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Zpravodaj obce Viničné Šumice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přichází podzim, se vším, co k němu patří, sklizeň v zahradách, lesy plné hříbků, ale
i chladná rána a večery, zkracující se dny.
Nový školní rok jsme 2. září 2019 zahajovali s dětmi a paními učitelkami v naší škole,
rozšířené o nové učebny. Hned první den bylo patrné, že si nové prostory všichni náležitě
užívají, především děti, kterým se díky nově vybaveným učebnám rozšířily možnosti zajímavější a pestřejší výuky.
Zřejmě největší investicí v příštím roce bude výstavba sběrného dvora na pozemcích
vedle parkovací plochy u střediska firmy Bonagro. Z Operačního programu životního prostředí jsme získali dotaci ve výši 2 500 000 Kč a dále podáme žádost o prostředky z fondů
JMK. Celkové náklady podle projektu jsou 6 500 000 Kč.
Přínosem je možnost ukládat odpad, pro který nyní není dostatečná kapacita, především nebezpečný odpad, objemný, biologicky rozložitelný, stavební, sklo, plast, textil,
elektro a další. Cílem je zlepšit systém nakládání s odpady a napomoci tak ke zkvalitnění
životního prostředí v naší obci.
Hejtman JMK JUDr. Bohumil Šimek v rámci návštěvy mikroregionu Roketnice zavítal dne 6. srpna 2019 i do naší obce. Po přivítání na obecním úřadě jsme s panem hejtmanem
jednali o možnostech využití krajských dotací,
financování oprav komunikací a dalších tématech, která řeší kraj i obec.
Územní plán obce byl schválen v loňském
roce a už nyní se z podnětu občanů i potřeb
obce připravuje změna č. 1 ÚP Viničné Šumice.
Aby obec nemusela být závislá při pořizování
změn územního plánu jen na úřadu územního plánování (Městském úřadu Šlapanice) jako
na zákonném pořizovateli, který je v současné
době zahlcen prací, stavební zákon jí umožňuje
uzavřít na tuto činnost smlouvu s osobou, která
splňuje kvalifikační požadavky. Pak se pořizovatelem stane sám obecní úřad. Vzhledem k výše
uvedenému schválilo zastupitelstvo obce návrh
příkazní smlouvy na zpracování změny č. 1 ÚP
s Ing. Martinou Miklendovou, která splňuje
všechny předepsané zákonné požadavky a působí jako tzv. „létající pořizovatel“.
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Po několika letech diskuzí se obec dohodla se členy fotbalového oddílu na vysázení
stromů z jižní a východní strany fotbalového hřiště. Navržené řešení má částečně zastínit plochu, zmírnit proudění vzduchu a zpevnit přilehlý svah. Celá akce probíhá ve spolupráci se společností Sázíme stromy, z. ú. (zapsaný ústav), která nákup buků a dubů bude
financovat a výsadby plánované na 1. 11. 2019 se zúčastní.
Přeji vám všem krásný a pohodový nejen podzim.
Josef Drápal, starosta obce

INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 4/2019 ze dne 7. 8. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
smlouvu č. JMK059401/19/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 97 000 Kč na realizaci projektu „Obnova osobních ochranných prostředků jednotky
SDH obce Viničné Šumice a dovybavení věcnými prostředky požární ochrany“.
 revokaci usnesení č. 8/2/19 ze dne 17. 4. 2019 – smlouva o nájmu části nemovitosti č. p. 119.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330053622/001 na obecních pozemcích
p. č. 1677/49, 1677/50, 1677/51, 1677/52 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění
distribuční soustavy – kabelové vedení NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kab.
smyčka NN, Hoffmann“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinnou, a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněnou.
 smlouvu č. 1030048246/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním
pozemku p. č. 1621/6 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
přípojka NN, Formánek“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, přípojková
skříň mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí
oprávněnou, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinnou.
 smlouvu č. 1030048511/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním
pozemku p. č. 1621/6 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
kabel NN, Procházková“, 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.
 kupní smlouvu č. 7700070680_3/KS na pozemek p. č. 1468/3 o výměře 53 m v k. ú. Viničné
Šumice za kupní cenu ve výši 26 500 Kč, mezi obcí Viničné Šumice, jako prodávající,
a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, jako kupující.
 smlouvu o výpůjčce mezi obcí Viničné Šumice a Základní školou a Mateřskou školou
Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s platností od 1. 9. 2019.
 nařízení obce Viničné Šumice č. 2/2019, kterým se vydává Tržní řád.
 rozpočtové opatření č. 5/2019.
2

září 2019

Zastupitelstvo obce souhlasí:
 s výstavbou rodinných domů v lokalitě Pod lesem podle předloženého situačního výkresu
společnosti Trignis z 10/2018.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
 se zahájením výstavby rodinných domů v lokalitě Pod hřištěm před vybudováním
infrastruktury.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2018.
 závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2018.
 závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2018.

OCHRANA SENIORŮ PŘED PODOMNÍM PRODEJEM
Obec Viničné Šumice se přiřadila ke stovkám obcí, které již schválily Tržní řád ochraňující
převážně seniory před nekalými praktikami podomních prodejců. Prosím dbejte na naše
následující upozornění. Pokud vám bude někdo nabízet přepsání elektřiny či plynu na jiného
dodavatele pod zástěrkou lepších a bezkonkurenčních podmínek a bude chtít smlouvu
okamžitě podepsat, volejte pana starostu nebo přímo policii. Ušetříte si velké nepříjemnosti.
Před podpisem smlouvy se vždy poraďte s příbuznými a NIKDY NIC NEPODEPISUJTE
OKAMŽITĚ (až po řádném prostudování smlouvy) ANI NEODSOUHLASUJTE V TELEFONU. Nejlépe když řeknete, že nemáte dokumenty u sebe (většinou jde o vyúčtování nebo
fakturu). Podle Energetického regulačního úřadu vás nový dodavatel nemůže k odběru zaregistrovat bez kódu EAN nebo čísla odběrného místa, což je právě uvedeno pouze na vyúčtování nebo faktuře.

VÝSADBA STROMŮ OKOLO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Dovolujeme si Vás opět pozvat na sázení stromů v naší obci, které tentokrát proběhne
v pátek 1. 11. 2019 od 14.00 hod. v lokalitě „okolo fotbalového hřiště“. O pomoc při výsadbě
prosíme občany i fotbalisty.
Sázet budeme 36 ks buku lesního, tak bude fotbalové hřiště opět poskytovat stín
i za horkých letních dnů.
Občerstvení zajištěno. Na všechny se moc těšíme!
Obec Viničné Šumice, Život v Šumicích a Sázíme stromy
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JEZERSKÝ GULÁŠOVÝ KOTLÍK
Dne 3. srpna proběhla na Jezerách tradiční soutěž Jezerský
Gulášový kotlík.
Zúčastnilo se jí 8 týmů kuchařů a kuchařek, kteří se snažili uvařit ten nejlepší guláš.
Z naší obce předvedli poprvé
své kuchařské umění Karel
Vlček a Jaroslav Šmerda, kteří
tvořili Jarmil Team a vařili Karlův ďábelský kotlík z hovězího
masa. Odborná porota ohodnotila body všechno, co se
týkalo jejich stánku, výzdobu,
postup při přípravě surovin i estetickou stránku při servírování
guláše porotě. A samozřejmě chuť a vůni, což bylo určitě nejdůležitější.
Opravdu vše se jim povedlo a důkazem toho bylo 1. místo od odborné poroty
a získání putovního poháru. Doufáme, že se v příštím roce pokusí obhájit toto vítězství
a dokáží, že jsou správní kuchaři a že letošní první místo nebylo jen náhodné. Do obhajoby
přeji hodně štěstí a dobrou chuť.
Kateřina Řiháčková

