Kristýna Sekaninová
Beáta Krupičková
Anna Kunčáková
Tereza Jandeková
Veronika Muselíková
Kristýna Kousalíková
Eliška Procházková
Alžběta Volková
Martina Kleinová
Alžběta Novotná

SKLEPNÍCI
Lukáš Řiháček
Martin Doležel
Jiří Sedláček
Jana Kroutilíková
Štěpánka Mendlová
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky (7. část)
Radost z lásky se má prožívat v každém manželství! Papež František ve svém dokumentu
o radosti manželské lásky pojednává o tomto tématu z různých směrů. V šesté kapitole,
kterou bych chtěl představit dnes, prezentuje papež důležitost duchovního doprovázení
manželů a snoubenců. Z této kapitoly vyznívá, jak je důležité, aby manželé nezůstali na svůj
vztah sami, ale aby se jim dostávalo patřičné opory a pomoci také zvenku. Biskupové shromáždění na předcházejícím synodu zdůraznili, jak je dnes důležité vůbec prezentovat rodinu jako něco pozitivního, krásného a smysluplného! Prvními zvěstovateli této radostné
zvěsti jsou sami manželé! Vždyť rodina je radost, která naplňuje srdce i celý život, protože
v ní – za normálních okolností – nejvíce zakoušíme vysvobození ze smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. Bohužel ale dnešní církev hlásající radostnou zvěst o rodině je znamením
odporu. Proto musí dnes církev vést lidi k zakoušení toho, že radostná zvěst o rodině je
odpovědí na nejhlubší očekávání lidské osoby. Je třeba nejen předkládat normy, ale také
nabízet hodnoty, po kterých prahne každá lidská duše. Zde je třeba spolupracovat také se
společenskými strukturami a vytvářet tak patřičné společensko-politické kulturní prostředí. K pastoraci rodin přispívá hlavně farnost, která je rodinou rodin. V této věci je třeba
patřičně formovat také kněze i budoucí kněze (seminaristy), ale také lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, psychology a další. Vyžaduje se široké zapojení skutečných odborníků
z různých oborů i „obyčejných“ manželských párů do přípravy snoubenců na manželství.
Bezprostřední příprava na manželství má tendenci zaměřit se na pozvánky, šaty, oslavu
a bezpočet detailů, které pohlcují jak finanční prostředky, tak energii a radost. Snoubenci
pak dorazí na svatbu vysíleni a vyčerpáni místo toho, aby své nejlepší síly použili na to, že
se jako pár připraví na ten veliký společný krok. Tento přístup je patrný také u některých
fakticky existujících svazků, které nikdy nedojdou k manželství, protože myslí na příliš nákladnou oslavu namísto toho, aby dali přednost vzájemné lásce a jejímu obřadnímu stvrzení před ostatními. Drazí snoubenci, říká papež, mějte odvahu být odlišní, nedejte se pohltit konzumní společností a zdáním. Důležitá je láska, která vás pojí, posílena a posvěcena
Boží milostí. Buďte schopni zvolit si skromnou a jednoduchou oslavu, abyste nade všechno
kladli lásku. Pastorační pracovníci a celé společenství mohou napomoci tomu, aby se tato
priorita stala normou a nikoli výjimkou.
Manželská láska nemůže být pouhou náklonností či citovou přitažlivostí, jinak se velmi
rychle ocitne v krizi. Od nikoho z manželů se nemůže očekávat, že bude dokonalý. Je třeba odložit iluze a přijmout toho druhého takového, jaký je: nedokonalý, povolaný k růstu,
na životní cestě… Když se na manželského partnera navíc pohlíží ustavičně kriticky, vede
to k tvrdosti srdce a vzájemnému odcizení. Cesta zdravého zrání má několik etap, které
postupně přivádějí ke stále plnějšímu darování se: od počáteční smyslové přitažlivosti
k zakoušení toho druhého jako součást vlastního života. Dále se pokračuje cestou chápání celého života jako plánu obou dvou ke schopnosti stavět štěstí druhého nad svoje
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vlastní potřeby a k radosti vidět své manželství jako dobro pro společnost. V každé nové
etapě manželství je třeba si společně sednout a znovu „vyjednávat dohody“, ale tak, aby
nebyli vítězové a poražení, nýbrž aby vyhráli oba dva. Jde tedy o to přijmout manželství
jako cestu zrání, na níž je každý z manželů Božím nástrojem k růstu druhého. Mají si navzájem pomáhat, aby se jeden druhému stávali víc mužem a ženou. Láska je takto vlastně
druhem řemesla. Čím víc se manželé snaží naslouchat ve svém svědomí Bohu a nechají
se duchovně vést, tím bude jejich rozhodování více vnitřně svobodné a konstruktivní
pro ně pro oba a pro celou jejich rodinu. Je třeba si udělat čas na vzájemný rozhovor,
na neuspěchané objetí, na společné tvoření plánů, na naslouchání si, na hledění jednoho
na druhého, na vzájemné oceňování se. Jak mnoho zmůže ranní polibek, večerní požehnání, srdečné přivítání toho druhého doma po příchodu z práce, někam si společně zajít
a dělit se o domácí práce.
V závěru této kapitoly papež František nastiňuje některé druhy krizí, kterým bývají manželství vystavena. K rozvedeným rodičům se obrací s touto prosbou: „Nikdy, nikdy, nikdy
nedělejte z dítěte rukojmí! Rozešli jste z různých důvodů, ocitli jste se v této životní zkoušce, ale tíži rozvodu ať nemusejí nést děti! Ať se nestanou rukojmím jednoho proti druhému, ale vyrůstají s tím, že slyší maminku mluvit dobře o tatínkovi, i když jste rozvedení,
a tatínka, jak mluví dobře o mamince. Je nezodpovědné ničit pověst otce či matky s cílem
zajistit si přízeň dítěte, pomstít se nebo bránit, protože to poškozuje vnitřní život dítěte
a způsobuje těžko zhojitelné rány. Nesmíme přece nikdy přeslechnout hlas těch nejkřehčích, jimiž jsou děti, které často mlčky trpí. Dnes – přes všechnu naši zdánlivě rozvinutou
citlivost a všechny naše jemné psychologické analýzy – se ptám, zda nejsme necitliví vůči
zraněním dětské duše! Vnímáme tu obrovskou tíhu, která drtí dětskou duši v rodinách,
kde se k sobě chovají špatně a ubližují si až do té míry, že zlomí svazek manželské lásky?
Tyto ošklivé zkušenosti rozhodně nepomohou těmto dětem v dozrávání, aby byly jednou
schopny přijmout definitivní závazky.“
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář

FARNÍ DEN
Už pátým rokem, na přelomu srpna a září, se celá farnost Pozořice setkává na Farním dnu.
Je to takové shledání celé farní rodiny po prázdninách. Děti, mladí, staří, i ti, co si už opravdu hodně pamatují, stráví jedno společné odpoledne na farním dvoře.
Stejně jako při velké rodinné sešlosti je potřeba spousta zařizování, aby během odpoledne nikomu nic nechybělo. Nikdo z účastníků nepřichází s prázdnou – někdo přinese plech
buchet, jiný vyhlášenou pomazánku, další zajistí program. Holky si stoupnou ke kávovaru,
tatínkové k udírně a pípě, mladí kluci připraví program pro děti, aby si maminky mohly
9
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aspoň jednou za rok vydechnout a o nic se nestarat. A babičky a dědečkové jsou nadšenými fanoušky vystoupení pozorských roztleskávaček, odvážných parkouristů a tanečníků
z Orlíku.
Během dne je dost prostoru ke sdílení zážitků, důležitých informací, které hýbou farností, ale i obyčejnému povídání u skleničky výborného burčáku z místních vinohradů.
Se západem slunce Farní den končí stejně, jako začal – společnou modlitbou. A všichni
se rozejdou domů s prožitkem společenství, dobrým pocitem, že patřím někam, kde jsem
vždy vítán.

