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Slovo starosty
 Josef Drápal

Vážení spoluobčané,
jsme na začátku letošních prázdninových měsíců a zároveň snad na konci
období mimořádných opatření způsobených celosvětovou pandemií. Nikdo z nás
podobnou situaci v takové míře nezažil,
všechna omezení znamenala dramatickou
změnu našich životů.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili do šití a distribuce roušek, všem kteří
jakkoliv pomáhali nebo svoji pomoc nabízeli a byli připraveni pomáhat. To je pro mě
velmi pozitivní zkušenost této doby, jsme
schopni být solidární, semknutí, nezištně
spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
Uplynulé složité období také zpomalilo
některé projekty. Začátkem června byla
zahájena s více jak měsíčním zpožděním
výstavba sběrného dvora. Zhotovitel,
společnost Swietelsky nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu z 5 zúčastněných
firem. Na realizaci jsme získali dotaci
ve výši 2 397 000 Kč z celkové vysoutěžené ceny 5 195 830 bez DPH. Stavba bude
dokončena v září.
V lokalitě Psénky bylo vybudováno
terénní schodiště a místo pro přecházení
u autobusové zastávky. Součástí stavby je
monolitické schodiště včetně zábradlí, odvodnění do dešťové kanalizace, nový stožár
veřejného osvětlení, terénní úpravy, snížení

chodníků v místě pro přecházení a potřebné dopravní značení. Celkové náklady jsou
ve výši 554 200 Kč bez DPH. Výstavbou
schodiště a místa pro přecházení se zkrátila
přístupová trasa pro pěší k autobusové zastávce Psénky a zvýšila bezpečnost chodců
při přecházení krajské komunikace.
Na dětském hřišti u základní školy
jsou vyměněny hrací prvky. Původní již
vykazovaly opotřebení a nutné každoroční
opravy. Součástí dodávky je i naučná tabule s vyobrazením 12 nejčastějších odpadků a popisem doby rozložení v přírodě.
Podpoří u dětí vnímání třídění odpadů
a jejich recyklaci. Zakázku vysoutěžila
firma Tewiko systems s celkovou cenou
za dílo ve výši 293 861 Kč. Dotaci z MMR
jsme získali ve výši 205 000 Kč.
Hřiště Pod lesem ožilo v sobotu 13. 6.
prvním letošním nohejbalovým turnajem po dlouhé době, kdy nebylo možné
sportovní akce pořádat. Zúčastnilo se osm
mužstev z Viničných Šumic a okolních
obcí. Není důležité, kdo zvítězil, všichni
nohejbalisti i fanoušci si užívali sportovní
náladu a možnost společného setkání.
Přál bych si, abychom se mohli společně setkávat na sportovních a kulturních
akcích, v restauracích i u táboráků už jen
bez omezení. A nejen o prázdninách.
Přeji Vám všem krásné léto.
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Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Viničné Šumice
2/2020 ze dne 20. 5. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 směnnou smlouvu na pozemek p. č.
1965/9 o výměře 106 m2 ve vlastnictví
p. P. K., jako prvního směnitele, a na pozemek p. č. 262/20 o výměře 118 m2
ve vlastnictví Obce Viničné Šumice, jako
druhého směnitele;
 zveřejnění záměru prodeje části obecního
pozemku p. č. 1621/6 o výměře 17 m2
v k. ú. Viničné Šumice;
 Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 8800083652_2/VB/P na obecních
pozemcích p. č. 1221/22 a p. č. 1684/37
v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění
plynárenského zařízení „Přeložka NTL
plynovodní přípojky pro pekárnu na pozemku p. č. 1143/1 v k. ú. Viničné Šumice:
8800083652“ mezi obcí Viničné Šumice,
jako povinným, a GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, jako
oprávněným;
 zpracování změny č. I ÚP Viničné Šumice
postupem dle ustanovení § 47 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
(stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“);
 starostu obce p. Josefa Drápala dle § 6
odst. 5 písm. f) a § 47 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, aby spolupracoval jako
určený zastupitel s pořizovatelem při
projednávání a tvorbě územně plánovací
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dokumentace obce;
 k upní smlouvu na pozemek p. č. 1116/3
o výměře 54 m2 v k. ú. Vin. Šumice mezi
panem MUDr. D. Ch., jako prodávajícím,
a obcí Vin. Šumice, jako kupující;
 z áměr obce o zemědělském pachtu na pozemky ve vlastnictví obce Viničné Šumice
v k. ú. Kovalovice;
 z áměr obce o zemědělském pachtu,
na pozemky ve vlastnictví obce Viničné
Šumice v k.ú. Viničné Šumice;
u
 zavření veřejnoprávní smlouvy ze
dne 20. 5. 2020 o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Obcí Vin. Šumice a Městem
Šlapanice;
D
 ohodu o investičním příspěvku na realizaci stavby a majetkovém vypořádání
– „Viničné Šumice, lokalita Honce –
vodovodní řad“ mezi Obcí Viničné Šumice
a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9,
664 51 Šlapanice;
S
 mlouvu o dílo č. 2942020 pro „Vypracování projektové dokumentace ve stupni
pro stavební povolení a pro provedení
stavby pro výstavbu mateřské školy v obci
Viničné Šumice“ mezi Obcí Viničné Šumice, jako objednatelem, a stavební firmou
BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423/47,
683 01 Rousínov, jako zhotovitelem;
S
 mlouvu o dílo pro „Výstavbu sběrného
střediska odpadů v obci Viničné Šumice“
mezi Obcí Viničné Šumice, jako objedna-
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vatelem, a stavební firmou SWIETELSKY
stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno,
jako zhotovitelem;
 Smlouvu o přeložce zařízení distribuční
soustavy č. 9090004426 pro „Novostavbu mateřské školy“ mezi Obcí Vin. Šumice, jako žadatelem, a E.ON Distribuce
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, jako provozovatelem;
 Smlouvu o spolupráci a financování projektu „Stavba integrované sítě bezpečných cyklostezek na Šlapanicku: etapa
Pozořicko“ mezi Dobrovolným svazkem
obcí Šlapanicko, se sídlem MěÚ Šlapanice,
Opuštěná 2, 65670 Brno, jako Svazek,
a Obcí Viničné Šumice, jako Obec;
 Smlouvu o souhlasu k umístění a provedení stavebního záměru „III/3834 Vin.
Šumice – Pozořice, most 3834-1“ mezi
Obcí Vin. Šumice a Správou a údržbou
silnic JMK, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno;
 kupní smlouvu na část pozemku p. č.
1227/35 o výměře 101 m2 v k. ú. Viničné Šumice za dohodnutou celkovou
cenu ve výši 2 020 Kč mezi obcí Viničné
Šumice, jako kupující, a paní V. M., jako
prodávající;
 inventarizační zprávu obce Viničné Šumice za rok 2019;
 řádnou účetní závěrku obce Viničné
Šumice za rok 2019;
 řádnou účetní závěrku Základní školy
a Mateřské školy Viničné Šumice, okres
Brno-venkov, příspěvkové organizace
za rok 2019;
 převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ

a MŠ Viničné Šumice za rok 2019 ve výši
896,66 Kč do rezervního fondu organizace;
 poskytnutí příspěvku pro SDH Viničné
Šumice ve výši 10 000 Kč;
 veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
dotace pro SDH Viničné Šumice;
 rozpočtové opatření č. 3/2020.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 zahrnout do změny č. I ÚP Viničné Šumice
požadavek na rozšíření ploch smíšených
obytných na části pozemků p. č. 275/1,
277/1, 286, 287, 289, 290, 292, 295, 296;
 zahrnout do změny č. I ÚP Viničné Šumice
požadavek na rozšíření ploch výrobních
na části pozemků p. č. 1153/1, 1156/1,
1158/1, 1161/3 a 1153/3.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 starostu obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy o výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 výpověď veřejnoprávní smlouvy ze dne
14. 3. 2018 o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
mezi Obcí Viničné Šumice a Městem
Šlapanice;
 jednání o uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1260/2 pro výstavbu čerpací
stanice splaškové kanalizace Vítovská;
 protokol z finanční kontroly a kontroly
hospodaření u příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Viničné Šumice za rok 2019;
 rozpočtové opatření č. 2/2020 v kompetenci starosty.
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Pozor na elektrošmejdy!
Vážení občané,
obecní úřad upozorňuje, že se po naší obci
i po okolních obcích pohybují ve zvýšení
míře tzv. elektrošmejdi, nerespektují
zákaz podomního prodeje zboží a služeb,
jsou neodbytní a velice nátlakoví.
Představí se jako kontrola nebo nabízejí
levnější energie, někdy vyžadují souhlas

po telefonu v monitorovaném hovoru.
Zaštiťují se různými dokumenty, ale
jejich úmysl je jen pokuta a zisk do jejich
vlastních kapes, obtěžují starší lidi.
Prosíme, dbejte zvýšené ostražitosti a pokud někoho takového uvidíte,
kontaktujte starostu obce nebo rovnou
policii.