NOČNÍ POCHOD
Pod vedením paní Nedorostkové
se v pátek 6. 9. všichni ti, kteří se
chtěli projít lesem a chtěli si užít už
tradiční večerní pochod, sešli v šest
večer u ZŠ. Po přivítání a hlasitém
pozdravu NAZDAR jsme se vydali
směrem k lesu.
Při našem putování jsme plnili
úkoly, které nás všechny naučily znát
ještě lépe náš les a zvířátka, která
v něm žijí. Například postavit co nejdelšího hada, zakukat jako kukačka
a také jsme si zazpívali písničku.
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V závěru našeho putování lesem jsme dorazili na hřiště, kde nám sice při opékání u ohně
začalo pršet, ale na dobré náladě to nic neubralo. Už se těšíme na další noční pochod, který
bude v magickém roce 2020.
Za TJ Viničné Šumice
Jana Železná

8. ŘÍJEN – PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Česká republika má 13 památných dnů, kdy bychom měli
vzpomínat na významné události, které poznamenaly
vývoj naší republiky a život lidí v ní. Patří mezi ně např.
17. listopad jako Mezinárodní den studenstva a při příležitosti sta let trvání našeho státu byl uznán i 8. říjen jako
Památný den sokolstva. Během 150 let své existence se
Sokol podílel na vytváření české národní identity a spoluvytvářel samostatný československý stát a poté český stát. Jak řekl Tomáš Garrigue Masaryk: „Bez Sokola by nebylo legií,
bez legií by nebylo republiky.“ Sokol také na rozdíl od některých jiných organizací sdružuje
a sdružoval lidi napříč politickým spektrem od komunistů po pravici, přestože některé jiné
politické strany si pak zakládaly třeba vlastní tělovýchovné organizace.
Sokolové byli vždycky nositeli demokratických a humanitních principů, a proto byli
vždycky velkým trnem v oku všech totalitních režimů, které v nich viděly nebezpečného
nepřítele. Nacistická moc proto jeden z prvních tvrdých útoků zahájila proti České obci sokolské. Po nástupu Reinharda Heydricha do funkce v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě „byli
na svobodě“. Byli následně mučeni, popravování, vězněni, deportováni do koncentračních
táborů. V ten den byla Česká obec sokolská jako organizace rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení
války nevrátilo. Během okupace bylo vězněno přibližně 12 tisíc členů Sokola, z toho 3300
v nacistických koncentračních táborech zahynulo, další zemřeli na následky tohoto věznění. Nejméně 174 z nich byli bratři a sestry z Vaníčkovy župy.
To všechno se stalo. My teď stojíme před možností dokázat veřejnosti, že si těchto faktů
vážíme, chceme být pokračovateli v práci všech těch, kteří sokolské ideály vyznávali – ať už
přežili, nebo se svobody nedočkali.
Tentokrát už to není pouze vnitřní sokolský svátek – je nutno informovat veřejnost.
Dokažme sami sobě i naší veřejnosti, že „Památný den sokolstva“ není zbytečností ani
relikvií, ale součástí demokratického a humanistického programu sokolstva.
Je třeba ukázat veřejnosti, že tu Sokol stále je, pracuje a má co rozdávat!
Zdena Puklová
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HODY
Na překrásnou tradici šumických hodů jsme se všichni dlouho předem těšili. Začali jsme
s přípravami již koncem července. Tento rok se pro stárkování rozhodlo celkem 15 párů.
Moc rádi jsme přivítali tři nové stárky.
Na sokolovně jsme se scházeli každou středu a pátek a připravovali jsme se na hodový
den. Ten se neobejde bez zpěvů a tance, které jsme pečlivě nacvičovali. Postupně jsme připravovali veškerou hodovou výzdobu, čistili jsme láhve na víno, dali jsme si i práci s ručně
malovanými obálkami. Děvčata během těchto příprav vyráběla chlapcům kolečko na vestu
a ozdobila i klobouk svému stárkovi.
Součástí naší hodové tradice patří i žádání o stárky. To proběhlo v sobotu 7. září. Všichni
stárci společně navštěvovali jednotlivé stárky, požádali jejich rodiče o svolení a byl jim zadán
úkol. Všichni stárci své úkoly úspěšně splnili.
V hodovém týdnu (od 9. 9.) přípravy vrcholily. Zvládli jsme nachystat a nazdobit celou sokolovnu. Doladili jsme nástup a půlnoční překvapení. Ve středu na obvyklém místě chlapci
vykopali jámu pro máju. V ten samý den se jelo i pro vybraný, téměř 27 metrů vysoký, strom
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do Vítovic. Ve čtvrtek se z tohoto stromu stala mája a jelo se i pro malé májky do Mokré.
Děvčata nastříhala rozmarýnky a ozdobila je mašličkou. Velmi děkujeme paní Řiháčkové
za darování rozmarýnů. Poté se zdobily džbánky na víno.
V pátek jsme se všichni sešli u obecního úřadu. Dopoledne se opentlily májky stárkám
před dům a krátce po poledni jsme pomocí jeřábu postavili máju. Poté se chlapci a děvčata rozešli po vesnici a zvali občany na hodovou zábavu, nabízeli i ozdobené rozmarýnky.
Ve večerních hodinách jsme se všichni po náročném dni setkali s místními i přespolními
na hlídání máje. Čekalo nás i výborné občerstvení. Nechyběly ani písničky při kytaře.
A konečně tu byla očekávaná hodová sobota 14. září 2019. Počasí bylo hned od rána přímo ideální. Patnáct stárků se spolu se sklepníky vydalo ze sokolovny k obecnímu úřadu.
Tady požádali pana starostu o udělení hodového práva. Poté se za hudby Sivické kapely
vydali průvodem pro své stárky. Všeobecné veselí doprovázelo roznášení cukroví a koláčů.
Samozřejmě i naši sklepníci se činili. Ozdobou průvodu bylo i koňské spřežení s bryčkou,
vypravené panem Drápalem. Ta bývá každý rok velkým potěšením pro krojované děti, které se v ní rády vozí. Tímto chceme poděkovat rodině Drápalové za jejich účast na průvodu
a za krásně nastrojený povoz.
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Večerní zábava na sokolovně započala slavnostním nástupem, tanci a zpěvem stárků.
Za hudby a zpěvů Sivické kapely se rozproudil veselý tanec všech hostů. Všichni se dobře
bavili. Byla připravena bohatá tombola, občerstvení, před sokolovnou nechyběla ani udírna
a výčep s pivem. Program vyvrcholil půlnočním překvapením se sólem pro stárky a jejich
vynášením ze sálu. Tancovalo se, zpívalo a veselilo až do brzkých ranních hodin.
Díky za tyto vydařené hody patří všem stárkům a jejich rodinám, sklepníkům a obsluze
barů. Především chceme poděkovat obci Viničné Šumice, TJ Sokol, všem sponzorům a všem
ostatním, kteří se na organizaci hodů podíleli.
Doufáme, že se všem návštěvníkům a účastníkům průvodu hody líbili a že se opět všichni
společně sejdeme příští rok.
Za šumické stárky
Lukáš Paulík a Jana Kroutilíková

ŠUMIČTÍ STÁRCI A STÁRKY 2019
Lukáš Paulík & Jana Kroutilíková
Václav Khůl & Michaela Ryšánková
Michal Prstek & Kateřina Šmerdová
Pavel Kratochvíl & Sofie Bernreiterová
Dominik Mazel & Kristýna Sekaninová
Vojtěch Hoffmann & Martina Kleinová
Vojtěch Škrob & Alžběta Novotná
Dominik Škodák & Alžběta Volková
Michal Severa & Eliška Procházková
Petr Marek & Anna Kunčáková
Pavel Marek & Eliška Kunčáková
Filip Doležel & Tereza Jandeková
Josef Mikulčík & Pavla Jandeková
Filip Zahradník & Marie Zouharová
Lukáš Řiháček & Lucie Škodáková
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Patrik Drápal
Jiří Jedlička
Martin Jedlička
Štěpánka Mendlová
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TŘETÍ ROK MC VINIČNÉ ŠUMICE
Šumické Mateřské centrum započalo svou třetí sezónu fungování. Tímto bych chtěla poděkovat za podporu a projevenou důvěru všem příznivcům, účastníkům a vedoucím kurzů
a kroužků, naší obci, MŠ a ZŠ Viničné Šumice a také především všem rodičům, kteří nás se
svými ratolestmi navštěvují. Aktivity pro děti i dospělé nás kolektivně moc baví a budeme
v nich dále pokračovat, jak nejlépe umíme. Dění v MC můžete sledovat na facebookovém
profilu s názvem Mateřské centrum Viničné Šumice. Letáčky s pravidelnými činnostmi
nebo kurzy a kroužky budou vždy zveřejněny na webu obce a vystaveny na nástěnce.
Krásný barevný podzim Vám přeje za celé Mateřské centrum Viničné Šumice
organizátor akcí Bc. Linda Horáková

