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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
období plesů a zábav je definitivně za námi a s ním snad i chladné zimní počasí. Všichni
už netrpělivě vyhlížíme jaro, zvláště zahrádkáři a vinaři se už jistě nemohou dočkat, kdy se
naplno pustí do práce v zahradách. Na jaro, přesněji na konec dubna se těší také všichni
v naší základní a mateřské škole. Je to termín pro ukončení stavebních prací nástavby 3.
podlaží, obnovení fasády, úpravy a úklidu pozemků kolem školy. V současnosti probíhá
výmalba, pokládka podlah a montáž zařizovacích předmětů. Vybavení nábytkem a dokončení interiéru proběhne do konce května, výuka v nových učebnách bude zahájena od září
v novém školním roce.
Dalším dílem, kde probíhají stavební práce, je výstavba lokálního biocentra Nad Přehradou – revitalizace nivy potoka. Cílem je úprava lokality do podoby přirozené nivy Kovalovického potoka. Vznikne nové koryto potoka, podélný sklon bude vyrovnán soustavou
kamenných stupňů, vytvořeny zemní tůně, břehy zpevněny lomovým kamenem. Vegetační úpravy počítají s výsadbou 70 kusů stromů, stromových keřů a 1 400 keřů výplňových
a podrostových. Celková hodnota díla ve výši 2 595 185 Kč je plně hrazena Státním fondem
životního prostředí.
Jednotka SDH obce převzala v minulých dnech do užívání nový dopravní automobil Mercedes-Benz Sprinter. Jedná se o speciálně upravené vozidlo s největší povolenou
hmotností 3 500 kg, vybavené podvozkem s pohonem 4x4, určené pro přepravu 9 osob
a nezbytného materiálu. Nahradí dosluhující Pragu V3S a bude využíváno pro přepravu
jednotky hasičů JPO 3 k zásahům, na soutěže a při výcviku jednotky i mládeže. Vozidlo zásadním způsobem přispěje k bezpečnosti přepravovaných osob i hospodárnosti provozu.
Celková cena ve výši 1 567 434 Kč je dotována 750 000 Kč z JMK a GŘ HZS.
Trávník na fotbalovém hřišti přečkal letošní zimu zdá se v dobré kondici i díky podzimnímu chemickému ošetření proti plísni sněžné. V minulých dnech byla provedena zahradnickou firmou vertikutace, pohnojení trávníku a připravuje se zahájení zavlažování. V této
souvislosti chci poděkovat panu Václavu Valehrachovi za pečlivý a zodpovědný přístup při
údržbě fotbalového areálu. Všem malým i velkým fotbalistům a jejich obětavým trenérům
přeji hodně zdaru při utkáních v jarní části soutěže.
Milí spoluobčané, přeji Vám spoustu energie, elánu a úspěchů ve všech Vašich činnostech
v nastávajícím jarním období.
Josef Drápal
starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 7/2018 ze dne 6. 12. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 smlouvu č.: 1030044229/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecních
pozemcích p. č. 1861/38, 1861/31 a 1861/36 v k. ú. Vin. Šumice pro stavbu s názvem
„Viničné Šumice, kabel NN Svobodová“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel
NN, zemnící pásek, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako budoucí oprávněnou, a obcí Vin. Šumice, jako budoucí povinnou.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 9900087430_2/VB na obecním pozemku
p. č. 1074/2 v k. ú. Vin. Šumice za účelem uložení plynárenského zařízení „NTL plynovodní
přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 1072 a p. č. 1074/1 v k. ú. Vin.
Šumice, číslo stavby: 9900087430“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinnou, GasNet, s.r.o.,
Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným, a p. D. T., jako investorem.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 9900080688_1/VB na obecním pozemku
p. č. 1621/6 v k. ú. Viničné Šumice za účelem uložení plynárenského zařízení „NTL
plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 471 v k. ú. Viničné Šumice, číslo stavby:
9900080688“ mezi obcí Vin. Šumice, jako povinnou, GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným, a manželi H. a R. Z., jako investory.
 smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč mezi obcí Vin. Šumice, jako
obdarovanou, a Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá.
 přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností od 1. 1. 2019
mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství.
 poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč v obci Viničné Šumice pro rok 2019.
 střednědobý výhled rozpočtu obce 2020–2022.
 poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice – 242 000 Kč; SDH Viničné
Šumice – 20 000 Kč; Kavyl z.s. – 15 000 Kč; Římskokatolická farnost Pozořice – 50 000 Kč;
Junák – český skaut, středisko Pozořice, z.s. – 8 000 Kč; ZO Českého zahrádkářského svazu
Viničné Šumice – 8 000 Kč; ZUŠ Pozořice – 18 000 Kč; Myslivecký spolek Viničné Šumice –
Kovalovice – 5 000 Kč.
 veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice; SDH Viničné
Šumice; Kavyl z.s.; Římskokatolická farnost Pozořice; Junák – český skaut, z.s., středisko
Pozořice; ZO Českého zahrádkářského svazu Viničné Šumice; ZUŠ Pozořice; Myslivecký
spolek Viničné Šumice – Kovalovice.
 rozpočet obce Viničné Šumice na rok 2019, kde závaznými ukazateli jsou paragrafy.
 smlouvu č.: 1040015101/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecních
pozemcích p. č. 524, 520/3 v k. ú. Vin. Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp.
NN Dvořáčková“, za účelem umístění distribuční soustavy – skříň SP100, SP200, 2x střešník,
2x venkovní závěsný kabel NN, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, jako budoucí oprávněnou, a obcí Vin.Šumice, jako budoucí povinnou.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Viničné Šumice za 1. pololetí 2018.
 zprávy finančního výboru.
 rozpočtové opatření č. 9/2018 v kompetenci starosty.
 rozpočtové opatření č. 10/2018 v kompetenci starosty.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 1/2019 ze dne 13. 2. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 odpis knih z knižního fondu obecní knihovny Viničné Šumice. Celková hodnota vyřazených
knih činí 10 603 Kč.
 podání žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště v obci Viničné Šumice“ v rámci dotačního titulu
„Program obnovy a rozvoje venkova 2019“ vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj.
 inventarizační zprávu obce Viničné Šumice za rok 2018.
 ponechání stávající výše odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Viničné Šumice.
 zveřejnění záměru pronájmu části nemovitosti č. p. 119 na parcele p. č. 633 v k. ú. Viničné
Šumice o rozloze 18,54 m2.
 smlouvu mezi obcemi Viničné Šumice a Kovalovice o zajištění předškolního vzdělávání
v Mateřské škole Kovalovice pro děti z Viničných Šumic, které z důvodu naplnění kapacity
nebudou do Mateřské školy Viničné Šumice přijaty.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2018.
 rozpočtové opatření č.11/2018 v kompetenci starosty.

DĚKUJEME!
Obec Viničné Šumice
děkuje všem občanům
za pravidelné odklízení sněhu,
zametání a udržování obecních
ploch a chodníků.
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SENIORBUS, SENIORTAXI
Městys Pozořice přišel s návrhem zřídit dopravu pro starší občany nejen z Pozořic, ale
i okolních vesnic tak, aby alespoň 1x týdně bylo seniorům umožněno zajet do Rousínova
nebo vzdálenějšího Slavkova. Otevírá se tak seniorům příležitost nakoupit si v malých obchůdcích textil, šití, zajistit opravu obuvi nebo využít služeb čistírny, zajít do optiky,...
Obracíme na naše spoluobčany s otázkou, zda mají o tuto službu zájem a zda se má
i naše obec zapojit do zmíněného projektu.
Žádáme Vás, pokud chcete služby SENIORBUS nebo SENIORTAXI využívat, abyste
se ozvali na Obecní úřad Viničné Šumice.
Petr Marek
Život v Šumicích KDU-ČSL

PODĚKOVÁNÍ MUDr. RŮŽIČKOVI
Dne 21. 12. 2018 proběhlo poděkování starostů a zastupitelů z okolních obcí dětskému
lékaři panu Petru Růžičkovi, který odešel do důchodu. Starostové mu poděkovali a předali upomínkové předměty a děkovný list za dlouhá léta obětavé práce, která věnoval nám
a našim dětem.
Přivítali i nového pediatra MUDr. Karla Zitterbarta. Věříme, že se mu bude v Pozořicích líbit.
Petr Marek
Život v Šumicích KDU-ČSL
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VÁNOČNÍ DÍLNA
Konečně jsme se dočkali. Jaro je za dveřmi, na loňské Vánoce vzpomínáme jak na dávnou
minulost, ale přesto bych se chtěla vrátit k předvánočnímu času a konkrétně k dětské vánoční výtvarné dílně. Přečtěte si, co o ní napsaly naše mladé reportérky:
Dne 15. prosince 2018 se jako každý rok konala na sokolovně Vánoční výtvarná dílna.
Zúčastnilo se jí 32 dětí a 15 pomocných sil. Na svačinu nám paní kuchařky připravily vánočku s nutelou a čaj. Na oběd se podávaly řízky s bramborovou kaší a okurkou.
Vyráběly se věci s vánoční tématikou a různá přáníčka. Který výrobek byl u dětí nejoblíbenější? Zeptaly jsme se:
Vánoční hvězda – Barča 6 let, Stromeček na kolíčku – Anička 10let, Svícínek – Silvie
10 let, Svícínek – David 8 let, Andílek – Mireček 5 let, Andílek + hvězdička – Izabelka 7 let,
Svícínek – Tomáš 9 let, Svícínek – Hanička 8 let.
Z pár rozhovorů s dětmi jsme se dozvěděly, že nejoblíbenějším výrobkem byl svícínek.
Také nám jako každý rok upekla paní Paulíková perníčky na ozdobení. Jestli se nám povedly,
posuďte sami podle výrobků, které Vám děti přinesly domů, pokud je po cestě nesnědly.
Zuzana Bendová, Aneta Bajerová
No a to by bylo všechno a mně nezbývá než na závěr poděkovat všem, kdo se na chodu
dílny podíleli. Paní Janě Drápalové, Libě Kousalové, Romaně Ondráčkové, Janě Vlčkové, Gábině Paulíkové, Janě Železné, Zdeně Puklové, paní Bendové, kuchařkám Lidce Pospíšilové,
Boži Šedé, Jiřině Křížové, Mirce Valehrachové a Ivanu Mojžíšovi.
V neposlední řadě patří dík OÚ, který nás podporuje finančně, a nesmím zapomenout
na Marcelu Bočkovou, bez které by ty dobré řízky k obědu nebyly. Díky nastupující nové generaci Zuzance Bendové, Anežce Bajerové a Jakubu Drápalovi. Ještě jednou všem Velký dík.
Ludmila Nedorostková
inzerce

