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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsme uprostřed léta, kdy náplní alespoň pro pár dnů, nejlépe týdnů, by mělo být volno,
pohoda, odpočinek, čerpání nové energie ze sluníčka a výletů.
Letošní jaro a červen, zdá se mi, uběhly poněkud rychleji než v jiných letech, asi pro
větší množství akcí, které se uskutečnily.
Zasloužené prázdniny možná více než kdy jindy mají všichni z naší školy. Během uplynulého školního roku probíhala výstavba 3. nadzemního podlaží s novými učebnami. Děkuji
především paní ředitelce Olze Růžičkové, všem pedagogům i provozním zaměstnankyním
školy za vstřícný přístup a pomoc při realizaci tohoto díla. Stavba byla úspěšně dokončena,
zkolaudována a od září bude plně využita pro výuku dětí.
Dokončena a zkolaudována byla také úprava koryta Kovalovického potoka v lokalitě
Loutořeč s názvem „Lokální biocentrum Nad Přehradou – revitalizace nivy potoka“. Proběhly terénní úpravy, sanace keřových porostů, odstranění navezené suti. Koryto je zpevněno
kamennými stupni. Svahy, jezírka a terénní figury jsou upraveny tak, aby výsledný stav působil přirozeným přírodním dojmem. Výsadba 1 475 kusů dřevin a zatravněné plochy nejsou parkovou úpravou, ale plní především funkci protierozní v rámci zachování přirozené
nivy potoka a stability biocentra.
Za finanční podpory JMK se uskutečnila oprava fasády zvoničky s celkovými náklady
ve výši 136 000 Kč. Především byly důkladně provedeny hydroizolační injektáže v základech a pro rekonstrukci fasády zvolen speciální sanační omítkový systém. Zvonička je datována rokem 1663 a spolu s kamenným barokním křížem z roku 1770 umístěným na skále
nad zvoničkou, jsou nejstaršími památkami v obci.
Většina z vás už asi měla možnost vyslechnout hlášení z nového bezdrátového rozhlasu. Bylo nainstalováno celkem 44 hnízd s 1–3 reproduktory. Součástí zařízení je i ovládací
panel s vestavěným PC umožňující napojení na varovný systém nebo přípravu hlášení dopředu a odvysílání v přednastaveném čase. Projekt zahrnuje i demontáž starých reproduktorů a kabelů, která proběhne v srpnu. Celý systém je ve zkušebním provozu a je možné
hlasitost jednotlivých reproduktorů upravit.
V sobotu 22. června uspořádaly šumické ženy opět po dvou letech Babské hody. Působivý rozšířený program před Obecním úřadem, průvod obcí, taneční vystoupení a průběh
hodů v sokolovně. Vše pečlivě připraveno ve znamení dobré nálady a sváteční pohody
během celého dne i večera. Děkuji všem zúčastněným stárkám, sklepníkům, účinkujícím,
sponzorům, prostě všem, kteří k úspěchu hodového dne jakkoliv přispěli.
Chci ještě poděkovat Vám aktivním organizátorům a pořadatelům kteří se podílíte
na přípravě akcí v obci, například výstava vín uspořádaná zahrádkáři, slet čarodějek Pod
lesem, Šumická trefa pořádaná hasiči, Pohádkový les, nohejbalový turnaj, fotbalové tréninky a zápasy, školní akademie a slavnostní otevření nástavby školy, babské hody, mše svatá
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pod lipami, výročí založení SDH a předání nového dopravního automobilu jednotce SDH,
dětský den na hřišti u sokolovny a další.
Obecní zpravodaj je určen především pro občany Viničných Šumic, je financován a vydáván
obcí, vychází 4x do roka a pisatelé ani tvůrci nejsou většinou profesionálové. Článek do zpravodaje může napsat kdokoliv z Vás, máte-li názor, o který se chcete podělit, zajímavý nápad,
upozornění nebo komentář, pošlete nám text a my ho otiskneme. Ale mějte na paměti, vztahy
v obci budou takové, jaké si je sami uděláme. A neplatí to jen o psaní článků do zpravodaje.
Přeji vám všem dobré sousedy, dobrou náladu a příjemné letní dny.
Josef Drápal, starosta obce

INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 2/2019 ze dne 17. 4. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 dle zákona č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách v platném znění § 11a odst. 3, místo pro
oddávání „Zasedací místnost Obecního úřadu Viničné Šumice, č. p. 23“. Oddávajícími se
navrhují podle § 11a odst. 1 písm. b) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník v platném znění, § 657 a § 658, pan Josef Drápal, starosta obce, a pan Ing. Pavel
Málek, místostarosta obce.
 smlouvu č.: 1030051414/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním
pozemku p. č. 1633/1 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, přípojka
NN, Doležel“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, mezi E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí oprávněnou, a obcí Viničné
Šumice, jako budoucí povinnou.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700070680_1/VB na obecním pozemku p. č.
1470/1 v k. ú. Viničné Šumice za účelem zřídit a provozovat plynárenské zařízení pro
stavbu s názvem „REKO STL RS Viničné Šumice – U sauny“ mezi obcí Viničné Šumice, jako
povinnou, a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem, jako oprávněnou.
 smlouvu o nájmu části nemovitosti č. 107798-000-00, Viničné Šumice č. p. 119, o celkové
výměře 18,54 m2 mezi společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
148 00 Praha, jako nájemcem, a Obcí Viničné Šumice, jako pronajímatelem.
 smlouvu o spolufinancování odborných psychologických služeb mezi Obcí Viničné
Šumice a Městem Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice.
 uzavření příkazní smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací
činnosti Ing. Martinou Miklendovou (IČ: 74353128) dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona,
kterou si Obecní úřad Viničné Šumice zajistí splnění kvalifikačních požadavků při výkonu
územně plánovací činnosti při pořizování změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice.
 pana Josefa Drápala, starostu obce, jako určeného člena zastupitelstva pro činnosti
spojené s pořizováním změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice.
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 že nebude požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci změny č. 1 územního
plánu Viničné Šumice dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (úřadu územního plánování), tedy Městském úřadu Šlapanice.
Zastupitelstvo obce jmenuje:
 paní Irenu Rausovou členem školské rady Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice.
Zastupitelstvo neschvaluje:
 zápisy do kroniky obce Viničné Šumice za rok 2015, 2016 a 2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu kontrolního výboru.
 protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Viničné Šumice za rok 2018.
 rozpočtové opatření č. 1/2019 v kompetenci starosty.
 rozpočtové opatření č. 2/2019 v kompetenci starosty.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 3/2019 ze dne 29. 5. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kupní smlouvu na pozemky p. č. 1809/1 o výměře 1 927 m2 a p. č. 1809/2 o výměře 183 m2
k. ú. Viničné Šumice za celkovou cenu ve výši 2 500 000 Kč, mezi obcí Viničné Šumice, jako
kupující, a panem M. M., jako prodávajícím.
 tržní řád obce Viničné Šumice – Nařízení obce Viničné Šumice č. 1/2019 (viz dále celé
znění tohoto nařízení).
 smlouvu č. JMK058003/19/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
36 000 Kč na realizaci projektu „Doplnění vybavení obecní knihovny ve Viničných Šumicích“.
 řádnou účetní závěrku obce Viničné Šumice za rok 2018.
 řádnou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brnovenkov, příspěvkové organizace za rok 2018.

převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Viničné Šumice za rok 2018 ve výši 25 000 Kč do fondu odměn a ve výši 156 939,57 Kč
do rezervního fondu organizace.
 závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
 poskytnutí příspěvku pro TJ Sokol Viničné Šumice ve výši 14 200 Kč.
 veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice – rozpočtové
opatření č. 4/2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 3/2019 v kompetenci starosty.
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Nařízení obce Viničné Šumice č. 1/2019, kterým se vydává

TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo obce Viničné Šumice na svém zasedání dne 29. 5. 2019 schválilo v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění, a na základě § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, vydání tohoto nařízení obce:
ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona.
ČLÁNEK 2
Vymezení tržních míst
1. Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech
(dále jen „tržní místa“):
– náves – před obecním úřadem (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1).
ČLÁNEK 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti
1. Kapacita tržních míst je stanovena v příloze č. 1 k tomuto nařízení údajem o maximálním počtu jednotlivých prodejních zařízení nebo údajem o výměře v m2.
2. Vybavení tržních míst, resp. prodejních zařízení, musí být v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým druhům prodeje.
3. Na tržních místech nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně poškozená.
4. Prodejce je povinen zejména:
4.1. při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy,
4.2. zajistit vybavení potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele, umožňuje-li to povaha zboží (zejména při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží),
4.3. při prodeji obuvi zajistit místo ke zkoušení obuvi vsedě,
4.4. při prodeji oděvů a brýlí zajistit zkušební kabinu nebo alespoň zrcadlo,
4.5. zajistit vybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad vznikající v souvislosti s prodejem na jednotlivém prodejním místě.
5. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu
uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
6. Jednotlivé prodejní zařízení musí být prodejcem z nákupního prostoru viditelně označeno
alespoň:
6.1. obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby-prodejce,
6.2. identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,
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6.3. údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce; nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném,
6.4. t elefonním kontaktem na prodejce,
6.5. j ménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém tržním místě.
ČLÁNEK 4
Doba prodeje a poskytování služeb
1. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je stanovena od 8.00 hod
do 19.00 hod.
ČLÁNEK 5
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a k zajištění řádného provozu tržních míst
1. Při prodeji na tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (především provozovatelé tržních míst a dále prodejci) povinny zejména:
1.1. zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení a jejich okolí, míst
pro prodej i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, a to v souladu se
zvláštními předpisy,
1.2. zajišťovat v zimním období při prodeji na tržním místě schůdnost v nejbližším okolí prodejních zařízení, a to v souladu se zvláštními předpisy,
1.3. u
 držovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními,
1.4. parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru vymezeném pověřenou osobou obce
Viničné Šumice,
1.5. ponechat dopravní prostředky na tržních místech pouze po dobu nutnou pro vykládku
a nakládku zboží, pokud se nejedná o prodej zboží přímo z vozidla.
1.6. po ukončení prodeje vyklidit místo prodeje a s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem
nakládat v souladu se zvláštními předpisy.
2. Další povinnosti prodejců dle zvláštních předpisů (zejména hygienických a bezpečnostních)
zůstávají tímto nařízením nedotčeny.
ČLÁNEK 6
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
1. Na celém území obce Viničné Šumice je s ohledem na převažující veřejný zájem spočívající
v zajištění bezpečnosti v obci a bezpečnosti seniorů zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej zboží a nabídka služeb.
2. Podomním prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto naří-zení rozumí takový
prodej zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno
a prodáváno zboží či služby.
3. Pochůzkovým prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej
zboží a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce
pohybuje nebo se zdržuje na místě.
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ČLÁNEK 7
Sankce
1. Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních právních předpisů.
ČLÁNEK 8
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Viničné Šumice, pověření členové zastupitelstva obce
a členové kontrolního výboru.
2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
3. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
) Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.
) Např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Josef Drápal, starosta obce
Ing. Pavel Málek, místostarosta obce

Volební komise u voleb do Evropského parlamentu
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ
VE DNECH 24.–25. 5. 2019
Výsledky hlasování v obci Viničné Šumice
Okrsky
celkem

zpr.

v%

1

1

100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

1 031

367

35,60

Strana
číslo

název

Odevzdané Platné % platných
obálky
hlasy
hlasů
367

365

99,46

Platné hlasy
celkem

%

39

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

60

16,43

27

Česká pirátská strana

57

15,61

26

Koalice STAN, TOP 09

56

15,34

30

ANO 2011

50

13,69

5

Občanská demokratická strana

44

12,05

28

Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)

25

6,84

9

Komunistická str. Čech a Moravy

19

5,20

7

Česká str. sociálně demokrat.