SEDMIKRÁSEK – NOVÝ KROUŽEK
V MATEŘSKÉM CENTRU VINIČNÉ ŠUMICE
Přišel nový školní rok a s ním čas nových začátků. Po prázdninách se
ve Viničných Šumicích opět otevřely dveře nejen základní a mateřské školy, ale také Mateřského centra. Přestože zde MC funguje
teprve tři roky, dalo vzniknout už celé řadě aktivit. Mezi jinými
letos přibyl nový kroužek Sedmikrásek. Jedná se o skloubení
povídání, divadla, zpívání, někdy i tvoření nebo cvičení – všechno směřované k Lásce a dobru. Děti bude
celý rok provázet maňásek Sedmikrásek, který jim
bude ukazovat rozdíl mezi dobrem a zlem. Sedmikrásek si občas vezme na pomoc zvířátka nebo jiné
kamarády a prostřednictvím příběhů, které prožije,
bude děti učit, jak se správně chovat ke své rodině,
kamarádům a vůbec celému okolí. Zvány jsou všechny děti předškolního věku (tzn. 3–5 let staré). Rodiče jsou též vítáni, jejich přítomnost může
zvlášť u nejmladších dětí znamenat podporu, ale není povinná. Začínáme 2. října 2019.
Sedmikrásek a teta Anička

SEDMIKRÁSEK | Povídání nejen o Bohu s dětmi předškolního věku
MC Viničné Šumice 119 | každou středu 15.45–16.30 | s sebou přezůvky a příspěvek 20 Kč
Těší se na Vás Anna Ferdinandová a Sedmikrásek
tel.: 739 981 940 | e-mail: annaferdinandova@gmail.com
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NEJSME NA TO SAMY
Málokdo asi tuší, co vše si pod pojmem „mateřské centrum“ představit. Je to místo, kde lze
děti už od narození seznamovat s tím, že nejsou na světě samy a učí se mezi sebou komunikovat a fungovat v kolektivu dřív, než přijdou do školky. Pro maminky to znamená sdílení
radostí i starostí s ratolestmi. A to je to největší plus. Ta možnost vyjít, byť na dvě hodiny
v týdnu, mimo dům
a mluvit s někým, kdo
má či měl podobné problémy, je k nezaplacení.
Ono stačí, že vás někdo
vyslechne a nalije vám
horkou kávu. Uslyšíte, že i ostatní mámy
mají s dětmi „úsměvné“
trable. A je tu možnost
vzájemně si pomoci,
ať už radou či pouhým
vyslechnutím. Člověka
dokáží povzbudit i maličkosti. Jako příjemný
bonus mateřského centra je možnost během
týdne navštěvovat různé kroužky, ať už pro děti, maminky či širokou veřejnost. I když přes prázdniny bylo centrum částečně zavřeno, nic nebránilo tomu se domluvit a vzájemně se s malými dětmi navštívit či vyrazit někam na výlet.
Před pár lety jsem se vdala a netrvalo to moc dlouho, objevil se první potomek. To, že
zde funguje nějaké mateřské centrum, jsem neměla ani tušení. Měla jsem jasno v jednom.
Jestli budu celé tři roky sedět jen doma s malou a od rána do večera opakovat Paci, paci,
pacičky, tak se zblázním. Proto jsem si našla potřebnou službu v Brně a jednou týdně tam
dojížděla. Po 3 měsících mně bylo představeno místní centrum. Proběhla první návštěva
a já byla nadšená. Odpadlo naše dojíždění a přibyla možnost více poznat zdejší lidi, hlavně
maminky se stejně starými dětmi a sdílet své i jejich životní maminkovské etapy.
Pak vám dojde, že to, že vaše miminko trpí na koliky a propláče je, není tím, že jste špatná máma, ale prostě to tak je a někomu pomohlo tohle, někomu tamto. Nikomu ale nepomohlo probrečet noci sama doma a zoufat si. Každopádně vás všechny maminky ujistí, že
to je jen období, které jednou skončí. A v tom spočívá jádro našeho Mateřského centra, že
na mateřství nemusíme být samy. Přijďte. Děti si pohrají, mámy se pobaví, přijdete na jiné
myšlenky i třeba tím, že vymyslíme, kam vyrazíme s dětmi na výlet tentokrát.
Bc. Romana Sližová
10
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Závěr minulého školního roku aneb co v červnovém zpravodaji nebylo
Okénko do života školní družinky
Únor
Školní rok se překulil do druhé poloviny, jsme starší a zkušenější. Ve ŠD jsme zaběhlí, každý z nás má své místo na hraní, oblíbené hračky a stavebnice. Nenápadnou formou jsme
se vzdělávali v oblasti zdravovědy. Hovořili jsme o první pomoci a sledovali jsme na IT instruktážní video o resuscitaci. Četli jsme na pokračování bajky od Jean de la Fontaine, které končí poučením z jednání zvířátek. Pro rodiče jsme se naučili verše od Michala Čarka:
Naše rodina. S prvními jarními paprsky jsme vyběhli do přírody. Vykoukly na nás sněženky
a čemeřice, tlačily se krokusy i bledulky. Libozvučný byl i zpěv ptáků přelétajících z větve
na větev, ze stromu na strom a jakoby nám děkovali, že jsme se o ně v zimě postarali. Masopust byl veselý, hravý, plný zábavy a skončil velkou jahodovou koblihou v puse. Mňam!
Březen
Jaro je kouzelník, který čaruje teplem, sluncem, pestrostí barev. Jaro voní z každého koutu. Ptáci si staví hnízda a vrabci se perou o peříčka do nich. Tak i nám nastal ráj pro hry
na hřejivém slunci. Naučili jsme se starou vybíjenou na státy, na medvěda nebo na osla,
přeskakovali a podbíhali jsme dlouhé švihadlo, driblovali a probíhali mezi kužely, hráli
na honěnou. Když přišla přeháňka, ve třídě jsme se nenudili. Ukázali jsme si, jak se budí
na jaře semínko, připomněli jsme si stará řemesla a pantomimicky vyjádřili, jaké povolání
chceme v dospělosti vykonávat. V etické výchově jsme se opětovně dotkli tématu handicapovaných lidí kolem nás. Svůj kladný vztah ke knihám jsme završili návštěvou obecní
knihovny. Pátá neděle před Velikonocemi se nazývá Smrtná. Právě tehdy si děti v minulosti