Hledám dům s dobrou
dostupností do Brna.
Děkuji za nabídky.

703 668 397

Z důvodu stěhování
hledám ke koupi
byt 2-3 + 1.

739 912 867
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SETKÁNÍ U KAPLIČKY NA ŠTĚDRÝ DEN
Na Štědrý den jsme se opět společně setkali
na již tradičním „Živém betlému u kapličky“, který
nám milým způsobem zahájil dlouho očekávané
vánoční svátky. Počasí bylo téměř aprílové a vykouklo na nás i sluníčko. Jsme potěšeni, že se nás
každoročně setkává více a více a přicházíte nás
podpořit s přáteli i celými rodinami.
Na úvod jsme slyšeli pár vánočních slov pana
starosty Josefa Drápala a pana faráře Pavla Laciny.
Krásnou atmosféru vytvořily naše děti, když
nám hrou živého betléma připomněly příběh narození Ježíška. Režie se ujali Janča Kroutilíková a Jožka Mikulčík a vystoupení hudebně doprovodila „Pošukovská schola“. Závěr setkání patřil skvělému uskupení „Babiny di Šumice“.
A samozřejmě děkujeme za zahřátí svařeným vínem z „Vinařství u Křížů“. Velké poděkování
všem zúčastněným.
Připomeňme si, koho jsme mohli vidět v tomto příběhu, který se nám nikdy neomrzí:
Marie – Eliška Kunčáková
Josef – Pavel Marek

Pastýři – Pavel Krchňavý,
Šimon a Barbora Křížovi

Vojáci – Jakub Drápal, Vojtěch Svačina

Anděl – Anna Marková

Hostinský – Kryštof Drápal

Vypravěč – Vojtěch Drápal

Tři králové – Anna Svačinová,
Andrea Krupičková, Viktorie Drápalová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka pomáhá těm, kdo to potřebují.
Tříkrálová sbírka je krásnou tradicí, která pomáhá lidem, kteří pomoc potřebují,
lidem, kteří jsou z našeho okolí a často i nám samotným.
V naší obci se letos sbírka uskutečnila 5. ledna a vzniklo nově 8 skupinek (oproti předešlým
letům, kdy jich bylo 6). Děti rády pomáhají a Vám všem děkujeme za Vaši štědrost a podporu potřebným. Děkujeme, že pomáháte.

Ve Viničních Šumicích se vybrala rekordní částka 51 680 Kč.
Z letošní sbírky budou Oblastní charitou Rajhrad hrazeny tyto projekty:
• Nainstalování klimatizace do lůžkového hospice sv. Josefa v Rajhradě
• Pořízení vozíčků a lehátek pro převoz hospicových pacientů
• Zakoupení auta pro Charitní pečovatelskou službu, aby pomoc přišla i klientům
• Zastínění venkovních míst pro aktivizaci klientů s demencí v Chráněném bydlení sv. Luisy
Představujeme vám naše koledníky:
• David Škrob (vedoucí), Maruška Marková, Jan Marek
• Petr Marek (vedoucí), Anička Marková, František Marek
• Daniela Drápalová (vedoucí), Vincent Drápal,
Prokop Drápal, Šebestián Drápal
• Monika Hoﬀmanová (vedoucí), Anežka Hoﬀmanová,
Vítek Hoﬀman, Klára Štanglová
• Veronika Drápalová (vedoucí), Kryštof Drápal,
Viktorie Drápalová, Zora Blaháková
• Jiří Sedláček (vedoucí), David Divácký, Vojta Cabal,
Viktor Cabal
• Bohdan Svačina (vedoucí), Vojta Svačina, Anička Svačinová,
František Svačina, Jakub Čalkovský
• Pavel Kříž (vedoucí), Marek Mikula, Barbora Křížová, Šimon Kříž,
Anna Křížová, Daniel Kříž, Samuel Kříž
Miroslava Kunčáková a Jiří Sedláček

OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD DĚKUJE
všem dárcům za jejich ochotu a vstřícnost
pomoci potřebným a nemocným lidem.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
k 31. 12. 2018

Rok 2018

1 365 obyvatel

narození 13 dětí

1 351 s trvalým pobytem

přistěhování 31 občanů

14 obyvatel cizinci
celkem o 7 osob
více než loni

Narozené děti
Březka Matyáš

odstěhování 22 občanů

Z našich řad odešli
Černý Zdeněk

25. 5.

Buchtová Veronika

Houser Milan

30. 7.

Čulíková Lucie

Khůlová Jiřina

23. 7.

Hájková Apolena

Klocová Jiřina

26. 6.

Horák Kvido

Komůrka Jiří

16. 8.

Hrdličková Tereza

Košulič Antonín

17. 7.

Husovská Julie

Mojžíš Jaroslav

22. 4.

Krajcigr Štěpán

Muselík František

5. 5.

Marek Antonín

Petrželková Margarete

12. 5.

Maršálková Zora

Sedláčková Marie

16. 6.

Sližová Lenka

Severa Petr

26. 12.

Škrobová Anežka

Valentová Renata

31. 10.

Ulrich Ondřej
Společenská kronika je zveřejňována v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů.
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úmrtí 15 občanů
8 mužů a 7 žen

Votavová Věra

28. 6.

Vozárová Jana

3. 2.

Železný Václav

1. 6.

březen 2019

PLESOVÁ SEZÓNA
OBECNÍ PLES
Obecní ples jsme naplánovali na páteční večer, takže příprava plesu byla pro pracovní vytížení zastupitelů náročnější, ale zastupitelé a spolupracující členové Sokola vše zvládli včas
na ples připravit.
Hosté byli po příchodu do sálu přivítáni panem starostou a členy zastupitelstva, ženám
byla předána růže a každý dostal sklenku šumivého vína.
Po polonéze a zahájení plesu panem starostou Josefem Drápalem se přítomní mohli
oddat tanci a zábavě. Na programu plesu byla taneční vystoupení různého žánru. Děvčata
ze ZUŠ Pozořice i mládež okolních obcí předvedli tance mládí a veselí. Taneční páry Tančírny zatančily chachu, za kterou právem sklidily velký aplaus. Pan Janča přivedl partnerku
už značně opotřebovanou, ale oba se na tanečním parketu roztančili a pobavili všechny
diváky.
K tanci hrála kapela Panorama a myslím si, že nezklamala. Po tombole se opět tančilo
a tančilo.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh obecního plesu.
Za Kulturní výbor Jana Vlčková
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OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES
S nástupem nového roku přišlo také zahájení plesové sezony. Pro letošní rok vycházela příjemně dlouhá, ale pro uspořádání hasičského plesu se nám osvědčil loňský časný
termín, a sice pátek 11. ledna. Oproti loňskému roku jsme změnili podtitul plesu na „Ples,
který má šťávu“. Tou šťávou není ani tak myšlena pestrá nabídka koktejlů z Baru, který neexistuje, jako spíše hojná účast hostů a jejich dobrá zábava. Pro letošek se o tuto zábavu
postarala zejména kapela Eremy – profesionální hudební těleso z Brna se schopností rozproudit krev v žilách všem přítomným hostům. To ostatně dokázala i plně využitá kapacita
sálu jak z pohledu míst k sezení, tak k tanci.
Stejně jako loni jsme před plesem uspořádali okrskovou výroční valnou hromadu,
na kterou se sjelo 11 sborů dobrovolných hasičů z blízkého okolí, aby zhodnotili uplynulý
rok a vyhlédli do roku přicházejícího. Stejně jako loni byl sál vyzdoben v hasičském stylu –
natažené hadice, fotky ze zásahů a výcviků, zásahová uniforma, majáková rampa…
Malinko jsme rozšířili a upravili nabídku nápojů a občerstvení, trošku jsme pozměnili
i rozložení stolů v sále a zvláštní pozornost jsme věnovali též ozvučení sálu, aby zábava
byla pro hosty co nejpohodlnější. Až na namrzlé silnice proběhlo vše ku spokojenosti hostů i pořadatelů a musím konstatovat, že ples měl šťávu. Vaše hojná účast i pozitivní reakce
nás motivují k uspořádání dalšího ročníku v lednu 2020. Děkujeme za podporu a těšíme se.
Starosta SDH Ing. Karel Kříž