14

3,83

24

HLAS

7

1,91

25

Koalice Svobodní, RČ

6

1,64

36

Koalice Soukromníci, NEZ

4

1,09

16

Vědci pro Českou republiku

3

0,82

32

Moravané

3

0,82

34

Demokratická strana zelených

3

0,82

37

Evropa společně

3

0,82

2

Strana nezávislosti ČR

2

0,54

6

ANO, vytrollíme europarlament

2

0,54

8

Romská demokratická strana

2

0,54

21

Moravské zemské hnutí

2

0,54

12

Koalice Rozumní, ND

1

0,27

14

NE-VOLIM.CZ

1

0,27

40

Alternativa pro Česk. rep. 2017

1

0,27
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
Stavební úřad
V měsíci březnu došlo ke změně ve vedení stavebního úřadu. Stavební úřad i nadále funguje.
Má novou vedoucí a pořád je zavalený spoustou práce, kterou ale řeší s úsměvem. Jsme rádi,
že stavební úřad v Pozořicích zůstává. Pokud jste se v minulých letech setkali s nekompetentním přístupem, věříme, že se toto brzy změní a skluz v termínech se podaří brzy dohnat.

SENIORBUS, SENIORTAXI
Zájem o SENIORBUS v naší obci projevilo více jak 40 občanů . Občanům byla nabídnuta možnost zajet do Rousínova nebo vzdálenějšího Slavkova. Otevírá se tak možnost nakoupit si
v malých obchůdcích textil, šití, opravy obuvi, čistírny, zajít na optiku, lékárny a tak dále...
Úskalím tohoto záměru je jednak jízdné – cena jízdného by se pohybovala kolem cca
50 Kč. Zbylé náklady by musela hradit obec (není dotováno krajem). A dále – zastávky autobusu musí respektovat zastávky zřízené krajem (oficiální stanovené zastávky). Nelze zastavit na jiném místě.
Nyní záleží na vedení obce, zda se bude otázkou SENIORBUSU zabývat.
Život v Šumicích KDU-ČSL

Den otevřených dveří BONAGRO, a.s. na farmě Šlapanice
Pro všechny akcionáře, vlastníky pozemků a spoluobčany se dne 15. 6. uskutečnila akce
„Den otevřených dveří BONAGRO, a.s. na farmě Šlapanice“.
Pro účastníky byly připraveny komentované prohlídky bioplynové stanice, produkčních
stájí chovu skotu a dojírny, ukázky mechanizace a prohlídka posklizňové linky obilovin
a naučný stánek Zemědělství žije.
Pro děti byl připraven bohatý program: jízda traktorem a jízda kočárem taženým koňmi,
jízda zručnosti na šlapacích traktorech, výtvarný koutek a další soutěže.
BONAGRO děkuje všem, kteří věnovali svůj volný čas a vážili cestu na naši farmu a přišli
se podívat a vyptat, jak se vlastně dneska hospodaří.
Budeme se na vás, i na ty, kteří se k nám nedostali, opět těšit v příštím roce.

DĚKUJEME!
Obec Viničné Šumice
děkuje všem občanům
za pravidelné sečení trávy
a obecních ploch.
8
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Den učitelů
"Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy." Jan Amos Komenský
Přejeme všem učitelům a pedagogům, kteří se věnují našim dětem, hodně zdraví, štěstí,
trpělivosti a optimismu do dalších let.
Víme, jak je práce s dětmi náročná a jak na ní nesmírně záleží.
Proto zástupci našich občanů popřáli všem obětavým pracovníkům ZŠ a Mateřské školky ve Viničných Šumicích k jejich dnešnímu svátku a předali jim alespoň malou pozornost,
která jim bude připomínat, jak si jejich pedagogického působení vážíme.

Den učitelů
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UKLIĎME V ŠUMICÍCH – PODĚKOVÁNÍ
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se v sobotu 6. 4. zapojili do velkého úklidu. Bylo nás
skoro 30! Uklízelo se především na okrajích obce podél silnic – směr Pozořice, Rousínov
i Vítovice, ale rovněž ve středu obce v okolí potoka na Loučkách a přilehlých cestách
a taktéž u sauny, hlavně kolem
kontejnerů. Všem velmi děkujeme za účast, sebralo se přibližně
půl tuny odpadu, ale díky tomu,
že jde hlavně o plasty, tak to
bylo několik kubíků. Podařilo
se odklidit černou skládku směrem na Rousínov a u kontejnerů
u sauny.
Tříditelná část odpadu se
dala do odpovídajících kontejnerů, zbytkový odpad svezli
a odpovědně zlikvidovali obecní zaměstnanci.
Ještě jednou díky všem za aktivní účast a obci za podporu.
Pavel Kříž

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
V pátek 28. června TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů opět uspořádali pro děti dětskou
soutěžní pouť. Tato akce se opožděně konala k svátku MDD. Myslím, že na datu nezáleží,
hlavně když se děti baví a jsou spokojené. Počasí nám přálo, po velkých vedrech bylo v pátek docela příjemně. Dětem se dobře soutěžilo, na prodejním stánku bylo dost zboží a elán
k soutěžení také nechyběl. Opět největší úspěch mělo stanoviště, kde si děti vyzkoušely jak
se hasí domeček a největší radost pro ně byla, když požárníci nastavili velké kropení. Ovšem
vrcholem všeho toho bylo jedno zavlažování hřiště, které pustil pan Valehrach. V minutě byla
děcka mokrá a vůbec jim nevadilo, že budou studená. Doufám, že se nikdo nenachladil.
Tak jak všechno hezké začíná, tak i končí. Zboží ze stánku je vyprodané, sladké odměny
rozdané a mně nezbývá než poděkovat všem, kdo se na přípravě akce podíleli. Poděkování
též rodičům, kteří nám pomáhali na stanovištích a při úklidu. Ještě jednou všem velký dík
a na úplný konec hezké prázdniny všem.
Ludmila Nedorostková
10
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BABSKÉ HODY
My ženy šumické a nejen ženy
šumické, ale i ženy z blízkého
okolí jsme si opět daly slovo
chlapské a opět uspořádaly
hody babské.
Abychom předvedly, co
všechno umíme, souhlas
k tomu dostat musíme. A protože babské hody pořádáme
pod záštitou obce, požádaly
jsme pana starostu o udělení hodového práva. Ten nám
souhlas jako vždy rád dal
a hody mohly začít.
Zvesela jsme před Obecním úřadem zatancovaly polku a čardáš, ještě před tím však zazpíval Adam Drápal – náš šumický skvělý zpěvák. Aby
bylo tradici učiněno zadost, vystoupil s Hanáckou besedou Dětský národopisný soubor
Orlík Pozořice. Zahájením nás provázela Cimbálová muzika Kalečník a Sivická kapela.
Za doprovodu Sivické kapely jsme radostně vykročili průvodem obcí, který jsme zakončili na sokolovně a večerní hodová zábava mohla začít.
Jako pokaždé jsme začaly netradičním nástupem a později přidaly ještě jeden líbivý tanec – to vše pod vedením už našich známých tanečních mistrů manželů Kučerových. Účast
byla potěšující, sál byl zaplněn právě akorát a naše
vystoupení sklidila úspěch.
Díky hojné účasti a podpoře šumických občanů
a též díky sponzorům věnujeme určitou finanční
částku Sokolu Viničné Šumice na maškarní ples.
Tímto chceme poděkovat
všem, kteří se na babských
hodech podíleli.
Za šumické stárky
Marie Stejskalová
a Renata Černá
11
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ČARODĚJNICE
POD LESEM
Čarodějnice malé i velké se sešly na konci dubna na hřišti pod lesem. Slavnostní
vatru s čarodějnicí zapálil a tím i zahájil
zábavu pan starosta Josef Drápal. Děti
se mohly bavit pod vedením paní Lenky
Muselíkové, Gábiny Paulíkové a Katky
Řiháčkové.
Pro přítomné bylo připraveno ohniště k opékání špekáčků, stánek s občerstvením a dobrá zábava s hudbou.
Jana Vlčková
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2019
Ve středu 15. května proběhl 23. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Sbírku
pořádá Liga proti rakovině Praha a její výtěžek
putuje na boj proti této nemoci. Sbírka probíhá
formou prodeje symbolických žlutých kytiček
a rozdávání informačních letáků. Šumičtí hasiči
již čtvrtým rokem podporují tuto sbírku a zajišťují prodej kytiček v obci. V letošním roce se
do sbírky zapojilo též družstvo mládeže, které
svou nepřestávající horlivostí pomohlo k úctyhodnému výtěžku. Za celou obec Viničné Šumice se v letošním roce vybralo 18.802,- Kč
(v loňském roce to bylo 23.078,- Kč). Veškeré
tyto peníze byly odeslány na účet Ligy proti rakovině Praha a budou využity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu výzkumu aj. (více
na www.cdpr.cz). Touto cestou děkujeme všem dárcům a stejně jako vy věříme, že jsme
podpořili dobrou věc.
Jménem SDH Viničné Šumice
starosta Ing. Karel Kříž
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XXIV. VÝSTAVA VÍN VE VINIČNÝCH ŠUMICÍCH
Na velikonoční neděli dne 21. dubna (jako již tradičně ob rok) připravil výstavní výbor ZO
ČZS místní výstavu vín, v pořadí již dvacátou čtvrtou. Při této příležitosti jsme si rovněž
připomenuli, že první výstava vín v obci se uskutečnila před 50 lety, dne 27. dubna.
Pro návštěvníky, kterých přišlo 310, bylo zde připraveno 476 vzorků vín od 162 vystavovatelů, rozdělených dle typu mezi 288 bílých vín, 159 červených a 29 růžových vín.
Poměr mladých a starších vín byl vyrovnaný, největší zastoupení měly odrůdy Veltlínské
zelené, Svatovavřinecké a Frankovka. Zastoupena tu byla téměř celá jižní Morava a ze

ŠAMPIÓNI XXIV. VÝSTAVY VÍN

ŠAMPIÓNI ŠUMICKÝCH VÍN

MLADÁ BÍLÁ VÍNA:
Chardonnay
Miroslav Horák, Křídlůvky

MLADÁ BÍLÁ VÍNA:
Muškát moravský
Libor Skřivánek

STARŠÍ BÍLÁ VÍNA:
Rulandské bílé, 2017
Víno Marcinčák Petr Ing., Mikulov

STARŠÍ BÍLÁ VÍNA:
Rulandské bílé, p.s., 2017
Mgr. Eliška Křížová

MLADÁ ČERVENÁ VÍNA:
Frankovka, Zdeněk Cihlář, Brno

MLADÁ ČERVENÁ VÍNA:
Laurot, Jiří Železný

STARŠÍ ČERVENÁ VÍNA:
Frankovka, 2015
Moravíno s.r.o., Valtice

STARŠÍ ČERVENÁ VÍNA:
Zweigeltrebe, p.s., 2016
Mgr. Eliška Křížová

Cenu obce Nejlepší FRANKOVKA XXIV. výstavy vín získal Libor Skřivánek,
NEJLÉPE HODNOCENÁ KOLEKCE VÍN Vinárstvo Sadloň Michal, Limbach, Slovensko
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zahraničí kolekce vín ze spřátelené obce Limbach ze Slovenska a od firmy Nekham z Paasdorfu z Rakouska.
Nejstarší vystavovaná vína byla od Šťastného vinařství z Blučiny z minulého tisíciletí,
a sice u bílých Rulandské šedé p.s. 1999 oceněno 86 body a u červených André 1987 oceněno 85 body. Gratulujeme a srdečně děkujeme skvělému vinaři. Taktéž se zde objevují
nové odrůdy Cserszegi Füszeres, Kerner, Johaniter, Hibernal, Solaris, Saphira či Blauburger.
Hodnocení vín proběhlo o týden dříve, v sobotu 13. dubna. Na závěr z nejlépe hodnocených vín byli vybráni šampióni výstavy a šampióni místních šumických vín. Ceny jim byly
slavnostně předány na výstavě v dopoledních hodinách.
Účastníci výstavy byli navýsost spokojeni. Odpoledne k poslechu zahrála cimbálová
muzika Fujarka, občerstvení zajistila restaurace Fanda.
Poděkování patří výstavnímu výboru ve složení Pavel Vrba, Josef Drápal, Ing. Stanislav
Kříž, Zdena Holubová, Petr Kříž, Ing. Jiří Lerch, Ing. Pavel Málek, Ing. Ivan Mojžíš, František
Řiháček, Libor Skřivánek, Karel Škrob a Alois Vymazal za vzornou přípravu a všem obsluhujícím za hladký průběh výstavy a v neposlední řadě rovněž děkujeme sponzorům a poskytovatelům podpory – Vinařskému fondu ČR, obci Viničné Šumice, ČZS a fa K+S.
Pavel Vrba, předseda ZO ČZS
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MODLITBA ZA OBEC
V neděli 24. 3. 2019 proběhla netradiční modlitba
za naší obec formou „křížové cesty“, a to doslova, protože jsme chodili od jednoho kříže k druhému. Otec
Pavel všechny požehnal,
neboť jsou nově opraveny.
Datum jsme nevybrali náhodně, číslo 24 je totiž číslem Viničných Šumic – 24.
12. se tedy vždy scházíme
u kapličky na živý betlém
a datum narození našeho
patrona sv. Jana Křtitele
zase připadá právě na 24. 6.
Nově zrekonstruované kříže v obci: Kříž při cestě do Pozořic, Kříž u školy, Kříž v Hloušku,
Kříž u cesty do Vítovic, Kříž u cesty na Rousínov.