Naše družina

Naše družina
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vyráběly figuríny zvané Moreny, Mařeny, Smrtky či Smrtholky. Obešly vesnici a hodily ji
do vody, spálily nebo zakopaly a přinesly jaro. Protože i nám se uvedená tradice velmi líbí,
každoročně ji praktikujeme.
Duben
A bylo jaro. Teplo dýchlo, všechno kvetlo, včely bzučely a ti ptáčci tolik zpívali. Prvního
dubna v Den ptactva jsme si četli z nové knihy od Norberta Schäffera Krmíme ptáky. Dozvěděli jsme se, jak ptáci tráví celý den, jak se starají o své peří aj. Náš pobyt na hřišti se
stále více prodlužoval. Zařazovali jsme míčovou průpravu, trénovali jsme přesné přihrávky,
holky rády hrály školku s míčem. Začali jsme s přípravou na vybíjenou. Před Velikonocemi
jsme si povídali o zvycích, které se udržují v našem kraji. Malí i velcí musíme se vyrovnat
s narůstajícím silničním provozem, kterého jsme všichni účastníci. Dopravní výchova byla
tentokrát zaměřena na pravidla pro chodce a cyklisty. Legrace a hodně pohybu provázely
krásné a slunečné odpoledne, když se na školním hřišti slétly družinové čarodějnice. Setkání s jubilanty v Kovalovicích patří k našim pravidelným akcím. Nejstarší flétnisté přispěli
svým doprovodným programem k pěkné atmosféře. Hrou na flétny a příjemným vystupováním ukázali, že úcta ke starým lidem jim není cizí.
Květen
Na jaře, když kvete sad, na světě je každý rád. A naše děti si mohou hrát, povídat, kreslit,
tančit, koukat na přírodovědné filmy nebo jen tak odpočívat v družince. Děvčata vytvářela
drobné dárečky z vlny pro svoje maminky ke Dni matek. Vyprávěli jsme si, jak jim doma pomáháme a co společně prožíváme ve volných svátečních dnech. Protože je nám blízké nakupování, tak se z nás na jedno odpoledne stali obchodníci. Hru jsme ukončili návštěvou
opravdového obchodu. Během celého měsíce jsme se zabývali projektem zoo. Díky ní se
podařilo zachránit řadu vymírajících druhů. V naší družince nenajdete nikoho, kdo by neměl zvířátka rád. Společně jsme si o nich povídali, vystřihovali je ze starých knih a časopisů,
lepili a dokreslovali životní prostředí. A když bylo venku krásně, běželi jsme se protáhnout
na čerstvý vzduch.
Červen
Vyčerpávající školní rok je u konce. Je čas myslet na prázdniny. V ŠD jsme si povídali o svých
plánech, jak budeme trávit prázdninové dny, co podnikneme na táborech nebo na chatách
v lese. Odpočívali jsme při tom na karimatkách, k tomu nám hrála tichá hudba – relaxační
CD Šumění lesa. Pověděli jsme si několik informací o chování v lese a o letním nebezpečí
v přírodě. O bezpečnosti chování jsme se poučili instruktážním filmem Ježkovy voči. Zaposlouchali jsme se do patálií malého Mikuláše z knihy R. Goscinnyho Mikulášovy prázdniny.
Zubníček nám zopakoval základy ústní hygieny a přiučil nás něco málo z anatomie lidského těla. Na konci školního roku se každoročně setkáváme se zaměstnanci Obecního úřadu
ve Viničných Šumicích. S neskrývanou radostí a úsměvem na tváři nás vítal pan starosta
Drápal a paní Vlachová. Vždy se nám po celou dobu věnují a poctivě odpovídají na naše
12
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zvídavé otázky. Ani se nám nechtělo odejít. Však jsme si také domluvili další návštěvu. A tak
ve společnosti kamarádů a dobré nálady uběhl červen a my jsme se na dva měsíce rozloučili. KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Tamara Kalábová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY
Další školní rok začíná. Co nás čeká? Jak se nám bude dařit? Co zažijeme? Budeme spolu
dobře vycházet? Budeme mít kamarády? Spousta otázek, ale odpovědi na ně si musíme
společně „prožít“ a dozvíme se je až za deset měsíců.
První školní den jsme mezi námi přivítali osmnáct prvňáčků. Pozdravit a předat dárky
jim přišli pan starosta Josef Drápal, pan starosta Milan Blahák, pan farář Pavel Lacina, paní
Zdena Holubová a paní Ludmila Pospíšilová. Přejeme prvňáčkům úspěšný start do školního života a aby se jim dařilo co nejlépe po celý školní rok.
Největší novinkou tohoto školního roku je zřízení přípravné třídy (někteří jim říkají „nulťáčci“). Vzdělávání bude probíhat podle školního vzdělávacího programu mateřské školy, ale
budou už s námi ve škole. Děti si budou pomalu zvykat na školu a přitom stále v režimu školky. I nadále bude mnoho času věnováno hře, díky které se děti hodně nového dozví a naučí.
Naši prvňáčci 2019–2020
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Z důvodu velkého zájmu
o školní družinu jsme navýšili
její kapacitu a můžeme letos
otevřít tři oddělení.
Naši čtvrťáci pokračují v projektu Les ve škole. Zapojíme
se do soutěže s názvem „Voděnka“, vyhlášené odborem
životního prostředí. Budeme
pořádat dvě školy v přírodě,
z toho jednu s plaveckým výcvikem. Těšíme se na výukové
programy, například v soběšickém Jezírku, na tradiční akce
První školní den
obce, na kterých naše děti zpívají, hrají nebo recitují. Získali
jsme dotaci z JMK v oblasti
Environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty, díky které se,
mimo jiné aktivity, celá škola
může vypravit na výlet do muzea ve Strážnici na program
„Podzim na dědině“. Zapojíme
se do aktivit Místního akčního
plánu Šlapanice, jejichž nabídka je skutečně pestrá. Ve 3. až
5. třídě nás během roku několikrát navštíví v hodinách anglického jazyka rodilý mluvčí. Pro
rodiče dětí předškolního věku
se uskuteční workshop na téma
logopedické prevence, získáme
Přestávka ve škole
finanční podporu na výjezdy
do středisek EVVO, poměříme
své síly na turnaji v deskových hrách, přispějeme svými pracemi do literární a výtvarné
soutěže. Přínosná jsou setkání vychovatelů družin, síťování sociálních aktérů, řada přednášek a seminářů. A hlavně se všichni těšíme, jak si užijeme nové učebny, hřiště a zahradu.
Vážení rodiče, milé kolegyně, milí žáčci, dovolte, abych vám popřála úspěšné vykročení
do nového školního roku, pevné zdraví a pohodu.
Olga Růžičková
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Zahájení školního roku v 1. třídě

Přípravná třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 A CO JE NOVÉHO
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?
Prázdniny žijí už jen ve vzpomínkách a školáci opět zasedli do lavic, aby načerpali vědomosti, které jim předkládá školní program. První „školní“ den se otevřely i dveře naší školky,
pro některé děti poprvé. Do mateřské školy přišlo 16 nových dětí, většinou tříletých. Paní
učitelky byly napjaté, jak budou děti snášet nové prostředí, nové tváře kamarádů i dospělých. Každé dítě je osobnost, někdo zvládl vše v klidu, u jiného se odloučení od rodičů neobešlo bez slziček. Děti si pomalu zvykají na nový režim a klima tříd se zlepšuje.
Děti si do mateřské školy nechodí jenom hrát, i když při hře se také učí. Děti vzděláváme
podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je uspořádán
do pěti vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě
a společnost, Dítě a svět.
Naše mateřská škola se v tomto školním roce zapojila do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který nám nabídla Česká obec sokolská – sportovní všestrannost.
Děti plní řadu pohybových aktivit, úkoly vyplývající z ročních období a je zde i úkol pro
děti a rodiče.
Třída Motýlků a Sluníček
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Smolařínek