OBEC VINIČNÉ ŠUMICE VYHLAŠUJE

Výběrové řízení na pracovní pozici
obecní zaměstnanec
 Josef Drápal, starosta obce

Místo výkonu práce: Viničné Šumice
Hlavní náplň činnosti:
• provádění údržby a oprav majetku obce
• údržba veřejných prostranství, zeleně
a zařízení obce
• obsluha komunální techniky v majetku
obce
• zimní údržba chodníků a komunikací
Kvalifikační a další požadavky:
• věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, státní občanství ČR,
u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR
• vzdělání střední s výučním listem
• praxe v technických oborech výhodou
• řidičské oprávnění skupiny B
• samostatnost, důslednost,
časová flexibilita
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Pracovní podmínky:
• platové zařazení v 5. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy
• plný pracovní úvazek
• předpokládaný nástup dohodou
• pracovní poměr na dobu neurčitou
se zkušební dobou na 3 měsíce
• 5 týdnů dovolené
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete
nejpozději do 17. července 2020 strukturovaný životopis elektronicky, v listinné
podobě nebo doručte osobně na adresu:
Obecní úřad Viničné Šumice
664 06 Viničné Šumice 23
E-mail: obec@vinicne-sumice.cz
Tel.: 724 186 160, 544 250 931

OBEC

Na Slavkovsku připravují
projekt pro podnikatele
MAS Slavkovské bojiště připravuje projekt
na podporu začínajících a stávajících
podnikatelů. Vyzývá proto všechny, kteří
podnikají nebo by rádi začali, aby zasílali
své návrhy toho, co by jim jejich situaci
nejvíce usnadnilo.

jako je například Slavkovské tržiště –
www.slavkovsketrziste.cz, které vzniklo
s cílem sdružit podnikatelské subjekty,
pomoci jim s propagací a dostat tak
jejich aktuální nabídku produktů a služeb
do povědomí široké veřejnosti.

Co je MAS?

Nyní by MAS potřebovala vědět přímo
od potenciálních nebo stávajících
podnikatelů na svém území, co nejvíce
by kromě reklamy ocenili. Podle přijatých
návrhů se potom vypracuje takový projekt,
který pomůže co nejvíce lidem. Pomohlo
by vám například marketingové školení?
Nebo byste pro start svého podnikání
ocenili spíše daňové poradenství?
Jakékoliv vlastní návrhy projektu zasílejte
na e-mail: tomanova@slavkovskebojiste.cz
nebo volejte na tel.: 604 318 732.

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště zahrnuje území 45 obcí a je
na politickém rozhodování nezávislým
společenstvím občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské
sféry a veřejné správy (obcí, svazků
obcí a institucí veřejného moci), které
spolupracuje na rozvoji venkova,
zemědělství a získávání finanční podpory
z EU a z národních programů.

Co můžete navrhnout?

MAS Slavkovské bojiště pomáhá lidem se
získáním finanční podpory a zároveň se
snaží pomáhat realizací vlastních projektů

Dotační tituly prostřednictvím místní
akční skupiny MAS Slavkovské bojiště:
www.slavkovskebojiste.cz
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Základní škola
Stonožka nebo mnohonožka?
 Hana Kleisová

Při pobytu v Soběšicích v ekologickém
centru Jezírko jsme zkoumali nejrozmanitější bezobratlé živočichy, kteří žijí v lesní
půdě ve svrchní vrstvě. Lesní terén nám
nabídl mnoho badatelských stanovišť,
kde jsme mohli pozorovat, třídit a propojovat různé znalosti. Zodpověděli jsme
si na otázky, jak bezobratlí a mikroorganismy prospívají koloběhu života, jakou
důležitou funkci má les na planetě Zemi.
Zástupci mikrosvěta nejsou žádní „velikáni“, k průzkumu jsme používali mnoho
nástrojů od drobných propriet až po mikroskopy, k identifikaci pak zoologické
a botanické klíče, atlasy.
Jako bonus jsme si užívali krásného
počasí, pohybovali se stále v terénu, hráli
v lese didaktické aktivity a pohybové hry,

  Výukový pobyt na Jezírku
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u kterých záleželo na vzájemné podpoře
a spolupráci. Bez pochyb jsme se shodli, že pobyt v lese nám velmi prospívá
po všech stránkách a že je to učebnice
plná záhad, pohyblivých obrázků a stálých
změn.
Nejsme žádní začátečníci, i letos se
nám podařilo v projektu „Les ve škole“ pod
vzdělávacím centrem Tereza získat certifikát „Lesní třídy“ a jsme patroni 10 m2
Nového Pralesa na Ještědském hřebeni.

Zprávy ze školy
 Olga Růžičková

Od posledních „zpráv ze školy“ v minulém
čísle zpravodaje se mnoho akcí neuskutečnilo, protože mimořádným opatřením
vlády ČR byla od 11. března škola uzavřena. Měli jsme v plánu školu v přírodě pro

ŠKOLA

 Pátá třída se loučí
třeťáky a páťáky, dopravní výchovu pro
čtvrťáky, kurzy plavání, výlet do Permonia,
do Rosic na zámek, těšili jsme se na zápis
do první třídy se zvířátky, na školní akademii, návštěvu divadel, Noc s Andersenem
a na mnoho dalších aktivit a akcí. Hlavně
jsme ale měli v plánu pokračovat v naší
společné práci ve třídách ve vyučování.
Poslali jsme tedy děti domů se zadáním
práce na příští dny a věřili, že za týden či
dva se znovu setkáme. Mnoho z nás ani
nenapadlo, že se ve škole potkáme až

za dva a půl měsíce, a to ještě s mnohými
omezeními.
Bylo jasné, že se velká část odpovědnosti za vzdělávání dětí přesune na rodiče.
Rozběhla se komunikace, vysvětlování
a odpovídání na dotazy rodičů k výuce
převážně elektronickou poštou. Začal fungovat emailový kontakt přes rodiče dětí,
přes zprávy na webových stránkách školy,
někde přes telefon, později online výuka.
Rodičům byly zasílány úkoly, zadání, návody, připomínky. Rodiče trpělivě zasílali
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dětmi vypracované úkoly zpět, někdy se
využila „krabice“ na úkoly před školou,
jindy osobní „hygienické“ předání balíčku.
Potěšilo nás, když občas rodiče přidali
i fotografie, zaměstnanci školy a školky
natočili pro děti pozdravy a „poslali“ je
prostřednictvím odkazu na Youtube.
Všichni si museli zvyknout na jiný styl
práce, jiný systém zadávání a kontroly,
byla nutná podpora ze strany rodičů, bez
kterých by distanční výuka u tak malých
dětí, jako děti na 1. stupni základní školy
bezesporu jsou, nemohla probíhat. Učitelé
se setkávali online na telekonferenčních
poradách, připravovalo se online vyučování v aplikaci Microsoft Office Teams.
Na začátku dubna se podařilo rozjet
online výuku v aplikaci Teams pro žáky
4. a 5. ročníku, kde jsme předpokládali
nejlepší vybavení dětí (notebooky, chytré
telefony, tablety). Děti pracovaly se svými
třídními učiteli, s učiteli anglického jazyka
i s asistentkami. Zapojení nejstarších dětí
bylo stoprocentní! Dále následoval úspěšný pokus zapojení velké části prvňáčků
do online výuky a vytvoření účtů a zapojení většiny zbývajících dětí z nižších tříd.
I když i nadále pokračovalo zadávání práce
a posílání zpětné vazby pomocí emailové
komunikace, online výuka posunula distanční vzdělávání o kus kupředu a dětem
přinesla tolik chybějící kontakt se spolužáky i učiteli a možnost přímého prověření,
jak se nám práce z domu daří.
Na konci května jsme se mohli vrátit
do školy, ovšem za přísných opatření
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a omezujících nařízení. Některé děti
zůstaly doma na distanční výuce, přes sto
dětí se přihlásilo k dobrovolným aktivitám
ve škole. Snažili jsme se vrátit do normálu,
doladit s dětmi učivo, zkrátka znovu „být
spolu“. Organizace provozu v souladu
s hygienickými nařízeními pro nás nebyla
jednoduchá. Ne všichni učitelé se mohli
vrátit, ne všechny děti spolu mohly zůstat
ve svojí třídě a se svojí paní učitelkou, ne
všem jsme mohli vyhovět s umístěním
do odpoledních skupin, ne všem jsme
mohli uvařit oběd (místo oběda byl dětem
odcházejícím v poledne domů nabídnutý
obědový balíček).
Nyní se už těšíme na nový školní rok, až
zase budeme moct bez omezení společně
pracovat.
Ráda bych poděkovala svým kolegyním
za vedení dětí na dálku, za dovednost,
kterou vás nikdo na žádné fakultě nenaučí,
která se musí zažít, kterou se musíte
naučit zvládnout, takříkajíc „za pochodu“,
mnohdy s omezením kvůli výkonnosti
počítače nebo rychlosti internetu.
Komu patří obrovský dík, jste, vážení rodiče, vy. Bez vás by naše „dálkové
spojení“ s dětmi nefungovalo. Věřím, že už
si můžete oddechnout, vaše nečekaná role
domácích učitelů skončila.
Vážení čtenáři,
za všechny zaměstnance školy vám přeji
příjemnou dovolenou, dětem slunečné
a bezstarostné prázdniny a v září zase
na shledanou.