MAŠKARNÍ PLES
Letošní plesová sezona úspěšně skončila dvěma maškarními plesy, které proběhly v režii
Tělocvičné jednoty Sokol Viničné Šumice. Ten první pro dospělé v sobotu 9. února a následující den v neděli 10. února 2019 pro děti.
Maškarní plesy se každoročně těší velké oblibě, o čemž svědčí velký počet masek. Ani
ten letošní nebyl výjimkou, kdy se sešlo na 90 masek. Začalo se v sobotu ve 20 hodin a to
přímo pohádkově. Do sálu sokolovny vtančilo asi dvacet ruských krasavic z pohádky Mrazík (repliky Nastěnky a Marfuše). Nechyběla ani baba Jaga a loupežníci. A samozřejmě přišel také švarný Ivánek. Důstojným krokem nakonec vešel správce zimního lesa – dědeček
Mrazík, a ten také oficiálně ples zahájil.
Potom dostaly prostor k představení další masky – jen namátkově piloti, námořníci, kominíci, trpaslíci, termixy, dalmatini, jeptišky – zkrátka neskutečný kaleidoskop nejrůznějších masek, jaké dokáže vymyslet lidská fantazie. Vybrat mezi nimi ty nejlepší byl opravdu
těžký úkol pro všechny další účastníky plesu. V tajném hlasování vyšly vítězně a obdržely
zaslouženou odměnu:
1. pohádka Mrazík
2. letecká škola
3. termixy
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Všichni se díky reji masek dobře bavili. K dobré náladě rovněž přispěla svou hudbou a zpěvem skupina DUO METROPOL. Velký dík patří všem sponzorům, kteří přispěli svými věcnými i finančními dary do tomboly, která byla opravdu bohatá. Všem výhercům srdečně
blahopřejeme!
Pochvala patří i všem organizátorům, kteří se postarali o výzdobu sálu, občerstvení
a o hladký a zdařilý průběh plesu.
Zdena Puklová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
V neděli vystřídal maškarní ples dospělých účastníků, maškarní ples pro děti. I když začaly
jarní prázdniny, návštěvnost byla velká. Princezny, rytíři, zvířátka a hrdinky i hrdinové z různých filmů zaplnili taneční parket. Za podpory rodičů a při skvělé živé hudbě dua Metropol
se děti vytančily a vydováděly. Děti se mohly zapojit i do soutěží v pohybových aktivitách
a hádání hádanek.
Děkujeme všem, kdo se na zdařilém nedělním odpoledni podíleli. Děkujeme také sponzorům, díky kterým si děti z plesu odnášely domů hezké ceny.
Jana Vlčková
11
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OSTATKOVÝ PRŮVOD S POCHOVÁVÁNÍM BASY
Jako každoročně jsme se sešli v sobotu před popeleční středou (5. 3.) v 9 hodin u hasičské
zbrojnice, abychom zahájili ostatkový průvod. Co už nebylo jako každoročně, bylo množství masek, které se hemžilo kolem hasičárny. Bylo nás cca 60 a měli jsme co dělat, abychom se vešli na tradiční startovací
fotku. Významná byla především
účast dětí a mládeže. Touto cestou
děkuji rodičům a vedoucím mladých hasičů, že účast dětí zorganizovali a ostatkový průvod oživili.
Zdá se, že tradice je a bude stále
komu předávat.
Po úspěšném zdokumentování jsme vyrazili po obvyklé trase
napříč celou obcí s množstvím zastávek na občerstvení teplé i studené, pevné i tekuté. Hudebním
doprovodem byla jako obvykle
osvědčená Sivická kapela. Zvláštní,
až nadpřirozené schopnosti letos
prokázala naše technická četa (=skupina zkušenějších hasičů, kteří už se nemusí schovávat za masky a raději v teple hasičské zbrojnice zajistí občerstvení a odpočinek účastníkům
průvodu), která během 30 minut dokázala celé osazenstvo včetně kapely nakrmit a napojit při zastávce na oběd. Po obědě jsme spěchali na druhou část průvodu, kterou jsme zakončili na Dražkách a následně se
přesouvali na zbrojnici k přípravě
posledního rozloučení s nebožkou Basou.
Její pochování proběhlo se vší
důstojností a vážností. Básnickou a satirickou formou byly čteny „hříchy“ a neduhy dění v naší
obci. Proběhlo též přimlouvání
k base, aby nás těchto nešvarů
zbavila, kdy celé shromáždění
zpívalo „Vysvoboď nás, baso!“
Po krátkém obřadu jsme basu
doprovodili na její „poslední cestě“ a zahájili tak čtyřicetidenní
postní dobu.
12
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům za vstřícnost při pohoštění i finančních darech. Vybrané peníze používáme jednak na organizaci vlastního průvodu (občerstvení všech masek, odměna kapele), zbývající prostředky zajišťují činnost sboru během
roku. Sem patří zejména družstvo mládeže, dále pořízení hasičských uniforem, úhrada startovného na soutěžích a jiné režijní náklady.
Zároveň bychom chtěli pozvat všechny občany a děti do ostatkového průvodu v příštím roce. Jedná se o lidový zvyk, účast tedy zdaleka není vyhrazena jen hasičům.
Starosta SDH Ing. Karel Kříž

Tečka, ne však sladká
Jak tomu již bývá, při ostatkovém průvodu se kromě jídla a dobré zábavy požívá také
větší množství domácích pálenek. Nejinak tomu bylo i letos. A že se pěstitelský rok 2018
velmi vydařil, bylo na účastnících průvodu dobře znát. Lidová moudrost praví, že po víně
se zpívá, po pivu se spí a po kořalce se blbne. V rámci onoho blbnutí skupinku přeživších
po ostatkovém průvodu (mě nevyjímaje) napadlo navštívit právě začínající retro zábavu
na sokolovně. I přes původní veselou myšlenku pochovat basu na sále, nedopadlo vše úplně nejlépe… Promiňte.
Nechci snižovat hodnotu obecního zpravodaje na úroveň bulvárních plátků, kde se propírá, co si kdo o kom myslí a co kdo možná někomu řekl (nebo chtěl říci) a kdo se kde jak
choval. Proto uvedu jen tato fakta:
S pořadateli jednám o náhradě všech prokazatelně způsobených škod a jsme připraveni je nahradit. Nehodláme se však omlouvat za politický názor nebo nahrazovat něco, co
jsme nezpůsobili a bylo nám přisouzeno na základě klepů a domněnek či jiným způsobem
překrouceno… Těchto trampot si náš národ užil už dost a nehodláme v tom pokračovat.
Tečka.
Ing. Karel Kříž osobně

Vyjádření k Ostatkům
Jsem pro dodržování tradic, Ostatky nevyjímaje. Sama jsem se v minulosti průvodu zúčastnila. Bylo veselo, pohoda.
Ale to bylo. Vrátím se k letošním. Nemohu se smířit s tím, když před domem hostím muzikanty i ostatní masky, do pokladničky přispěju a v tom se dopotácí opilá osoba v masce
asi kostelníka a pozdraví mě. Bohužel, takový vulgární pozdrav tu nemůžu napsat. Když
jsem se zeptala, co je to za chování, odpověděl: "Só vostatky, se může všecko." Jeho vulgarita nejvyššího stupně pokračovala i večer na Sokolské akademii, kde narušoval program
tentokrát v obleku ministranta.
Myslím, že dost poškodil jméno šumických hasičů. Co myslíš ty, Jakube Šmerdo?
Marie Stejskalová
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„KDYŽ SE PODAŘÍ, CO SE DAŘIT MÁ“
PODAŘILA SE TAKÉ TĚLOVÝCHOVNÁ RETRO AKADEMIE
Tato výjimečná akce se konala první březnovou sobotu na místní sokolovně. Účast byla
vysoká, sešlo se cca 70 nadšených cvičenců. Večerní program začal slavnostním sokolským
pochodem.
Sokolský pochod v čele se starostou Sokolu Ladislavem Šedým vyrazil na sál. Lví silou
vzletem Sokolím kupředu kráčela věrná garda, šumické ženy, fotbalisté a další návštěvníci
ve sportovním oděvu. Následně starosta obce Josef Drápal v krásném sokolském kroji se
sestrou Lidou celou akci důstojně uvedli a přivítali všechny zúčastněné. Po sborovém pokřiku ZDAR následoval odchod cvičenců.
Za zmínku stojí starý sokolský kroj, který na všechny velmi výrazně zapůsobil. Byl zapůjčen
od pana Bendy z Křenovic. Pan Miroslav Benda je dlouholetý člen a zcestovalý činovník
Sokola Křenovice, člověk s neobyčejnou vitalitou a houževnatostí, který se mimo jiné seznámil i s japonským profesorem Išikavou – profesorem bohemistiky v Tokiu. O jeho osobnosti byl natočen film s výstižným podtitulem: Poslední létající sokol, který se ze žíněnky