HRKÁNÍ
Šumická mládež se opět
setkávala ve dnech vrcholících příprav před
Velikonocemi. Tyto dny
nezvoní zvony. Nastává
čas promazat a opravit
hrkače a vyrážíme. Kluci a děvčata spolu zažijí
nejen spoustu legrace,
ale propojí svoje hrkání modlitbou a říkáním
o Jidášovi.
Tak zase za rok přijďte, jste zváni.
Petr Marek
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MŠE POD LIPAMI
Od roku 1995 slavíme svátek narození sv. Jana Křtitele, ochránce naší obce,
u kapličky ve Vin. Šumicích
pod lipami mší svatou. Naši
předkové si jej před staletími vybrali. Bylo tomu tak
i letos již po pětadvacáté,
kdy nám poprvé vydatně
pršelo. Protože žádná varianta B nebyla, sešlo se nás
několik desítek místních
i z okolních obcí. S otcem
Pavlem Lacinou jsme prožili
tajemství mše svaté. Dva
mladé páry v šumických
krojích i ženáči v krojích a hasiči byli ozdobou společenství.
Kolem osmé hodiny přestávalo pršet. Hasičům bylo požehnáno auto. Po závěrečném
požehnání a křížku dětem byl čas na občerstvení, setkání a posezení. Díky ženám, které
vždy něco dobrého upečou a sponzorskému daru. Všem, kdo pomáhali s přípravou, účastníkům, Otci Pavlovi a části sivické kapely Pán Bůh zaplať.
Anežka Drápalová
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PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Ve čtvrtek 6. června se na Obecním úřadě Viničné Šumice sešli předškolní děti, jejich rodiče a prarodiče, aby se zúčastnili slavnostního rozloučení s mateřskou školou. Za SPOZ
paní Zdeňka Holubová představila účastníky této malé slavnosti. Pan starosta Josef Drápal
je pak pasoval na školáky. Z rukou paní učitelek dostaly děti medaile a dárky na památku
na docházku do MŠ.
Naši budoucí prvňáčci: Adéla Filipová, Veronika Hájková, Veronika Holmová, Adam Ifrah,
Václav Kohout, Anna Křížová, Zoe Pipová, Hynek Skřivánek a Nikola Skřivánková.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání občánků do života se konalo 9. června v zasedací místnosti OÚ.
Byli přivítáni tito občánci:
Tereza Hrdličková, Apolena Hájková, Anežka Škrobová, Andrea Benešová, Emily Brzobohatá,
Jakub Dvořák, Vincent Booth, Tomáš Železný, Daniel Kříž, Aneta Marková a Tobiáš Gabriel.
Za SPOZ Zdeňka Holubová
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SLAVNOSTNÍ NEDĚLE ŠUMICKÝCH HASIČŮ
Sváteční nedělní ráno 23. června přivítalo všechny účastníky tradiční mše pod lipami hustým deštěm. Pamětníci si nevybavují, kdy naposledy na mši tak pršelo. Na závěr mše otec
Lacina z pozořické farnosti požehnal hasičům i jejich novému dopravnímu automobilu,
který zakoupila naše obec. Děkujeme upřímně za to a věříme, že se naplní vyslovená přání,
ať je využíváno co nejvíce k výcvikům a cestám na soutěže než k výjezdům k zásahům.
Sbor dobrovolných hasičů ve Viničných Šumicích si letos připomněl 115. výročí založení slavnostní valnou hromadou v neděli od 14:00. Celým programem prováděl dlouholetý člen našeho sboru pan Jaroslav Šmerda. Potěšila nás návštěva hasičů z okolních sborů,
se kterými jsme si v příjemné atmosféře připomněli v předložených zprávách naši historii
i rozvoj sboru a jednotky v posledních 5 letech.
Odpoledne na hasičské zbrojnici zpestřilo slavnostní zařazení nového dopravního automobilu do výjezdu. Této akce se zúčastnili jak již zmiňovaní hasiči z okolních sborů, tak
pozvaní hosté. Hejtmana JUDr. Bohumila Šimka zastupoval jeho odborný poradce pro oblast požární ochrany pan Zdeněk Melkes a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
zastupoval velitel stanice v Pozořicích npor. Mgr. Roman Jahoda. Starosta naší obce pan
Josef Drápal moderoval celý slavnostní akt, na jehož konci předal veliteli jednotky sboru
dobrovolných hasičů symbolicky krásný velký keramický klíč, který vyrobily děti z naší základní školy. Moc za něj děkujeme. Klíč bude uložen na čestné místo vedle svého staršího
brášky od naší tatry T 815.
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Slavnostní přípitek pozval všechny přítomné na drobné občerstvení do naší zbrojnice. Děti si mohly
vyzkoušet hašení modelu malého
domečku. Pro všechny ostatní byla
připravena prohlídka zázemí hasičů
a prezentace fotografií ze života šumických hasičů. K dobré náladě nám
hrál na kytaru pan Bohdan Svačina,
kterému za to velmi děkujeme. Velmi
příjemný den končil až pozdě v nočních hodinách.
Děkujeme vám všem, kteří jste
přišli s námi oslavit zařazení nového automobilu, a všem, kteří s námi spolupracujete, ať už
v činnosti sboru nebo zásahové jednotky. Těšíme se na další příležitosti setkávání s vámi.
Václav Kovář
velitel jednotky SDH Viničné Šumice

SDH VINIČNÉ ŠUMICE
Milí čtenáři, přinášíme vám několik informací o činnosti jednotky SDH Viničné Šumice
od března letošního roku.
V březnu jsme vyjeli k požáru kuchyně v bytě v Rousínově. Nepozornost při přípravě
jídla znamenala škodu ve výši téměř 50 tisíc korun. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Kdyby
měl uživatel bytu instalovaný autonomní požární hlásič požáru, který by jej včas upozornil na připalované potraviny, nemusel by vynakládat zbytečně své peníze na opravu a výmalbu bytu. Na začátku dubna jsme v noci a nad ránem museli vyjet k požáru v lese mezi
Hostěnicemi a Pozořicemi a podruhé mezi Kalečník a Hádek. Podařilo se oba uhasit s nasazením 10 jednotek hasičů. Kvůli tak malému časovému rozmezí od obou požárů panovala
obava, zda se nejedná o úmyslné zapálení. To se zatím nepotvrdilo. K zásahu jsme poprvé
vyjeli už s novým dopravním automobilem Mercedes Benz.
Šumičtí hasiči se zúčastnili praktického výcviku ve školicím zařízení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Tišnově. Museli zvládnout vyřešit několik předem
připravených scénářů, které však dopředu neznali. Tento způsob výcviku se všem velmi
líbil, protože je velmi blízký reálnému zásahu a prověří skutečné schopnosti a dovednosti.
V květnu jsme opět cvičili společně s hasiči z Kovalovic záchranu osoby ze zakouřených
prostor a jednou jsme se zúčastnili taktického cvičení s profesionálními kolegy z Pozořic.
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Měli jsme také v plánu vyslat 4 strojníky (řidiče) s naší cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS) na zdokonalovací jízdu na speciální polygon u brněnského automobilového
okruhu. Bohužel pojišťovny odmítly vozidlo pojistit pro případ poškození v rámci výcviku,
a tak jsme museli plány změnit. Radost naopak máme ze schválené dotace z Jihomoravského kraje, která poslouží k obměně nutného vybavení naší jednotky.
Protože se někteří z nás zapojili do vzdělávacího projektu „Hasík“, navštívili jsme na jaře
všechny třídy naší základní školy a snažili jsme se dětem vysvětlit základní pravidla bezpečného chování, aby si věděly rady v některých situacích, kdy je nutné zavolat záchrannou
službu, policii nebo hasiče. Děti byly skvělé, měly zajímavé otázky a nebály se diskutovat.
Po dni stráveném mezi dětmi ve škole jsme si uvědomili, jak náročnou práci mají učitelé.
Největší událostí byla oslava 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů, které jsme
společně připomněli v neděli 23. června. Nový dopravní automobil byl na tradiční šumické
mši požehnán a odpoledne slavnostně předán do užívání. Přeji nám všem, abychom techniku a prostředky hasičů museli použít co nejméně.
Vážení spoluobčané, přeji vám jménem všech členů jednotky SDH Viničné Šumice
krásné léto, hezkou dovolenou, načerpejte spoustu sil a zažijte příjemné zážitky.
Ať dlouho neslyšíme zvuk sirény hasičů.
Václav Kovář
velitel jednotky SDH Viničné Šumice

ŠUMICKÁ TREFA 2019
Již tradiční, letos šestý ročník výkonnostní soutěže hasičů se konal ve středu 8. května.
Ke startu na náročné dráze se letos postavilo celkem 17 závodníků. Z tohoto počtu běželi
4 hasiči v kategorii HZS (profesionální hasiči) a 2 ženy, které svým výkonem předčily i některé mužské kolegy. Celkové vítězství si po roční odmlce nenechal ujít mistrovský Petr
Moleš (HZS JmK, stanice Vyškov), který trať překonal bez větších problémů s časem 2:59.30.
Rekord trati z roku 2017 od téhož borce (2:32.20) tím sice nebyl dotčen, ale na suverénní
vítězství s téměř půlminutovým náskokem to stačilo.
Nejlepší ze šumických reprezentantů byl tentokrát Jiří Malík ml., který potvrdil roli šumického favorita. Soutěž proběhla jako v předchozích letech bez komplikací a bez zranění
a všichni závodníci dosáhli cílové rovinky.
Poděkování patří sponzorům, kteří připravili hodnotné ceny, zejména Jihomoravskému
kraji a MAS Slavkovské bojiště, pořadatelské četě šumických hasičů a především divákům,
kteří přišli fandit a podívat se na výkony, při kterých si leckterý chlap sáhl až na dno svých
fyzických sil. Na další skvělé výkony v příštím ročníku se těší hasiči.
Karel Kříž
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červen 2019