Další společnou akcí, na kterou jste srdečně zváni:

Pěší pouť do Sloupu – 13. 10. 2018
Natáhněte pohodlné boty, sbalte svačinku a pojďte s námi putovat Moravským krasem.
Podzimní barvy mu sluší nejvíc! :)
Bližší informace najdete na webu farnosti Pozořice – www.farnostpozorice.cz.

VINIČNÉ ŠUMICE A KOPANÁ 2. DÍL
V roce 2011 byla vydána první část historie o kopané ve Viničných Šumicích. Bylo to v roce
80. výročí založení prvního fotbalového spolku na obci. Brožura zahrnuje i druhý pokus
pravidelného kolektivního sportu do roku 1954.
Pokud půjde vše dobrou cestou, mohl by být letos na podzim vydán druhý díl. A to
v roce 60. výročí založení oddílu kopané, jenž trvá doposud. Sledované období je od založení v roce 1958 do roku 1990. Toto časové vymezení bylo zvoleno s ohledem na ucelené společenské klima ve státě. Na 64 stranách je kromě textu i stejný počet fotografií.
Nechybí zde přehled hráčů, ve kterém období hráli, kolikrát se dostali na soupisku a jejich dosažené góly.
Tak jako v prvním díle i v tomto jsou kapitoly mimo fotbal. Jejich cílem je přiblížit atmosféru doby. K tomu jsou použity informace z obecních kronik a dalších dostupných zdrojů.
Tím může být brožura zajímavá i pro ty, co fotbal neprožívají. Pasáže k fotbalu vychází z dohledaných archiválií a vzpomínek pamětníků.
Vydání brožury a její distribuci bude zajišťovat oddíl kopané.
Mojmír Ryška

10

září 2018

FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
I o prázdninách bylo dětem nabízeno hrávat fotbal. Začalo se
po červencových státních svátcích. Hracími dny byly pondělí,
středa a pátek. Primárně byli oslovováni hráči přípravek. Hrávali
i hráči žákovských kategorií. Pravidla byla uzpůsobena tak, aby
si zahráli všichni, kdo se dostavili. Bylo až dojemné, jak starší hráči přistupují k mladším. Že je nepřehlížejí a také jim příliš neustupují. Nutí je k akci. Hlavní důraz byl kladen na zrychlování rozhodování. I když hrací čas začínal v 17 hod., tropické počasí mělo za následek
snížení počtu utkání. V tomto čase trénovala i nejmenší přípravka pod vedením S. Píška.
Do nového soutěžního ročníku oddíl kopané Viničných Šumic přihlásil pouze dvě
mládežnická mužstva. Mladší a starší přípravku. Mladší žáci hrají pro malý počet v Pozořicích ve sdruženém mužstvu Pozořice – V. Šumice. Starší žáky máme 3. Pozořice taky 3.
Proto není mužstvo starších žáků. Těm je nabídnuto zkusit hrát o kategorii výše v dorostu.
Na okrase Brno-venkov je pouze 12 mužstev. Dorost se nachází v nejhorším početním stavu. Aby mohla být vytvořena soutěž dorostu, musely se spojit okresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov a Blansko. Tím se podařilo vytvořit jednu skupinu o 15 mužstvech. Z toho
dvě jsou z Pozořic a další tři jsou sdružená ze dvou obcí. Přitom za Pozořice hrají i hráči
Viničných Šumic a Křenovic.
Již léta se mládežnické kategorie oddílu kopané potýkají s nedostatkem hráčů. Již devátý rok nemáme mužstvo dorostu. Letos nemají starší žáci své mužstvo. Mladší žáci musí
hrát ve sdruženém mužstvu s jiným oddílem. Pokud i nadále bude pokračovat malý zájem
o fotbal, je pouze otázkou času, kdy oddíl kopané ve Viničných Šumicích zanikne.
Přitom je možno říci, že oddíl není zcela pasivní. Nabízí dětem, tedy hochům i dívkám,
pravidelné celoroční sportování v jednotlivých věkových kategoriích. Materiálové zázemí
se zlepšuje. Trenéři jsou připraveni se dětem věnovat několikrát týdně. Tak jako v každém
kolektivním sportu se i zde uplatní každé dítě se zájmem o sport. Dnešní výkon nebývá
výkonem zítřejším. Proto je zde prostor i pro méně talentované. Záleží na schopnosti dětí
a ochotě rodičů je podporovat a motivovat.
Přijďte si fotbal vyzkoušet. Za příznivého počasí se hraje na venkovním hřišti u sokolovny. Jak se zkrátí den anebo klesne teplota pod únosnou míru, bude se sportovat v sále
sokolovny. Věkové členění přípravek pro soutěžní ročník 2018–2019 je následovné:
Nejmladší pro ročníky 2012–2014 trénuje pondělí, středa a pátek od 17 hod.
Mladší pro ročníky 2010–2012 trénuje v úterý a čtvrtek od 17 hod.
Starší pro ročníky 2008–2009 trénuje v úterý a čtvrtek od 17 hod.
S fotbalem je možné začít kdykoliv. Ti, co začnou dříve, mají náskok. Ten však nebývá
nepřekonatelný. Vždy jde především o chuť a vůli. Případné dotazy směřujte na emailovou
adresu fotbal.posukov@seznam.cz.
Mojmír Ryška
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ZÁVĚR MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ANEB
CO V ČERVNOVÉM ZPRAVODAJI NEBYLO
Okénko do života školní družinky
Pobyt ve školní družince má být pro děti smysluplným využitím jejich volného času, prožíváním radostných chvil s kamarády, odpočinkem a relaxací. K tomu účelu slouží aktivity,
jejichž zkrácený výčet z uplynulých jarních měsíců vám nyní předkládáme.
I když se zima ráda s jarem hádá, kdo z nich má ustoupit, březen nám dal jasně najevo,
že skutečně přichází jaro. První sluneční paprsky nás vytáhly ven a my jsme dováděli s míči,
florbalkami nebo frisbíčky, pozorovali změny okolo nás, obdivovali sněženky a bledule.
A když bylo chladněji, nenudili jsme se ani ve škole. Dávno zapomenutá řemesla – projekt,
kterému jsme věnovali nemálo času. Kde bychom byli, kdybychom neměli řemeslníky, kteří
jsou mistry ve svých oborech? Jedině řemeslníci vědí, co a jak vyrobit nebo opravit. Šikovní
řemeslníci jsou nepostradatelní. My jsme si na ně hráli a předváděli jsme je v pantomimě.
V encyklopedii „Vyber si své řemeslo“ jsme našli mnoho informací a zajímavých oborů. Prohlíželi jsme si katalog řemeslné výroby naší oblasti. Mnozí z nás už teď vědí, čím chtějí být.
Zažitou tradicí je návštěva obecní knihovny a vynášení Smrtky, Mařeny, Morany nebo jestli
chcete Moreny.
Rozmary aprílového počasí nás postihly jen na začátku měsíce. V půli dubna se příroda
obarvila na veselou zeleň a druhá polovina měsíce už teplotně odpovídala červnu. Udržet
děti ve třídě bylo takřka nemožné. Obzvlášť kluci žadonili, abychom šli na hřiště. Družinový
fotbalový „team“ neúnavně trénoval. Rájem pro ostatní byly túje, které sloužily jako prolézačky. Pod nimi si děti s velkým elánem stavěly domečky ze všech dostupných materiálů.
Pamětí národa je jeho lidová kultura. Lidové tance, písně, slovesnost, zvyky a předměty
jsou cenným dědictvím. V družince nezapomínáme na tento zdroj poznání, radosti a tvořivé inspirace a mnohé tradice a zvyky praktikujeme v našich činnostech. Žákyně druhé třídy
přispěly svým doprovodným programem k pěkné atmosféře na setkání jubilantů v Kovalovicích. Příjemným vystupováním, hrou na flétny a především líbivým zpěvem dokázaly
rozechvět srdce všech přítomných. Spousta čarodějnických kejklů, hádání z ruky a létání
na koštěti se odehrávalo poslední dubnový den v družince. Čarodějnice se utkaly v soutěžích: prolet ohnivým kruhem, tryskový dolet na slet nebo nejrychlejší přelet přes překážky.
Nešlo nám o vítězství, ale o připomínku tradice, zábavu a příjemné vyplnění volného času.
Květen vydechoval omamnou vůni šeříku, hlohu, akátu, černého bezu, těšil nás pestrobarevnou záplavou drobných kytiček, do uší se nám draly zvuky a zpěv ptáků, okolo hlavy
létali nejen motýli. To vše a mnohem víc nám nabídla zázračná květnová příroda. Volný
družinový čas jsme trávili převážně na školkovém hřišti. Sluneční paprsky hřály, větřík nás
příjemně ochlazoval. Zapojili jsme se do atletiky, sportovních her a samozřejmě fotbalu,
nebo jsme jen tak volně pobíhali, vymýšleli si vlastní hry, schovávačky, hoňky. Přitom jsme
stačili vnímat okolní život v přírodě, poznávali jsme bylinky a povídali si o nich. Vždyť každý
z nás již potřeboval v době nemoci bylinkový čaj, sirup, kapky nebo mastičku. Zopakovali
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jsme si, proč je nutné chránit přírodu, víme, jak s přírodou žít. Stále jsme si upevňovali zásady slušného chování, ke kterému patří také úcta ke stáří a pomoc seniorům. Hospodyně,
ošetřovatelky, kuchařky, vypravěčky pohádek… Maminky umí všechno na světě a dokážou
skvělé věci. Poděkovali jsme jim na Den matek přáníčkem a velkou pusou. Projekt „Máma
mi dala korunu“ měl za úkol zasvětit nás do oblasti peněz, obchodování, zboží a nákupů.
Kdes chodila této noci? Sbírat bejlí na nemoci… Jedna z nejtajemnějších nocí letního
období, plná kouzel, nastává z 23. na 24. června. V předvečer tohoto dne se zapalovaly
ohně. Chlapci a děvčata je přeskakovali, aby získali pevné zdraví. My jsme se raději poučili
v péči o zdraví naučným filmem S Hurvínkem za lékařem. Pověděli jsme si několik informací o letním nebezpečí v přírodě a o chování v lese. Prohlíželi jsme si fotografie a besedovali
jsme o nadcházejících prázdninách. Od svých starostí jsme se odpoutali při rozmanitých
hrách. Stalo se příjemným zvykem, že na konci školního roku navštěvujeme šumický Obecní úřad. Setkáváme se zde se vstřícným panem starostou a milými úřednicemi. Se školou
a družinou jsme se rozloučili posezením, občerstvením, plánovali jsme, jak budeme trávit
prázdninové dny a najednou… Byly tady!
Snad se nám všem vydařily!
Tamara Kalábová