14

březen 2019

v Křenovicích rozletěl až
do nejkrásnější sokolovny
světa na newyorkském
Manhattanu. Jako sokol
tančil i na sokolském plese v Paříži a přednášel
o moravských zvycích
na japonské univerzitě.
V průběhu večera proběhlo několik vystoupení.
Ještě předtím však zazněly
sokolské básně v perfektním podání našich žen –
Lucky a Dáši.
Všechna
vystoupení
byla odměněna mohutným potleskem, největší
aplaus však měli naši vojáci ve slušivých bílých trenýrkách. Jejich vystoupení nemělo chybu, obsahovalo „náročné prvky akrobacie“ a vyžádalo si opakování.
Krásné a dojemné bylo vystoupení věrné gardy, bez které by tato retro akademie prostě
a jednoduše nemohla být.
„Když nemůžeš, přidej víc“ – v tomto duchu znělo vystoupení žen pod vedením Milky,
která svým šarmem rozproudila celý sál hromadnou rozcvičkou. Tomu předcházela scénka, kterou okořenily tři dámy – naše Lidky – které svým šarmem a svojí vizáží i chováním
vůbec nevypadají na svůj věk.V závěrečném vystoupení se poupata promíchala s vojáky
a společně si zacvičili.
Jako vždy nemohla chybět „bohatá tombola“ – všichni výherci byli jistě se svojí retro
výhrou spokojeni.
Celým večerem k tanci a poslechu hrála skupina RANČEŘI. Hrají pouze známé a české
písničky, které oslovují více generací posluchačů. A že to Rančerům hraje, to jsme mohli
zjistit už loni. Rančeři se prostě vždy dokážou postarat o dobrou zábavu.
Tato akce se vydařila a setkala se s velmi kladným ohlasem. Opět je třeba poděkovat
Marušce za její nevyčerpatelné nápady a také za režii, věrné gardě, starostovi obce, sokolům a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci této tělovýchovné retro akademie.

Hořký dodatek k nesladké tečce
Smutná tečka nad povedenou akcí byl nevhodný vulgární výstup šumického hasiče, který
tímto urážel všechny cvičící.
Cvičenci akademie
15
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zimní školování
Ať se nám to líbí nebo ne,
v zimě se vyučuje nejlépe.
Počasí je většinou nevlídné,
všichni jsme rádi zalezlí v teploučku a dětem nezbývá mnoho možností kam jinam zaměřit pozornost než k poutavému
výkladu paní učitelky. A protože stará pedagogická moudrost praví, že co se nestihne
do Vánoc, těžko se pak dohání,
„makáme“ jako o život.
Nicméně nyní, když jaro vystrkuje krokusy, je možné si
položit ruku na srdce a přiznat, že jsme sem tam přeci
jenom nechali skulinku na drobné rozptýlení. Takže si připomeneme, čím jsme se pobavili.
Všem radovánkám vévodí výlet s bruslením u Olympie a návštěva zábavního parku Bruno.
Na nápad jet si zařádit na brusle přišly kolegyně ze druhé a třetí třídy. Všichni byli nadšení,
den jako malovaný a bruslení děti bavilo. Samozřejmě jsme chtěli vyvézt i ostatní třídy, ale
již zmíněné jaro na nás udělalo dlouhý nos a naše škola využila poslední bruslící den. Takže
Palačinkování
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Oslava a stolování

Bruslení u Olympie

máme hezký tip na příští rok. Co se Bruna týká – kdo neviděl, neuvěří. Ačkoliv tady děti
byly už dřív s rodiči, přece jenom bezuzdné řádění s kamarády celé akci dává další rozměr.
Šplhaly, skákaly, jezdily autíčky, mlsaly, prostě jsme si to úplně užili. Ale nejen sportem živ
je žák, v naší škole se v poslední době rozmohlo i kulinářské umění. Na toto téma cituji kolegyni H. Kleisovou:
Jak se říká, "pořád je co slavit"!
Oslavili jsme naše společné úsilí za pololetí sladkou odměnou v podobě dortu, který měl pohádkovou chuť i vůni. Zkoušeli jsme v rámci pracovních činností upravit "tabuli" k různým příležitostem, např. svatba, narozeniny, smuteční hostina, a věnovali se také tématu společenské
etikety v gastronomických zařízeních. "U nás máte vždy prostřeno"!
Ovšem nejenom třeťáci – i ve čtvrté třídě se několikrát nejen pojídalo, ale i vařilo. Začalo to
pečením vánočního cukroví, kdy si děti ve škole vyrobily těsto, vykrájely tvary a paní učitelka jim to doma upekla. Další vaření byly masopustní koblížky, z kynutého těsta, plněné
a pečené na plechu a výborné. Zatím poslední cookery show proběhla v rámci anglického
jazyka. V Anglii je totiž zvykem v úterý, před Popeleční středou a začátkem půstu, vyrobit
palačinky a s palačinkou na pánvi vyběhnout z domu a při běhu směrem ke kostelu palačinku nadhazovat a obracet. Potom se sní. Děti vynechaly běh a vyzkoušely si obracení
palačinek, což chce určitý cvik, takže ne všechny dopadly zpět na pánev. Naštěstí zbylo
dost těch, které neskončily na zemi a děti si mohly pochutnat třeba na anglické specialitě
– palačinka posypaná cukrem a pokapaná citronem.
Letošní zima nás překvapila nečekaně štědrou, i když prakticky pouze na hodiny se počítající, sněhovou nadílkou. My ve škole jsme zvyklí jednat velmi operativně, takže jsme
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Projekt Masopust

Projekt Masopust

neváhali ani minutu a jen co dopadla aspoň trochu klouzatelná vrstva sněhu, vyrazili jsme
bobovat. Že to byla zimní idylka, jak se patří, můžete vidět na našich webových stránkách.
Páťáci mají v tomto období také docela napilno. Zúčastnili jsme se okresního kola Matematické olympiády, kde náš žáček obsadil první místo, psali jsme celostátní srovnávací testy,
připravujeme se na další matematické soutěže jako Klokan a Pythagoriáda a děti, které se
hlásí na osmiletá gymnázia, se už začínají připravovat na zkoušky. Takže na pololetním vysvědčení ještě pořádně neoschl inkoust a žáci už jsou opět v plné práci. Hlavně aby to jaro
nezaútočilo příliš razantně, protože už teď nás to ponouká přemýšlet, o co lépe by se hrálo
venku, než sedělo ve škole.
Miriam Lerchová
Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás zveme k zápisu do prvního ročníku základní
školy ve středu 3. dubna, od 13.00 do 17.00, a k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole ve čtvrtek 2. května od 15.00 do 16.30. Nezapomeňte vzít občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na vás
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CO JSME PROŽILI V MATEŘSKÉ ŠKOLE….
Vánoční období
Vánoční období máme sice už dávno za sebou, ale neškodí si je připomenout. V mateřské
škole děti vyráběly vánoční překvapení pro svoje rodiče, připravovaly přáníčka a keramické
zvonečky. V adventním čase děti recitovaly na výstavě betlémů a zpívaly na rozsvěcení vánočního stromu. Posezení u vánočního stromu v mateřské škole bylo slavnostně zahájeno
vystoupením dětí ze třídy Motýlků, které předvedly pohádku a recitovaly básničky. Starší
děti předvedly pásmo básniček, děvčátka zatančila tanec „Sněhových vloček“ a chlapci zazpívali a zahráli doprovod k písničce „Potichoučku sněží“, která svým textem vdechla do třídy vánoční atmosféru.
Po vánočních svátcích každoročně hrajeme s dětmi hru tříkrálovou a tím i v naší školce
končí vánoční období, uklízí se vánoční stromky a těšíme se na to, co nám přinesou další
dny v novém kalendářním roce.

Divadlo Šikulka
Maňáskové divadlo Šikulka dětem připravilo chytré pohádky a veselé písničky. Děti si z pohádek odnesly poučení, jak se mají chovat k sobě navzájem. Další pohádka děti poučila, že
i v přírodě se chováme podle určitých pravidel, protože jen v čistém lese a vodě je dobře
dětem, ale i zvířátkům.

Dramatizace Tří králů
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Karneval

Hudební pohádka
Slečna Strunka hledá kamarády byl název hudební pohádky, kterou děti zhlédly v únoru
v mateřské škole. Děti vyslechly písničky na různé strunné nástroje a samy si mohly zahrát
na rytmické nástroje. Už víme, že slečna Strunka našla kamarády po celém světě.

Návštěva pana sokolníka
Pan Martin Kříž, který je sokolníkem, k nám do mateřské školy přinesl svého kamaráda sokola. Děti byly velice aktivní a rozpovídaly se o svých domácích zvířátkách. Stále měly další
a další příhody, se kterými se chtěly panu Křížovi svěřit. Nakonec došlo i na představení sokola a odkrytí čepičky, která mu kryla hlavu. Děti se zajímaly, čím se dravec živí a co celý den
dělá. Děkujeme panu Křížovi a panu Skřivánkovi, který pro nás příjemný zážitek připravil.

Edukativně-stimulativní skupiny
V polovině února jsme uzavřeli desátou částí edukativně-stimulativní skupiny, ve kterých
děti získávaly a prohlubovaly znalosti matematických představ, jazykové znalosti, procvičovaly zrakové a sluchové vnímání, jemnou motoriku. Dětem byly předány diplomy
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a nabídnuta sladká pastelka. Přejeme
hodně zdaru při zápisu do 1. třídy
a po prázdninách mnoho úspěchů
ve škole.

Karneval
V masopustním týdnu se připravuje
v mateřské škole karneval. Děti pomáhají při výzdobě tříd, vyrábějí škrabošky. Letos se na karneval těšily všechny
děti. Ráno se v šatně převlékly do kostýmů a po svačině se představily svým
kamarádům. S chutí si zatančily, zahrály si hry a plny napětí losovaly tombolu.