SEDM STATEČNÝCH POMOHLO TŘEŠŇOVÉ ALEJI
Přestože předpověď počasí avizovala déšť, čekalo
na sedm statečných dobrovolníků z DHL ve Viničních Šumicích ideální počasí pro sázení – téměř bezvětrno, příjemná teplota, polojasno.
A tak se dvě ženy a pět mužů pustilo s radostí do práce a zanedlouho i na druhé straně
silnice, u které se obnovuje třešňová alej, zakotvilo 15 nových stromků tří odrůd třešně.
Drobný zádrhel nastal v jednom případě, kdy se ze záhadného důvodu jeden vyměřovací
kolík ocitl o metr blíž k silnici a všichni jsme si toho všimli, až byl stromek zasazen. Ačkoli s povděkem kvituji symbolické vystoupení z řady, po krátké poradě jsme se rozhodli
tuto třešeň přemístit do jedné řady s ostatními. Především proto, že by při následném
vyžínání zřejmě neušla úhoně. A pak už nás čekal zasloužený odpočinek a občerstvení,
které dobrovolníci z DHL rozbalili u táboráčku, jež pro nás zažehl místostarosta Viničních
Šumic u místního hřiště. Tímto mu děkujeme za pohostinnost a přípravu místa a velké
poděkování také posíláme panu Petrovi Markovi, zastupiteli Viničních Šumic, který výsadbu perfektně připravil a také se jí účastnil.
Firmě DHL patří poděkování za financování výsadby a jejím sedmi zaměstnancům
z Brněnské pobočky tleskáme a máváme za pomoc při obnově třešňové aleje ve Viničních Šumicích.
www.sazimestromy.cz
Sedm dobrovolníků ze společnosti DHL s koordinátory organizace Sázíme stromy
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zprávy ze školy
• V březnu jsme měli ve škole vzácnou návštěvu, do první třídy se přišli podívat budoucí
školáci se svými paními učitelkami i rodiči. Prvňáčci si se svojí paní učitelkou připravili malou ukázku práce, předškoláčky zapojili do skupinových činností a společně se podařilo
vytvořit příjemnou atmosféru.
• V polovině března se vydali čtvrťáci na vlastivědnou výpravu za poznáním do Brna.
• K tradicím již několik let patří nocování ve škole s Andersenem. Tentokrát si děti vytvořily
brožurku o tom, jak se dělá kniha.
• Zúčastnili jsme se mezinárodní soutěže Matematický klokan.
• Děkujeme panu Václavu Kovářovi, že napříč všemi ročníky předal dětem informace
v rámci prevence Hasík. Dvě besedy proběhly ve škole, vrcholem celé prevence byl výlet
na HZS ve Vyškově.
• Abychom dětem ukázali další zajímavé výtvarné techniky, pozvali jsme do školy externí lektorky. Už víme, jak se tvoří pískové obrázky, k Velikonocům jsme si vytvořili věnec
a solné obrázky.
• Děti z kroužku flétny v dubnu potěšily svým vystoupením jubilanty v Kovalovicích
a v červnu naše nejmladší občánky na jejich slavnostním uvítání na obecním úřadě.
• Druháci začali plavat, jezdili do vyškovské plavecké školy.
• V dubnu proběhl zápis do první třídy. Naši budoucí prvňáčci si pak každý květnový čtvrtek chodili „hrát na školu“ v přípravkách pro předškoláky.
Olga Růžičková

Prevence Hasík
24

Noc s Andersenem
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Velikonoční věnce

Afrika
Měli jsme to štěstí a mohli jsme se zúčastnit přednášky pana Novotného o životě v Africe.
Pan Novotný strávil v Africe spoustu měsíců a dokázal o tom velmi poutavě vyprávět. Zjistili jsme, že na tomto kontinentu jsou pouště i deštné lesy, bohatá města i chudé vesnice,
poznali jsme blíže geografii, faunu i flóru. Zhlédli jsme nejen řadu fotografií, ale také spoustu videí, z nichž některá nám byla důkazem, že africké děti se do školy opravdu těší. Závěrem jsme se naučili pár slovíček ve svahilštině a zahráli si hru, která je oblíbená u afrických
školáků a líbila se i těm šumickým.
Vážený pane Novotný, všichni Vás zdravíme JAMBO* a moc vám ASANTE**! Děkujeme
Klára Konečná

Dopravní výchova
O tom, že na silnici jde občas o život, a proto je třeba maximální obezřetnosti, se přesvědčili čtvrťáci v rámci dopravní výchovy ve Vyškově. Než naši mladí cyklisté dostali svolení vjet
na dopravní hřiště, museli projít důkladnou, a dá se říci i vyčerpávající, teoretickou přípravou. Ujasnili si povinnou výbavu kola, zopakovali základní značky a naučili se řešit různé
dopravní situace.
25
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Dopravní výchova

Návštěva v CEITECu

Své teoretické znalosti pak děti předvedly v praxi. A jak dopadly? Skvěle! Přednost zprava, objíždění překážek, odbočování vlevo – žádný problém. Tak snad naše děti čeká mnoho
najetých kilometrů bez nehod.
Lenka Soukupová

Škola v přírodě
Druhý květnový týden se naši čtvrťáci a páťáci vypravili na společnou školu v přírodě do rekreačního střediska Záseka poblíž Velkého Meziříčí. Odstartovali jsme od školy něco po deváté hodině a již v deset jsme byli na místě. Ubytovali jsme se poměrně hladce. Odměnou za první náročnou disciplínu v podobě povlékání peřin byl výborný oběd. Následoval
rychlý průzkum okolí, při kterém jsme zhodnotili, že navzdory ne úplně příznivému počasí
si celý týden rozhodně užijeme. Velké hřiště, krásný les a dost příležitostí k zajímavým výletům nám nedovolily ani chvilku nudy. Kromě sportovních aktivit jsme si užili i mnoho
zábavných týmových a společenských her, při kterých jsme procvičili nejen fyzickou zdatnost, ale i postřeh, pozornost a občas i akrobacii. Jednou z nejoblíbenějších činností se
stala stavba lesních domečků, kdy naši mladí architekti a stavaři předvedli své mistrovství
a zaslouží náš obdiv.
Druhý den jsme se vydali do sousedního Netína navštívit rodinnou farmu Němcových.
Prohlédli jsme si zvířátka, zařízení, ochutnali místní výrobky a zjistili, že skutečné mléko
a dobroty z něj vyrobené se nedají s běžnou supermarketovou produkcí srovnat. Při středečním opékání špekáčků bylo počasí natolik větrné, že nás to málem odfouklo i s táborovým ohněm, ale naštěstí jsme měli možnost přesunout veselé scénky a zpěvy na krytou
terasu. Ve čtvrtek nás čekal výlet do Žďáru nad Sázavou. Po prohlídce muzea, které se nachází v areálu bývalého kláštera, a památky UNESCO, poutního kostela sv. Jana Nepomuc26
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kého na Zelené hoře, následoval shopping, vrcholná chvíle každého výletu. Před odjezdem
z města jsme obdivovali modelovou železnici, která byla doslova „jako živá“. Vláčky jezdily
na ploše 50 metrů čtverečních, po kolejnicích délky 600 metrů. Model krajiny byl natolik
autentický, že jsme viděli i kácení stromů a hašení požárů. Poslední večer děti ještě při stezce odvahy prokázaly svou nebojácnost a zase balit kufry.
Před návratem domů jsme si odskočili do krajského města Vysočiny do ZOO, kde nás při
obdivování zvířátek nejednou „osvěžili“ jarní dešťové kapky, a pak už skutečně zpět do Šumic. Cesta po dálnici nečekaně ubíhala více méně hladce, takže se rodiče brzy mohli přivítat se svými unavenými, ale snad i spokojenými ratolestmi. Letošní akci ŠVP hodnotíme
jako velmi úspěšnou a těšíme se na tu příští!
Lenka Soukupová

CEITEC
CEITEC jako vůbec první vědecké centrum v ČR integruje výzkum a vývoj v oblasti věd
o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu. Je postaven na vzájemné synergii sedmi výzkumných oblastí a díky špičkovým technologiím umožňuje studovat objekty živé i neživé přírody na všech dostupných úrovních složitosti.

Škola v přírodě
27
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V dubnu jsme tento vědecký institut navštívili. Pracovníci CEITECu ve spolupráci se studenty vysoké školy pro nás připravili zajímavý program: dozvěděli jsme se mnoho poznatků o virech a dalších mikroorganismech, zjistili jsme svoji DNA a dostali výbornou zmrzlinu
vyrobenou pomocí tekutého dusíku. Dětem se návštěva ve vědeckém centru velmi líbila
a kromě dárečků si odnesly i spoustu užitečných poznatků.
Děkujeme paní Blahákové, mamince našich dětí, za zprostředkování krásného dopoledne.

Úspěchy páťáků ve vědomostních soutěžích
Letos se žáci páté třídy zúčastnili hlavně matematických soutěží – Matematické olympiády,
Pythagoriády, Matematického klokana, Logické olympiády a srovnávacích testů pro pátý
ročník Kalibro. Ve většině soutěží se naši žáci zúčastnili i okresního kola, největších úspěchů dosáhl Roman Otych – 1. místo v okresním kole Matematické olympiády pro 5. ročník,
3. místo v okresním kole Pythagoriády pro 7. ročník, 4. místo v celostátním finále Logické
olympiády.
V celostátních srovnávacích testech Kalibro dosáhli naši žáci výborných výsledků. Mezi
více než čtyřmi tisíci žáků se naše třída umístila ve všech oblastech – český jazyk, matematika, anglický jazyk, přírodověda a vlastivěda – v první desítce procent a dosahovala výsledků výrazně překračujících celostátní průměr. Nejvíce nás potěšily výsledky v matematice,
kde jsme se dosáhli 69,7%, přičemž srovnávací průměr byl 54%.
Doufáme, že se našim, za chvíli už bývalým, žáčkům povede stejně dobře i v dalších
školních letech.
Miriam Lerchová

NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dovolím si začít malou vzpomínkou, a to na školní roky před 10 lety. Tehdy nás bylo
mnohem míň: přes 60 dětí ve škole, učilo se ve čtyřech třídách, byli jsme škola malotřídní, ve školce bylo 25 dětí, 15 dětí v družině, 14 zaměstnanců. Měli jsme k dispozici právě
všechny ty prostory mimo novou vestavbu. Už tehdy se ale několik let v různých zprávách,
inspekčních, výročních, objevovala zmínka o tom, že škola nemá vyhovující prostory. Malý
počet tříd, malý kabinet, chybějící prostory na pomůcky, nevyhovující hřiště. Ne že by nebyly snahy o změnu, určitě se dostavba školy řešila, připravovala a projektovala, ale bohužel nebyla ta správná konstelace, byly projekty, nebyly dotační tituly, obec na velké změny
neměla finance. Udělali jsme drobné úpravy a prostě to všichni nějak zvládli.
O pár let později už jsme měli dětí kolem 112, museli jsme rozšířit kapacitu jak ve škole,
tak v družině, i ve školce, přibylo zaměstnanců, jejich počet byl již přes dvacet. Bylo třeba
půlit hodiny, zvýšil se počet dětí, které potřebovaly pracovat se speciálním pedagogem.
A opět nám chyběly prostory. A my jsme to opět nějak zvládli.
28

Nové prostory ZŠ

Nová učebna IT

Školní slavnost v nové učebně přírodovědy

Školní poradenské pracoviště

Školní slavnost

Rozloučení s páťáky
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Asi před čtyřmi lety začal mít náš sen o větší škole konkrétnější podobu. Naskytla se
možnost čerpání dotace z Integrovaného regionální operačního programu v rámci Výzvy
č. 46 Infrastruktura základních škol, která slibovala až 90% dotaci. Bylo jasné, že taková
příležitost se již nemusí opakovat. Pan starosta J. Drápal přišel s touto myšlenkou do zastupitelstva a to dalo tomuto projektu zelenou. Začaly projektové a další práce. V únoru
roku 2017 bylo zažádáno o dotaci. Zájem ze strany škol v České republice o tuto dotaci 4x
převyšoval vyčleněné finance, měli jsme obavu, zda uspějeme. Měli jsme štěstí. Štěstí ale
přeje připraveným a to my jsme, s maximálním počtem hodnocených bodů, byli.
Formální proces od žádosti přes schvalování až po výběr zhotovitele byl poměrně dlouhý, nicméně vloni v tuto dobu jsme předčasně ukončili školní rok, děti měly v tomto školním roce o čtrnáct dní delší prázdniny, a začalo se budovat. Do konce prázdnin proběhly
související úpravy v základní škole, mateřské škole i ve školní kuchyni, mimo jiné úpravy
zajišťující statiku objektu. Zatímco ve stávajících prostorách byl od 1. září zahájen běžný
provoz, ve 3. nadzemním podlaží započaly práce na nástavbě.
Stavba byla dokončena v dubnu 2019, do konce května se nové prostory vybavovaly
nábytkem, učebními a kompenzačními pomůckami, v květnu proběhla kolaudace objektu.
Realizací nástavby škola získala novou počítačovou učebnu, učebnu přírodovědy, odbornou přírodovědnou učebnu (laboratoř), prostory pro školní poradenské pracoviště,
kabinet, dva sklady pomůcek, sociální zázemí pro chlapce, děvčata a dospělé. Projekt
řešil podporu sociální inkluze, objekt byl upraven pro pohyb imobilních osob (vestavěn
výtah), byly upraveny vstupy do školy a únikové schodiště. V rámci vedlejší podporované aktivity se také upravilo venkovní prostranství, provedly sadové úpravy na pozemku
kolem školy, byly vytvořeny malé pěstitelské záhonky. Projekt vyřešil konektivitu a připojení k internetu.
Splnil se nám velký sen. Moc za něj děkujeme naší obci, především panu starostovi
J. Drápalovi, který řídil stavbu od samého začátku až do úspěšného konce.
Tak ať se vám u nás líbí a dětem ať se daří.