ŠKOLA

Mateřská škola
Slavnostní rozloučení
s mateřskou školou
Pasování školáků proběhlo v letošním
školním roce 11. června 2020 tentokrát
na zahradě mateřské školy. Sešly se zde
děti, které půjdou po prázdninách do 1.
třídy základní školy. Doprovodili je jejich
rodiče i někteří prarodiče. Paní Zdeňka
Holubová za SPOZ představila všech 13
budoucích školáků. Potom děti všem
předvedly, co se na slavnostní pasování

naučily. Zarecitovaly básničky o abecedě
a zazpívaly písničku Malé kotě. Poté pan
starosta naší obce Josef Drápal pasoval
děti šavlí na školáky. Paní učitelky jim
předaly medaili školáka, knížku, vysvědčení, papírové hodiny a také drobnou
sladkost. Děti všem předvedly své nové
školní tašky a na závěr celého pasování
bylo pro ně připraveno sladké a osvěžující překvapení. Přejeme dětem, ať se jim
v 1. třídě daří!
 Lenka Šafaříková

 Pasování školáků – přípravná třída
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K tradičnímu rozloučení
předškoláků s mateřskou školou se letos
přidaly i děti z přípravné
třídy. Protože ukázaly,
že celý rok pilně pracovaly a na první třídu
jsou opravdu připraveni,
pasoval je pan starosta
na budoucí prvňáčky. Radost dětem udělaly i drobné dárečky a zmrzlinové
osvěžení. Věříme, že naši
malí školáci půjdou v září
do první třídy s úsměvem
na tváři. Už totiž ví, jak to
ve škole chodí, a že učení
může být velká zábava.
 Lenka Soukupová

Když nejsou děti
ve školce
Ano, prožily jsme před nedávnem situaci, kdy děti
nebyly ve školce a nebyly
přitom prázdniny. Tak co
dělají paní učitelky, když
nejsou děti ve školce?
Připravují pro děti
 Pasování školáků
na stránky školy témata a výzvy, komunikují
Ve školce se malovala chodba, šatna,
s dětmi a rodiči pomocí mejlu, zakládají
šatna učitelek a kabinet. Vše se uklízelo,
na stránky školy fotografie od dětí.
aby byla školka připravená na návrat dětí.
Snažily jsme se, aby okolí školy i školka
A dočkaly jsme se, ve školce opět zní
byly v pořádku. Zdobila se okna, udržovala
štěbetání dětí.
se předzahrádka.
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 Oslava Dne dětí

Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky
Bohužel některé projekty a objednané
aktivity, divadla, návštěvy přírodovědných
center se zrušily, ale cvičení se zvířátky
jsme mohli dokončit.
Děti, které chodí do školky, začaly opět
se sportovními aktivitami. Splnili jsme
úkoly a děti si plně zaslouží diplom a me-

daili. Děti doma čeká poslední úkol, který
mají plnit s rodiči. Tak směle do toho!
 Jana Vlčková

Tak a tečka nakonec?!
Snad přání krásných, slunečných prázdnin prožitých ve zdraví a v září se na vás
budeme těšit!
 Kolektiv zaměstnanců MŠ
2/2020 | 11
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Koronavirus
Vážení občané,
děkujeme Vám za zodpovědný přístup
a dodržování všech opatření nouzového
stavu, zavedených k omezení šíření nákazy. Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili
a nezištně pomohli se zajištěním ochranných prostředků pro své spoluobčany.

Ukázali jste, že vzájemnost a spojenectví
stále jsou krásné lidské vlastnosti!
Děkujeme!
Prosíme, dodržujte i nadále
základní hygienické návyky.

Poděkování za pomoc
 Linda Horáková

Ráda bych vyjádřila veliké díky všem našim
občanům, kteří se zapojili a nabídli svou
pomoc během koronavirové pandemie.
Poté, co jsem zjistila, že roušky budou
potřeba a nejsou k sehnání, jsem vytáhla plátna ze své šicí zásoby a ušila jsem
první roušky. Nabídka roušek zdarma se
po sociální síti rychle rozšířila a poptávka
byla veliká. Nejsem profesionál, ale mým
koníčkem je šití dětského oblečení na mé
dvě děti, takže mam dobrou zásobu látek
i stroje k tomu určené. Co mi však vždy
chybí, je čas, jelikož mám stále v povinnosti především starost o svoje malé děti. Šila
jsem tedy v noci a v odpoledním spánku
dětí. A tehdy jste se mi sami začali ozývat
s nabídkou pomoci. Přinesli jste svoje látky
ke stříhání, gumičky a další materiál k šití.
Roušky podle vzoru stříhali muži i ženy,
mnozí z vás se přidali se šitím roušek, další
pomáhali navlékat gumičky a distribuovat
roušky potřebným. Dále nám majitelé 3D
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tiskáren vytiskli zakladače šikmého proužku, který šičkám velice pomohl při tvorbě
stahovacích proužků. Spoustu dobrých
lidí mně i ostatním, kdo šili, pomohli pro
udržení fyzické a psychické formy malým
proviantem či vřelým slovem díků. Pomohli
jste tím, že jste ušili roušky pro své okolí,
sousedy, pro potřebné v první linii, pro
záchranné složky. Pomohli jste i tím, že
jste nabídli pomoc seniorům s dovozem
nákupu. Pomohli nám tatínci, když hlídali
děti během šití. Pomohli jsme si navzájem
svou empatií a ohleduplností.
Přestože si kolikrát mezigeneračně
nemusíme rozumět a nemáme společné
zájmy, vzniklá situace kolem Covidu nás
spojila a táhli jsme za jeden provaz. Mladá
generace sice nezažila válečné útrapy,
tímto mi však dokázala, že stále máme
dobro a hrdinství v krvi.
DÍKY VÁM

TÉMA

KOMENTÁŘ:

Koronavirová krize odchází, je
načase se začít chovat zodpovědně
 Ing. arch. Jaroslav Klaška

Pandemie koronaviru zvolna ustupuje
a svět se pomalu začíná vracet do stavu
před ní. Nad ekonomikou a jejími obzory
se postupně „zvedá mlha“. A my náhle
vidíme, co všechno se stalo a jak silná
ekonomická krize přichází. Umíme se s ní
vyrovnat? Jistěže ano, jen je třeba se chovat zodpovědně, využít nabízenou pomoc
a neobjevovat znovu již dávno objevené.
O tom, že si velikost rány ještě nedávno uvědomoval málokdo, svědčí rozdílný přístup České národní banky (ČNB)
a Ministerstva financí (MF). Ministryně
financí Alena Schillerová počátkem března
tvrdila, že deficit bude podle tehdejšího
státního rozpočtu činit 40 miliard korun.
Ale na začátku dubna si šla do sněmovny
pro povolení schodku 200 miliard a koncem téhož měsíce pro jeho zvýšení na 300
miliard. A dnes hovoří rektorka Mendelovy
univerzity a uznávaná ekonomka profesorka Danuše Nerudová dokonce o deficitu
500 miliard korun.
To ČNB hned na začátku krize snížila
základní repo sazbu z 2,25 na 1 procento a guvernér Jiří Rusnok hned hovořil
o velké krizi. Pro jistotu byla základní repo
sazba snížena začátkem května na 0,25 %
a došlo ke zmírnění podmínek bankám pro
poskytování hypoték. ČNB poznamenala,
že hlavní nástroje na podporu ekonomiky

má v rukou stát. A koncem května zveřejnila tři možné scénáře dopadů koronakrize
na ekonomiku: optimistický, realistický a co
bude, pokud přijde druhá vlna epidemie.
O očekávané hloubce krize svědčí také
opatření USA, které podpoří ekonomiku
2 biliony USD, a Evropské unie, jež přichází
s nabídkou 750 miliard Euro pro členské
státy navíc.
Osobně souhlasím s profesorkou Nerudovou v tom, že rána bude velká a deficit
státního rozpočtu nevídaný. Uvažujme:
vinou hibernace ekonomiky po dobu dvou
a půl měsíce může být jen daňový propad
až 300 miliard korun. K tomu epidemiologická opatření, nákupy zdravotnického
materiálu, ochranných pomůcek a finanční
podpora nemocnic (cca 50 mld. korun),
„první pomoc“ ekonomice, zaměstnancům
i zaměstnavatelům (ošetřovné, kurzarbeit,
kompenzační příspěvek, Covid I. a II. –
zhruba dalších 50 miliard) a pak systémová
podpora rozjezdu ekonomiky a investic
(další stovky miliard). Dohromady zcela
reálně půl bilionu korun. K tomu pro příští
rok avizuje MF už teď schodek státního
rozpočtu ve výši 300 miliard. Úspory?
Žádné. Navíc vláda nesmyslně podvazuje
obce, města a kraje, když nechá částečně
kompenzační bonusy pro podnikatele
hradit z jejich peněz, které měly správ2/2020 | 13
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ně sloužit na obecní a krajské investice
a pomáhat tak ekonomice. A to jen proto,
že premiéru Andreji Babišovi byla dlouho
trnem v oku finanční rezerva na obecních
účtech. Hlavně, že ministryně Schillerová
až dosud tvrdila, že veřejné rozpočty jsou
přebytkové. Tak teď už opravdu nebudou.
Nyní se ukazuje síla myšlenky proticyklického konceptu ekonomiky, onoho biblického rčení: v dobách dobrých
ukládat přebytky do stodol a v dobách
zlých přebytky ze stodol využít. Bohužel
česká ekonomická praxe je přesně opačná
a ryze procyklická. V dobách zlých jsme
ekonomiku podvazovali škrty a dnes ji
komplikovaně a pozdě podporujeme.
A naopak v dobách dobrých je k vidění
„přikládání pod kotel, který pak místo teplé
vody vaří páru“. Úplně jinak na to šla vláda
v Německu: za minulé krize podpůrnými
programy (kurzarbeit a šrotovné) ekonomiku podporovala a v dobách konjunktury
nasadila přebytkové rozpočty a šetřila.
Nyní má k dispozici slušnou rezervu, kterou
může ekonomiku ihned podpořit. Ale jak
říká německý ministr financí, není německá
ekonomika, je jen evropská. To je však zcela
jiná úroveň uvažování než v Praze.
Co s tím? Zkusme se chovat proticyklicky, tedy podporovat ekonomiku když to
potřebuje, což je dnes, ale ne komplikovaně
a pozdě, zato jednoduše a rychle, s následnou kontrolou – tu ale zatím stát neumí.
A až přijdou doby dobré, naopak pojďme
do přebytkových rozpočtů a buď snižujme
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zadlužení, nebo střádejme na další zlé časy,
případně kombinujme oboje. To absolutní
minimum, co by pak měl stát udělat, je
rozpočet alespoň vyrovnat a nedělat další
dluhy, zvlášť když to není zapotřebí.
Co dělat dnes? Přicházejí doby zlé, tedy
je zapotřebí ekonomiku podpořit. Jednak
vhodnými podpůrnými opatřeními, jako
jsou kurzarbeit proti nezaměstnanosti,
daňové úlevy, urychlení investic a alokace
dostatečných peněz na ně, program dotací
a zejména výhodných půjček na rozjezd
ekonomiky a nové udržitelné podnikatelské
projekty. Bude to stát hodně peněz. Zaplať
Pánbůh, že EU má pro Česko 19,2 miliardy
Euro, tedy asi 500 miliard korun. S jejich
pomocí bychom se dostali z nejhoršího.
Proto kritika vyřčená premiérem Babišem,
že EU trestá úspěšné a zodpovědné, je zde
zarážející. Mírně, ale jasně to komentovala
předsedkyně Evropské komise Ursula von
der Leyen, když řekla, že to není český
úspěch, ale úspěch společného jednotného trhu, na kterém platí i solidarita. Má
pravdu. Bez volného bezcelního exportu
do zemí EU (84 % celkového exportu)
bychom byli na jiných číslech HDP i nezaměstnanosti. A mimochodem: podle
ekonomů získávají mezinárodní organizace,
jako je EU nebo Mezinárodní měnový fond,
ty nejlepší úvěrové podmínky, na které
samotné státy nedosáhnou. A s EU se bude
úvěr i jednodušeji splácet. K překonání hospodářské krize mnoho jiných cest nevede.
A lepší žádná.