Ukončení edukativně-stimulativních skupin

Co připravujeme…
Milé děti, vážení rodiče a přátelé mateřské školy, přejeme vám krásné jaro, zářící sluníčko
a pevné zdraví.
• Velikonoce s velikonočním zajíčkem
• Návštěvu ZOO Papoušci.
a velikonočními zvyky.
• Noc s Andersenem.
• Návštěvu Hvězdárny a planetária v Brně.
• Přivítáme jaro.
• Poděkujeme maminkám.
• Jarní výtvarnou dílnu.
• Pojedeme na výlet do DinoParku ve Vyškově.
Jana Vlčková

Karneval

Hudební pohádka
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky (9. část)
Milí čtenáři šumického zpravodaje!
Už několik duchovních okének v předchozích vydáních bylo věnováno dokumentu
Amoris Laetitia, což přeloženo znamená Radost z lásky, jenž papež František napsal manželům a rodinám současné doby. Papež se v tomto díle zamýšlí nad nejzákladnějšími principy
mezilidských vztahů a upozorňuje na neměnné hodnoty, na kterých jediných může společenství rodiny i nadále existovat. Papež František má dar promlouvat k čtenářům a posluchačům (troufnu si říct, že bez rozdílu náboženského vyznání) velmi osobitým způsobem,
jako kdyby věty byly formulovány pro konkrétního adresáta osobně. Aspoň takový je můj
dojem z jeho slova, ať mluveného či psaného. Vždycky mě něco z toho osloví a upřímně
obdivuji, jak si 82letý papež dokáže uchovat mladého ducha i cit pro klima dnešní společnosti a patřičně reagovat na aktuální situace. Jeho dokumenty se vyznačují jednoduchostí
a praktičností. Nevím, nakolik se mi daří jeho poselství patřičně prezentovat, ale velmi mi
záleží na tom, aby jeho cenné postřehy nezapadly bez užitku.
Blížíme se k závěru. Amoris laetitia má celkem devět kapitol, takže dnes bych rád představil předposlední osmou. V ní papež František hovoří o lidské slabosti v oblasti vztahů
a o potřebě neodsuzovat ty, kteří se ocitli v jakékoliv krizi nebo dokonce v rozpadu manželství. Všem má být s láskou adekvátně pomáháno, aniž by se tím schvalovala vina či zlehčovalo nebo snad omlouvalo skutečné zlo. Papež zde znovu jasně definuje, co je manželství: To se plně uskutečňuje ve spojení jednoho muže a jedné ženy, kteří se sobě vzájemně
darují ve výlučné lásce a ve svobodné věrnosti, patří si až do smrti a otevírají se předávání
života, aby se tak výchovou svých dětí stávali jedinečným přínosem pro lidsky zdravou
společnost. Jiné formy svazků tomuto ideálu buď radikálně odporují, nebo jej uskutečňují
jen částečně. Je znepokojující, že mnozí mladí lidé dnes nemají důvěru v manželství a žijí
spolu, přičemž jedni uzavření manželství odkládají na neurčito, zatímco jiní opustí přijatý
svazek a hned nato začnou nový. Velmi často to není dáno ani tak přímým odporem vůči
instituci manželství jako takové, ale spíš praktickými hledisky. V těchto situacích je přesto možné najít jisté střípky opravdové lásky. Je známo, že přibývá těch, kdo po dlouhém
společném soužití nakonec žádají o uzavření sňatku. Pro nezávazné soužití bez sňatku se
lidé často rozhodují vlivem mentality, která je celkově nastavená proti jakýmkoliv institucím a definitivním závazkům, ale také proto, že čekají na existenciální zajištění – na práci
a pevný plat. V některých zemích je manželství pokládáno dokonce za jakýsi luxus, proto
je odmítáno ze sociálních důvodů, neboť hmotná bída zde nutí žít v soužití bez závazků.
Všichni tito lidé si zasluhují, aby se jim pomohlo objevit pravou krásu manželství i cestu
k němu a nikoliv je odsuzovat či jimi pohrdat. Proto je třeba se varovat soudů, které neberou v úvahu složitost různých situací, a je nezbytné být pozorný na to, jak lidé žijí a trpí kvůli své situaci. Aniž by se tedy snižovala hodnota manželského ideálu, je zapotřebí doprovázet milosrdenstvím a trpělivostí možné etapy růstu jednotlivých lidí, jež se utvářejí den
po dni. Je třeba si stále víc osvojovat logiku soucítění vůči těm, kdo jsou slabí, a vyhýbat se
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jejich stíhání nebo příliš tvrdým a unáhleným soudům. Přestaňme hledat úkryty chránící
nás před životními dramaty druhých lidí, odkud budeme jen ukazovat prstem, ale naopak
naplno vstupme do kontaktu s konkrétní existencí druhých! V závěru této kapitoly papež
povzbuzuje všechny duchovní pastýře, tedy kněze, aby s citlivostí a v klidu naslouchali lidem a měli vždy upřímnou touhu vstoupit do jejich životních dramat tak, aby pochopili
jejich pohled na věc a pomohli jim lépe se zorientovat.
(zakončení příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář

CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
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
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OSVOBOZENÉ DIVADLO
Do dějin české kultury vešlo jako divadlo avantgardní. Původně vzniklo jako divadelní sekce Devětsilu v roce 1925, ale oficiálně zahájilo činnost 8. února 1926. U jeho počátků stáli
studenti dramatického oddělení Pražské konservatoře a elévové Národního divadla i známí
umělci jako Jiří Frejka, Jarmila
Horáková, Miloš Nedbal, Míra
Holzbachová, Václav Trégl, Iša
Krejčí, František Vnouček, Stanislav Kostka Neumann a celá
řada dalších.
Divadlo bylo od počátku
orientováno levicově, kriticky
k problémům tehdejší společnosti. Původní oficiální název
divadla zněl „Volné sdružení
posluchačů
konservatoře,
hrající s laskavým svolením
rektorátu“. Bylo od počátku
ovlivněno dadaismem, futurismem a poetismem. Kladlo
důraz na fantazii herců i obeJiří Voskovec a Jan Werich
censtva a snažilo se o překonání odstupu mezi scénou
a hledištěm. Uměleckými vůdci se stali Jiří Frejka, Jindřich Honzl a Emil František Burian.
Na programu se objevovalo ztvárnění děl G. Apollinaira, J. Jaryho, J. Cocteaua, A. Bretona,
ale také Vítězslava Nezvala.
Historie divadla byla pestrá, střídavě se hrálo v Umělecké besedě, později U Nováků
a Na Slupi.
Výrazný charakter získalo přítomností originální klaunské dvojice Jiřího Voskovce a Jana
Wericha, později i Jaroslava Ježka. První dva se znali už z gymnázia, později spolupracova-
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li v redakci týdeníku „Přerod“, až skončili v divadle po umělecké stránce vedené režisérem
Jindřichem Honzlem. První a hned úspěšnou hrou byla Vest pocket revue. Jiří Voskovec byl
inspirován svým pobytem v Paříži, kde měl možnost seznámit se v cirkuse Merano s bratry
Fratellini i s prvky japonského divadla. V té době se Jan Werich živil psaním povídek s detektivní tematikou. Inspirace z Paříže byla pro oba velmi silná, ale byli natolik chytří, že si
včas uvědomili, že nemají cirkusovou průpravu a dostatečnou tělesnou zdatnost a rozhodli
se být „intelektuálními“ klauny. Počítali se spoluúčastí publika a velkou výhodou byla hudba Jaroslava Ježka.
Začala doba politických her – uvědomovali si nebezpečí fašismu a celkovou politickou
krizi Evropy a na toto nebezpečí poukazovali. Hry „Caesar“ a „Osel a stín“ už byly otevřeně protinacistické. Ve hře „Osel a stín“ osel mluvil Hitlerovým hlasem. Němci pochopitelně
protestovali. Touto hrou byli Voskovec a Werich definitivně zapsáni na černou listinu fašistů
a nacistů. Členové divadla (s výjimkou Voskovce, který jako syn ruského legionáře nedostal povolení ke vstupu) navštívili Moskvu, doma pak pokračovali v trendu svých protifašistických her. Tehdy vznikla
„Balada z hadrů, „Rub a líc“
a „Těžká Barbora“.
V lednu 1938 byla divadlu
odňata koncese a situace se
přiostřila natolik, že Voskovec s Werichem a Ježkem byli
nuceni emigrovat – nejdříve
do Francie, pak do USA. To už
je ale jiná kapitola, která se
sice Osvobozeného divadla
týká, ale pouze osudy svých
nejslavnějších protagonistů.
Po válce se Voskovec
s Werichem vrátili domů, ovšem už bez Jaroslava Ježka,
Divadelní plakát představení Rub a líc
který zemřel ve Spojených
státech v roce 1942. Politická
situace se ale nakonec změnila natolik, že Jiří Voskovec se vrátil do USA a Jan Werich zůstal
doma. Snažil se navázat na popularitu předválečnou a partnera mu velmi zdařile dělal Miroslav Horníček.
Pokračováním tradic se stala různá „malá divadla“, která svým způsobem na Osvobozené divadlo navazovala.
Zdena Puklová
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FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Oproti zaběhnutému režimu zimní přípravy došlo u nejmenších hráčů ke změně prostředí. Nejmladší přípravka, děti narozené v ročnících 2014 až 2012 začaly po Novém roce trénovat v Rousínově. Tuto změnu si vynutily časté bolestivé pády
na kluzké podlaze naší sokolovny. Tréninky stanovil trenér
Stanislav Píšek na pondělí a středu od 16 do 17 hod.
Mladí a starší přípravka zůstala v sále sokolovny ve Viničných
Šumicích. Tréninky byly v úterý a čtvrtek. Mladší od 16 do 17,30
hod a starší od 17,30 do 18,30 hod. Zpestřením zimní přípravy mladší
přípravky, ročník 2010 a 2011, byla účast na zimním halovém turnaji v Brně-Lesné. Turnaje
se účastnilo 16 mužstev ve čtyřech měnících se skupinách. V osmi soutěžních dnech odehrála vždy tři utkání s kolísavými výsledky.
Starší přípravka, ročník 2008 a 2009, pod vedením Jiřího Stejskala a Jiřího Palzra odehrála několik přípravných utkání v křenovické hale a ve Šlapanicích na umělé trávě. V jednodenním halovém turnaji v Křenovicích mezi šesti mužstvy vybojovala zlaté medaile.
Mladší žáci, ročník 2006 a 2007, pod vedením Radka Cabala trénovali v pozořické tělocvičně. Halová utkání hráli především v halách. Zimní halovou ligu hrávali v Brně ve školní
tělocvičně na Tuháčkově. Zimní turnaj Ochozská kopačka ve sportovní hale v Jedovnicích.
Zde se s dalšími čtyřmi mužstvy setkávali opakovaně. Hráli i jedenkrát v Rousínově se čtyřmi dalšími mužstvy.