Vážení čtenáři,
za všechny zaměstnance školy vám přeji příjemnou dovolenou, dětem slunečné
a bezstarostné prázdniny a v září zase na shledanou.
Olga Růžičková
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CO JSME PROŽILI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Perličky z naší školičky:
• Bavili jsme se a relaxovali při hudební Indiánské pohádce.
• Odnesli jsme Morenu a přivítali jsme jaro.
• S velikonočním zajíčkem jsme hledali vajíčka.
• Navštívili jsme Bonagro a dozvěděli se něco o hospodářských zvířatech.
• Vyráběli jsme jarní dekorace na výtvarné dílně.
• Učili jsme se plavat v bazéně ve Vyškově.
• Recitovali jsme na vítání občánků.
• Zpívali jsme na školní slavnosti.

Výlet do ZOO Papoušci
Do Bošovic jsme se vypravili už podruhé, je to pěkná, upravená vesnice, ale nás zajímají
její barevní obyvatelé – papoušci. Zoo Papoušci dětem připravilo plno barevných vjemů,
papouščího křiku a poznatků o životě těchto exotických opeřenců. V malé ohradě mohly
děti nakrmit kozlíky. Výlet byl pěkný, ale bohužel, nepřálo počasí.

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je aktivita, kterou nabízíme dětem každoročně. Přespání v mateřské
škole, poslech pohádek a příběhů, návštěva kamarádů ve škole a rukodělné činnosti.
Abych nezapomněla na pyžamkovou diskotéku, na tu se těší zejména děvčata.

Velikonoce

Velikonoce
31

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

ZOO Vyškov

Hledání pokladu

Ke čtení jsme s paní učitelkou vybraly pohádku pana Andersena O princezně na hrášku
a pohádky a příběhy z pera pana spisovatele Františka Nepila.

Setkání s městskou policií
Na pozvání paní Horákové z MC jsme se vypravili na Hřiště pod lesem na setkání s členy
městské policie Pozořice. Děti se dozvěděly zajímavosti z práce policistů, mohly si vyzkoušet ochranné vesty, pomůcky a vysílačky. Děkujeme za pozvání.

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno
Na výchovný program do Hvězdárny a planetária v Brně se vždy těšíme. Letos nám dopravu do hvězdárny zkomplikovala dopravní omezení, ale díky panu řidiči a rychlosti dětí, s jakou se přesunuly z autobusu na hvězdárnu, jsme začátek představení posunuli jen o malou
chvíli. Pořad uvedl lektor hvězdárny a začala rozprava o černé díře mezi lektorem a dětmi.
Naše děti byly přednáškou velice zaujaté a povídaly si o tomto problému ještě v autobuse.
Film, který jsme zhlédli po přednášce, se dětem líbil a rozvinul jejich poznatky o planetách
a vesmíru.

Maminky ve školce
Maminky jsme do mateřské školy pozvali ve druhém květnovém týdnu. Děti připravily
dárky, občerstvení a program v obou třídách. Básničky, hudební pohádka o sedmikrásce,
písnička a chlapci překvapili „židličkovým tancem“. Na závěr byly maminky vyzvány svými
dětmi k tanci. Myslím si, že se slavnostní odpoledne dětem povedlo, což přítomní potvrdili
svým potleskem.
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Výlet do DinoParku Vyškov
Po novém kalendářním roce plánujeme výlety
do okolí mateřské školy. Letos jsme se rozhodli,
že pojedeme do DinoParku Vyškov a navštívíme
i ZOO koutek. Bohužel nás opět zklamalo počasí,
od rána se po obloze honily mraky a bylo chladno.
Před branami ZOO už stály děti z jiné mateřské školy a záhy začaly přijíždět i další autobusy plné dětí
a žáků. Paní lektorka si nás vyzvedla u pokladny,
přivítala nás a vysvětlila nám, co uvidíme. Zavedla
nás k velbloudům, čápům, lamám, opicím. Po prohlídce dvorečku s kozami a prasátky jsme se posadili do vláčku a přejeli jsme do DinoParku. V DinoParku jsme se podívali na film, prohlédli jsme si
několik dinosaurů a už na nás volal pan řidič vláčku, že odjíždíme. Výlet jsme si užili i za špatného
počasí.

Pohádkový les
Pohádkový les měl letos kulaté výročí, ano, připravovali jsme v pořadí 20. pohádkový les. Zamýšleli jsme
se nad tématem pohádkového lesa a zvítězila česká
pohádka. Kamarádky, které se zapojují do organizace lesa, sršely nápady a za chvíli bylo o pohádkovým

Děkujeme paní
Hance Richterové,
která náš pohádkový
les zveršovala.

Pohádkový les
Jednou takhle při pátku
zve nás les na pohádku.
Vůně léta, k tomu přece
ještě cítím vůni z pece –
u Rékoví z krajíčka
vidím mámu Honzíčka,
jak pro synka buchty peče,
čas čekání se jí vleče:
„Milé děti, vzkažte Honzovi,
že už budou buchty hotový.
Ten můj hošík místo spánku
šel do lesa pro hádanku.
Prosím, až ho potkáte,
že mu zprávu předáte?“
V lese to po dešti voní,
tři přadleny hlavy kloní –
dlouhým předením jsou dámy
už za svůj život deformovány:
„Ukážeš nám, milé dítko,
jak poradíš si s nitkou?
Opuchly nám prsty
a natekla pusa,
nechcem se už honit
jak potrefená husa –
mladým přízi předáme z důvodu,
že už si chceme užívat důchodu!“
pokračování na následující straně

Plavání ve Vyškově
33

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

bytostech rozhodnuto. Na začátku cesty byla postavena pec, u které na děti čekala maminka Honzíka.
Honzík se vydal do světa na zkušenou a máma pro
něj v peci pekla buchty. Tři přadleny byly poznamenané dlouhým sezením u přadénka a kolovrátku,
děti měly přadlenám pomoci s přádlem. Vodníci
u rybníčka chytali ryby, u perníkové chaloupky se
běhalo, Honzík zadával dětem hádanky, slepička
s kohoutkem připravili pro děti vajíčkovou dráhu,
u čerta a Káči si rodiče vyzkoušeli tíhu svých dětí
a Otesánek nakonec všechno spořádal. Po dokončení pohádkové cesty dostaly děti diplom, odměnu
a kousek pohádkového dortu. Společně s rodiči si
mohli opéci špekáček a zazpívat si při kytaře.
Děkuji všem, kteří se na pohádkovém lese podíleli, paní Lídě Pospíšilové, paní Lídě Nedorostkové,
paní Zdence Puklové, paní Marii Stejskalové, paní
Heleně Cikánkové, slečně Adélce Pokorové, paní
Lence Muselíkové, paní Gábině Paulíkové, paní
Lídě Šafaříkové, paní Daniele Svobodové, paní
Renatě Černé, paní Romaně Pokorové, paní Lence
Šafaříkové, paní Marcele Khůlové, paní Janě Kulhánkové. Děkuji Danovi Svačinovi a pánům nohejbalistům za půjčení hřiště. Moje poděkování patří
i panu Pavlasovi a Klárce Pavlasové za zhotovení
krásné pece.
Co mně udělalo radost?
•
Že na náš pohádkový les chodí rodiče a děti
i z okolních obcí.
• Že má své věrné příznivce, kteří rádi pomohou
s přípravou, mnozí už po dvacáté.
• Děkuji paní Hance Richterové, která náš pohádkový les zveršovala.

Pasování školáků
Stužkování školáků je loučení dětí s mateřskou
školou a pasování na školáky. Letos bylo pasováno
devět dětí. Pan starosta Josef Drápal děti pasoval,
paní učitelky dětem rozdaly drobné dárky. Tak děti,
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Na kopečku u tůně
vodník už nám nestůně –
napršelo, vody dosti,
sucho nesžírá mu kosti,
s radostí si s šiškou háže,
zdalipak to též dokážeš:
přehoditi šiškou tůňku,
na obrázku poznat kuňku,
kapříka či pstruha –
pro vodníka je to vzpruha,
když se děti vyznají,
kteří malí tvorové
v rajónu mu plavají.
Až k vodnické tůn
cítíme tu vůni
jak o svatém Mikuláši,
když perníky přináší.
Není to však malý perníček,
celou chaloupku obchází Jeníček,
s Mařenkou chutnají, co hrdlo ráčí,
ježibaba spokojeně kráčí,
sbírá šišky k topení
na svoje pohoštění.
Příchozí děti je však z okna hážou,
zlý osud Jendy a Mařenky mažou!
Víme, co máš, babo, za lubem,
dnes se v peci topit nebude!
Rékovím se cesta vine,
Honza už nám z dáli kyne:
„Vymyslel jsem ve spánku
nejednu pěknou hádanku“ –
že jsou děti bystré,
řešení je jisté!
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vykročte v září pravou nohou, žádný strach. Přejeme
vám jen příjemné zážitky a samé hezké známky.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé mateřské školy, přejeme vám krásné léto, mnoho krásných
prázdninových cest a šťastných návratů.

Než dál na cestu se dáme,
Honzíkovi předáváme
od mámy vzkaz se slovy:
Máš se vrátit do chalupy,
buchty jsou už hotový!

Kolektiv mateřské školy

Čarodějnický rej
Na konci měsíce dubna jsme v naší mateřské škole
pořádali pro děti čarodějnický rej. Malé Čarodějnice
a Čaroděje přivítaly tři velké Čarodějnice a provedly
je kouzelnou říší. Tančilo se kolem „ohniště“, děti pomáhaly vařit zázračný lektvar, který jim pomohl najít
klíček od pokladu. Také si děti zahrály hru „Na koště“
a proběhly s koštětem kuželový slalom. Nechyběla
ani sladká odměna. Myslím si, že si všichni čarodějnický rej užili.
Lenka Šafaříková

Kohoutek a slepička
svěřují nám vajíčka:
„Holčičko a hošíčku,
dám Ti vejce na lžičku,
pozor, ať Ti nespadne,
ať vše dobře dopadne,
snad po cestě lesní
nikdo Ti ho nesní…“
V černém lese černá postava
čert od Káči kapky dostává.
Káča – jak nám řekla –
zná už cestu do pekla i z pekla,
tak si, dítko, taky čerta osedlej
a na pekelnou cestu se s ním dej:
Pro Káču toť velká legrace,
ne pro čerta, když se musí
s Káčou trmácet!
Na hřišti už klidný spánek
zajištěn má Otesánek.
Děti mu do pusy hází knedlíky,
dosyta nají se jedlík veliký.
A děti též bez vytáček
můžou k ohni na špekáček –
na čerstvém vzduchu dobrá svačina
a ke všemu zpívat začíná
s kytarou Dan Svačina,
pak už klepe na dveře
soumrak a s ním večeře….
Hana Richterová