FARNOST

Události ve farnosti aneb
duchovní okénko trochu netradičně

 P. Pavel Lacina, farář

Vymalovaný presbytář
pozořického kostela
Původně jsem chtěl opět napsat nějaké to
duchovní zamyšlení, jak už to tak obvykle
dělám. Jenomže vzápětí jsem si uvědomil,
že by bylo také určitě dobré informovat
všechny o tom, jak jsme teď za poslední
měsíc pohnuli s výmalbou kostela. A když
jsem si poskládal dohromady, co všechno

se vlastně v relativně krátkém čase událo,
pochopil jsem, že toto je duchovní okno
rovnou do nebe!
A tak poslyšte, co vám musím vyprávět!
Je za námi totiž první ze tří etap výmalby
interiéru našeho kostela. A jak to všechno
proběhlo? Snad každý ví, že na počátku
každého stavebního díla musí být pořádná
papírová předehra, zvláště když je stavba
památkově chráněná. Celé akci tedy
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nejprve předcházela asi půlroční administrativní schvalovací operace, jak už to
v dnešní době bývá. Ta v sobě zahrnovala
jednání s biskupstvím, se stavebním
úřadem, s památkáři, bylo třeba udělat
průzkumy sanační a restaurační, bylo
třeba skloubit termíny, výběr firmy a vše
pěkně zkoordinovat. Bylo potřeba si pěkně
počkat, ale pak už to šlo velmi rychle.
V úterý 12. května v dopoledních hodinách naběhla početná skupina ochotných
mužů do určeného prostoru, aby se vše
na malování připravilo. Nejsvětější svátost
byla přemístěna na boční oltář, kde bývá
o Vánocích Betlém. Bylo třeba sundat ze
zdí obrazy a plastiky, vypojit lampy podél
stěn, odnést oltář, starými koberci zakrýt
podlahu, uklidit od svatostánku anděly
na bezpečné místo a ten zakrýt igelitem.
Svatí biskupové vedle oltářního obrazu
byli na čas zproštěni svých pastýřských
berel, ale mitry jsme jich nechali . Hned
na druhý den se začalo navážet a stavět
lešení – podél stěn až po klenby, kde byla
vytvořená vodorovná plošina. Z ní ještě
bylo potřeba vztyčit plošinu menší – pohyblivou, aby se dalo dostat až ke stropu.
A pak už mohli nastoupit malíři. Pracovali
pilně každý pracovní den a dílo jim šlo
pěkně od ruky. Co se týče barevnosti, tak
po dohodě s památkáři a na základě stratigrafického průzkumu, také po vyslechnutí
pamětníků a názorů členů farní rady jsme
dospěli k výsledku, který už nyní můžete
vidět na vlastní oči nebo alespoň na fotce.
Rozhodli jsme se pro změnu „perspektivy“, tedy že barvy budou naopak, než
byly dosud. A také jemnější. Aktivní prvky
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(sloupy a římsy) jsou tedy barevné – jemně
žluté – barva byla zvolena tak, aby ladila
s pískovcem soklů na sloupech. Pasivní
prvky (plochy stěn) nesou lomenou bílou,
která má smetanový nádech. Během
těchto prací se navíc po karanténní době
kostel opět otevřel, a tak bylo mnohdy náročné skloubit přibývající počet účastníků
bohoslužeb s velmi omezeným prostorem
– jak co do oprav, tak co do dodržování
i nadále trvajících bezpečnostních opatření (rozestupy, roušky, dezinfekce). Před
každou bohoslužbou bylo třeba uklidit. Ale
díky neuvěřitelnému nasazení ochotných
žen jsme mohli fungovat i za provozu.

FARNOST

Malíři v rámci této etapy zvládli vymalovat
ještě tzv. levou boční kapli, tedy prostor
vlevo uprostřed kostela (naproti Betlému).
Během malování byla také shozena stará
vlhká omítka v celé zadní časti kostela,
aby stěny mohly dýchat a prosychat čekajíce také na omítnutí a vymalování v další
etapě. Při těchto pracích bylo třeba vyřešit
i další elektrikářské práce. Ještě v sobotu
6. června ráno byl kostel totálním staveništěm a to natolik, že v předchozí den večer
jsme museli mít mši svatou na dělnickém
domě. Ale během sobotního dne přišla
doslova kupa ochotných lidí všech generací: uklízet, vynášet, klepat (koberce),
vysávat, zavěšovat, montovat, čistit, stírat
a já už nevím, co ještě… Byla to doslova
mravenčí práce. Ne co do „titernosti“, ale
co do kvantity, kvality a rychlosti. Prostě
neuvěřitelné! Večer v 17,15 se už slavila
mše sv. v prostoru, který jako by tak vypadal od vždycky. Ano, všechno bylo tak,
jak dřív, až na jednu „drobnost“: novotou
zářící presbytář! Všechno jsme tedy zvládli
a přečkali, první etapa za necelých 400 tis.
Kč je za námi!
Chtěl bych z celého srdce poděkovat
všem, kteří se na tomto krásném díle
zasloužili! Jsou to nejen ti, kteří jakkoliv
přiložili – třeba i jen na chvíli – ruku k dílu,
ale také všichni, kteří ze svých prostředků
finančně přispěli. Mnozí nás provázeli
také svou modlitbou a vyprošovali Boží
požehnání pro celé dílo. Děkuji na tomto
místě všem zastupitelstvům obcí naší
farnosti, že nám přispěli dotací nebo
darem. Ale je třeba velmi mnoho poděkovat i konkrétním jednotlivcům, kteří

si celé toto dílo vzali na starost a obětovali mu velký kus svého času, námahy,
pečlivé důslednosti a jistě i nervů! Bez
nich by to takto neproběhlo. Na prvním
místě děkuji Ivoši Sukovatému, který byl
vlastně takovým hlavním manažerem
a koordinátorem celé akce. S podobným
nasazením se obětovala Lidka Šmerdová,
která si vzala za své úklidovou sekci a také
otevírání a zavírání kostela. Jak už bylo
zmíněno, muselo se nějaký čas uklízet
každý den před bohoslužbou, protože
se asi dva týdny překrývala dvě období:
plné malování a možnost už jít do kostela
alespoň ve všední den. A v kostele bylo
přitom na bohoslužbu vždy čisto! Dále
děkuji našim vrchním „osvětlovačům“
Pavlu Křížovi a Pavlu Ratajovi, kteří využili
postaveného lešení, aby doladili svit nově
namontovaných reflektorů. S tím byly
spojeny i další elektrikářské práce včetně
instalace mikrofonu na kůr a nové zapojení číselníku a telefonu.
Mnozí si už myslí, že je to opravdu
všechno. Není to všechno. Co se týče
malování, jsme ve třetině. 2. etapa je naplánována přibližně na období říjen–listopad, kdy se vymaluje střední část kostela.
A zadní část (vchody a kůr) nás čeká dle
plánu v období únor–březen 2021.
Vnímal jsem, že nás ve farnosti celá
tato akce povzbudila a při pomocných pracích (bourání, nošení, stavění, úklid, mytí
atd.) hodně propojila. Zapojily se opravdu
všechny generace. A tak jsme rádi, že se
pozořický dům Boží stále obnovuje a že
se tato obnova stala opět z velké části
viditelnou!
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A nyní krátký výhled do budoucna

 P. Pavel Lacina, farář

První svaté přijímání odloženo
Děti měly letos přistoupit poprvé ke svatému přijímání už v květnu, ale kvůli nouzovému stavu jsme to odložili až na podzim,
konkrétně na neděli 20. září. Dětí bude
letos celkem 32 (včetně holubických).

Farní den
13. 9. neděle
Zveme vás na farní zahradu už teď! Bude
jako vždy pestrý program, ale hlavně možnost se potkat! A taky nebude chybět něco
dobrého na zub a ještě lepšího na zapití! 

Pouť u sv. Anny v Hostěnicích
26. 7. neděle
Mše sv. od 15 hod. u kaple.

Udílení biřmování
3. 10. sobota
Biřmovanců máme aktuálně 40. Slavnost
biřmování bude v sobotu 3. 10. ve 14.30
hod. a přijede za námi pomocný biskup
brněnský Mons. Pavel Konzbul.

Pouť u jezerské zvoničky
2. 8. neděle
Mše sv. v 7.30 hod.

Pouť v Pozořicích
16. 8. neděle
Mše sv. 7.30, 9.15, 10.30.
Požehnání ve 14:30.

Hody v Sivicích
23. 8. neděle
Mše sv. v 7.30 na návsi.
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Pouť do Sloupa
10. 10. sobota

Hudební podvečer se sv. Cecílií
22. 11. neděle

Díky, že jste dočetli až sem! Přeji nám
všem krásné léto plné slunce i deště
(samozřejmě ve správném poměru),
definitivní překonání COVIDu, možnost se
někam podívat, upevnit rodinné a přátelské vztahy a hlavně se nevracet do starých
kolejí! Život nám vždy nabízí možnost se
posunout dál, tak toho využijme!