SMOLAŘÍNEK
Divadlo Bez Pravidel přivezlo do mateřské školy výukový program „Smolařínek“. Smolařínek je veselý kluk, ale smůla se mu lepí na paty. Smolařínek rád mlsá a rozhodne se, že
upeče buchtu. Bohužel při pečení usne a v bytě začne hořet. Děti pomohou zavolat hasiče
Huga, který požár uhasí. Děti také poučily Smolařínka, jak má přecházet přes silnici a jak má
být vybaveno jízdní kolo. Na konci programu si Smolařínek popovídal s panem doktorem.
Musím děti pochválit za jejich aktivitu a správné odpovědi. Programu se zúčastnily i děti
z přípravné třídy s paní učitelkou Lenkou.
Co připravujeme:
 Keramickou dílnu pro děti a rodiče
 Hudební pohádku Slon a mravenec
 Lampionový průvod s ohňostrojem
 Veselý hrneček pohádek
Jana Vlčková
17
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
JEDNOTA V MNOHOSTI
Oceňuji lidi, kteří v každé situaci mají co říci, ale také si velmi vážím lidí, kteří dovedou mlčet.
Ne pro nějakou jejich vnitřní zahořklost či zbabělost, ale pro vědomí, že nemusejí druhého
utlouci svým názorem. Skryté slovo umí zrát, stává se moudrým, získává nadhled, sjednocuje,
podporuje, uklidňuje. Odkud vycházejí naše myšlenky a slova? Kde se v nás berou? Co v nás
řídí naše názory a postoje? Dle mého názoru má smysl jen to, co sjednocuje, naslouchá, respektuje odlišný názor, hledá taková řešení, která druhé nezraní, i když budou odmítnuti. Odmítněme něčí názor, ale neodmítejme člověka jako takového! Všimněme si, kdo svými názory
společnost rozděluje a kdo naopak druhé spojuje! Lidem dnešní doby chybí velmi často to,
co se i vytrácí z našeho slovníku: POKORA. Pokora znamená vidět pravdivě: sebe, druhé i svět.
Znamená vidět slabosti, ale také dobré vlastnosti, umí povzbudit a dodává naději!
Jedno známé moudré přísloví říká: „Dvakrát měř a jednou řež!“ V naší souvislosti si to
můžeme přeložit asi takto: Prvně se vnitřně ztiš a uklidni, potom přemýšlej a nakonec mluv.
Svým slovem ale nerozděluj, nýbrž sjednocuj! A tak se já osobně chci přiznat k tomu, že
svými názory a postoji nemíním rozdělovat, ale sjednocovat! Nechci rozdělovat lidi na dobré a špatné, věřící–nevěřící, hloupé a chytré… Nechci rozdělovat, ale sjednocovat! Vždyť
všichni chceme totéž: být zdraví, mít se dobře, být šťastní, nebýt sami (a když už ano, tak
proto, že vůbec sami nejsme), nenudit se, vidět smysl svého počínání, a tak nějak podobně.
Možná jsme někdy rezignovali, když nebylo po našem, ale mohli jsme se z toho poučit. Kéž
bychom dokázali mít na každou situaci svůj názor, ale už pak dobře zvážit, kdy ho vyslovit
a kdy ponechat skrytý… Někdy bude dobré pokorně ustoupit… Ale to pak může přinést
nevídaný závan takového Pokoje a Klidu, že se možná budeme až divit!
P. Pavel Lacina, farář

ZELENÁ ZÁPLAVA
V pátek 28. 6. 2019 proběhla na farním dvoře akce na oslavu začínajících prázdnin. Při této
příležitosti jsme vyhodnotili naše ministranty, kteří soutěžili v tomto školním roce o již
tradiční titul "Dvanáct apoštolů". Na prvním místě se umístil Jan Coufal, na druhém Marek Kratěna a jako třetí Vít Hoffmann. Ostatní v pořadí jsou – Tomáš Hoffmann, Patrik Chládek, Martin Chládek, Kryštof Drápal, Adam Beneš, Vojtěch Svačina, Antonín Kroča, Jakub
Čalkovský a Jáchym Kroča. Všem blahopřejeme :-). Poděkování také patří všem ostatním
ministrantům za jejich nasazení a vedoucím. Také děkujeme i děvčatům Zelené záplavy, že
povzbuzují svým tancem a nadšením na ministrantských soutěžích.
V září opět začínáme a budeme se těšit na nováčky Zelené záplavy :-). Společné
schůzky máme v pátek, jednou za čtrnáct dní. V případě zájmu mě můžete kontaktovat:
petrsmerda@volny.cz
Petr Šmerda „Smrček“, vedoucí ministrantů
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OPRAVY FARNÍHO KOSTELA SE PŘESOUVAJÍ
DO INTERIÉRU
Od roku 2015 se podařilo opravit fasádu kostela i přilehlých kaplí a nyní přišel čas přesunout se do interiéru. V následujících dvou letech bychom rádi celý kostel vymalovali.
V rámci revize elektroinstalace a osvětlení kostela s ohledem na plánované malování kostela vzešel projekt nového osvětlení, který je právě realizován. Přínos nového, architektonicky zpracovaného projektu osvětlení je sledován ve třech rovinách:
 Funkční rovina má za úkol zprostředkovat dostatečnou světlenost všem návštěvníkům
bohoslužeb pro čtení textů, vykonávání liturgických úkonů i pro realizaci různých kulturních akcí.
 Liturgický význam osvětlení má vyzdvihnout a podtrhnout prostor presbytáře při bohoslužbách, ale také umožnit tlumené osvětlení pro tichou modlitbu nebo adoraci.
 Z architektonického hlediska osvětlení zvýrazňuje stavební prvky kostela a umožňuje
prostor správným nasvícením modelovat a lépe dotvářet atmosféru při bohoslužbách,
různých slavnostech, tichém rozjímání, ale také při koncertech a přednáškách.
pokračování na následující straně

Farní den
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Osvětlení je realizováno na bázi energeticky úsporných, moderních svítidel, ale s důrazem na věrohodné podání barev a cit k prostorům, které zanedlouho budou pamatovat
již 300 let.
Velký dík patří všem obcím farnosti za finanční podporu oprav kostela, ale také desítkám drobných dobrodinců, kteří podporují opravy našeho farního kostela.
Pokud vás zajímá náš kostel, poznačte si termín 5. června 2020. To bude náš chrám otevřen v rámci akce Noc kostelů a dostanete se opravdu do všech zákoutí i běžně nepřístupných míst.

Z FARNOSTI
Fara jako místo setkávání, hostila v uplynulých měsících hned dvě velké akce. Tou první byl
letní tábor pro děti, který farnost s úspěchem zorganizovala již po 6. za sebou. Hraní, soutěžení, tvoření, ale také pouť na svatý Hostýn stihly děti od 1. do 9. třídy během druhého
srpnového týdne.
K začátku nového školního roku patří už tradičně Farní den. V neděli 8. září se farní zahrada
otevřela všem lidem, kteří se chtěli setkat, pobavit nebo třeba jen podívat, jak to na faře
vypadá. Kromě neformálního setkání byly připraveny workshopy pro děti i dospělé, vystoupení dětí, hudební doprovod a v neposlední řadě bohaté občerstvení. Letošní setkání
celé farní rodiny bylo příležitostí k poděkování Josefu Dvořáčkovi a Ivo Sukovatému, kteří
mají lví podíl na vydařené rekonstrukci pozořického kostela.

A CO NÁS ČEKÁ?
Pouť do Sloupu 12. 10. 2019
Putování barevnou podzimní krajinou Moravského krasu je s pozořickou farností neodmyslitelně spjato už více než 150 let. Rozměr pouti je především duchovní. Je to příležitost
vymanit se ze všedních stereotypů a podívat se na svůj život s odstupem. Proto může být
povzbuzením pro každého, kdo se na ni vydá. Vyrážíme v 6.30 od kostela, ale přidat se můžete kdykoliv během cesty.
Společná zastavení
8.00 kaple sv. Anny v Hostěnicích
13.30 kostel v Jedovnicích
15.30 Koňský spád u Macochy
Mše svatá ve Sloupě začíná v 18.00 hod.
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Svatocecilské hudební odpoledne 24. 11. 2019
Svatá Cecílie je patronka hudebníků. Na její počest pořádáme v pozořickém kostele koncerty schol, sborů a křesťanských kapel. Výdělkem z koncertů podporujeme charitativní
projekty.

Adventní duchovní obnova s Ladislavem Heryánem 13.–15. 12. 2019
Ladislav Heryán je kněz, jehož život je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu misionáře,
ale působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Je introvert, ale vystupuje na rockových festivalech s kytarou a biblí v ruce. Věří
v Boha, ale je otevřený všem lidem bez rozdílu vyznání. Setkání s ním nabízí příležitost k zastavení a ztišení v uspěchaném adventním čase. Jeho svědectví může být inspirací, jak se
připravit na skutečnou radost Vánoc.
Na všechny akce srdečně zve farnost Pozořice!
P. Pavel Lacina, farář