Školní slavnost
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky (závěr)
Milí šumičtí občané!
Se začínajícím létem tohoto roku jsme v duchovním okénku dospěli také k prezentaci poslední kapitoly dokumentu papeže Františka o rodině s názvem Amoris laetitia. Přeloženo to
znamená „radost z lásky“. Přál bych každému z nás, abychom nejen o letních prázdninách, ale
stále – po celý rok a pořád – zakoušeli radost z toho, že jsme milováni! Pramen nefalšované
lásky má tryskat v každé rodině a dávat vznik rodinám novým. Do lidské rodiny se narodilo
také Betlémské Dítě a tak přišla Láska z nebe na zem. Nikdy už nás neopustila a každý z nás
je pozván tuto Lásku na zemi chránit. A pokud její pramen v některé rodině vyschl, pak je
potřeba ho znovu hledat. Lidé si přejí „hlavně to zdraví“, ale žít nelze bez Lásky…
V poslední kapitole svého dokumentu se papež František dotýká právě tohoto tématu.
Že totiž narozená Láska přišlá z nebe pomůže unést i ty nejtěžší chvíle, které často v rodinách zakoušíme. Její přítomnost přebývá v reálné a konkrétní rodině, se všemi jejími utrpeními, boji, radostmi a každodenním úsilím. Když se žije v rodině, píše papež, je těžké něco
předstírat a nalhávat, nemůžeme se skrývat za nějakou masku. Pramen opravdové lásky
dává této rodině žít autenticky s radostmi i těžkostmi. Manželé pak denně uskutečňují to,
že jeden patří úplně druhému. Přijímají výzvu a nosí v sobě touhu společně stárnout a společně vydávat své síly. Toto pevné rozhodnutí, které poznamenává životní styl, je vnitřní
nezbytnost samotné manželské smlouvy lásky, protože pro toho, kdo se nerozhodne milovat navždy, je nesnadné, aby uměl upřímně milovat i jeden den… Každé ráno ať manželé
obnovují své rozhodnutí pro věrnost, byť se během dne stane cokoliv. A každý, kdo se ukládá k spánku, ať očekává, že ráno vstane a bude v tomto dobrodružství pokračovat. Rodina
vždycky byla tou nejbližší „nemocnicí“ – navzájem v ní o sebe pečujeme, podporujeme se
a vzájemně se pobízíme. Život rodiny je milosrdným „pasením“, kde každý pečlivě kreslí
a píše do srdce toho druhého svůj životní příběh… Je to jako práce rolníka v čerstvé půdě,
kterou jsou jeho drazí, a on podporuje to nejlepší v nich. Manželská plodnost znamená
také nabízet podporu, protože milovat osobu znamená očekávat od ní něco nedefinovatelného, nepředvídatelného; a současně jí nabídnout jistým způsobem prostředek k odpovědi na toto očekávání. Pro druhého můžeme být plně přítomni jen tehdy, dáme-li se
mu prostě „jen tak“ a na všechno kolem zapomeneme. Milovaná osoba si zasluhuje plnou
pozornost. Takto se má žít v každodenním životě rodiny. V ní si připomínáme, že člověk,
který s námi žije, si toto všechno zaslouží, jelikož má jako osoba nekonečnou důstojnost.
Papež hovoří také o pohostinnosti, kdy rodina přijímá druhé a vychází jim vstříc, zejména
chudým a opuštěným.
Těmito myšlenkami papežský dokument končí. A já bych rád popřál nám všem, abychom o v našich rodinách i mezi přáteli mnoho z toho stále víc zakoušeli. Přál bych nám
všem znovu najít onen opěrný bod, bez kterého je člověk, rodina i celá společnost ztracená… Hledejme a jistě nalezneme!
P. Pavel Lacina, pozořický farář
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JAN KŘTITEL
Během červnových událostí v naší obci se již poněkolikáté připomíná myšlenka, která nabádá k úvaze, zda by se uskutečnil
záměr postavení sochy tomuto světci. Mnohé akce probíhající v této obci se zaštitují světcem, který byl velikým prorokem
i ochráncem a jehož jméno je úzce spjaté s naší obcí.
Mnozí z nás však ani netuší, kdo to byl a ke komu se obrací
s přímluvou.
V rámci revitalizace středu obce máme za to, že by bylo
vhodné, myslet i na patrona naší obce – Jana Křtitele.
Život v Šumicích KDU-ČSL

CO KDO ŘEKL NEBO NAPSAL
Jiří Suchý
Přeji všem lidem dobré vůle, aby jim ti,
kdo dobrou vůli nemají, dali pokoj.
Zbigniew Czendlik
z knihy Postel, hospoda, kostel
Budit jen v případě požáru nebo zrušení
celibátu.

Vladimír Jiránek
Můj manžel je čestný, poctivý, pracovitý
člověk. Nechápu, jak jsem si mohla
takového vola vzít.
Jan Werich
Podařené manželství je div světa.
Manželé se v autobuse poznají podle
toho, že spolu nemluví.

Friedrich Nietzsche
Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou
ženu, vždycky spíše litoval manžela než
námořníky.

Curt Goetz
Kdo se ženy předem ptá, je hlupák,
neboť žena musí říci "NE".

Woody Allen
Manželství je pokus vyřešit ve dvou
problémy, které by člověk sám nikdy neměl.

Jedna nejmenovaná herečka
(se základním vzděláním)
Chytří lidé jsou jenom v Praze.

Marcello Mastroiani
Když se mýlíš, přiznej to manželce,
když máš pravdu, mlč jako zařezaný.

Ludmila Pospíšilová
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TJ SOKOL
FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Skončil soutěžní ročník 20182019. Sdružené družstvo
mladších žáků SK Pozořice –
TJ Sokol Viničné Šumice pod
vedením Ing. Radka Cabala
obhájilo loňské druhé místo.
Z našeho oddílu kopané zde
hráli čtyři hráči ročníku 2006
a tři hráči ročníku 2007. Po jedenácti mistrovských utkáních se účastnilo pohárového
turnaje v Rakvicích a v Ochozi
u Brna. V obou obsadilo první
místo.
Starší přípravku Viničných
Starší přípravka oddílu kopané na turnaji v Ochozi u Brna
Šumic dovedli trenéři Jiří Stejskal a Jiří Palzer k bronzovému
umístění. Tato věková kategorie byla určena pro ročníky 2008 a 2009. Během ročníku se
na soupiskách objevilo dvanáct hráček a hráčů. Po sedmi mistrovských utkáních se v červnu účastnila turnaje v Ochozi u Brna a skončila na šestém místě.
V mladší přípravce hrály především děti ročníků 2010 a 2011. Mužstvo bylo tvořeno
hráčkami a hráči v rozmezí ročníků 2009 až 2012 a obsadilo v tomto ročníku deváté místo.
Před letními prázdninami si dovezli čtvrté místo z pohárového turnaje
šesti mužstev v Ořechově.
Nejmladší přípravku vedl Stanislav
Píšek. Šlo o ročníky 2012 a 2013. Pro
tuto kategorii nebyla vyhlášena žádná
pravidelná soutěž. Trenéři oddílů, kde
mají mini přípravky, se domluví na pořádání turnajů na různých hřištích tak,
aby se zde sešlo od čtyř do šesti mužstev. Termíny jsou jednou za dva až tři
týdny. Výsledky se nikde neuveřejňují.
Pravidla se upřesňují před utkáním dle
počtu a vyspělosti mužstev. V jarním
období se Viničné Šumice účastnily
Mladší žáci vicemistři soutěže ročníku 2018–2019
čtyř turnajů. Odehrály jedno přátelské
38

červen 2019

utkání na formátu mladší přípravky.
Do následujícího ročníku 20192020 jsou do soutěží přihlášena pod
hlavičkou Viničné Šumice tato mužstva. Mladší žáci ročník 2007 a 2008.
Pro malý počet budou zde hrát i někteří hráči ročníku 2009. Starší přípravka je tvořena hráči ročníků 2009
a 2010. Mladší přípravka pak ročníky
2011 a 2012. Bude pokračovat i nejmladší přípravka pro ročníky 2013
a 2014.
Ve všech družstvech rádi přijmou
nové zájemce o fotbal. V současnosti ve Viničných Šumicích hrají i hráči
z Kovalovic, Vítovic, Pozořic a NemoNejmladší hráči oddílu kopané na turnaji v Ořechově
jan. V každém družstvu hraje alespoň
jedno děvče a v jednom dvě. Což ukazuje na možnosti děvčat pravidelně sportovat i s fotbalem.
Dotazy můžete zasílat na emailovou adresu fotbal.posukov@seznam.cz.

DĚTI A POHYB

Mladší přípravka oddílu kopané na turnaji v Ořechově

Skončil školní rok a i rok sportovní. Je tedy čas se zamyslet
a hledat odpovědi. Z jakých
sportovních nabídek mohly
děti, potažmo mládež, ve školním roce 2018-2019 v naší obci
vybírat? A z čeho si budou
moci děti, jejich rodiče a mládež vybírat příští školní rok?
Čas od času se přetřásá
téma nezájmu školáků sportovat. Ale jaké mají v místě
bydliště sportovní možnosti?
Na obci není tělocvična. Ta
byla pro školu poprvé projektována již skoro před tři čtvrtě
stoletím. Sál sokolovny, s ohle39

Zpravodaj obce Viničné Šumice

dem na často klouzající podlahu, je spíše vhodný na společenské akce než ke sportování.
Takže na obci není sportovní sál na úrovni současných standardů, jak je běžné v jiných
obcích. Sportování je tedy možné především pod klenbou Páně. Což neumožňuje sportovat po celý rok.
K tomu když začnou sluneční dny s teplotami kolem 30 °C se není kam před sluncem
schovat. Stromy kolem fotbalového hřiště byly vykáceny před pěti lety. Za posledních dvacet let bylo na obci vykáceno několik stovek vzrostlých stromů. Tím zmizela stinná místa
těchto stromů.
No a co se týče počtu dospělých osob, které by byly připraveny celoročně sportovat
s dětmi, to je asi podobné. Kdo je vlastně na vině, že děti nesportují? Dospělí, co mají pro
ně vytvářet podmínky? Anebo děti, že si je nevytváří samy?
Snad jen místní oddíl kopané nabízí několikrát do týdne po celý školní rok možnost pohybu pro děti od asi 6 do 13 let. A k tomu účast na soutěžích. Snad podobně se dětem
věnují hasiči. To však nepokrývá většinu dětské populace na obci. Schází cvičení pro děti,
které nemají vyhraněný zájem o určitý sport, ale chtějí se hýbat.
Je na obci kompetentní osoba nebo spolek, který ví, co je třeba udělat pro zapojení
více neplnoletých do sportovního procesu? Je současně i ochoten to realizovat? Kolik dospělých je připraveno věnovat svůj čas a energii k pohybovému rozvoji dětí a mládeže?
Jak jsou dospělí ochotni vyjít vstříc těmto sportovním uskupením? Pokud dojde k pozitivním změnám ze strany dospělých, je vysoce pravděpodobné, že dojde ke stejnému i u dětí
a mládeže ve vztahu k pohybu.
Zatím rodiče, kteří mají zájem, aby jejich potomci neseděli jen u elektronických hraček,
ale celoročně sportovali, musí ratolesti vozit jinam.
Mojmír Ryška

CO BYL A CO JE SOKOL
Sokol (Česká obec sokolská) je český tělocvičný spolek,
největší, ale také nejúspěšnější tělovýchovná organizace
v dějinách naší země. Za zakladatele Sokola jsou považováni Miroslav Tyrš a Jindřich Fugner. V letech 1867–
1868 vytvořil Tyrš české tělocvičné názvosloví a v letech
1868–1871 na podkladě antické kalokagathie českou tělocvičnou soustavu, kterou vydal v roce 1873 v díle „Základové tělocviku“. Oba zakladatelé
od počátku propagovali naprostou apolitičnost spolku a kladli si za cíl fyzický a morální
růst českého národa.
Sokolské hnutí vzniklo za určitých přesně vymezených historických podmínek. Vymezovalo určitou část společenské atmosféry za vrcholného rakousko-uherského absolutismu.
Sjednocovalo své členy na tehdy nových, avšak již od antiky platných myšlenkách jednoty

40

červen 2019

těla a ducha. Stálo ovšem také v kontrapozici vůči tehdejším německým spolkům, a také
vůči katolické církvi. Sokolské hnutí se vůči německému živlu původně vymezovat nechtělo; tato role mu byla víceméně vnucena. Stále však platí historická pravda, že bez Sokola by
nebylo našich legií a bez nich by nikdy v roce 1918 nevzniklo samostatné Československo.
Narozdíl od minulosti se Sokol dnes nemusí vůči nikomu a ničemu vymezovat. To platí i pro
moderní sporty, protože v rámci Sokola lze provozovat téměř jakýkoli sport.
Současný Sokol je dobrovolné sdružení občanů, které poskytuje svým členům
v dnešní době hlavně sportovní vyžití. Rád
by navázal na svoji slavnou minulost, v níž
se nejprve zasloužil o probuzení vědomí příslušnosti k českému národu (1862–1914),
později významnou měrou přispěl ke vzniku
Československé republiky (1. světová válka,
legie, uhájení samostatnosti nové republiky)
a ještě později k jejímu uhájení v bojích proti nacistickému Německu na všech frontách
2. světové války. O společenském významu
Sokola (a tím hrozbě všem diktaturám) svědčí
všechny zákazy jeho činnosti. Ten poslední trval více než 40 let!
Současný Sokol je zaměřen převážně
na
sportovní vyžití, tedy cvičení těla. Důraz
prof. PhDr. Miroslav Tyrš,
na morální vlastnosti (vedle zvyšující se fyzické
portrét od Jana Vilímka
kondice), tak jak to bylo samozřejmé v dobách
historických a jak to nastínili zakladatelé Sokola, se dnes už nemůže příliš prosadit – „není to v módě“. Společenost je někde úplně jinde.
V Sokole pracují tisíce poctivých dobrovolných cvičitelů a činovníků jednot i žup, kteří mládeži i dospělým připravují zajímavé a zdraví prospěšné sportovní vyžití, spojené se
spoustou důležitých informací a návyků pro život. V mnoha městech a obcích patří sokolské jednoty a jejich členové k nejaktivnějším částem obyvatel.
Sokol vždy byl a je organizací pro všechny věkové skupiny obyvatelstva a pro všechny
musí mít vhodný a přitažlivý program.
Z časopisu „MY o vážných věcech z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska“
a Sokolských souzvuků
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO POZOŘICE
Co nového na skautské stezce?
V sobotu 9. března se skauti z našich oddílů zúčastnili skautského semináře v Brně a ve stejný den brigády na Poustce.
Kolem svátku sv. Jiří, patrona skautů, bývá pravidelně řada skautských akcí. Nejinak tomu je i letos.
Netradičně letos již v sobotu 30. března se v krásném areálu kovalovického přírodního koupaliště a v blízkých lesích uskutečnilo střediskové kolo Svojsíkova závodu. O 14 dní
později se osm družin skautů a skautek z našeho střediska zúčastnilo okresního kola Svojsíkova závodu v Hustopečích u Brna. Více o těchto akcích se dozvíte níže.