OBEC

Třešňová alej – pokračování
 Život v Šumicích

Na podzim tohoto roku máme v plánu dokončit výsadbu třešňové aleje
směrem na Rousínov. Počasí od jara
až doposud bylo velice příznivé, tak
se nám stromečky pěkně ujaly a zazelenaly. To je určitě dobře. Kromě
třešňové aleje chceme vysadit v naší
obci ještě lipovou alej, její rozsah
a místo pro výsadbu stromků je
prozatím v jednání.
Tímto myslíme i na naše včelky
a národní hrdost. Doufáme, že společně při výsadbě prožijeme pěkné
dopoledne a proto tímto zvu všechny nadšence a pomocníky, kterým
místo kde žijí za to stojí ,ke společné
práci. O termínu výsadby budeme
informovat na facebooku Život v Šumicích a webu obce Viničné Šumice.

Výzdoba u zvoničky a v serpentinách
 Petr Marek, zastupitel obce

Každý, kdo projíždí naší obcí, může vidět,
jak krásné, rozkvetlé a celoročně uklizené
je místo ve středu naší obce. Je to místo v
okolí zvonice a serpentýn, kde se opírá do
rozkvetlých koberců květin a zeleně sluníčko a tyčí se skalky. O celou tuto nádheru se stará paní Marie Zahradníková a paní

Anežka Drápalová. Chtěl bych jim jménem
obce poděkovat za jejich obětavou práci,
kterou zkrášlují a udržují naši obec. Děkuji
také každému, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na údržbě svého okolí, aby nám
všem se tu dobře žilo.
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SDH Viničné Šumice
 Václav Kovář

Milé čtenářky a čtenáři šumického zpravodaje, rozhodl jsem se napsat pár vět
o činnosti profesionálních i dobrovolných
hasičů v uplynulé době nouzového stavu.

Profesionální hasiči
Ocitli jsme se v situaci, která byla nová
pro nás všechny. Jak události posledních
měsíců proměnily službu profesionálních
hasičů? Velmi zásadně. Charakteristické
pro práci hasičů je, že musíme být schopní
pracovat v týmu lidí. V praxi to znamená
častou a intenzivní komunikaci nejen
u zásahu, ale i během běžného provozu
na stanici. To bylo velmi omezeno. Směny
hasičů byly ze třech směn rozděleny
na čtyři, abychom zvýšili schopnost zástupů v případě onemocnění hasiče. Běžně
se hasiči ráno střídají v 7:00 na společném
nástupu v garáži u techniky, předávají
si informace o uplynulé směně. V době
nouzového stavu byl zaveden systém
střídání tak, aby se hasiči ze střídajících
směn fyzicky nepotkali. Pokyny a úkoly si
předávali telefonicky nebo elektronicky.
Porady probíhaly jen formou videokonferencí. Tím vším jsme snižovali riziko
uvalení karantény na velký počet hasičů
v případě onemocnění někoho z nás.
Výkon požární prevence (kontroly a vyjadřování se ke stavební dokumentaci) jsme
omezili na nezbytné minimum. Prioritní
v danou chvíli bylo zachování schopnosti
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zasahovat u mimořádných událostí tak, jak
nám ukládá zákon, bez ohledu na vyhlášený nouzový stav. Zvýšená hygienická
opatření nemusím ani zmiňovat, ta byla
zavedena všude. Profesionální hasiči, kteří
jsou zároveň členy jednotek sboru dobrovolných hasičů, měli po dobu nouzového
stavu zakázán výkon této dobrovolnické
činnosti. Bylo to z důvodu zajištění akceschopnosti bezpečnostního sboru.
Po celou dobu nouzového stavu jsme
měli obavy, abychom byli schopni trvale
účinně zasahovat spolu s dobrovolnými
hasiči, zdravotnickou záchrannou službou,
policií České republiky a obecními policisty u všech událostí, kde nás bylo potřeba.
Riziko onemocnění někoho postupně
narůstalo, proto jsme se snažili být zodpovědní nejen v práci, ale i ve svém volnu,
abychom se navzájem neohrozili.
U zásahů jsme používali ochranné
prostředky preventivně, protože nikdy
nevíme, s kým přijdeme do kontaktu. Například 12. března 2020 zasahovali profesionální hasiči z Bučovic a Slavkova u Brna
u tragické dopravní nehody na silnici I/50
u Bučovic. V průběhu zásahu jsme získali
informaci, že je podezření na onemocnění
COVID-19 u jednoho z účastníků dopravní
nehody, který byl odvezen záchrannou
službou na hospitalizaci do vyškovské nemocnice. V tu chvíli jsme museli přistoupit
k důkladné dekontaminaci všech zasahujících na místě události, kteří byli v přímém
i nepřímém kontaktu s uvedenou osobou.
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Po celodenní nervozitě jsme s úlevou
vyslechli verdikt, že test byl negativní.
V soukromí jsou hasiči jako všichni ostatní.
Přirozeně mají strach o své blízké, zejména starší rodiče nebo prarodiče, ale také
o pracovníky ve zdravotnictví a sociálních
službách.
Na uplynulé době nouzového stavu
spatřuji také pozitivní stránky. Z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR
a celkově krizového řízení státu nás tato
situace jistě posune k ještě lepší připravenosti k řešení složitých událostí v budoucnosti. I když jsme se v naší moderní
historii doposud nepotýkali s pandemií,
dovolím si analogický příměr s jinými
událostmi, které nás v minulosti výrazně
prověřily a donutily nás k zásadním změnám. Byly to povodně v letech 1997, 2002
a 2006, likvidace nákazy ptačí chřipky
v letech 2007, 2009, 2017. Typické bylo, že
při prvním výskytu těchto událostí jsme
museli často velmi improvizovat, hledali
jsme řešení až na místě samém, neměli
jsme odpovídající technické prostředky,
vhodné ochranné oděvy, vhodně nastavené systémy krizového řízení. Při opakování
událostí jsme již měli nové právní předpisy, praktické zkušenosti, vhodné technické
prostředky a nacvičené postupy, které se

osvědčily a fungují dodnes. Jsem přesvědčený, že nás čeká to samé i v případě
současné pandemie.
V průběhu nouzového stavu jsme
všichni viděli každý den, nejen v médiích, ale i v našem blízkém okolí, jak jsme
se semkli a byli připraveni a ochotni si
pomáhat navzájem i těm nejohroženějším.
Moc nás těší, že hasiče na našich stanicích
nezištně podpořila nejen města a obce,
ale také občané nebo firmy. Měli jsme
tak brzy k dispozici průmyslové i ručně
šité bavlněné roušky, někde nám zajistili
dovoz obědů zdarma, jindy nás potěšilo
zajištění pitného režimu limonádami,
doplnění vitamínů dodávkou čerstvého
ovoce nebo něco dobrého k zakousnutí.
Obzvláště rád chci poděkovat paní Lindě
Horákové a kolektivu švadlen z Viničných
Šumic za bezplatné šití roušek, která mj.
zásobila i profesionální hasiče na stanici
ve Vyškově.

Dobrovolní hasiči
Z rozhodnutí krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje nebyli dobrovolní hasiči nasazováni
u případů souvisejících přímo s pandemií.
Vedly k tomu následující důvody. Nevystavovat dobrovolné hasiče neúměrnému
riziku nakažení. Dále potřeba mít zálohu
pro řešení běžných událostí. V naší jednotce dočasně převzal velení Lukáš Řiháček,
jelikož jsem se plně věnoval úkolům
na územním odboru Vyškov. Jednotka si
po domluvě se starostou obce pořídila
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zásobu desinfekce na ruce a také na případnou desinfekci zásahových vozidel.
Jednotka nabídla starostovi obce pomoc
ve formě rozvozu ochranných pomůcek,
případně obědů, nákupů atp. novým dopravním automobilem. V době nouzového
stavu se přerušil veškerý výcvik a členové
jednotky se starali o techniku individuálně
tak, aby se jich mnoho nepotkalo naráz
ve zbrojnici. V tomto období jsme nemuseli řešit žádnou událost, přesto jsme se
na žádost starosty obce zapojili do úklidu
neplánovaně vysypaného komunálního
odpadu u památníku padlých občanů
ve světových válkách.
S velkou úlevou a radostí jsme se
začali opět scházet po 17. květnu, kdy byl
ukončen nouzový stav. Přívalové srážky a vytrvalý déšť naši obec ani blízké
okolí nijak významně nezasáhly. Máme
velké štěstí, že nad naší obcí se rozkládá
les, který má velkou schopnost zadržet
i intenzivní srážky. Můžeme se tak cítit
v bezpečí i při vydaných výstrahách před
intenzívním deštěm. V okolí naší obce

nejsou žádné plochy, které přispívají
k přívalovým povodním. Proto jsme vždy
připraveni pomoci kdekoli v okolí. Nově
máme od května na cisternové automobilové stříkačce instalovanou asanační
(kropící) lištu, kterou můžeme pomoci při
případném oplachu splavených nečistot
na komunikacích v obci. Děkuji tímto členům jednotky za úpravu lišty a bezpečnou
instalaci na vozidlo.
Mše pod lipami a den otevřených dveří
na zbrojnici 21. června už proběhly jako
za časů před pandemií a užili jsme si je
společně s vámi.
Na závěr chci zmínit, jak se nám všem
vyplácí výborná funkčnost integrovaného
záchranného systému v celém státě a velmi dobré vztahy profesionálních a dobrovolných hasičů. Díky tomu se dokážeme
vzájemně rychle informovat a podporovat
v důležitých činnostech pro občany i při
nečekaných krizových situacích.
Společně jsme to zvládli a zvládneme
i cokoli dalšího!!!