ALOIS JIRÁSEK A HISTORICKÝ ROMÁN
Narodil se v Hronově 3. srpna 1851. Pocházel ze starého selského rodu, z velmi početné
rodiny.
Byl prozaikem, dramatikem, historikem a politikem – generace čtenářů mu vděčí za poznání historie našeho státu a jeho obyvatel. Vyučoval dějepis na gymnáziu v Litomyšli
a později v Praze. Celý život byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa,
což je možno rozpoznat pod textem jeho románů i povídek – a samozřejmě i v jeho politické činnosti.
Pravidelně se stýkal s výkvětem české kultury – Mikulášem Alšem, J. V. Sládkem, Jaroslavem Vrchlickým, Josefem Thomayerem, Zikmundem Winterem, K. V. Raisem a z mladé
generace J. S. Macharem, Jaroslavem Kvapilem, Zdeňkem Nejedlým. Od 3. července 1890
byl členem České akademie věd a od roku 1901 členem Královské české společnosti nauk.
V roce 1909 Jirásek odešel do penze a pak už se věnoval výhradně literatuře. Z Prahy
často dojížděl do rodného Hronova, ale podnikal i cesty do míst, kam umisťoval děj svých
románů a povídek.
Stál u zrodu tzv. Manifestu českých spisovatelů – oficiální název „Čeští spisovatelé českému národu“ – který zveřejnil staročeský deník „Národ“ 17. května 1917. Vlastním autorem
textu prohlášení byl tehdejší ředitel Národního divadla Jaroslav Kvapil. Manifest podepsalo
více než 200 spisovatelů, novinářů, vědců i výtvarníků. Byl adresován Říšské radě a byla to
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otevřená výzva k porušení loajality, podpoře národních práv. V případě neúspěchu jednání
navrhoval i odstoupení poslanců z Říšské rady. Němečtí poslanci se právem obávali o svá
práva v českých zemích.
S Izidorem Zahradníkem se dne 29. října 1918 zúčastnil vyhlášení samostatného státu,
v prosinci vítal T. G. Masaryka při jeho triumfálním návratu domů. V období první republiky
se s prezidentem Masarykem často setkával.
Stejně jako další pokrokoví občané i Alois Jirásek vystoupil v září 1921
z římsko-katolické církve a až do své
smrti zůstal „bez vyznání“, což mu nikdy nebylo odpuštěno. Byl několikrát
navržen na Nobelovu cenu, byl nositelem Čs. revoluční medaile a řádů bulharských a jugoslávských.
Zemřel 12. března 1930 ve svém
domě v Praze na Reslově ulici (na domě
je pamětní deska). Jeho pohřeb se stal
obrovskou národní manifestací i přes
nepřízeň církve – nesměly zvonit zvony. Pohřbu se však zúčastnil i prezident
republiky, celá generalita, rektoři univerzit, umělci i cizí diplomaté. Smuteční shromáždění se konala v různých
městech ve všech koutech republiky.
Dnes se k Jiráskovu odkazu přistupuje trochu vlažně. Především mládež
Alois Jirásek, portrét od Jana Vilímka
se špatně smiřuje s určitou rozvláčností jeho vyprávění. Začtete-li se však
hlouběji, nemůžete zůstat lhostejní
k etosu jeho postav, ať už jsou zasazeny do jakéhokoliv prostředí nebo doby. Ty postavy
jsou živé a vyžadují a přitahují pozornost čtenáře.
Tato krátká vzpomínka na velkého člověka nemůže zahrnout soupis jeho díla, tak snad
jen to nejznámější a nejdůležitější z literatury: Filozofská historie, Temno, Psohlavci, Skaláci,
Bratrstvo, Husitský král, Mezi proudy, Na dvoře vévodském, Proti všem, Staré pověsti české,
F. L. Věk, kronika U nás atd. Na programu našich divadel se často setkáte s pohádkovou
Lucernou, selským dramatem Vojnarka a především s husitskou trilogií (zfilmovanou s vynikajícím Zdeňkem Štěpánkem) Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč z Dubé.
Dílo Aloise Jiráska napomáhalo vytvářet historické povědomí našeho národa.
Zdena Puklová
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SDH VINIČNÉ ŠUMICE
PRÁZDNINY U ŠUMICKÝCH HASIČŮ
Milí spoluobčané, léto a prázdniny jsou za námi
a my můžeme rádi konstatovat, že jsme museli vyjet pouze ke 2 zásahům. Do Královopolských Vážan
jsme byli povoláni 3. července odpoledne. Při sečení
jetele došlo k požáru pole a strniště. Zde jsme pomohli profesionálním hasičům z Pozořic a místním
hasičům z Rousínova s hašením. Požár se obešel
beze škody.
V Pozořicích bylo 21. července velmi rušno.
Na jednom z pozemků byla nalezena munice z 2. světové války. Policejní pyrotechnik si
s ohledem na typ munice vyžádal spolupráci od hasičů a nařídil evakuovat obyvatele
v okruhu 500 m od místa nálezu. K této akci nás povolalo krajské operační středisko hasičů
a vyžádalo si výjezd naším novým dopravním automobilem, kterým jsme zajišťovali převoz
evakuovaných osob na předem vytipované bezpečné místo. Úkoly zadané velitelem zásahu jsme splnili a po dvou hodinách jsme se vrátili na základnu do Viničných Šumic.
Členové jednotky SDH se v červenci zúčastnili tradičního soustředění na „Říčkách“,
které slouží k setkávání s našimi
kamarády a přáteli a kde se také
plánuje činnost jednotky na další
období. V srpnu jsme pokračovali v pravidelné odborné přípravě.
S kolegy hasiči z Kovalovic jsme
prakticky cvičili dálkovou dopravu vody hadicemi z Kovalovického rybníka směrem k hlavní
silnici. Zopakovali jsme a zdokonalili součinnost, včetně ustavení
techniky a obsluhu přenosných
čerpadel. Tato činnost je pro nás
nyní již rutinní a jsme schopni
zajistit dopravu vody k točně
autobusů bezpečně do 15 minut
od příjezdu na místo. Společné
pravidelné cvičení můžeme využít v případě rozsáhlého požáru, kdy kapacita hydrantové sítě nebude dostačující a bude nutné zajistit dopravu vody na místo požáru velkoobjemovými cisternami hasičů z dostatečného vodního zdroje. Cvičíme vždy v odpoledních
hodinách, až se všichni vrátíme z práce, proto se tímto omlouváme všem rybářům a dalším
občanům, které naším výcvikem rušíme.
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Odbornou přípravu jsme si v srpnu zpestřili návštěvou Moravskoslezského kraje. Podařilo se nám díky vstřícnosti starosty naší obce a vedení Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně domluvit bezplatné ubytování členů naší jednotky v obci Hať u Hlučína. Tam jsme měli
přechodnou základnu od pátku 16. srpna do neděle 18. srpna. Během víkendu jsme navštívili Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně a prohlédli si speciální techniku, kterou využívají
hasiči při povodních, sněhových kalamitách, sesuvech půdy, rozsáhlých požárech, při nouzovém zásobování pitnou vodou, při masivním výpadku elektrické energie a při dalších
dlouhodobých mimořádných událostech. Cestou na ubytovnu jsme navštívili muzeum
vojenského opevnění u Darkoviček, které sídlí přímo v pěchotním srubu. V Ostravě jsme
navštívili centrální hasičskou stanici Ostrava-Zábřeh, která je svou rozlohou i vybavením
největší v ČR. Na této stanici jsme začínali s hašením požárů u profesionálních hasičů s Karlem Křížem, i když každý v jiné době. V centru města jsme si prohlédli další stanici Ostrava-Fifejdy, kde před 4 roky sbíral hasičské zkušenosti Jirka Malík ml.
Ostrava je stále synonymem těžkého průmyslu a těžby uhlí, i když současnost je již
opravdu jiná. Prohlídka bývalé vysoké pece v oblasti Dolních Vítkovic byla přesto výjimečným technickým zážitkem. Stejně tak nedělní prohlídka hornického muzea dolu Landek,
které zahrnuje i rozsáhlou expozici báňského záchranářství.
Celý víkend jsme absolvovali s novým dopravním automobilem a formou kondičních
jízd jsme se s vozidlem lépe seznámili. Delší trasy v klidném tempu prospěly i motorové
části našeho mercedesu.
Václav Kovář
velitel jednotky SDH Viničné Šumice