Starší přípravka V. Šumic, vítězné mužstvo na turnaji
v Křenovicích
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Jakmile to počasí a trávník dovolí,
přesunou se tréninky na venkovní hřiště.
Tím možná dojde i ke změně časů, kdy se
budou tréninky konat.
Jarní část soutěžního ročníku 2018–
2019 zahajují mladší žáci 7.4. utkáním
v Blažovicích. Starší přípravka ve čtvrtek
11. 4. doma s Měnínem. Mladší přípravka
pak 13. 4. na domácím hřišti s Ochozí.
Mojmír Ryška

 otbalisté mladší přípravky po závěrečném
F
hodnocení halového turnaje v Brně-Lesné

SPORTOVNÍ KROUŽEK
Vedení Základní školy a sbor certifikovaných cvičitelů jednoty Sokola jednaly o možnosti
zvýšit počet hodin sportu mimo povinnou výuku. Výsledkem je nabídnout dětem z první
až páté třídy cvičení, jež by časově navazovalo na výuku nebo na pobyt v družině. Tím by
rodičům odpadlo rozhodování, zda to z práce stihnou.
Režim by měl být následovný. Každý čtvrtek ve 12,45 hod. si cvičitel vyzvedne zájemce o sportování z řad žáků první a druhé třídy v budově školy a dovede je zpět do školy
ve 14 hod. Stejný postup bude i u druhé skupiny. Tu by měli tvořit chlapci a děvčata ze
třetí až páté třídy. Ze školy budou odvedeni ve 14 hod. a zpět do školy budou přivedeni
v 15,30 hod.
Cvičení by mělo probíhat za nepříznivého počasí v sále sokolovny. Jinak budou k dispozici hřiště u školy nebo, až se zazelená fotbalové hřiště, tak i hřiště u sokolovny.
Náplň bude vycházet z možností prostoru, v němž se bude sportovat. Pod střechou především nářadí a kolektivní hry. Venku nejvíce atletika a kolektivní sporty. Mladší by měli
především rozvíjet základní pohybové dovednosti. Starší by měli nahlédnout do kolektivních sportů.
Jak bude tento záměr nakonec naplněn, bude záviset především na zájmu dětí a rodičů
využít dané nabídky.
Mojmír Ryška
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ČINNOST SDH VINIČNÉ ŠUMICE
Milí spoluobčané,
jaro se nám letos přihlásilo velmi brzy. Únorové vysoké teploty překvapily jistě spoustu
z nás a pro mnohé již začaly práce na zahrádce nebo okolo domu.
Pro šumické hasiče byl konec loňského roku a start do nového pracovní. Před Vánocemi
jsme byli povoláni 21. prosince k požáru udírny na dvoře rodinného domu v Kovalovicích.
Naštěstí se jednalo jen o malý rozsah. Naše jednotka zůstala v záloze na místě události
a velitel zásahu z hasičské stanice z Pozořic nás brzy odeslal zpět na základnu.
Brzy ráno 2. února jsme vyjeli k požáru ﬁltračního zařízení v areálu bývalých UP závodů v Rousínově. Opět jsme to zvládli v časovém limitu do 10 minut a s dostatečným
počtem hasičů. Na místě profesionální hasiči rozebrali část vzduchotechnického potrubí
a dohasili ohniska požáru uvnitř filtračního zařízení. Naše jednotka byla ponechána v záloze na místě události.
Ráno 18. února při rozeznění sirény si naši hasiči přečetli ve svolávací SMS na svém telefonu, že hoří základní škola v Rousínově. „Asi cvičení“, pomysleli jsme si. Ale nebylo to
cvičení. Skutečně hořel elektrorozvaděč ve vstupní chodbě školy. Před příjezdem hasičů
byla škola již evakuovaná a odvážný školník zajistil účinným hašením přenosným práškovým hasicím přístrojem uhašení začínajícího požáru. Perfektní souhra pedagogů a zaměstnanců školy zajistila, v tu dobu nadšeným školákům, rychlý návrat do vytopených tříd ze
studeného shromaždiště vedle školy. Myslím si, že zajistit u dětí opětovnou koncentraci
na výuku po takovém vzrušení by byl nadlidský úkol i pro Jana Ámose Komenského.
Na konci února jsme připravili pro starostu obce dílčí podklady k žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje, abychom snížili obci finanční výdaje na zajištění akceschopnosti
jednotky SDH Viničné Šumice. Pevně věříme, že naše žádost bude úspěšná a zajistíme tak
doplnění a obměnu zejména osobních ochranných prostředků členům jednotky.
Vážení spoluobčané, přeji vám jménem všech členů jednotky SDH Viničné Šumice hezké jaro s dostatkem vláhy, nikoli však z hadic zasahujících hasičů. Buďte na sebe opatrní.
Václav Kovář
velitel jednotky SDH Viničné Šumice

Výroční valná hromada
Konala se v neděli 20.1.2019 na hasičské zbrojnici. Jako obvykle se jí kromě většiny členů
SDH Viničné Šumice zúčastnili také zástupci TJ Sokol Viničné Šumice a Českého zahrádkářského svazu Viničné Šumice. Zhodnotili jsme činnost v uplynulém roce a připravili plán
práce pro rok letošní. Nadále chceme pokračovat především v přípravě a podpoře členů
jednotky SDH, která se aktivně účastní zásahové činnosti, dále v práci s mládeží, kterou
se nám daří postupně formovat a v neposlední řadě také podpořit kulturní činnost v obci
i nejrůznější technické pomoci a činnosti pro obec.
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V letošním roce náš sbor také oslaví 115 let od svého založení, rádi bychom vás při této
příležitosti pozvali na menší neformální oslavu na hasičské zbrojnici, jejíž termín bude ještě
upřesněn.
Námi pořádané či podporované akce v obci, na které bychom vás rádi pozvali v následujících měsících:
8. 5. 2019
Soutěž jednotlivců v simulaci zásahové činnosti Šumická TreFa –
na hřišti u Sokolovny
15. 5. 2019 Celonárodní sbírka Český den proti rakovině
23. 6. 2019 Mše sv. Pod lipami
Starosta SDH Ing. Karel Kříž