Nový školní rok je tady…
Rok se s rokem sešel
a opět jsme po prázdninách sešli i my v naší škole. Je pravda, že po zcela
výjimečných prodloužených prázdninách, ale
o to víc zvědaví, co nového nás čeká. Školní rok
pro naše děti totiž končil
v půli června kvůli zahájení stavebních prací
ve škole. Děti se radovaly, rodiče již méně. Ráda
bych využila příležitosti
touto formou poděkovat
všem rodičům za vstřícnost a pochopení. Díky
Přivítání prvňáčků
tomu, že se našemu zřizovateli podařilo uspět se žádostí o podporu z evropských fondů, budou mít naše děti
k dispozici nové učebny (jedna z nich počítačová), sociální zařízení, přibude kabinet, tolik
potřebné úložné prostory, prostor pro individuální práci s dětmi pod vedením speciálního
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pedagoga, škola se stane bezbariérovou a bude splňovat standard konektivity. Na to si ale
budeme muset počkat až do dubna příštího roku.
Všichni jsme se sešli v pondělí 3. září a přivítali mezi námi dvacet jedna prvňáčků. A nebyli jsme na to sami, dárky i s přáním všeho dobrého jim předali starostové pan Josef Drápal a pan Milan Blahák, dále paní Zdena Holubová a paní Ludmila Pospíšilová.
Kromě školy se budovalo i na školním hřišti, které se také díky dotaci, tentokrát z MŠMT,
podařilo našemu zřizovateli zrekonstruovat. Užíváme si komfortního umělého povrchu,
nových prvků, lezecké stěny a nového doskočiště jak v hodinách tělesné výchovy, tak
o přestávkách nebo ve družině.
Náš školní život bude opět pestrý. Kromě vzdělávání nás také čeká mnoho dalších aktivit a už nyní se s vámi můžeme podělit o ty, které proběhly v uplynulých zářijových dnech.
Hned začátkem školního roku jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku několika
vědeckých pokusů. Naše třídy se proměnily v chemické laboratoře a žáci v malé vědce, aby
pod vedením milé „paní Vědy“ mohli objevit některé vlastnosti kapalin. Už například víme,
co se stane, když do kelímku s řidší kapalinou vložíme kelímek s hustší náplní. Stačila jen
voda s troškou potravinářského barviva a slovo difúze už nám není cizí. Děkujeme paní
Radce Krejčové za zajímavé zpestření výuky.
Byli jsme na výletě v Moravském krasu, v Domě přírody. Program se jmenoval Za pravěkými lovci a provedl nás dávnověkou historií. Prohlédli jsme si krásné expozice, prožili pravěký příběh o pádu lovců mamutů do Macochy, zkusili trefit soba. Mladší děti se vypravily
za netopýry a dozvěděly se zajímavosti z jejich života. Kromě počasí, které nám opravdu
nepřálo, se nám výlet líbil.
Za loňský školní rok účastí v projektu „Les ve škole“ získali naši třeťáčci Certifikát Lesní
třídy, jehož součástí je i roční patronát nad Ještědským Novým pralesem.
Olga Růžičková, Lenka Soukupová, Miriam Lerchová

Patronujeme nad Ještědským pralesem
Vyrazit v rámci výuky do lesa je pro nás vždy příjemným zpestřením. Tak jako ve škole, tak i v lese respektujeme pravidla, která
jsou s pobytem v lese v souznění. Rádi pozorujeme změny v přírodě, vždy objevíme mnoho zajímavého. V loňském školním roce
jsme se zapojili do projektu „Les ve škole“. Jedná se o mezinárodní
výukový program o lese, který probíhá ve 26 zemích světa. Podařilo se nám získat Certifikát Lesní třídy a stali jsme se tak patrony
nad Ještědským pralesem. Hurá do lesa!
Za druháky a třeťáky Hana Kleisová
Milí žáčci, vážení rodiče, milé kolegyně, dovolte, abych vám popřála úspěšné vykročení do nového školního roku, pevné zdraví a pohodu.
Olga Růžičková
14

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

FOTKY ZE ŠKOLY

Naši prvňáčci

Les ve škole

Les ve škole

Věda nás baví – míchání barev

Školní družina

Zpravodaj obce Viničné Šumice

Šumické hody 2018

září 2016

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

FOTKY ZE ŠKOLKY

1. třída Motýlci

2. třída Sluníčka

Podzimní keramická dílna

Učíme se číslice

Podzimní keramická dílna

Podzimní keramická dílna

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začínáme
Prázdniny nám uběhly jako voda a už je skoro konec měsíce září, prvního měsíce školního
roku. Co nás v novém školním roce čeká? Jaká očekávání mají děti, rodiče, zaměstnanci
školy? Jistě, že bude náročný, ale věřím, že vše zvládneme a bude nám společně hezky.
Opět jsme pro děti otevřeli třídu Motýlků s 12 dětmi a třídu Sluníček, kam dochází 22 dětí.
Zaměstnanci mateřské školy zůstávají v tomto školním roce stejní.
Učitelky vzdělávají děti podle třídních vzdělávacích programů, které vychází ze školního vzdělávacího programu. Ten se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání.
Tak nám popřejte klidný, pohodový a veselý rok v mateřské škole.