Uplynulé akce, které neuplynuly
 Za SDH Viničné Šumice starosta sboru Aleš Jílek
S prvními jarními dny jsme se měli již
tradičně vydat na Hasičskou pouť do Křtin,
která byla plánována na 26.4. Bohužel
i tato akce byla jako mnoho dalších pro
letošní rok z důvodu prevence před šířením
Covid-19 zrušena. Stejně tak jsme i my, Sbor
dobrovolných hasičů ve Viničných Šumicích,
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řešili, zda naši již tradiční soutěž Šumická
TreFA uspořádat či nikoliv. I když v tomto
čase ještě nebyla tolik přísná restriktivní
opatření, do poslední chvíle jsme zvažovali,
jestli soutěžní klání uspořádat i vzhledem
k tomu, že se celá akce pořádá ve venkovních prostorách na fotbalovém hřišti.
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Ale žádná taková akce se neobejde
bez kvalitní divácké kulisy a s obavami,
že by účast diváků i závodníků v tomto
obávaném čase nebyla zcela jistá, jsme se
nakonec rozhodli, že pro rok 2020 soutěž
zrušíme a budeme doufat, že v roce následujícím bude situace daleko příznivější
a budeme moci soutěž uspořádat.
Ještě se nabízela možnost přesunutí
soutěže na část podzimu, ale vzhledem
k nabitému programu soutěží, které
nemohly být uspořádány a budou právě
probíhat náhradních termínech v podzimních měsících, bychom nebyli schopni najít
vhodný volný termín. Na příští rok máme
v plánu TreFu zapojit do Moravské Ligy TFA.
Zde by mohla být zajímavá účast závodníků

z okolních sborů a samozřejmě za účasti
našich domácích borců a závodníků z řad
profesionálních hasičů, kteří se tomuto
sportu věnují na profesionální úrovni, bude
panovat skvělá soutěžní atmosféra.

Den otevřených dveří u hasičů
s hasiči
Mši pod lipami, které se tradičně účastníme, bohužel stejně jako loni i letos doprovázel vydatný déšť. Naši praporečníci
se se vztyčeným praporem našeho sboru
a praporem obce ukryli před kapkami
deště pod hasičským stanem. Počasí se
následně umoudřilo a my jsme v odpo-

 Mše Pod lipami
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ledních hodinách uspořádali tradiční Den
otevřených dveří na hasičské zbrojnici.
Měli jsme pro děti, ale i pro dospělé
připraveny hasičské aktivity, např. hašení
domečku, ruční džberovou stříkačku, dále
zde byla ukázka hasičské techniky promítání fotodokumentace a pro děti oblíbený
skákací hrad v barvách KDU-ČSL zapůjčený
p. Petrem Markem, za což mu děkujeme.
Počasí po propršených dnech nám docela
přálo a budeme se zase těšit na příští rok
a setkání s vámi na hasičské zbrojnici.

Český den proti rakovině
Další akce, které se pravidelně účastní
náš sbor, měla proběhnout 13. 5. Český
den proti rakovině. Prodej kytiček a následný výtěžek z celé akce, který je určen
na podporu boje proti rakovině, bude
probíhat 30. září. v tento den naši zástupci z řad dobrovolných hasičů zazvoní
u vašich dveří a budou nabízet již tradiční
žluté kytičky.

Skautské středisko Pozořice
Co nového na skautské stezce?
 Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska

Naše skautské oddíly pokračovaly po Novém roce ve své klasické činnosti – družinové schůzky, oddílové výpravy, přípravy
na závody. Po několika letech středisko
opět uspořádalo 1. února skautský ples
v KD v Sivicích. V polovině března však
naše činnost byla přerušena vládními
opatřeními v souvislosti s pandemií
koronaviru.
Několik informací o skautském plese
v KD v Sivicích, předjarních výpravách
na Jelenici a do Sobotína přinášejí následující řádky.
V závěru se dozvíte o činnosti pozořických oddílů po vyhlášení nouzového stavu
v naší vlasti.
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V předprázdninovém čase vrcholí
přípravy na letošní tábory. O tom, který
chystají pozořické oddíly na naše hlavní
tábořiště v Rakoveckém údolí, vám rádi
popovídáme příště.
V letošním roce si naše skautské středisko připomíná třicáté výročí činnosti.
Za tu dobu prošly našimi oddíly stovky
dětí. Někteří z nich jsou dnešními vedoucími. Toto jubileum jsme chtěli oslavit
s veřejností na skautském dni v sobotu
16. května v areálu Dělnického domu
v Pozořicích. Pro děti i veřejnost jsme měli
připravený bohatý program. Tuto akci jsme
v uvedeném termínu bohužel z koronavirových důvodů nemohli uskutečnit. Pokud
to bude možné, pokusíme se akci uspořádat v jiném termínu a budeme se těšit
na hojnou účast.
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Skautský ples 1. února
v KD v Sivicích
Po několika letech jsme obnovili tradici pořádání skautských plesů naším střediskem.
Celý ples jsme pojali netradičně – od výběru hudby, kterou zajišťovala skupina Spaziergang, až po doprovodný program, který
byl složený ze soutěží. Děkujeme všem,
kteří se jich zúčastnili. Velice nás potěšila
účast našich spolubratrů ze střediska,
kteří museli i déle cestovat, aby se plesu
mohli zúčastnit. Byli jsme rádi, že jste
nás podpořili i vy ze Sivic a pomohli nám
s vytvořením příjemné atmosféry, která
byla na všech tvářích vidět. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě plesu. Děkuji vám
všem za příjemně strávený čas.

Předjarní výprava na Jelenici
Po zimě nezimě jsme vzali začátkem
března dvě naše nejmladší skupinky holek,
Fialovou a Modrou šestku, na výpravu
na Jelenici, kterou většina ještě neznala.
Program výpravy měly na starost starší
skautky jako součást rádcovského kurzu.
Musím říci, že to bylo něco nového. Bylo
velmi zajímavé pozorovat, jak skautky
vnímají skauting a dokážou ho zábavnou
formou předávat dále. Malé světlušky se
zabývaly spoustou zajímavých disciplín
– od orientace, přes logické myšlení, fyzickou zdatnost, až po bezpečnost. První noc
jsme ladily spíše pro mladší sestřičky, a to
prostřednictvím hraní pohádky na dobrou
noc. Druhou noc na Jelenici trávily pouze
skautky. Čekala je noční hra, ve které měly

 Předjarní výprava na Jelenici
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překonat strach a trochu si připomenout,
jak vypadal skauting dříve. Všechny jsme
si to velmi užily.
 Marie Pölzerová, od ledna 2020
nová vedoucí 1. dívčího oddílu Pozořice

Dívčí družina Vlaštovek společně s chlapeckými družinami Ledních medvědů
a Modré šestky se vypravily na víkend
na faru do Sobotína.
Přijeli jsme tam navečer, ubytovali se,
navečeřeli a zahráli si hry na seznámení.
Blízké obce Velké Losiny a Rapotín jsou
známé tzv. „čarodějnickými procesy“. Tak
jsme také pojali celou výpravu. Seznámili jsme účastníky s historií obcí včetně
zmíněných procesů. Ještě v pátek jsme
si zahráli noční hru okolo známé rodinné hrobky Kleinů. V sobotu dopoledne
jsme hráli parlament. Odpoledne jsme šli
na procházku po okolí a večer hráli hry
v herně na faře. V neděli jsme zakončili
výpravu hrami, úklidem na faře a vypravili
se na zpáteční cestu domů.
Už se těšíme na další společnou výpravu.
 Barbora Fuksová, 1. dívčí oddíl Pozořice
V uplynulých dvou měsících jsme kvůli
koronavirové pandemii museli zrušit
skautské schůzky a všechny aktivity, které
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jsme měli naplánované. V této nelehké
situaci jsme se rozhodli pomoct rodičům
a vymysleli jsme volnočasové aktivity,
„Skautské výzvy – nenech se nakazit nudou“, aby si nejen děti odpočinuly od školy.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli při šíření této aktivity mezi širší veřejnost, než
je naše skautská rodina. Dík patří i všem
rodičům, kteří děti podporovali v plnění
těchto výzev.
V této době se naše vedoucí přihlásily
a rády pomohly s šitím a balením roušek.
Nyní, když jsou opatření již uvolněna,
jsme obnovili naši skautskou činnost. Zatím jen na družinové schůzky. Výzvy tedy
byly zastaveny, protože v době koronavirových opatření nahrazovaly naše osobní
setkání. Těší nás, že se můžeme s dětmi
zase setkávat, i když jen venku a za hezkého počasí.
Již nyní horlivě připravujeme letní tábor
i s jistými hygienickými opatřeními. To nás
ale nezastaví, abychom si užili s dětmi
14 dní v přírodě. V přípravách jsme i se
závěrečnými schůzkami našich družin.
Těšíme se na setkávání se všemi dětmi
již bez omezení.
 Barbora Fuksová a Marie Pölzerová,