Střediskové kolo Svojsíkova závodu
Každé dva roky se koná pro skauty ve věku 11–15 let Svojsíkův závod. Má několik kol,
z nichž do dalších postupují ti nejlepší, a účastníci v nich osvědčují své znalosti v řadě disciplín. Některé plní družina společně na trase závodu, některé plní jednotliví členové družin
v areálu základny závodu.
Letos se naše středisko uvolilo k pořádání krajského kola, a tak jsme i střediskové kolo
situovali do krásného areálu kovalovického biotopu, ze kterého družiny postupně vyrážely na trasu závodu do lesů v okolí Vildenberka. Za nádherného jarního počasí 9 družin
postupně zdolávalo orientaci v mapě, podle níž pak musely nalézt 7 stanovišť, na nichž
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měly osvědčit znalosti z první pomoci, logického myšlení, řešit krizové situace a daný problém, vyhledávat ze zdrojů požadované informace, postavit stan a rozdělat oheň. V areálu
základny pak členové družin museli prokázat fyzickou zdatnost, manuální zručnost, všeobecné znalosti, znalost dopravních pravidel a opravit duši z kola.
Všechny družiny zvládly zdárně jak terénní část závodu, tak úkoly na základně. Organizátoři spočítali získané body a mohli vyhlásit výsledky a předat odměny a diplomy.
V kategorii skautek, ale i absolutně byla nejlepší družina Kočiček z 1. dívčího oddílu Pozořice, v kategorii skautů zvítězila družina Tygrů ze Tvarožné.
Aleš Mikula, vedoucí střediska

Okresní kolo Svojsíkova závodu
Podmínky okresních závodů v Hustopečích u Brna ve dnech 12.–13. dubna poměrně přesně odrážely názvy družin, které se z pozořického oddílu účastnily, a to jedna chlapecká –
Lední medvědi – a dvě dívčí – Vlaštovky (jedna vlaštovka totiž jaro nedělá a více vlaštovek
zjevně taky ne) a Kočičky. I když se teplota překvapivě pohybovala okolo bodu mrazu, nálada závodníků naštěstí nikoliv. Skauti zvládli v pátek večer do hodiny a půl postavit stan
a uvařit za plný počet bodů, i když se jim během kulinářství několikrát nedařilo, jak by si
sami představovali. Za zmínku stojí, že následně už místní pořadatelé Pájovi neřekli jinak
než „Pohlreich“.
V sobotních ranních hodinách vyrazili skauti na trasu závodu současně s našimi skautkami a občas se během cesty i potkávali. Po závodě jsme si krátce zahráli baseball a jako
mety jsme využili naše gumové koberečky z obou automobilů.
Po výtečné večeři následovalo vyhodnocení. Starší skautky z družiny Kočiček se umístily
na bronzovém třetím místě, Lední medvědi dokonce celé okresní kolo v chlapecké kategorii vyhráli. Tyto družiny postoupily do krajského kola, kam se dostaly z obou kategorií čtyři
nejlepší družiny.
Marek Šmerda – Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice
V neděli po svátku sv. Jiří se konala na Poustce za hojné účasti skautů i lidu mše za naše
skautské středisko. V květnu jsme věnovali mnoho času a úsilí přípravě krajského kola Svojsíkova závodu, jehož pořádání letos připadlo na okres Brno-venkov a v rámci něj na naše
středisko. Hlavní tíha příprav ležela na činovnicích ochozských oddílů. Pro jeho pořádání
jsme vybrali vzhledem k velkému počtu účastníků areál kovalovického koupacího biotopu.
Za jeho zapůjčení patří velký dík Obci Kovalovice, poděkování patří rovněž Sokolu Kovalovice a hospodským Na tvrzi manželům Koudelkovým.
Skauti z pozořického chlapeckého oddílu se vydali na výpravu k Dalešické přehradě.
O obou zmíněných akcích se více dozvíte níže.
V předprázdninovém čase vrcholí přípravy na letošní tábory. O tom, který chystají pozořické oddíly na naše hlavní tábořiště v Rakoveckém údolí, vám popovídáme příště.
Aleš Mikula, vedoucí střediska
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Krajské kolo Svojsíkova závodu
O prvním červnovém víkendu organizovalo naše skautské středisko u kovalovického
biotopu krajské kolo Svojsíkova závodu. Vedoucí z našeho chlapeckého i dívčího oddílu
se na organizaci samozřejmě podíleli také. Vzhledem k tomu, že se závod konal „na domácím hřišti“, bylo dobrou zprávou, že se na něj podařilo kvalifikovat jak Ledním medvědům
z 1. chlapeckého oddílu Pozořice, tak Kočičkám z 1. dívčího oddílu Pozořice.
Nejlepší družiny z Jižní Moravy změřily své síly a dovednosti v řadě disciplín, například
v logickém myšlení, řešení náhodné krizové situace, odhadech, vyhledávání a předávání
informací, znalosti stromů a rostlin, zdravovědě, ekologii nebo umění rozdělávání ohně.
Kočičky se umístily jedenácté ze sedmnácti družstev, Lední medvědi dvanáctí z dvaceti. Na medailové pozice se našim zástupcům tentokrát nepodařilo dosáhnout (byli jedni
z nejmladších), ale věříme, že si akci všichni patřičně užili i tak.
Účastníci mohli ve chvílích volna využít veškeré zdroje zábavy, které byly v Kovalovicích
k dispozici, ať už to byl místní kiosek, trampolíny, beach hřiště, tenisový kurt nebo samotný
přírodní koupací biotop.

Výprava na Dalešickou přehradu
Družina Ledních medvědů
se vypravila hned další víkend po závodech na „puťák“ okolo Dalešické přehrady a okolí. Kluci si doma
museli zabalit tak, aby
mohli bez obtíží každý den
ujít několik kilometrů. Neměli jsme žádnou základnu
a vždy jsme přespali někde
v lese. Skauti si také připravovali jídlo na ohništi, které
si postavili, a pak důkladně
zahladili po svém vaření
stopy. Celou akci provázely
hry na téma „Cesta na severozápad“, kdy se účastníci
vžili do kůže severoamerických harcovníků a boje Angličanů a Američanů proti Francouzům a jejich indiánským spojencům. Při nedělní cestě na mši jsme spatřili i jadernou elektrárnu Dukovany. Shodou náhod přišla předtím několikrát řeč i na nový miniseriál Černobyl, a tak jsme zadoufali, že výpravu přežijeme až do konce ve zdraví. Po mši jsme si ještě
stihli zahrát baseball na tři mety a zakončili výpravu s těsným výsledkem 6:5.
Marek Šmerda – Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice
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POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Kurt Tucholský: Čtenář to má dobré – může si své autory vybrat !
André Maurois: Četba dobré knihy je ustavičný dialog,
při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.
Pomalu se blíží léto a nastává doba dovolených, kdy si můžeme vydechnout od starostí
v zaměstnání nebo ve škole a oddávat se zaslouženému odpočinku. Jednou z forem odpočinkových aktivit je čas strávený nad pěknou knihou.
V obecní knihovně je zaregistrováno celkem 182 čtenářů, z toho 58 dětských. Není to
málo, ale ani moc, vzhledem k tomu, co je v knihovně na výběr ke čtení. Ať už je to naučná
literatura, beletrie nebo literatura pro děti – celkem k výběru 6 930 knih.
Z naučné literatury jsou k dispozici encyklopedie nejen všeobecné, ale také např. „Co má
vědět správný Čech“, nebo „Panovníci českých zemí“, také „Dějiny moderní Evropy“ a „Války
světa“ od starověku přes středověk až k současnosti. Jsou tu i tituly z oblasti psychologie,
morálky a etiky, z náboženství, přírodních věd (matematika, fyzika, botanika a zoologie).
Dále z užitých věd jsou to lékařství, zahrádkářství, chovatelství a kuchařky. Vyhovíme i milovníkům cestování, umění, historie a sportu.
Z beletrie jsou na výběr čeští a světoví klasici, pro milovníky historie romány historické,
historické detektivky, romány ze současnosti, romány detektivní, romantické a dívčí. V nabídce jsou i audioknihy.
Pro ty nejmenší děti jsou k dispozici říkadla, pohádkové příběhy, příběhy z Večerníčků,
příběhy o zvířátkách i klasické pohádky. Pro větší děti máme dobrodružné i záhadné příběhy s dětskými detektivy, komiksové příběhy Čtyřlístku, Šmoulové, Asterix a Obelix a další.
A pro děti, které ještě nenavštívily knihovnu, bych měla radu: Vyskočte od počítače!
V knihovně vás čekají vaši největší kamarádi – dobré knížky. A teď několik důvodů, proč je
kniha lepší než počítač :
• Knihu můžete otevřít a číst kdekoliv a jak dlouho chcete, u počítače se bez elektřiny neobejdete a ani baterie v notebooku nebo tabletu nevydrží věčně.
• S knihou nejste závislí na připojení k wi-fi.
• Kniha neztrácí svou hodnotu, počítač ano a hodně rychle.
• Kniha se po nesympatických spolužácích hází lépe než počítač.
• Hozená kniha se nerozbije, hozený počítač ano.
• U knihy se nemusíte bát, že ji napadne nějaký nestydatý virus.
• Když ztratíte knihu, může se objevit poctivý nálezce, který ji vrátí. Když ztratíte počítač,
na poctivého nálezce můžete zapomenout.
Nebudu tady vyjmenovávat jednotlivé tituly z bohatého knižního fondu. Ty si můžete zjistit a vybrat v on-line katalogu knihovny, který je na webových stránkách knihovny www.
knihovnavinicnesumice.wz.cz. V on-line katalogu najdete přehled nejenom všech novinek,
ale i starší klasické tituly.
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Kromě knih je možné si vypůjčit i časopisy, jako jsou Květy, Domov, Zdraví, Moje země,
Lidé a země, Flora, Rytmus života a pro děti Čtyřlístek.
Knihovna je tady pro Vás, přijďte se podívat a vypůjčit si ze široké nabídky knih i časopisů. Vždycky Vás ráda v knihovně uvidím.