MLADÍ HASIČI O PRÁZDNINÁCH
Máme za sebou krásné léto a děti jistě spoustu zážitků. Rádi bychom se s vámi podělili
o některé naše. Kroužek mladých hasičů ukončil svou činnost ve školním roce na prázdninovém poháru v Sivicích 25. června, kde děti obsadily hezké 4. místo. První společná medaile jim unikla jen o vlásek a ve všech disciplínách předvedly týmový výkon srovnatelný
s těmi nejlepšími. Před odjezdem na prázdniny jsme se ještě domluvili na 3denním výletu
na „Říčky“ s přespáním na louce.
Čtvrteční ráno 25. července nás mile překvapilo početnou sestavou dětí a rodičů, kteří
svůj volný čas chtěli prožít společně s kamarády. Naše pragovka odvezla veškeré potřebné
vybavení, abychom mohli jet na kolech jen ve sportovním a s malou svačinkou. Stoupání na Kalečník z Vítovic bylo o poznání rychlejší než loni a děti za odměnu čekal v místě
tábořiště napuštěný bazén s osvěžující vodou. Oběd jsme měli zajištěn díky ochotě paní
Marie Malíkové. Sekaná s chlebem brzy zmizela z talířů. Dospělí připravovali veškeré nutné zázemí pro děti a také stanoviště na procvičení hasičských dovedností. Mladí hasiči se
mezitím bavili u blízkého potoka stavbou hrází. Výprava do lesa pro suché větve na večerní
táborák a pro noční hlídky byla výzvou pro všechny silné ruce. Společná večeře po celodenním sportování a hraní si v lese pak příjemně zakončila první den. Ráno jsme si povídali
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o zážitcích z nočních dvouhodinových hlídek a dohadovali se, které zvíře jsme v noci slyšeli
blízko nás. Všechny hlídky byly spolehlivé, a tak nám oheň nevyhasl. Od dopoledne začaly
tréninky ve střelbě ze vzduchovky a z luku a na stanovišti první pomoci. Zopakovali jsme si,
jak se orientuje mapa pomocí buzoly a ti starší si vyzkoušeli i určování azimutu. V lese jsme
zkoušeli přelézání na silném konopném lanu zavěšeném mezi dvěma stromy a u tábořiště
jsme hráli badminton nebo si házeli s létajícím talířem. Není divu, že nám den utekl rychle
jako voda. Večer jsme rozdělili hlídky a ulehli jsme ke spánku ve spacích pytlích pod jasnou
oblohou kryti jen střechou hasičského stanu.
Ráno nás probudil drobný déšť a po snídani jsme začali s balením a úklidem tábořiště.
Cesta domů na hasičskou zbrojnici nám ubíhala rychleji, než jsme čekali, a tak jsme byli
kolem poledne v cíli. Jen pár minut nato se přihnala silná průtrž. Měli jsme radost, že jsme
cestu zvládli bez zmoknutí a celý pobyt bez zranění. Slíbili jsme si, že příští rok vyrazíme
na podobný pobyt na 4 nebo 5 nocí.
Chtěli bychom poděkovat rodině Bartákových za vstřícnost při využití louky. Rodičům,
hasičům a přátelům děkujeme za pomoc při přípravě výletu.
Na závěr vás chceme informovat, že kroužek mladých hasičů zahájí svou činnost ve středu 25. září v 16.00 společně s rodiči dětí, kde si domluvíme organizaci a plán činnosti
kroužku v tomto školním roce. Moc se na vás těšíme!
Jiří Malík ml. a Václav Kovář
SDH Viničné Šumice
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FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Dne 1. 7. byl zahájen nový fotbalový ročník 2019–2020. V něm došlo
k následujícím změnám.
Poprvé v historii oddíl kopané TJ Sokola Viničné Šumice přihlásil
mužstvo mladších žáků složené z hráčů ročníků 2007 a 2008. Hráči
OK Viničných Šumic již předchozí dva ročníky hráli v mladších žácích.
To však tvořili společně s hráči SK Pozořice. Tentokrát již nejde o sdružené mužstvo ze dvou oddílů, ale pouze z hráčů TJ Sokol Viničné Šumice.
Spolupráce s Pozořicemi byla postavena na myšlence vytvořit co možná nejsilnější
mužstvo, což se podařilo. Na konci obou ročníků z toho bylo druhé místo. Cílem současného trenérského triumvirátu je umožnit hraní fotbalu co největšímu počtu dětí.
Mladší žáci do nového ročníku nastoupili v i nových dresech s logem klubu a názvem
obce. Vínově červená barva se snaží přiblížit k prvním historickým dresům průkopníků kopané na obci.
Druhou změnou je přihlášení nejmladší přípravky, ročník 2013–2014, do podzimních
turnajů. Díky trenérovi Stanislavovi je v ročníku 2013 devět hráčů. Většina z nich již hrála
na některém turnaji na jaře 2019. Mnozí jsou připraveni úspěšně odehrát plánované čtyři
turnaje v měsíci září a říjnu.
Mladší přípravka je letos určena pro ročníky 2011 a 2012. Toto mužstvo je početně nejmenší. K utkáním občas musí přizvat i hráče ročníku 2013. Starší přípravka se skládá z hráčů ročníku 2009 a 2010. Zde je naopak hráčů nejvíce. Nikoli však tolik, aby nebyl prostor
pro další zájemce.
Je třeba zmínit pomoc mladší přípravce při domácích utkáních ze strany hráče mužů,
jenž se ujal funkce rozhodčího. Tím se uvolnil prostor trenérovi, aby se při utkání mohl
věnovat mužstvu a nemusel pískat.
Stálým problémem je malý zájem o fotbal. Jak ze strany dětí jej hrávat, tak i ze strany dospělých děti pro hru připravovat. Malý počet hráčů je dán na straně jedné ochotou rodičů
vozit děti i na vzdálenější sportoviště. Na straně druhé menšící se zájem o pravidelné kolektivní sportování. Přitom za poslední léta došlo ke zlepšení materiální základny. K dispozici je vybavení, jež je srovnatelné s jinými kluby a v něčem je i převyšuje. Dětem se věnují
trenéři, kterým jde o rozvoj jednotlivce.
Stačí jen přijít a vyzkoušet si sportování v přátelském prostředí. Najděte si svůj kolektiv.
Tréninky probíhají na hřišti u sokolovny ve Viničných Šumicích.
Mladší žáci ročník 2007 a 2008 trénují v úterý a čtvrtek od 17 hod.
Starší a mladší přípravka ročník 2009 až 2012 v pondělí, úterý a čtvrtek od 16 hod.
Nejmladší přípravka ročník 2013 a 2014 v pondělí, středu a čtvrtek do 17.30 hod.
Tak jako mnoho dalších sportů ani fotbal není jen výsadou kluků. V našem oddíle máme
i několik děvčat.
Dotazy můžete zasílat na emailovou adresu "fotbal.posukov@seznam.cz".
Mojmír Ryška
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TAK NEVÍM…
Je mi už hodně let. Čas se nachyluje nebo se mi chýlí, no jak chcete, ale doufám, že se už
nedožiji toho, že se nebude přechylovat, jak to na nás šije ta „námořní strana“. Také si myslíte, že je to ta nejdůležitější věc, která by se měla řešit v parlamentu? Pochopím, když si
naše úspěšná střelkyně z OH vezme za manžela Američana a z Kůrkové je Emons. Nic proti
tomu, ale co jména, která jsou u nás nejobvyklejší jako třeba Novák. Pak se ovšem musí použít ještě buď křestní jméno nebo paní či slečna. Dokonce prý podle ČT více než 20 % žen
při svatebním obřadu požaduje nepřechylovat. To je asi jen v Praze a tam je všechno jiné.
Napadá mě, jak budeme oslovovat ty, kteří se ještě nerozhodli, zda jsou muž, nebo žena. To
se na nás zase řítí z Ameriky. Hlava mi to nebere.
Nedávno jsem zase slyšela dobrou radu od paní doktorky psycholožky, která radila, když
dítě zuří, válí se po zemi a kope kolem sebe, nabídnout mu nějakou hru nebo si s ním třeba
zpívat či povídat. Ještě že jsem svoje děti vychovávala v jiné době. Dnes by mně je buď
odebrali, nebo by mě sledovala sociálka. Přesto mám se synem krásný vztah, i když tedy
sem tam nějaká ta facka padla. Abych se přiznala, nebyla jsem dítě zakřiknuté a chytla jsem
jich od maminky dost. Jednou jsem dostala facku i ve škole. Četla jsem si pod lavicí, pan
učitel mně dvakrát napomenul, nereagovala jsem, tak mě postavil a ubalil mi ji. Nejen že
jsem se doma nepochlubila (to by následovala další facka), ale od té doby, když pan učitel
přišel do třídy, jsem z něj nespustila oči. O tom si dnešní učitelé mohou nechat zdát. Nejsem pro nesmyslné bití nebo násilí na dětech, ale na druhé straně dobře mířená a v pravou
chvíli střelená facka udělá zázraky.
Ludmila Pospíšilová

inzerce

Koupím RD
do 4.000.000 Kč
do 40 km od Brna.