Podzimní keramická dílna
V pondělí 17. září mohly děti navštívit v mateřské škole podzimní výtvarnou dílnu. Jak
už titulek napovídá, tvořilo se z keramické hlíny a co jiného na podzim? Ano, asi vás napadlo to, co paní učitelky: „Vytvořte si jablíčka!“ Děti koulely, mačkaly hlínu, vyráběly stopečky
a lístečky, až vznikla krásná jablíčka. Po vyschnutí jablíčka vypálíme v peci, za pomoc děkujeme paní učitelce Martině Havlíčkové. Vypálená jablíčka děti namalují glazurou a znovu je
dáme vypálit, potom si je děti odnesou domů. Doma dětem jablíčka poslouží jako těžítka.
Na dílně si děti vyrobily i veselého panáčka nebo panenku z papíru. S postavičkami budeme pracovat v mateřské škole celý školní rok. Největší radost z tvoření panáčka měl malý
bráška Zoinky, Teo. Panáček se Teovi podařil a oba se, společně s maminkou, moc krásně
usmívají.

Co pro děti připravujeme:
•
•
•
•
•
•

Hudební pořad „Rytmická šou“
Divadelní představení „Raneček veselých pohádek“
Hru na drumbeny „Barevný les“
Besedu se spisovatelem Zdeňkem Železným
Návštěvu Jezírka v Soběšicích – Pásl ovčák ovce (vzdělávací pořad)
Vánoční koncert v kostele v Pozořicích

Tak ať se nám práce daří, máme kopec radosti, spokojené děti a rodiče a jen úsměv
na tváři.
Za kolektiv mateřské školy Jana Vlčková
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1. třída MŠ – Motýlci
Ve školním roce 2018–2019 je hlavním cílem rozvoj osobnosti dítěte, podpora tělesného
rozvoje a zdraví dětí, osobní spokojenosti a pohody. Výběrem vhodných činností a aktivit budeme napomáhat k chápání okolního světa a motivovat k dalšímu poznání a učení.
Snažíme se o využití daných schopností u jednotlivých dětí k jejich celkovému rozvoji.
Rozvíjíme děti po všech stránkách, podporujeme jejich logické myšlení, rozvíjíme řeč
a samostatnost pohybu. Děti jsou vedeny k naslouchání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí kolem sebe. Po celý rok se rovněž budeme snažit upevňovat mezi
dětmi dobré kolektivní vztahy a udržovat celkovou pohodu. Vzdělávací obsah v naší třídě je rozdělen do deseti tematických bloků podle měsíců. V prvním tematickém bloku
se děti seznámí s prostředím MŠ, s novými kamarády, učitelkami a ostatními dospělými
v MŠ, s pravidly soužití. Ve druhém tematickém bloku budou děti poznávat vše, co souvisí s podzimem. Ve třetím tematickém bloku se děti dozvědí zajímavosti o svém těle.
Ve čtvrtém se zaměříme na prožívání prosincových tradic. V pátém budou děti poznávat
zimu jako roční období. V šestém se děti dozvědí zajímavosti o zaměstnání dospělých,
o tom z čeho jsou předměty okolo nás, seznámí se s bezpečností při přecházení silnice
a přichystáme maškarní ples v MŠ. Sedmý tematický blok je jarní. Děti budou sledovat
změny v přírodě, které přicházejí s oteplením, budou poznávat charakteristické znaky tohoto ročního období. V osmém tematickém bloku se děti seznámí s tradicemi Velikonoc,
s domácími zvířaty, s životem v naší obci. V devátém tematickém bloku budeme hovořit
o rodině, sourozencích, oslavíme Svátek maminek v MŠ, děti budou pozorovat a získávat poznatky ze života zvířat a rostlin na louce a u vody a ve vodě. V posledním tematickém bloku oslavíme Svátek dětí a zaměříme se na letní přírodu, cestování a bezpečnost
o prázdninách, seznámíme se s exotickými zvířaty.
Lenka Šafaříková
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OSMIČKOVÉ ROKY V OBCI VINIČNÉ ŠUMICE
Když máme ten rok osmiček, tak si zavzpomínáme také. Samozřejmě ty dávné osmičkové
roky nemůžu pamatovat. V roce 1918 vznik samostatné Československé republiky, následné budování mladého státu, kdy se ČSR dařilo a v Evropě si získávala obdiv i něco znamenala. Nástup Hitlera a rok 1938 vše zhatil. Mnichovskou dohodou jsme ztratili část území
a další problémy vznikaly proto, že u nás žilo hodně Němců, kteří zde sice žili od nepaměti, pracovali, vytvářeli hodnoty, budovali majetky i domovy, ale s nástupem Hitlera se vše
změnilo a oni se přihlásili k Říši.
Válka skončila, lidé si oddechli a pustili se do zmírňování válkou způsobených škod.
Republika se rychle vzpamatovávala z válečných útrap. Jenže přišel rok s další osmičkou,
rok 1948 a s ním nové problémy. Znárodnění průmyslu, likvidace malých živnostníků. Navíc léta zavírání, dokonce popravování. V roce 1953 proběhla měnová reforma a ti, kteří si
šetřili na stavbu rodinného domku nebo nějakého bydlení přišli o vše. Tehdejší prezident
Zápotocký v předvečer reformy ujišťoval národ, že naše měna je pevná a ráno bylo vše jinak. Padesátá léta v naší republice byla asi nejhorší v moderních dějinách hned za druhou
světovou válkou, jenže útrapy tentokrát způsobovali naši lidé našim lidem. Pak začala kolektivizace zemědělství. Lidé se bránili, ale nakonec nezbylo než vstoupit do JZD. V naší
obci si díky pracovitosti občanů ještě vedlo docela dobře a lidé se časem smířili.
Šedesátá léta se nesla ve znamení všeobecného uvolnění. Republika v rámci možností
docela vzkvétala. Pak ale přišel osudný 21. srpen 1968. Šok, smutek, vztek a neustálá otázka
PROČ? Tento den zemřel v naší obci pan Josef Flek, funkcionář NV a hasič. Tehdejší předseda NV vyvěsil na jeho počest černý prapor na budovu NV. Na to potom doplatila tajemnice
paní Ryšánková, kterou místní soudruzi obvinili, že prapor vyvěsila na protest proti vstupu
vojsk. V nastalé normalizaci byla z NV „odejita“. Stávající předseda ze strachu situaci nevysvětlil a možná by to nebylo ani nic platné. V kinosále se konala protestní shromáždění, lidé
byli opravdu rozhořčeni, cítili ponížení i strach. Při jednom takovém setkání položil pan Radoslav Muselík legitimaci Svazu Československo-Sovětského přátelství (vypisuji schválně,
aby mladí věděli, co bylo SČSP). A na to také později doplatil. Vyhazov z rozhlasu, z rozhlasového orchestru, jako spoluzakladatel kapely Moravanka už se tam nejen nesměl objevit,
ale ani jeho jméno nesmělo v kapele figurovat. Takže vzdělaný konzervatorista, skladatel,
člen orchestru byl najednou nejen zbytečný, ale i nebezpečný. Kamarádi jej zaměstnali
v BROLNU a tak stěhoval cimbály, stavěl pulty a dělal jiné podřadné práce, hudbu skládal
do šuplíku. Nebyl sám, kdo byl vyhozen z práce. V obci jich bylo víc a to díky aktivitě sedmi
soudruhů, kteří už nepsali anonymně, ale i se podepisovali. Tak způsobili mnoha spoluobčanům ztrátu zaměstnání, problémy s dětmi, které nemohly na studia, a jiná trápení. Zajímavé je, že příslušné orgány velice rychle reagovaly a stačilo při nastalých prověrkách říct,
že nesouhlasí se vstupem vojsk, a bylo vymalováno. I když situace byla, jaká byla, občané
dál žili svůj život se všemi radostmi a strastmi. Velikou radost způsobili všem naši hokejisté,
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kteří v roce 1969 dvakrát porazili Sbornou na mistrovství světa. Ve městech se shromáždili
občané a radovali se z vítězství. Skandovali: „Neměli tam tanky, chytli čtyři branky“.
Na první výročí okupace se zase občané shromažďovali na náměstích, aby dali najevo
trvající nesouhlas s okupací, ale i s politikou ÚV KSČ. Vyšli do ulic a mnozí to zaplatili životem jako např. pan Stanislav Valehrach z Kovalovic. Smrtelná rána nebyla od okupačního
vojáka, ale od neznámého milicionáře. Stejně jako mladá dívka Dana Muzikářová, zastřelena rovněž zezadu, milicionářem z protější tiskárny. Naši občané zabíjejí naše občany. Strana dosáhla svého, lidé se začali bát.
Jenže potom strana přitvrdila. Hledali se ti, kteří podepsali Vaculíkových 2000 slov nebo
se jinak projevovali proti straně a vstupu vojsk. Společnost žila dvojím životem, ten oficiální, kde se chovali tak, aby nenarazili, a jinak doma nebo před dobrými přáteli či dokonce v i dobrém pracovním kolektivu. A jako vždy, když je českému národu těžko, vznikalo
na nastalou situaci hodně vtipů. Například tento: „Víte na čem je založena RVHP? (pro mladé, kteří nezažili, Rada vzájemné hospodářské pomoci mezi socialistickými státy) Na české
nepodplatitelnosti, sovětské nevměšovatelnosti, německém humoru, polskému ateismu,
maďarské srozumitelnosti, kubánské pracovitosti a mongolském vědeckotechnickém pokroku.“ Vtip tehdy velice populární, ale dnešní generaci už nic neříká a to je dobře.
Rok 1989. I v naší obci se začaly konat veřejné schůze, kterým ale předcházela schůze
stranická, kde místní soudruzi schvalovali zákrok na Národní třídě a vyjadřovali podporu
ÚV KSČ. Za pár dní bylo vše jinak. Bylo zajímavé sledovat, jak se někteří rychle obracejí.
A také se začaly se dít věci. Obec se oddělila od Střediskové obce Pozořice, další krok byl
vrátit Mateřskou školu z Kovalovic zpět do naší obce. Vznikaly malé rodinné firmy, řemeslníci zakládali živnosti. V obci byla zřízena kabelová televize, pokračovala plynofikace, zřizovaly se telefonní linky, budoval se vodovod, kanalizace atd. Myslím si, že se v naší obci žije
dobře a záleží jen na nás, aby to tak zůstalo i nadále.