1. dívčí oddíl Pozořice

KULTURA

„Die Sokholen“
Pro zajímavost – článek Jana Nerudy
v časopise Hlas z 9. srpna 1862!
Brockhaus již pro svůj konversační slovník
objednal dějepis Sokola. Jsem v příjemném stavu, že mohu, nahlédnuv v nezaslaný dosud rukopis německý, ledacos již
napřed z Brockhausu sděliti. Článek začíná
slovy: Die Sokholen oder Nazdaristen
(tvořeno obdobně dle indogermanského slova Gutheiláci) jsou rázovitá, malá
národní čeleď v Praze, Čechy, Německo,
Evropa, Zeměkoule, Sluneční soustava,
Soustava planetární, Vesmír. Po této
adrese Sokola, psané s německou důkladností, následuje: Sokolové jsou bojovná
skupina slovanského kmene. V Praze je
jich přes tisíc. Z vlastenectví nosí plátěné
šaty, nitěné šňůrky a kosmonoské (viz
Kosmonosy) červené košile, na hlavě pak
kulaté klobouky od Turka a Srba (viz tyto),
sokolí peří z ptáků v Čechách zastřelených
a zvláště upravené.
Sokolové jsou u Čechů velmi oblíbeni,
ale u Němců ne. Hlavní jejich zaměstnání
jest tělocvik od pěti do desíti večer, při
kterém mluví zvláštním jazykem skoro
staročeským, jemuž ostatní ani nerozumějí. Na příklad slovům: bradla, hrazda,
komihati, šplhati atd. Mimo tělocvik dělají
ještě ledacos jiného a jsou nárůdkem
všestranným, majíce mezi sebou řemeslní-

ky, spisovatele a nespisovatele. Sokolové
jsou vlastně přírodní znamenitostí, neboť,
ač nemají žádných žen, přece se stále
rozmnožují. Nyní již zakládají pobočky
i po venkově. Každoročně činí několik
výbojných výprav po Čechách, dějiny roku
1862 uvádějí památná místa Krč, Křivoklát, Šternberk a Střelecký ostrov. Lidé se
jich po venkově tuze bojí a staví jim proto
raději vítací brány, pekou pro ně koláče
s mákem, povidly a tvarohem a nalévají
piva. V Praze se jich nebojí a vycházejí
s nimi dobře. Že nenosí ani zbraní, ani
holí, děje se z domýšlivosti, neboť se
domnívají, že jsou jejich pěstě zbraní již
dosti mohutnou. Jejich hlava se jmenuje
starosta, což znamená tolik jako herzog
(Vojvoda), potom mají ještě jednoho vůdce
pro výpravy, který musí vždy býti doktorem filosofie nebo medicíny. Šaršanti se
nazývají cvičitelé, jednotlivé oddíly – čety,
družstva. Své nepřátele porážejí hlavně
tím, že se do politiky nepletou. Hlavní
město Sokolů se jmenuje Apollo. (Tenkrát
první sokolovna.)
Není pochybnosti, že Brockhausův
slovník, který již mnoho snesl, také snese
ještě toto. Rovněž nelze tvrdit, že by
v uvedeném článku nebyla mnohá zpráva
pravdivě se zakládající na hlubokém bádání národopisném, dějepisném, statistickém atd.
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Knihovna
 Zdena Puklová

„Ten, kdo čte, žije s každou knihou život
navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“
Oscar Wilde

Vlastním jménem Otto Popper se narodil 2. července 1930 v Praze jako třetí,
nejmladší syn v rodině židovského obchodníka. Z Prahy se rodina přestěhovala
do Buštěhradu a později se opět vrátila
do Prahy. Za druhé světové války po transportu jeho otce a obou starších bratrů
Jiřího a Huga do koncentračního tábora,
žil sám s matkou, která nebyla židovského původu, v Buštěhradě na Kladensku.
Po skončení války se vrátili živí jeho bratři
i otec. Mladý Ota krátce pracoval i jako
horník. Velice se zajímal o sport. Absolvoval obchodní a jazykovou školu, ale
maturoval až v roce 1960 na Střední škole
pro pracující.
Ota Pavel je znám svými čtivými
a moudrými prózami jednak z oblasti
svého mládí („Smrt krásných srnců“, „Jak
jsem potkal ryby“), tak i povídkami ze
sportovního prostředí. Vzhledem k tomu,
že byl v letech 1949–1956 zaměstnán jako
sportovní redaktor v Československém
rozhlase, později v časopisech Stadion
a Československý voják, měl možnost zúčastňovat se různých velkých sportovních
událostí v cizině i doma. Jeho reportáže
i povídky inspirované těmito akcemi byly
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Ota Pavel

 Ota Pavel (1968)
neobyčejně živé a populární. Známé jsou
jeho reportáže ze zájezdů našich fotbalových klubů do Ameriky – „Dukla mezi
mrakodrapy“, „Plná bedna šampaňského“,
„Pohádka o Raškovi“ a další.
Jeho prózy jsou plné jemného humoru,
aktivity a nadšení pro věc.
Tím podivnější je náhlý zlom v jeho
psychice. V roce 1964 na Zimní olympiádě
v Innsbrucku se pokusil zapálit statek
nad Innsbruckem (naštěstí se nepovedlo!)
a propukla u něj vážná duševní choroba
(zřejmě maniodepresivní psychóza), takže
v roce 1966 musel do důchodu. Přežíval
v různých léčebnách a 31. března 1973
ve věku 42 let podlehl infarktu.

KULTURA

Nejenom knihy Oty Pavla najdete
v knihovně! Jsou zde knihy jak uznávaných
klasiků české i zahraniční literatury, tak
i spisovatelů novodobějších. V nabídce jsou světové bestselery, historické
romány, romány pro ženy, humoristické
romány, historické i klasické detektivky,
literatura faktu. Vedle knih pro dospělé
jsou k vypůjčení i knížky pro děti. Ať už
jsou to klasické pohádky, povídky a bajky
o zvířátkách, dobrodružné povídání nebo
fantasy příběhy.

Nebudu vyjmenovávat jednotlivé tituly,
ty si můžete vybrat z on-line katalogu
na webových stránkách knihovny –
knihovnavinicnesumice.wz.cz, nebo přímou
návštěvou knihovny.
V knihovně je možno si vypůjčit také
časopisy – 100 + 1, Moje země, Ilustrovaná historie, Příroda, Domov, Zdraví, Flora,
Květy a pro děti Čtyřlístek.

Malý kvíz pro zvídavé čtenáře
1. Ve které Čapkově hře je jednou z hlavních postav mladý chlapec Tony?

7. Ve kterém moravském městě najdete
muzeum Jana Amose Komenského?

2. Jak se jmenuje mnohonásobný český
mistr světa v hodu oštěpem?

8. Jak se česky jmenuje městečko
a skanzen, kterému místní přezdívají
„Hohe sranda“?

3. Jak zní jména dvou psů, které zvěčnila
Božena Němcová ve své „Babičce“?
4. Jak se jmenuje nejvyšší hora na Moravě a ve kterém pohoří se nachází?
5. Který hrad se tyčí nad Máchovým
jezerem?
6. Ve které Jiráskově kronice patří mezi
hlavní postavy mladý kostelník Kalina
a jeho milá Justynka?

9. Jak se jmenuje český básník, autor
textu podvržených rukopisů Královédvorského a Zelenohorského?
10. Který z těchto cestopisů nenapsal
Karel Čapek? „Anglické listy“, „Listy
z Provence“, „Italské listy“, „Cesta
na sever“. Znáte autora?

Správné odpovědi: 1. Matka | 2. Jan Železný | 3. Sultán a Tyrl | 4. Praděd v pohoří Jeseníky | 5. Bezděz | 6. U nás |
7. v Uherském Brodě | 8. Vysoké Veselí | 9. Václav Hanka | 10. Listy z Provence, napsal Miroslav Horníček.

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy.
Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.
Jan Amos Komenský
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Mše Pod lipami
 Pavel Rataj

Na konci června se pomalu začal navracet
kulturní život do obce. Byla to právě polní
mše svatá u příležitosti oslavy narození
sv. Jana Křtitele, kterou účastníci mohli
prožít na konci pandemie koronaviru. Již
v 19. století si lidé tohoto světce zvolili
za přímluvce a ochránce před živelnými
pohromami či nemocemi a v den jeho
svátku putovali s procesím do pozořického kostela. Není to náhoda? I v dnešním
globalizovaném světě lidé nachází smysl
těchto poutních mší.
Letošní ročník byl výjimečný 25. výročím
od jejich obnovy. V roce 1995 k tomu
přispěl P. Jan Nekuda a místní občané.
V průběhu let sloužil mši svatou Pod lipami
nejčastěji P. Karel Pavlíček, ale navštívili ji
i P. Milan Vavro a P. Martin Holík. Požehnalo se též novým obecním symbolům (znak
a prapor obce), opravenému památníku
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obětem první i druhé světové války, zrenovované kapličce a také novému hasičskému
vozu i hasičskému praporu. V posledních
letech je navíc toto slavení obohaceno dohledanou krásnou písní „Tobě ke cti, svatý
Jene“ upravenou pro potřebu dechové
kapely z původních varhanních not.
Oslava to byla v duchovním slova
smyslu zajisté obohacující i přes opětovné deštivé počasí. Oltář chránil nový bílý
stan, lidé mohli zpívat z nových not. Napříště se společně s obcí lépe zkusíme postarat, aby nám neparkovala auta v místě,
kde se modlíme, setkáváme a občerstvujeme. Drobné nedostatky ovšem dávají nám
všem šanci k pozitivní progresi a slavit tak
další ročník opět o něco důstojněji.
P. Pavlu Lacinovi a všem, kteří aktivně
přispívají ke každoročnímu konání mše
nebo ji podporují modlitbou, patří velký dík.

KULTURA

Dětské sportovní odpoledne s poutí
 Ludmila Nedorostková

Tak jako v minulých letech, tak i letos TJ
Sokol a Sbor dobrovolných hasičů u příležitosti MDD uspořádali na hřišti u sokolovny sportovní odpoledne. Celé jaro
naříkáme jaké je sucho a teď v posledních
týdnech prší a prší. V pátek dopoledne
s velkým napětím sledujeme internet, který nám ukazuje že bude pršet, pak zase že
ne. Riskujeme a ve čtyři hodiny odpoledne
stavíme soutěžní stanoviště. Před pátou
přicházejí děti, zahajujeme soutěžení, ale
déšť nás zahání do sokolovny. Na štěstí
nepršelo dlouho a tak v soutěžích pokračujeme. Přichází další a další děti., je jich
na hřišti snad 70. Soutěží s velkým elánem. Opět je velký zájem o hašení domeč-

ku. Letos se hašení obejde bez závěrečné
sprchy. Vody a deště jsme si užili dost.
Zmoklo nám i zboží na stánku, ale mokré
se prodávalo dobře. A je tu konec. Rychle
ještě utratit poslední peníze, závěrečný
nástup, malá odměna sladkostmi a rychle
domů. Vypadá to, že opět bude pršet.
Navzdory počasí se odpoledne vydařilo. Myslím, že děti i rodiče byli spokojeni
a budeme se těšit na setkání při dalších
společných aktivitách. Na úplný konec patří dík SDH a TJ Sokol za finanční a materiální podporu a velký dík všem, kdo nám
pomáhali zajistit hladký průběh soutěží.
Ještě jednou velký dík a hezké a slunečné
prázdniny všem.