Požár na Hradské
Pronikavý zvuk sirény ráno 16. ledna nás svolal k rozsáhlému požáru
rodinného domu na ulici Hradské.
Plameny byly vidět na kilometry
daleko, jelikož požár zasáhl střešní
konstrukci. Profesionálním hasičům
z Pozořic, Slavkova u Brna a Brna
pomáhaly jednotky dobrovolných
hasičů z blízkého okolí. Naši hasiči
přijeli na místo hned za profesionály
z Pozořic a zajistili doplňování vody
na hašení do jejich vozidla. Dále jsme
se podíleli na organizaci příjezdu
dalších jednotek hasičů a regulaci
dopravy na hlavní silnici. Informoval
jsem telefonicky starostu naší obce
o požáru, a ten se vzápětí dostavil
na místo zásahu. Byly mu předány informace od velitele zásahu, kdo z našich spoluobčanů je požárem ohrožen, že došlo ke zranění jednoho
zasahujícího profesionálního hasiče
a že uživatel domu odmítl odborné
vyšetření v nemocnici. V průběhu
zásahu jsme rovněž předali informaci
o vypnutí elektrické energie na ulici
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Hradská z důvodu bezpečnosti zasahujících hasičů. Hasiči zajistili zamezení přenosu požáru na sousední objekty a postupně se snižoval jejich počet. Starosta obce se ve spolupráci
s příslušníky oddělení krizového řízení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje dohodl na nouzovém ubytování osoby obývající rodinný dům, který se stal po požáru neobyvatelným. Místo zásahu bylo velitelem písemně předáno uživatelům domu a naší
jednotce byl nařízen dohled nad požářištěm po dobu 4 hodin. Na místo byli povoláni pracovníci E.ON, aby zajistili obnovu dodávky elektrické energie na ulici Hradská. S ohledem
na to, že po narušení střešní konstrukce byla nebezpečně nakloněna jedna štítová stěna,
starosta obce povolal na místo statika, který rozhodl o nutném akutním odstranění štítové zdi z důvodu vysokého rizika jejího zřícení na sousední objekt. Členové naší jednotky
společně s Ing. Jaroslavem Šmerdou z Kovalovic a s vybavením od starosty obce zahájili
provizorní zabezpečení štítové zdi a její postupné rozebrání. Vše se nakonec podařilo bez
jakýchkoli vedlejších škod a odpoledne jsme mohli starostovi oznámit, že je akutní nebezpečí odstraněno. Zabezpečili jsme vstup do domu proti nepovolaným osobám a vrátili
jsme se na základnu. Chtěl bych zde poděkovat všem občanům za trpělivost při omezeních
na ulici Hradská v průběhu likvidace požáru a všem, kteří nám jakkoli pomohli při likvidaci štítové zdi. Zejména manželům Grycovým a Blahovým za výbornou týlovou podporu
ve formě občerstvení a teplých nápojů našim hasičům.
Václav Kovář
velitel jednotky SDH Viničné Šumice
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KALENDÁŘ NA ROK 2019
Fotografické záběry našeho regionu jsou velice pěkné, konečně v naší zemi jsou krásná
místa, akorát by se mělo věnovat více péče umístění fotografií. Jestliže se v 32. týdnu koná
5 akcí v Tvarožné a v neděli navíc i pouť, tak si myslím, že tam měla být fotka z Tvarožné
a ne z Viničných Šumic. Rovněž si myslím, že by se městys Pozořice už měl konečně rozhodnout, před kolika léty byl vlastně osvobozen. Pokud to nemůžou spočítat, je řešením
neuvádět číslovku. Pak je mi trošku líto, že muži mají svátek hned dvakrát a to 16. 6. Den
otců a hned o 2 dny později mají znovu Den otců. Na druhé straně je mi líto těch, kteří se
otci nestali. Tedy oni jistě strádat nebudou. Co je však hlavní, my matky máme svátek jen
jeden den. MDŽ nepočítám, to je svátek úplně všech žen.
12. října zase půjdou farníci do Sloupa. Prosím, sloup se skloňuje podle vzoru hrad, a neříká
se přece, že půjdeme do hrada.
Panuje svoboda náboženství a existují u nás i jiné církve než katolické, přičemž i v naší obci
jsou občané jiného vyznání, tak se mi nezdá spravedlivé, že je kalendář uzpůsoben jen
jedním směrem.
Největší úlevou bylo rozhodnutí Bruselu o zákazu brček na pití a tyčinek na čistění uší.
Hurá, Modrá planeta je zachráněna. Ty tuny PET lahví s kdovíjakou vodou nevadí, protože
je tam přece napsáno „Dobrá voda“.
Také jsem se z médií dozvěděla, že jsem stará, nevzdělaná a ještě k tomu z venkova, protože nesdílím názory, jaké nám servírují. Já si přece svůj blbý názor můžu mít, protože jsem
stará atd. Jen bych prosila, aby ti, co nás takto známkují, respektovali gramatiku a zopakovali si pravidla českého pravopisu.

Co mě pobavilo v roce 2018
Hned v prvním čísle Zpravodaje mě pobavila fotografie z oslavy, která přesně odpovídá
rčení „káže vodu, ale pije víno“.
Ludmila Pospíšilová
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STROMY A SUCHO
O suchu se v poslední době píše hodně a leckomu už toto téma leze na nervy. Jako by s tím
jednotlivec mohl něco udělat, že… Však ono nebude tak zle, to jen prostě někdo nemá o
čem psát, ne? Takže nestrašte… Až to přijde, však se s tím nějak poperem…
Pravda, desertifikace (přeměna souše v poušť) není naše specifikum. Leckdo je na tom
hůř než my – třeba Austrálie. Evropané přivezli králíky, kteří sežrali, co se dalo, včetně kůry
stromů, vegetace pozumírala, přestalo pršet a zbyla poušť. V zoufalé snaze zabránit dalšímu rozšíření vnitrozemských pouští vypracovala Austrálie projekt vysazení jedné miliardy
stromů, které mají nejmenší kontinent zachránit. Vodu potřebnou na zalévání mají poskytnout velké odsolovací solární elektrárny na pobřeží.
Pro srovnání – my jsme taky vnitrozemí. Králíky jsme sice zvládli, a to tak, že jsme je
ve volné přírodě prakticky vyhubili, zato nezvládáme sami sebe a svou nenasytnost. Už
několik desetiletí postupně a neúprosně snižujeme schopnost naší krajiny zadržet vodu
(retenční schopnost) – narovnáváme a betonujeme koryta vodních toků a těsně z obou
stran je obestavujeme budovami, odvodňujeme zemědělské půdy, vysušujeme mokřady,
snižujeme rozlohy lesů a bráníme jim v rozvinutí plné schopnosti zadržovat vodu řadou
hospodářských opatření, abychom je mohli snáze "vytěžit", kácíme kde co, stavíme silnice,
sídliště, sklady, velká parkoviště, zhutňujeme půdu těžkými stroji a zabíjíme všechno živé
pesticidy. Zemědělská půda, která původně měla schopnost zachytit 8,3 miliardy m3 vody,
dnes pojme pouhých 5 miliard kubíků. Utužená půda pobere minimum vody a při déletrvajícím suchu už pak není schopná odevzdávat vodu do atmosféry, odkud by se mohla
voda vrátit ve formě srážek, což ještě zhoršuje období sucha.
Od Austrálie se lišíme mj. i tím, že nemáme moře, odkud bychom mohli brát vodu. Vodu,
kterou dnes odebíráme z podzemí, vypouštíme do kanalizace, která ji vede nejkratší cestou
do řek a z našeho území pryč. Srážky už nestačí na to, aby se rezervoáry podzemních vod
znovu plnily…
Jakmile retenční schopnost krajiny poklesne pod 50 % původní hodnoty, nebude cesty
zpět – vody začne být málo, začnou usychat celé lesní porosty a smrtící spirála desertifikace se roztočí na plné obrátky. Občas se přes nás přeženou nějaké deště, ale voda odteče tak
rychle, že se stačí vsáknout jen minimum a to minimum se zase během krátké doby vlivem
vedra a "žíznivého" větru odpaří. Už dnes jsme závislí na dovozu potravin, ale na to, abychom dováželi vodu (kterou jsme zvyklí velkoryse plýtvat) už dost peněz mít nebudeme…
Proč Australané řeší svůj problém právě pomocí stromů? Protože strom je klíčovým prvkem, který spolu s kvalitou půdy určuje retenční schopnost krajiny. Svými kořeny doslova
otevírá půdu, která v důsledku toho dokáže pojmout řádově o stovky litrů vody více. Svými
květy živí včely a hmyz, svými plody v řadě případů i ptáky a zvěř. Svým stínem a opadanými listy brání vysychání půdy pod sebou a jejímu přehřívání, čímž podporuje vznik humusu
a všechny formy života počínaje půdními mikroorganismy a houbami, přes různé rostliny
a menší stromy až po živočichy jako ptáky a drobné savce. Toto společenství kromě toho
účinně brání větrné i dešťové erozi půdy, která je pak díky vysokému podílu organické
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hmoty schopná zadržet více vody. Správně vysazená stromořadí a větrolamy chrání půdu
ve svém závětrném stínu a zvyšují její úrodnost.
K nejúčinnějším způsobům zvýšení retenční schopnosti krajiny tedy patří (jak už naznačuje australské řešení) vysazování stromů. Než však strom plně rozvine svůj vodozádržný
potenciál, trvá to řádově i desítky let. Je třeba zasadit správný stromek správného (nejlépe
suchovzdorného) druhu tak, aby kořenem dosáhl na spodní vodu a dokázal vytvořit kořenový systém dostatečných parametrů. Zasadíme-li stromek s podříznutým hlavním kořenem, nikdy už nebude tak odolný vůči suchu jako stromek, jehož hlavní kořen je neporušený. A pak je třeba o stromek pečovat, dokud nezesílí natolik, aby naši péči už nepotřeboval.
A to může trvat několik let…
Právě proto je třeba přestat zejména se zbytečným kácením stromů. Každý pokácený
strom výrazně snižuje naši šanci tuto oblast uchránit před vražedným suchem. Je to doslova podřezávání větve, na které sedíme. Likvidujeme tím nejen aktuální vodozádržný
potenciál daného stromu, nýbrž i možnost jeho růstu do budoucna. A s ním i budoucnost
svoji a svých dětí…
Přestaňme proto se zbytečným kácením a pusťme se do sázení stromů. Nabídněme
místnímu polesí pomoc při opětném osazování ploch po smrcích vykácených kvůli kůrovci. Hledejme spolu možnosti a cesty, jak osadit stromy a keři každý volný kousek půdy,
abychom ji ochránili před vysycháním.
Sázení stromků není tak příjemné jako lenošení u televize či u bazénu. Je to dřina a povinnost, chceme-li, aby se zasazený stromek ujal a splnil svůj úkol. Svou pohodlností jsme
však svou zem dovedli na pokraj zkázy – každý z nás k tomu přispěl svým dílem. Je načase,
abychom každý svým dílem přispěli k její revitalizaci…
Dáša Petrová
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NAŠE SPOLEČNÁ LÍPA KATARÍNA
Když jsem před třemi lety dostala do daru od sousedky Libuše Rakovské mladou hezkou
lípu, ještě jsem netušila, jak skvělé setkání se sousedy dnes u jejího sázení do volné půdy
to bude. Lípa u nás pobyla ve velkém květináči těch pár let, no nutně potřebovala na svobodu. Dobrým místečkem, kde na lípu uvidíme a taky bude snadné o ni pečovat, se jevila stráň pod cestou u zastávky Psénky. Obešla jsem ty z nás, kterým po letech vzrostlejší
strom změní výhled z domovů, zda s tím souhlasí. Sousedé se nejen stromu potěšili, ale
taky nabídli pomoc u jejího sázení. Pán starosta rovněž ocenil a odsouhlasil zkrášlení obecní půdy. Takže jsme se do toho 9.3.2019 o 09:30 pustili. Jedličci, Bradáči, Matoušci, Ryšánci,
Khůlové, Doležalové, Čalkovští. Zběhlo se nás 17 a jeden pejsek a občas přiběhly a odběhly tři šikovné děti. S půlnočními dobrůtkami (dřív jsem to nestihla) a parádním svařákem
od Marcely nám to šlo i v té zimě veseleji. Tři silní chlapi, Jarek, Jirka a Zdeněk, vykopali
prostornou jámu a dál jsme různě přiložili ruku k dílu, až lípa v obohacené a pohnojené
půdě se zavlažovací „miskou“ a mulčem, opornými kůly a bandážemi spokojeně nasála
první hojnou zálivku. Tu zejména díky Jarkovi, který několikrát strmým kopcem přinášel
vodu. Všichni sousedi vyzařovali pohodu, nešetřili úsměvem a vtipným slovem, takže nás
hřála i přátelská atmosféra. Honza u fixování stromu s Petrem přišel s nápadem společně
lípu pojmenovat a abych měla radost, dostala jméno Katarína. A já radost mám, velkou, ze
jména a zejména ze společných chvil. Budeme se o ni nadále starat a snad brzy tohle úsilí
kromě nás ocení i šumické včely, ptáci a brouci.
Katarína Bradáč
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ALEJ ŽIVOTA – 2. ETAPA VÝSADBY
V současné době probíhá oslovování sponzorů, kteří by podpořili výsadbu dalších 30–
50 stromů, abychom mohli stávající alej rozšířit směrem na Rousínov (I. etapa proběhla
na podzim 2018). O výsadbě budeme včas informovat, abyste i Vy mohli zasadit strom života a měli možnost ho označit jménem Vaší rodiny nebo potomka.
Petr Marek
Život v Šumicích KDU-ČSL