A CO SI MŮŽEME PŘEČÍST V KRONICE OBCE?
1908
• V tomto roce škola byla rozšířena na trojtřídní.

1918
• Skončila I. světová válka, což všichni obyvatelé s radostí uvítali. 28. října vznikl společný
stát Čechů a Slováků, Československá republika.
• Obec tehdy měla ve vlastnictví školu, hostinec a požární zbrojnici.

1928
• Dokončena stavba silnice z Viničných Šumic do Slavíkovic (Rousínova)
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• V lednu proběhly volby do honebního výboru, 73 voličů, a zvoleni byli Kobliha Vilém,
Kvasnica Jan, Poláček Ferdinand, Ryšánek Josef, Zrnečko František, Šmerda Eduard
a Šmerda Martin.
• V prosinci se konaly volby do okresního a zemského zastupitelstva.

1938
• Na začátku roku byli zvoleni vinohradní a polní hlídači, jimiž se stali Šedý Eduard a Kobliha Václav st.
• Zřízeno středisko branné výchovy, pod které spadají obce Vin. Šumice, Kovalovice a Vítovice, velitelem byl učitel Josef Rychlík.
• V obci se rozšířila slintavka a kulhavka, postižen byl všechen hovězí dobytek a z části vepřový.
• Byly dokončeny scelovací práce urovnáním a obséváním příkopů travou a též osévány
polní cesty. K novým cestám a příkopům se vysázelo 85 šlechtěných stromů.
• V tomto roce proběhlo sčítání ovocných stromů a keřů. Na katastru obce se nacházelo:
1 065 jabloní, 622 hrušní, 1 423 třešní, 52 višní, 4 047 švestek, 280 slív, 199 ořechů, 131 meruněk, 70 broskví, 8 000 rybízů, nově vysazeno 60 jabloní, 40 hrušní, 80 švestek, 12 třešní.
• V červenci obdržela obec mimořádný zemský příspěvek 10.000 Kč a z Baťova fondu
na rozvedení telefonní sítě 2.750 Kč.
• Dne 21. 10. je KSČ zakázána činnost a v prosinci byla úředně rozpuštěna, dále proběhla
likvidace některých politických stran. Zaveden systém dvou politických stran, a to Strany
národní jednoty jako vládní (u nás předsedou Drápal Josef ) a Strany práce jako kontrolní
(předsedou Boček Stanislav).
• Dne 30. prosince zemřel řídící učitel Sobotík František, který tuto funkci zastával 31 let.
• V rámci naší samostatnosti tento rok jsme prožívali nejtěžší krizi od vzniku republiky.
V září mezi obyvatelstvem panovalo ohromné rozčilení. Dne 23. září byla vyhlášena
mobilizace 20 ročníků vzhledem k opatření sousedních států. Z naší obce narukovalo
ke svým útvarům 96 mužů, k vojenské správě odvedeno též 15 koní. Výsledkem situace
byla známá Mnichovská dohoda z 30. září.

1948
• Jubilejní rok, ve kterém jsme si mimo jiné připomněli 100 let od zrušení roboty, konec
30leté války před 300 lety a 600 let od založení vysokého učení v Praze. Ke 100. výročí
zrušení roboty byla uspořádána v Praze zemědělská výstava, které se zúčastnilo z naší
obce 50 osob, a výstavu v Kroměříži shlédlo 150 šumických občanů.
• V únoru podalo několik ministrů strany lidové, národně socialistické a sociálně demokratické demisi, která byla přijata.
• Sjezdu rolnických komisí v Praze dne 29. února se z naší obce zúčastnili Oldřich Boček
a Václav Valehrach.
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• K 98. jubileu narozenin presidenta T. G. Masaryka byla uspořádána oslava na návsi. Při
ní zároveň vzpomenuto hrdinských bojů československého vojenského útvaru v Sovětském svazu u Bachmače a Sokolova.
• V dubnu vzpomenuto 3. výročí osvobození obce lampiónovým průvodem, po projevu
zástupce armády předal Heleně Mojžíšové, vdově po zemřelém účastníku Bansko-Bystrického povstání, záslužný kříž „In memoriam“.
• V červnu se konal v Praze XI. Všesokolský slet, kterého se zúčastnili šumičtí dorostenci,
dorostenky, muži a ženy v počtu 120 osob.
• Slavnost „Vinobraní“ se konala u sokolovny, výtěžek 30.000 Kčs.
• O vánočních svátcích byl postaven na návsi a slavnostně rozsvícen vánoční strom republiky, sbírka vynesla 18.000 Kčs.
• V tomto roce byla znárodněna autodoprava a v obci zakoupen první traktor.