„Kdyby hloupost nadnášela, vznášela byste se jako holubička...“
To je citát, který je u nás obecně znám. Vybaví se nám při něm tvář dr. Štrosmajera v seriálu
„Nemocnice na kraji města“.
A MUDr. Štrosmajer rovná se Miloš Kopecký, jeden z nejlepších a nejoblíbenějších herců nedávné doby. Bylo by
ovšem chybou, kdybychom tu nepřipomněli celou bohatou hereckou kariéru Miloše Kopeckého, spjatou
především s jeho stálým angažmá v Divadle na Vinohradech, kdybychom nepřipomněli celou škálu jeho
filmových postav. Zajímavé je, že byl oblíben – i když
hrál většinou záporné postavy, pleticháře a podvodníky – hrál je ovšem s půvabem sobě vlastním.
O nic horší nebyly jeho kreace komické. Ale ať hrál
cokoliv, vždy byly jeho postavy živé, měly svou vlastní logiku i charakter, představovaly vždy plnokrevného člověka. Takové
herecké mistrovství, které se projevovalo u Miloše Kopeckého, není dáno mnoha dalších
hercům.
Narodil se v Praze v rodině kožešníka 22. srpna 1922. Trpěl celý život maniodepresivní
psychózou, kterou způsobily otřesné zkušenosti z války. Jeho matka byla židovka a otec,
aby zachránil rodinný podnik, se s ní rozvedl a tím ji odsoudil k smrti. Jako židovka musela do transportu a zemřela v Osvětimi. Sám Miloš Kopecký jako mladý kluk – a poloviční
žid – zažil koncentrák také na vlastní kůži. Na strašný osud své matky nikdy nezapomněl,
vzpomínka na její osud ho provázela celý život.
Jako mladý herec Miloš Kopecký vystřídal nejrůznější divadelní scény – až r. 1966 zakotvil nadobro v Divadle na Vinohradech, kde byl stálým členem až do roku 1991. Známe ho
v rolích různého charakteru z filmu i z televize, kde byl pro své herecké mistrovství hojně
obsazován.
V soukromém životě byl velkým milovníkem žen a nijak se s tím netajil – dokonce ani
před svými partnerkami. Byl třikrát ženat a jeho poslední manželka mu byla v závěru života velkou oporou. Přátelil se s význačnými kolegy své doby – Miroslavem Horníčkem,
Vlastimilem Bedrnou, Jiřím Kodetem, Vlastimilem Brodským a Rudolfem Hrušínským. Lidé
ho měli rádi pro jeho herecké a pravdivé umění, břitký humor a někdy i dost drsné „člověčenství“, které sršelo ze všech jeho rolí. Zemřel 16. února 1996.
Zdena Puklová
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VÝROČÍ 50 LET ZALOŽENÍ KAPELY METROPOL
(THE HELL)
Hrál jste ve skupině METROPOL, kterou si spousta našich občanů ještě pamatuje, můžete nám přiblížit, jak to tenkrát bylo?
Byla to normalizační doba – po roce 1969. Název kapely byl původně The Hell (peklo), jeviště a taneční sál byl červeně osvětlen, jako v pekle. Hráli jsme písničky skupiny The
Beatles a rokenrol. A to se neshodovalo s ideologií KSČ. Po doporučení kulturního střediska
jsme zvolili neutrální název METROPOL. Na „přátelská upozornění“ (udání) z místa konání
akcí jsme byli několikrát zakázáni. Často jsem bojoval na OV KSČ za povolení naší činnosti.
Byli jsme zakázáni na okrese Vyškov pro ideovou nezpůsobilost. Do repertoáru jsme museli
zařadit sovětské písničky např. Modrý sarafán, se kterým jsem vyhrál na soutěži zpěváků
v Tišnově. Legendární bylo opakované zastavení rychlíku v zastávce Velešovice. I to nám
dávali za vinu. Na „odpolední čaje“ se tam sjížděla celá Jižní Morava. Zakládající členové
kapely – Zdeněk Kříž, Zdeněk Buchta, Zdeněk Mazel, Miloš Kloc, Vojtěch Mojžíš a Antonín
Daněk. Dnes už jsme všichni „staří páni“.
pokračování na následující straně
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Kdy jste se rozhodli, že budete hrát a zpívat spolu?
Bylo to dílem okamžiku, jako všechno v tehdejší době. Prostě jednou v hospodě (podzim 1968) jsme to vymysleli. První veřejné produkce se konaly v r. 1969. Toto se týká první
formace kapely. Časem se obsazení měnilo, hudebníci přicházeli a odcházeli. V r. 1982 jsme
vykonali profesionální zkoušky. Kromě odborných znalostí na úrovni maturity na konzervatoři jsme byli podrobeni zkoušce z politické uvědomělosti. Byla to doba temna a pokud
jsme chtěli veřejně hrát, museli jsme projít prověrkou, abychom ani náznakem nevystupovali proti režimu. V r. 1993 nám navrhla dánská umělecká agentura, abychom hráli s manželkou jako duo. Umožnila nám to technika. Používáme programovatelnou rytmiku (basa,
bicí). Eva obsluhuje klávesy a já hraji na kytaru, saxofon, housle a akordeon.
Hráli jste po celé Evropě, kde se Vám nejlépe hrálo?
Naše mentalita lidové zábavy se nejvíce blíží Německu a Rakousku. Angličané a Španělé
mají jiný typ zábavy a mentalitu. Hráli jsme nejvíce ve Španělsku na Mallorce (pro turisty
z celého světa) a v Tyrolích. Kromě toho jsme hráli v Portugalsku, Lucembursku, Švýcarsku
a Německu. Ovšem nejvíce se nám líbí doma. Máme tu spoustu známých a přátel.
Jak vypadal Váš pracovní den nebo rok?
Hráli jsme denně – t.j. 30 pracovních dnů v měsíci. Turisté se stále měnili a všichni se
chtěli na dovolené bavit. Byly doby, kdy jsme byli na cestách celý rok. Na jaře Švýcarsko,
v létě Mallorka, podzim Lucembursko a Rakousko. Mezitím Německo a Portugalsko. Prostě fofr. Denní režim se plně podřizoval dobré hlasové kondici – přípravě na večer. Spát se
chodilo ve tři ráno, budíček v deset. Hlavně se moc zbytečně nemluvilo – hlasový klid. Mezi
hudebníky jsme rarita, protože jsme na našich vystoupeních v zahraničí na pódiu instalovali naši českou vlajku. Tak se stalo, že vedení španělského hotelu vedle naší české vlajky
pověsilo vlajku španělskou. V současnosti hrajeme hlavně v našem blízkém okolí pro přátele a známé. Užíváme si zaslouženého odpočinku. Hudba je náš koníček.
Otázky, redakce: Petr Šmerda

Historická fota
a hudba kapely
METROPOL
na YouTube
https://youtu.be/qtt44vGhc5E
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SPORTOVNÍ KYNOLOGIE 2019
Velikonoční neděle 21. dubna 2019 byla pro nás obzvláště slavnostní, protože náš pes německý boxer URPANIEL Fender Edda v maďarském městě Debrecen zvítězil na mezinárodní výstavě psů. Získal tituly CAC, CACIB, BOS, vítěz třídy championů.
Tímto
vítězstvím
mu byl udělen nejprestižnější titul „MEZINÁRODNÍ CHAMPION
KRÁSY“. Ve světě sportu
je adekvátní titul „Mistr
světa“. Kromě tělesné
krásy musí být jeho
přednosti psovodem
dobře předvedeny. Pes
musí prokázat dobrý
pohyb, krásný postoj
a hlavně musí být ukázněný. Výstavní praktiky
a kondice se musí trénovat. Podmínkou udělení titulu u služebních
plemen je také úspěšné
složení
mezinárodní
zkoušky IPO (stopa,
poslušnost,
obrana
psovoda). V roce 2017
a 2018 získal tituly „KLUBOVÝ ŠAMPIÓN SBK“, „SUPER GRAND ŠAMPIÓN“, „ČESKÝ ŠAMPION“,
„NEJKRÁSNĚJŠÍ PES VÝSTAVY“, „SLOVENSKÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN“, „SLOVENSKÝ GRAND
ŠAMPIÓN“, „SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY“, „SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH“, „VICTORY JUNIOR WINNER“, „2x KRAJSKÝ VÍTĚZ“, „SLOVAKIA DOG CUP 2017 1. místo boxer zlatý“,
„BOXERLIGA 2017 2. místo psi“.
URPANIEL je chovný pes, který má potomky ve Švédsku, USA, na Slovensku a v ČR.
Máme z něho velkou radost, protože podědil krásu po svém německém otci AKTION vom
Katterforst, který je „Světový vítěz 2018“. Tímto vítězstvím jsme dosáhli vrcholu a ukončili
výstavní kariéru. Musíme uvolnit místo pro další krasavce. Zvlášť děkujeme přátelům, kteří
nám fandili.
Eva a Zdeněk Křížovi
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
JAK SPRÁVNĚ A BEZPEČNĚ SEDĚT V SEDADLE?
V sedadle auta stráví řidiči ročně průměrně asi 300 hodin, to je dvanáct a půl dne. Moderní
auto je plné bezpečnostních prvků, které ochrání posádku. Ale je třeba je umět využít. Aby
vás auto ochránilo, je také nutné si dobře připravit pracoviště za volantem.
V autě je třeba usadit se tak, abyste si při nehodě neublížili ještě víc. Odborníci speciálního
týmu Výzkum dopravní bezpečnosti varují před extrémními posedy – moc blízko u volantu, nebo naopak za ním ležet, s nataženýma nohama a rukama.
Volant – většina moderních aut má nastavitelný sloupek volantu, který se doporučuje nastavit výš a přitáhnout k sobě. Je třeba, aby do airbagu při případném nárazu padala hlava,
ne hrudník.
Minimální vzdálenost mezi horní částí těla a airbagem ve volantu by měla být 25-30 cm.
Když je řidič příliš blízko k airbagu, může to mít fatální následky při nehodě, protože se airbag nestihne rozbalit tak, jak je třeba. Pozor také na sezení „na dlouhou ruku“, pokud máte
volant příliš daleko, nedokážete dostatečně rychle volantem točit, což může být fatální při
vyhýbacích manévrech a v situacích vyžadujících rychlou reakci. Pokud dojde k nárazu
a rukám umožníme se propnout v kloubech, bude náraz ničit klouby na rukách i v rameni. Volant držíme v poloze tři čtvrtě na tři. V této poloze má řidič nejlepší podmínky pro
vyhýbací manévry. Bezpečnostní experti také vysvětlují, že tato poloha rukou na volantu
je nejšetrnější pro lidské tělo při nárazu. Airbag je širší než věnec volantu a v případě jeho
aktivace budou ruce „odhozeny“ z volantu.
Bezpečnostní pás – má přes tělo vést ideálně dole přes pánevní kosti, nikoli přes břicho.
Důležitou roli hraje i nastavení výšky horního uchycení bezpečnostního pásu. Horní uchycení si dejte spíše níž. Je třeba, aby pás šel přes rameno, určitě nemá jít okolo krku.
Opěrky hlavy – při čelním nárazu je člověk nejprve vymrštěn dopředu a trochu se nadzvedne a pak tělo letí zpátky. Opěrka má v tu chvíli zachytit hlavu. Horní hranu mějte zároveň
s nebo nad temenem hlavy, aby nedošlo k zalomení páteře o horní hranu příliš nízko položené opěrky.
Jak zjistit, že Vaše auto není v kondici? Poradíme příště.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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inzerce

KAUFLAND
hledá distributory
pro každotýdenní doručování K-Prospektů, vždy v úterý,
do schránek ve Viničných Šumicích a Kovalovicích.

Odměnu vyplácíme pravidelně měsíčně

min. 1080,- ve Viničných Šumicích a 750,- v Kovalovicích

Očekáváme spolehlivost a zodpovědnost,
dlouhodobou spolupráci na DPP.
Zájemci, svůj kontakt pošlete na tel.: 608 54 53 64
nebo mailem cz.brn0235@vmd.kaufland.cz

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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SRPEN
18. 8. — Pozořická pouť

ZÁŘÍ
6. 9. — Noční pochod pro děti
7. 9. — Nohejbalový turnaj VIN-ŠUM-KAP
14. 9. — Tradiční šumické hody

ŘÍJEN
4. 10. — Oslava jubilantů

inzerce

Měření zraku
Dioptrické brýle • Sluneční brýle
Opravy brýlí • Doplňky

Pozořice, Na Městečku 780
mobil: 735 047 004
Po:
Út-Čt:
Pá:

9-12 13-18
8-12 13-17
9-12 13-18

www.optikaullmann.cz
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OPRAVA ZVONIČKY

DEN UČITELŮ
28. března 2019

REVITALIZACE NIVY KOVALOVICKÉHO POTOKA