732 434 910

Koupíme chatu/chalupu.
Nabídněte.

731 850 598
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO POZOŘICE
Co nového na skautské stezce?
Vyvrcholením každého skautského roku jsou skautské tábory. Letos
pořádalo skautské středisko Pozořice osm táborů, z toho čtyři na našem hlavním tábořišti v údolí Rakovce u Bukovinky, jeden u Polné,
jeden u Lelekovic, jeden u Kochova u Letovic a jeden na horní Říčce.
O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický
dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte níže.
V červnu jsem po 29 letech předal vedení střediska svému nástupci – bratru Ing. Jaromíru Chybovi – Piškotovi z Ochoze u Brna. Ve vedení střediska dále zůstává Jana Skládaná ze Sivic jako zástupkyně vedoucího střediska.
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným ruchem účastníků schůzek. Dětem i jejich vedoucím přeji úspěšný nový skautský rok.
RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucí střediska

Skautský tábor
Letošní tábor jsme jako už tradičně strávili v Rakoveckém údolí u Bukovinky. Na toto tábořiště jezdíme již od roku 1992. Díky finančním příspěvkům od našich obcí a dalším dotacím
se podařilo naši milovanou louku koupit a zajistit, aby se tu tábory mohly bez potíží konat
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i další léta. Byli jsme rádi, že nás na táboře navštívili někteří představitelé obcí, které nám
na koupi louky přispěli – Ing. Aleš Krč z Pozořic, Marie Kousalová ze Sivic a Ing. Petr Buchta
z Tvarožné a také bratr Ing. Ivo Brzobohatý – Ještěr z Fondu nemovitostí Junáka, a mohli se
na vlastní oči seznámit s lokalitou tábora.
Děti tábor prožily jako občané Československa. První den byl spáchán atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinanda d’Este. Do dění tábora se promítaly časté
změny pořádků – z demokracie na totalitu a naopak nebo různá uvolnění režimu. Táborníci zažili zábor Sudet a pohraničních pevností, které sami budovali, a následně nacistickou
a sovětskou okupaci. Nemohlo chybět ani hraní scének vedoucími, které dotvářely momentální atmosféru. Protože se někteří mladší účastníci nesetkali s podobným tématem
vůbec nebo jen velice málo, byl během tábora vyhrazen speciální program, kde byly události zasazeny do kontextu, a to i v rámci diskuze. Závěrečná pokladová hra se nesla v duchu návratu do demokratické Evropy. Opravdu nebyla jednoduchá, ale v rámci možností ji
zvládli nakonec všichni.
Marek Šmerda – Smrk
O prázdninách jsem byla poprvé na skautském táboře u Bukovinky. Na tábor jsme jeli
na kole a trval dva týdny. Celotáborová hra byla na téma 100 let republiky. Vstávali jsme, až
když Smrk začal hrát na kytaru. Po rozcvičce byla snídaně, pak nástup a po nástupu začal
program. Celý tábor byl super!!! Nejvíc mě zničila pokladová hra. Už se těším na příští rok.
Určitě zase pojedu!!!
světluška Anežka Gillová
Skautský tábor je každý rok v červenci. Na tábor se jezdí na kole do Rakoveckého údolí.
Hrajeme různé zajímavé hry. Po příjezdu do tábora jsme se letos vrátili v čase o 100 let.
Chtěl bych poděkovat všem vedoucím za jejich čas a pěkných 14 dnů prázdnin.
vlče Marek Mikula
Na skautském táboře jsem byl podruhé. Téma tábora bylo 100 let Československa. Líbilo
se mi, že jsme spali v bunkru, který jsme si postavili na etapovce. Na táboře jsem složil
vlčácký slib.
vlče Jan Mikula
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
JAK ZJISTIT, ŽE VAŠE AUTO NENÍ V KONDICI?
I laik odhalí včas závadu u auta a může tak ušetřit nemalé peníze. Pokud totiž některé odhalíte příliš pozdě, spustí se řetězec dalších problémů.
Poslouchejte podvozek – zvýšenou hlučnost nebo přímo klepání od náprav při přejezdu nerovností mají nejen negativní vliv na jízdní vlastnosti, ale mohou také podstatně
prodloužit brzdnou dráhu vozidla. Když to opravíte zesílením autorádia, velmi pravděpodobně nadměrným namáháním zkrátíte životnost ostatních komponentů náprav a dojde
k jejich poškození. Takové auto se stává nestabilním, nedrží přímý směr a může se stát neovladatelným.
Chvění volantu, které přichází od určité rychlosti za jízdy, mají obvykle na svědomí nevyvážená nebo poškozená kola. Pokud však dochází k chvění volantu při brzdění, bude
pravděpodobně závada na brzdové soustavě.
Hučení od kola – může znamenat poškozenou pneumatiku, ale také opotřebené ložisko.
Dvouhmotový setrvačník – jeho vada se projeví tím, že má nepravidelný volnoběh
a od motoru se ozývá klepání či ševelení, které může po sešlápnutí spojky zmizet nebo
změnit zvuk.
Motor – je uložený na silentblocích, které mají svou životnost. Pokud jsou potrhané, dochází ke zvýšenému přenosu vibrací na karoserii. Závada se projeví, když při přibrzďování
v nízké rychlosti, případně přibrzďování a současném zatáčení pocítíte znatelně zvýšené
vibrace. V tomto případě si nechte překontrolovat uchycení motoru.
Samotný start musí proběhnout na ťuknutí, v případě dieselu po prvním nažhavení. Pokud je třeba žhavit vícekrát, jsou opotřebené žhavicí svíčky. Stává-li se, že diesel nastartuje
za studena bez potíží, ale za tepla už nechce startovat, může být problém v elektronické
soustavě, ale i v palivové.
Pískání a ševelení motoru – pokud se tak děje po nastartování či přidání plynu, hledejte
problém v poškozeném řemenu. Pravidelný ševelivý zvuk při volnoběžných otáčkách nejčastěji ukazuje na vadnou kladku řemene nebo ložisko alternátoru. To je třeba včas řešit,
protože v případě poškození řemene může dojít i k poškození motoru.
Levné díly se prodraží – mechanici se také velmi často setkávají s nadměrným opotřebením náhradních dílů, popř. krátkou životností – což připisují stále rozšířenějšímu používání
levných nekvalitních náhradních dílů. Jejich životnost je totiž často výrazně kratší z důvodu
používání druhořadých materiálů při výrobě, nebo i jinému konstrukčnímu řešení (neoriginální výfuk bývá zpravidla 1–2plášťový, kdežto originální je 3–4plášťový, tudíž daleko
lépe odolává korozi). Na trhu se navíc objevují i falzifikáty originálních dílů, proto je určitá
ostražitost určitě na místě.
Příště poradíme, jak snížit spotřebu vozu.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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ŘÍJEN
4. 10. —
12. 10. —
15. 10. —
19. 10. —

Oslava jubilantů
Kácení máje
Den otevřených dveří v ZŠ Pozořice
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v serpentýnách od 8.00 do 14.00 hodin
19. 10. — Sběr železného šrotu
25. 10. — Lampiónový průvod

LISTOPAD
16. 11. — Večer Jen Tak

PROSINEC
7. 12. —
14. 12. —
24. 12. —
27. 12. —

Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční výtvarná dílna
Tradiční vánoční setkání u zvoničky
Vánoční nohejbalový turnaj
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LETNÍ TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ

25.–27. července 2019

NOHEJBALOVÝ TURNAJ VIN-ŠUM-KAP

LETNÍ RÁNO V ŠUMICÍCH

7. září 2019