1958
• Světová výstava EXPO 1958 (zkráceně Expo 58) se konala od 17. dubna
do 19. listopadu 1958 v Bruselu a navštívilo ji 42 milionů lidí. Byla to první velká
světová výstava po druhé světové válce.
• Pro Československo byla výstava velmi
úspěšná. Získalo Zlatou hvězdu a dalších
třináct ocenění. Mezi oceněnými byla kolekce šperků s českými granáty, jedním
z českých exponátů byla socha Nový věk
Vincence Makovského.
• Za nejlepší pavilon byl vyhlášen československý pavilon s moderně architektonicky řešenou restaurací, po výstavě převezen do Prahy.
• Expo 58 zahájilo desetiletí postupné liberalizace v Československu, které skončilo až okupací Československa.
V obci se tento rok událo:
– Proběhla rekonstrukce sokolovny, sál rozšířen o jeviště.
– Realizovala se adaptace a přístavba školních místností, rekonstrukce veřejného osvětlení.
– MNV a JZD obdrželi čestné uznání za vzorně provedené žňové práce.
– 2. června navštívilo obec 12 sovětských turistů z Kamčatky.
– 22. června místní TJ Sokol uspořádal veřejné cvičení.
– 28. září proběhla tradiční slavnost vinobraní, kterou pořádala Osvětová beseda, škola
a ČSM.
– Celková roční úroda byla dobrá, urodilo se moc jablek (víc jak brambor) a proběhlo 325
porážek vepřů.
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1968
• V tomto roce byla dokončena stavba kravína, na obci zpevněna vozovka za humny, vybudovány komunikace v úseku Honce, kanalizační šachty a opraven skupinový vodovod.

1978
• MLK byl propůjčen titul Vzorná lidová knihovna, knihovnicí od tohoto roku je Libuše
Rychlíková.
• JZD 1. máj Pozořice zahájilo výrobu Vitasportu A, B1, B2, B6, C.
• Učitel Lidové školy umění Vojtěch Mojžíš obdržel v soutěži mladých skladatelů ČSR III. ročník 77-78, vypsané u příležitosti 60. výročí VŘSR a 30. výročí Vítězného února, od ministerstva kultury ČSSR 3. cenu za skladbu Viničné Šumice.
• Z kulturních akcí se tento rok konaly: společenský ples (pořádal výbor KSČ), maškarní ples
a dětský maškarní (Svaz žen), oslava Vítězného února, dále vzpomínka osvobození obce,
Šumické hody a Tradiční vinobraní.
• 15. března se hrálo poslední představení v kině, následovala rekonstrukce kinosálu v akci „Z“.
• 5. dubna se ze vzduchovky zastřelil 45letý Antonín Křivánek, otec dvou dětí.

1988
• Pokračuje čtvrtá etapa výstavby plynofikace obce.
• Kulturní akce: v lednu se konal ples požárníků, sokolský věneček, v únoru maškarní ples
ZO českého svazu žen, školení na téma „Příprava obyvatel v civilní obraně“ a i sledování v televizi zahájení zimních Olympijských her v Calgary v Kanadě. V březnu byla oslava
MDŽ, v říjnu hodová veselice ZO SSM se stárky. Při oslavě 70. výročí vzniku Československa vystoupili herci Státního divadla v Brně a zároveň byla výstavka na námět „A to je ta
krásná země“ pod vedením Zdeňka Mazla.
• V březnu proběhla v kině beseda se spisovatelem Františkem Neužilem a redaktorem Lidové demokracie S. Themem.
• V červenci přijela na týdenní pobyt skupina dětí z Limbachu, 23. 7. se konal sportovní den
při příležitosti 30. výročí založení oddílu kopané TJ Sokol. Bylo sehráno utkání „starých
pánů“ mezi TJ Vin. Šumice a Szekesvehervaru z Maďarska.
• V červnu se konala výstava jahod na Občanském výboru, kterou shlédlo 150 osob,
a na podzim Výstava ovoce v sokolovně s návštěvou 300 osob.
• Zrušena výkupna ovoce a zeleniny, pro vedení výkupny se nenašel zájemce, nejbližší výkupny jsou v Kovalovicích a Pozořicích.
• Položeno potrubí mezi vodovodní nádrží a kovalovskou křižovatkou, náklad 300.000 Kčs
hradil ONV Brno-venkov.
• Sloučené JZD První máj Pozořice vydalo ve 300 výtiscích brožuru šumického rodáka
JUDr. Františka Mojžíše Viničné Šumice Některé pohledy na obyvatele v letech 1935-65.
Ludmila Pospíšilová a Pavel Vrba
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ZPRÁVY OD ŠUMICKÝCH HASIČŮ
V minulém čísle nás seznámil Lukáš Řiháček s předáním funkce velitele jednotky Sboru
Dobrovolných Hasičů Viničné Šumice. Chtěl bych zde Lukáši poděkovat za svědomité řízení
jednotky po dobu 8 let. Věnoval se organizaci jednotky a spolupráci s vedením obce naplno
a může být hrdý, že dnes má jednotka výborné zázemí v nové zbrojnici, omladila se cisternová automobilová stříkačka
a pevně věříme, že se zdárně
podaří dotáhnout i nákup nového dopravního automobilu.
Po dobu vedení jednotky udržel její vysokou akceschopnost. Není náhodou, že naše
jednotka je považována za nejspolehlivější v rámci územního
odboru Brno-venkov. Přebírám
jednotku ve velmi dobrém stavu a budu se snažit, abychom
byli připraveni včas a účinně
pomoci všem občanům Viničných Šumic, pokud nás bude
potřeba.
Velmi teplé a suché počasí
se projevilo i v našem regionu
zvýšeným počtem požárů, ke kterým jsme byli také povoláni. Například 4. července jsme
hasili kombajn a okolní pole u Tvarožné, dvakrát jsme vyjeli nad Viničné Šumice k hájence
na Kopaniny k požáru trávy a jednou do Sivic k požáru remízku. Také jsme 8. srpna 2018
vypomohli rybářům z Kovalovic s prokysličením Kovalovického rybníka a preventivně
jsme tak zabránili úhynu ryb z nedostatku kyslíku v teplé vodě. Zde jsme se setkali s kolegy
z jednotek dobrovolných hasičů z Kovalovic a Pozořic. V rámci této činnosti jsme si prakticky procvičili sání vody z volného vodního zdroje, prověřili jsme funkčnost a spolehlivost
plovoucího motorového čerpadla, otočné lafetové proudnice a ručních proudnic, které
máme ve výbavě v cisternové automobilové stříkačce Tatra T 815.
V měsíci červnu byly na stanici profesionálních hasičů v Pozořicích přeprogramovány
vozidlové i ruční radiostanice k zajištění spojení s operačním střediskem Hasičského Záchranného sboru Jihomoravského kraje i s dalšími jednotkami hasičů při zásahu. Přeprogramováním došlo k zlepšení slyšitelnosti a nyní operační důstojník operačního střediska
v Brně automaticky vidí jméno naší jednotky na displeji svého pracoviště, jakmile vysílačku
použijeme. To vše zajistí lepší koordinaci činnosti hasičů u zásahu.
V měsíci září máme naplánován praktický výcvik v bývalém areálu UP v Bučovicích, který
je díky vstřícnosti města Bučovice do konce roku 2018 k dispozici hasičům k výcvikům. Vel26
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kou výhodou je, že jsou zde opuštěné objekty a můžeme tak nasimulovat velmi reálné podmínky jako při zásahu. V dalším čísle zpravodaje vás budeme informovat, jak se výcvik vydařil.
Jménem jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Viničné Šumice vám přeji krásný podzim
s dostatečným množstvím srážek a bez nutnosti volat na pomoc hasiče.
Václav Kovář
velitel jednotky SDH Viničné Šumice