OBEC
VINIČNÉ
ŠUMICE

Ukliďme
v Šumicích

sobota 6. 4. 2019 | sraz u sokolovny v 9 hodin

Podobně jako v uplynulých letech pojďme společně udělat
jarní úklid na místech, kde je vidno, že je to potřeba.
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VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ V ŠUMICÍCH
Život v Šumicích KDU-ČSL zve všechny děti, maminky a tatínky na velikonoční hrkání.
V podvečer Zeleného čtvrtku, celý den na Velký pátek a Bílou sobotu nezvoní zvony, jak
se lidově říká, "zvony odlétají do Říma", proto nahradíme zvony hrkači, řehtačkami. Děti se
rády setkávají s ostatními dětmi, projdou vesnici s hrkáním a společně si zahrají různé hry.
Zveme Vás mezi sebe.
Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky. Tyto svátky vrcholí v nočních hodinách
ze soboty na neděli takzvanou VELKOU NOCÍ, kdy se „zvony vrací", a začíná Zmrtvýchvstání.
Udržování celé této tradice má i svůj duchovní rozměr. Říká nám, abychom si uvědomili,
kdo jsme a kam směřujeme. Člověk se má při těchto svátcích zklidnit a rozjímat o svém
životě.
Pokud někdo sháníte hrkač a rádi byste si jej zakoupili, vyrábí se v Sivicích. Můžete se zeptat, zda jsou ještě nějaké volné k prodeji, nebo si jej můžete zamluvit na příští rok. kontakt
vámrádi sdělí na Obecním úřadě ve Vin. Šumicích.
Petr Marek
Život v Šumicích KDU-ČSL

Zelený čtvrtek | po večerních obřadech
Velký pátek | 7,00 | 12,00 | 18,00
Bílá sobota | 7,00 | 12,00 | 18,00

19.–21. 4. 2019 | sraz vždy u zvoničky
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
NEORIGINÁLNÍ TURBODMYCHADLA –
DLE NEZÁVISLÝCH TESTŮ AŽ O 40 % NIŽŠŠÍ VÝKONNOST
V dnešní době, kdy je neustále na pořadu dne ekologie a vliv motorových vozidel na její
stav, se nezávislé instituce věnují stále častěji průzkumu různých komponentů vozidel, které mají právě vliv na ekologii. Jeden z těchto průzkumů se zaměřil na porovnání turbodmychadel.
Test několika typů turbodmychadel a jejich neoriginálních náhrad/replik byl proveden
ve Spojeném království prostřednictvím Millbrook Group, předním testovacím střediskem
pro automobily i automobilové komponenty.
Bylo použito několik identických vozidel, u kterých byl motor osazen nejprve originálním
turbodmychadel GARRETT a poté turbodmychadlem neoriginálním. Vozidlo bylo poté vystaveno jízdě na okruhu a také podmínkám reálného provozu. Bylo zjištěno, že emise NOx
byly vyšší o 8-28 % v porovnání s turbodmychadlem originálním. Emise CO2 byly také vyšší
a to přibližně o 3 % (o 2,8-4,5g/km). Vozidla s motory osazenými neoriginálním turbodmychadlem také vykazovala nižší krouticí moment v nízkých otáčkách a to o 15-40 % v porovnání s vozidlem, které mělo originální turbodmychadlo!
Laciné kopie turbodmychadel nebo neodborné opravy z nekvalitních dílů nepředstavují jen riziko z hlediska kvality, ale i reálnou hrozbu z hlediska selhání emisních
testů, které se dle stanoviska EU v roce 2017 velmi zpřísní.
Jak vyplývá z tohoto výzkumu, není vždy nejlepší řešení použití levnějších replik. Navíc většina dodavatelů repasovaných nebo neoriginálních turbodmychadel nabízí na dodané díly
pouhý 1 rok záruku. Oproti tomu na originální či originální repasované turbodmychadlo je
autorizovaným servisem poskytována běžná 2letá záruka.
Vzhledem k tomu, že v obou případech se většinou jedná o nákladné opravy, doporučujeme vždy pečlivě zvážit, zda se nám vyplatí uvedená rizika podstoupit.
Příště poradíme, jak správně a bezpečně sedět ve vozidle.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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inzerce

DO NAŠEHO VÝROBNÍHO ZÁVODU V SIVICÍCH

PŘIJMEME
ŘIDIČE SKUPINY B

rozvoz zboží dodávkou s plachtou po ČR a výpomoc v dílně

PRACOVNÍKA PRO BALENÍ
A KOMPLETACI VÝROBKŮ
V případě Vašeho zájmu
zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu VINIČNÉ ŠUMICE, Brno-venkov

Vás srdečně zve na

XXIV. VÝSTAVU VÍN
S OCHUTNÁVÁNÍM

neděle 21. dubna 2019 | od 9.00 hodin
Sokolovna Viničné Šumice

Celodenní občerstvení, odpoledne hraje k tanci i poslechu cimbálová muzika.
Sběr vzorků bude probíhat od 5. do 8. dubna.
Bodování se uskuteční v sobotu 13. dubna od 10.00 hodin
v sokolovně ve Viničných Šumicích.
K přátelskému posezení při dobrém vínku zvou pořadatelé.

CO, KDY, KDE
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BŘEZEN
24. 3. — Žehnání křížů a modlitba za obec
25.–29. 3. — Sběr papíru u školy

DUBEN
3. 4. —
6. 4. —
21. 4. —
27. 4. —

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Ochotnické divadelní představení
XXIV. výstava vín
Sběr železného šrotu, velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
30. 4. — Pálení čarodějnic

KVĚTEN
2. 5. —
8. 5. —
11. 5. —
15. 5. —

Zápis dětí do MŠ
Šumická TreFa – hasičská soutěž
Soutěž Východní konference v nohejbalu
Celonárodní sbírka Český den proti rakovině

ČERVEN
22. 6. — Babské hody
23. 6. — Poutní mše Pod lipami, výročí 115 let SDH
XX. jubilejní galakoncert „Z operety do operety“
11. 5. 2019 v 17 hodin v Historickém sále Zámku Slavkov u Brna
Johann Strauss orchestr a jeho sólisté Luisa
Albrechtová, Juraj Nociar, Jiří Preisinger a další
umělci vás srdečně zvou k poslechu krásných
melodií Johanna Strausse a jeho současníků.
Více informací na zamek-slavkov.cz nebo na
tel.: 513 034 156.
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Nový Mercedes-Benz Sprinter nahradí dosluhující Pragu V3S

NÁSTAVBA ŠKOLY

12. března 2019

OBECNÍ PLES
18. ledna 2019