ZPRÁVY OD MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči se v létě vydali na 2denní výlet za kamarády hasiči z Kovalovic, kteří pobývali
na začátku července na louce v údolí Říčky. Vyrazili jsme na kolech ráno 5. července od hasičské zbrojnice vybaveni velmi bohatou zásobou jídla a pití na cestu. Další potřeby pro přenocování nám na místo dovezl předem bratr Pavel Navrátil dopravním automobilem PV3S. Tak
se nám šlapalo do kopce na Kalečník o něco lehčeji. Cesta utekla rychle jak voda a brzy jsme
se vítali s kamarády z Kovalovic. Pozvali nás na výborný oběd. Na oplátku jejich pohostinnosti jsme pro ně zase my připravili večeři. Děti si celý den hrály kolem Říčky v lese nebo přímo
ve vodě, kde objevily také raka a vyfotily se s ním. Pomáhaly nám také s přípravou dřeva,
zkoušely si detekci kovových předmětů přístrojem od pana Svačiny. V průběhu dne za námi
dorazili Terezka a Ondra Šrámkovi s tatínkem. Všichni výletníci jsme spali v našem novém velkém stanu Sboru Dobrovolných Hasičů. Děti se střídaly na nočních hlídkách, chodily obchůzky a udržovaly oheň. Musíme uznat, že všechny byly odvážné, vytrvalé a tábor i oheň nám
uhlídaly až do rána. Po snídani jsme sbalili všechen proviant, naložili jej do „Vétřiesky“
a hurá domů. Jedna zastávka na Kalečníku na svačinku nám stačila k rychlému
sjezdu Hradskou až ke zbrojnici. Zde jsme se rozloučili
a popřáli si hezké prázdniny.
Těšíme se, až zase začne pravidelný kroužek mladých hasičů. Děti už vytvořily dobrou
partu a společně se učí další
nové dovednosti, které musí
správní hasiči ovládat.
Jiří Malík ml.
SDH Viničné Šumice
vedoucí mladých hasičů
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CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Vyvrcholením každého skautského roku jsou skautské tábory. Letos pořádalo skautské
středisko Pozořice osm táborů, z toho čtyři na našem hlavním tábořišti v údolí Rakovce u Bukovinky. O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí
a chlapecký oddíl, se více dozvíte níže.
Na toto tábořiště jezdíme již od roku 1992.
Za první republiky sem údajně jezdili sokoli,
v letech 1968-70 skauti z Brna. Louka v mírném
svahu na pravém břehu potoka Rakovce leží
v Přírodním parku Rakovecké údolí. Sestává
z několika pozemků. Většina byla až do letoška
ve vlastnictví soukromé osoby. V průběhu let
jsme několikrát zvažovali koupi této louky. Pátrali jsme po možných finančních zdrojích, ze
kterých bychom mohli louku koupit. Ale až v letošním roce se nám podařilo z několika zdrojů
shromáždit peníze na koupi louky. Nejvýznamněji nám přispěl Jihomoravský kraj (v rámci
programu Individuální dotace JMK 2018), Fond
nemovitostí Junáka a obce Ochoz u Brna, Pozořice, Mokrá-Horákov, Tvarožná, Sivice, Kovalovice a Viničné Šumice. Tábořiště v nádherné
přírodě je na fotkách a je vidět třeba i na leteckých mapách CZ. Jihomoravský kraj nám letos
poskytl také část prostředků na obnovu našich
stanů (projekt „Obnova materiálně technické
základny skautského střediska Pozořice“ v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových
aktivit dětí a mládeže v roce 2018).
Před léty jsme ve spolupráci s Lesy ČR v místě přirozeného vývěru vody ve vzdálenosti
asi 400 m od tábora vybudovali studánku s rezervoárem, která i v extrémně suchých létech, jako bylo letošní, má vodu a zásobuje jí samospádem tábor.
Koupí louky jsme se snažili zabezpečit vhodné místo k táboření pro současné i budoucí
generace dětí a mládeže.
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným ruchem účastníků schůzek.
Dětem i jejich vedoucím přeji úspěšný nový skautský rok.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska
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SKAUTSKÝ TÁBOR 2018
Jako vyvrcholení skautského roku opět pozořičtí skauti a skautky jeli na tábor do Rakoveckého údolí u Bukovinky. Tradičně jsme jeli na kolech.
Každý den se začínalo těmi méně populárními věcmi, jako je třeba budíček, rozcvička nebo úklid. Po snídani následoval nástup a dopolední program, ve kterém jsme si něco
málo zopakovali a naučili jsme se nové věci. Po dokončení dopoledního programu byl
oběd, který nám skvěle připravili vedoucí. Někdy s obědem pomáhaly i skautky. Po obědě
byl odpolední klid a po něm už následovala etapová hra, tentokrát na téma Rychlé šípy
od Jaroslava Foglara. Po etapové hře byl sport, ve kterém jsme nejčastěji hráli baseball
nebo fotbal. Následovala večerní hygiena, večeře a večerní program, někdy i noční hra.
V neděli jsme se vydali na kolech do Ochoze u Brna na mši svatou a potom se vykoupat
do pískového lomu v Rudicích. Tábor vyvrcholil předposlední den pokladovkou.
Tábor jsme si moc užili a myslím, že na něj budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.
tábornice Anička Cenková
Šestka vlčat z prvního chlapeckého oddílu Pozořice složená z vlčat zelené a modré šestky se dostala až do celostátního kola Závodu vlčat a světlušek, v němž se utkali vítězové ze
všech krajů České republiky. Závodilo se ve všech možných dovednostech – fyzická zdatnost, logické myšlení nebo znalost první pomoci. Bylo to těžké, ale odměna se dostavila
ihned po závodu. Čekala na nás bohatá hostina, a to nebyl konec. V neděli po snídani přišlo
velkolepé vyhlášení. Neskončili jsme sice na předních místech, ale takové krásné ceny, jaké
jsme dostali, byly za celoroční snažení dostatečnou odměnou. Navíc jsme se mohli potkat
i s oddíly, se kterými bychom se jinak nepotkali a mohli se tak seznámit.
Pavel Krchňavý – Pája

OHLÉDNUTÍ ZA XVI. VŠESOKOLSKÝM SLETEM
Šestnáctý Všesokolský slet skončil – a skončil naprostým úspěchem! Konstatovali to – a byli
naprosto spokojeni – cvičenci i diváci, jednotlivé skladby sklidily oprávněný obdiv obecenstva. Letošní slet byl výjimečný, všichni cvičenci si to uvědomovali. Sté výročí vzniku
Československé republiky, prvního moderního státu na našem území po dlouhých letech
nesvobody, není výročím jen tak ledajakým! Všesokolský slet splnil svou úlohu a celou svou
organizací, programem, přístupem cvičenců, se k tomuto výročí přihlásil a dokázal všem,
že Sokolu a sokolům nejde o plané řečnění, ale že se snaží o praktické plnění ideálů, kterými tato republika vznikla a které potřebuje ke své existenci i dnešní moderní stát.
Od památného roku 1918 a konce první světové války uplynulo právě sto let – sto let
dramatického vývoje světa, hrůz druhé světové války a nekonečných let komunistické to29
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tality – a sokolové stáli vždy na svém místě, tam, kde je republika potřebovala. Přežili jsme i
rozpad státu, ale zachovali si vzájemné bratrství – o tom svědčily i vlajky obou rozdělených
státních útvarů vlající nad stadionem a účast slovenských cvičenců, stejně jako účast sokolských jednot z různých částí světa.
Jaký tedy byl ten šestnáctý Všesokolský slet? Absolutně vynikající – podle účastníků i
podle mínění obecenstva. Podařilo se překonat všechny potíže – a nebylo jich málo! Proběhla celá řada doprovodných akcí nejen v době hlavních dnů v Praze, ale i během roku v
oblastech a krajích. Všechny byly motivovány snahou ukázat veřejnosti, že Sokol skutečně
žije a neztratil nic ze svého moderního programu ani svého vlasteneckého přesvědčení.
I propagace sletu byla tentokrát úspěšnější – hlavně díky pravidelným pořadům v televizi. Ani tato propagace však nemohla zajistit vyprodání vstupenek na tribuny na hromadné pohybové skladby, které jsou vždy přirozeným vrcholem každého sletu.
Bohužel, všechno nebylo, jak by mělo – možná to ani nejde. Vždycky se najde něco, co
je třeba napravit a udělat lépe. Nebyli bychom ale asi v Čechách, kdyby tyto pocity nebyly
narušeny několika postřehy.
Předně oslavy nebyly zahrnuty mezi akce oficiálních oslav i přesto, že vedení České obce
sokolské o to žádalo přímo ministerstvo školství. Byly upřednostněny snad dvě nějaké tematické výstavy, zatímco tato unikátní akce nikoliv. Proč? Vždyť domácí i zahraniční odbojová činnost členů Sokola v období první světové války je všeobecně známá. Zároveň
je zarážející, že poprvé v novodobé historii obnoveného Sokola neudělil ministr školství,
mládeže a tělovýchovy ani záštitu nad touto akcí. Stalo se tak i přes opakované urgence.
Speciálně ministr školství má povinnost takovouto akci zastřešit bez ohledu na nějaké svoje osobní postoje či vztahy.
A v neposlední řadě byl velmi zarážející i mizivý zájem nejvyšších ústavních činitelů o
tuto akci jak na průvodu centrem Prahy, tak na obou sletových dnech (s výjimkou premiéra,
který sice byl vypískán, ale aspoň se objevil). Přítomni nebyli ani předsedové obou komor
parlamentu, ani členové vlády, přičemž účast ministra školství, mládeže a tělovýchovy (ať
je z jakékoliv strany) by měla být povinností, pokud ještě tento rezort tělovýchovu zastřešuje. Zájem nebyl ani ze strany představitelů krajů. Proč?
Na druhé straně je nutné dodat, že slet byl skvěle zorganizovaný a uvedené postřehy
nikterak neubraly na kráse celé této akce. Bez ohledu na názor MŠMT považujeme slet skutečně za jeden z vrcholů letošních oslav naší republiky.
Takže XVI. Všesokolský slet je už nenávratnou – a velmi úspěšnou – minulostí! Věřme, že
bude znamenat posílení sokolské iniciativy v jednotách i župách – že bude startem do další
úspěšné činnosti! Cílem totiž nemůže být jakékoliv i sebedokonalejší vystoupení – cílem
je a zůstává kultivace člověka jako jedince, výchova člověka, který je schopen také dílo
připravit a realizovat.
Tak tedy hodně sil, elánu a dobré vůle!
Vybráno ze sletových Sokolských souzvuků
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
Proč je důležitá kontrola a čistění klimatizace?
Nedostatek čerstvého vzduchu způsobuje únavu a malátnost – a to může být za volantem nebezpečné. Aby mohla klimatizace v autě bez závad pracovat a aby bylo dosaženo žádoucího
efektu, musí pro ni být zajištěna údržba v pravidelných intervalech.

Čerstvý vzduch, bezpečná jízda
Během provozní doby může dojít k omezení funkce například vlivem prachu, posypové soli,
hmyzu, pylu atd. Proto je důležitá kontrola klimatizace, při které se kontroluje celý systém: nádržka na vodu, pylový filtr, odpařovací zařízení, elektronika, mechanika, chladicí médium a další. Závěrem se provádí zkušební jízda.
Nejlepší období pro kontrolu klimatizací je jaro, když se auto zbavuje pozůstatků zimy.
Na kontrolu klimatizace je ale přirozeně možné přijet v každou roční dobu.

Zdraví
S pravidelným odborným servisem klimatizace uděláte něco pro to, abyste se cítili dobře. Obzvláště důležitý pro zdravou atmosféru v prostoru vozu je pylový a prachový filtr.
Čistý interiérový filtr zajišťuje:
• lepší účinnost filtru při zachytávání pylu, prachu, mikroorganismů a sazí,
• lepší výhled, protože přední sklo se tolik nerosí,
• lepší ochranu – zejména na jaře – před podrážděním očí a dýchacích cest,
• lepší koncentraci i při delších jízdách.
Proto nechte filtr pravidelně měnit odborníkem, nejlépe na jaře nebo každých najetých 15.000 km.

Je vzduch čistý?
Klimatizace působí nejenom jako chlazení, ale také jako zvlhčovač vzduchu a například v chladných obdobích roku zajistí, aby orosená skla byla zase rychle čistá. Tím se vytváří na vzduchovém filtru a odpařovacím zařízení postupně teplá a vlhká živná půda pro baktérie, houby a mikroorganismy. Typickým znakem je lehce zatuchlý vzduch v autě, rovněž tak mohou být vyvolány
alergické reakce. Tady pomůže desinfekce odpařovacího zařízení.

Je důležité vědět, že:
• i v té nejlepší klimatizaci ubývá postupem doby chladicí médium. Tato plíživá ztráta může činit
až 15 % ročně. V důsledku toho se chladicí účinek výrazně snižuje. Vám a vašim malým a velkým spolucestujícím pak polije čelo pot – například když pojedete v letním vedru na dovolenou, stav chladicího média klesne pod kritickou hranici a klimatizace se kompletně vypne.
• právě v létě, kdy klimatizace stále běží na plné obrátky, potřebuje hodně energie. Nechte tedy
při kontrole klimatizace hned zkontrolovat stav baterie – potom vás už nic nepřekvapí.

Proč je důležitá kontrola a čistění klimatizace? Vysvětlíme příště.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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CO, KDY, KDE…
ZÁŘÍ

LISTOPAD

15. 9. Nohejbalový turnaj VIN-ŠUM-KAP
21. 9. Noc sokoloven
26. 9. Čtení v knihovně

10. 11. Sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
17. 11. Večer Jen Tak

ŘÍJEN

PROSINEC

12. 10. Oslava jubilantů
13. 10. Pouť do Sloupu – putování
Moravským krasem nejen pro věřící
26. 10. Lampiónový průvod
27. 10. Kácení máje

1.-2. 12.
8. 12.
15. 12.
24. 12.

Výstava betlémů a perníčků
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční výtvarná dílna
Tradiční vánoční setkání
u zvoničky

Hledáme bydlení dům se zahrádkou
případně byt s balkonem do 30 km
od Brna směr Vyškov.
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FARNÍ DEN V POZOŘICÍCH
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