Dovolená v regionu
 Ing. arch. Jaroslav Klaška

Milé kolegyně a milí kolegové,
doba dovolených je před námi a řada
z nás bude volit mezi nejistou cestou do zahraničí a trávením volného času v domácích
podmínkách. A protože jsem přesvědčen,
že u nás doma je krásně a také je potřeba
podporovat českou ekonomiku, připravil
jsem seriál videí s pozvánkami k prohlídce
význačných pamětihodností Brněnska
a Vyškovska. Odkaz na seriál naleznete zde: http://jaroslav-klaska.cz/serial-navstevy-pametihodnosti-regionu-uvod

Pokud vás tento nápad a téma zaujaly,
rád vám k tomu řeknu víc – osobně, telefonicky i mailem. Přeji vše dobré a těším se
na spolupráci.

Srdečně zdraví
Ing. arch. Jaroslav Klaška
kancelar@jaroslav-klaska.cz
http://jaroslav-klaska.cz
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Rubrika slouží k vyjádření občanů a uvedené názory nevyjadřují stanovisko obce.

Památník odboje
 Ludmila Pospíšilová

Na jednom obecním zastupitelstvu padl
návrh o přestěhování Památníku odboje
v naší obci. Památník byl postaven po II.
světové válce za peníze ze sbírek a darů
od občanů k poctě padlým a zemřelým
z obou světových válek. Původní pomník byl velmi necitlivě zrušen, přitom
v I. světové válce padlo nebo zemřelo
na následky zranění a nemocí 39 občanů.
Vesměs mladých mužů, někteří už měli
rodiny a děti.
Během II. světové války začalo už
v roce 1939 v naší obci první zatýkání
gestapem. Bylo zastřeleno 6 občanů.
Mladých mužů, po kterých zůstalo 12 dětí,
které už svého tatínka nikdy neviděly.
Umučených v koncentračních táborech
bylo 9 a se stejným osudem zůstalo dalších 10 dětí. Zatýkání, zastřelení a věznění
mělo určitě nějaké pozadí. Přece si ne-

můžeme myslet, že udával někdo z Horní
Dolní. Byl to někdo místní. I v naší obci
byla skupina lidí, kteří obdivovali nástup
nacismu a těchto pořádků. Po válce neprojevili ani trochu viny, lítosti nebo pokory.
Vina tehdy padla na úplně jiné, protože
se to hodilo. Svědomí? Stačí se přece
vyzpovídat.
Tolik z historie Památníku odboje v naší
obci pro mladé, kterým to už nikdy nikdo
neřekne, a také pro ty, kteří se k nám
do obce přistěhovali a nemohou tedy znát,
co se tady za německé okupace dělo.
Ale nalijme si čistého vína, ten památník vadí hlavně jednu neděli v červnu.
Přesto doufám, že tam jako memento
obou válek, padlých, zastřelených a umučených zůstane i v budoucnu, protože
nechybělo moc a obec mohla dopadnout
mnohem hůře.

Schody na Psénkách
 Mojmír Ryška

Tak nám nedaleko od autobusové zastávky Psénky nechali zastupitelé postavit
schody. Ty je možné označit jako bariérovou komunikaci. Žijeme v době, kdy již
nejsou zcela opomíjené různé menšiny.
Jako třeba chodci s kočárky, malé děti,
invalidé na vozících, lidé s pohybovými
problémy či spoluobčané, jež k přepravě
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zboží používají tašky na kolečkách nebo
různá vozítka. Pro tyto skupiny je zdolávání schodů problematické až nemožné.
Je tato stavba stavbou minulosti, nebo
budoucnosti?
Návrh schodů byl projednáván před
čtyřmi lety. Občan obce nepovažoval
schodiště za vhodné a navrhl, aby byla

NÁZORY

vybudována bezbariérová rampa. Tu autor
schodů odmítl s tím, že komu schody
vadí, může to obejít jako doposud. Všichni
zastupitelé bez diskuse hlasovali pro
schodiště. Jak hodnotit zájem zastupitelů
o výše uvedené občany obce?
Schodiště má zkrátit cestu k zastávce
autobusu. Jde pouze o zastávku směrem
do Brna, neboť zastávka z Brna je jinde
a k té se schody nevztahují. Ke zkrácení
cesty k zastávce dojde směrem na Pozořice u pěti nemovitostí o délce asi
od 7 do 51 m. Opačným směrem si zkrátí
cestu osoby z deseti domů o délce asi

od 29 do 140 m. Takzvaná Vrchňačka je
zastavěna pouze rodinnými domy. Není
zde nic, co by zvyšovalo provoz. Jako
třeba instituce, památka či turistická nebo
jinak významná cesta, kudy by chodili
lidé mimo těch, co bydlí nebo navštěvují
zmíněné domy. Při současné motorizovanosti obyvatelstva v produktivním věku
budou schody využívat především školáci,
studenti a něco málo dospělé populace.
A to především z patnácti domů. Na základě toho je možné předpokládat, že stavba
nebude využívána desítkami lidí denně.
Jde o hospodárné nakládání s penězi obce?
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Autocentrum K.E.I. radí…
 Autocentrum K.E.I., Brno-Vinohrady

Jak správně zahřát motor?

Zahřívání při stání na volnoběh se vžilo
před mnoha lety v době, kdy byla auta
vybavena motory s karburátory. Dnešní
motory vybavené elektronicky řízeným
vstřikováním již takové problémy nemají.
Bohatost směsi si zvýší i bez zatažení
za páčku sytiče a jejich chod je za studena
prakticky stejný jako následně za tepla.
Naopak stáním a ohříváním na volnoběh
můžeme motoru dokonce uškodit. Problémem je totiž přebytek benzínu ve válcích,
daný bohatou směsí. Ten vede k narušování olejového filmu na stěnách válců,
a jelikož je olej za studena výrazně hustší
a hůře čerpatelný, jeho vrstva se obnovuje
pomaleji.
Zároveň dochází k postupnému pronikání benzínu do oleje, což zhoršuje jeho
mazací schopnosti. Nedá se říci, že by
k těmto jevům docházelo v nějaké zvlášť
velké míře a stáním na volnoběh studený
motor vyloženě trpěl. Ale prostě mu to
neprospívá.

A jak je to správně?

Ideální je motor nastartovat a nechat jej
několik desítek sekund „proběhnout“,
aby se olej dostal do všech jeho zákoutí
a mechanických komponent. Poté již nemá
smysl déle čekat a vhodné je ohřát motor
klidnou, pomalou jízdou.
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I při takové jízdě, kdy není vhodné
na studeném oleji překračovat přibližně
3000 otáček za minutu, se motor zahřeje
výrazně rychleji, než kdyby stál na volnoběh. Navíc se jízdou zahřívá i olej v převodovce a dalších součástech pohonného
ústrojí.
Naprosto zásadní nicméně je, aby byla
jízda se studeným motorem opravdu
klidná, bez vysoké zátěže a vytáčení. Jen
máloco totiž ničí motor víc než prohánění
za studena. Jednak je tu již zmíněný olej,
který při studené viskozitě nestíhá správně mazat, jednak i teplotní roztažnost
jednotlivých komponent. Každý díl v motoru se totiž zahřívá různou dobu a různě
při tom pracuje a tyto rozdíly lze eliminovat pouze klidným, postupným ohřátím.
Naopak prudké ohřátí může způsobit, že
mezi komponenty vzniknou vůle, které se
jen těžko napravují.
Poučení na závěr: zahřátá voda nerovná se
zahřátý motor.
Agregát pod kapotou můžeme za ohřátý
na provozní teplotu považovat teprve tehdy, kdy je pořádně prohřátá olejová náplň.
A ta se oproti vodě zahřívá výrazně déle.
Příště vysvětlíme, jak je to
s aquaplaningem.

CO, KDY, KDE

inzerce

NOVÝ TERMÍN, PŘESUNUTO Z KVĚTNA
POZOR DVĚ PŘEDSTAVENÍ V JEDNOM DNI!

Johann Strauss orchestr
„Z operety do operety“
sobota 12. září 2020 v 15 a v 19 hodin
v Historickém sále Zámku Slavkov-Austerlitz
Zazní krásné melodie z nejznámějších operet a muzikálů J. Strauss, F. Lehár,
E. Kálmán, J. Offenbach, O. Nedbal, G. Verdi, A. L. Webber, L. Bernstein
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
www.zamek-slavkov.cz/predprodej
IC Zámku Slavkov u Brna, infocentrum@zamek-slavkov.cz, tel.: 513 034 156
Potraviny Hruška v Pozořicích | Hudební nástroje, Pekařská 44, Brno
Informace: Věra Chalupecká, tel.: 777 029 299
Cena vstupenek: předprodej 350,- Kč, na místě před koncertem 400,- Kč
www.slavkovak.cz/akce/johann-strauss-orchestra-2

inzerce

PŘIJMEME STOLAŘE, TRUHLÁŘE NA HPP
Pracovní náplň: výroba a montáž nábytku, kuchyní, dveří, oken apod.
Nástup: IHNED, pondělí–pátek, pouze ranní směna,
jednosměnný provoz, příjemné pracovní prostředí
Místo výkonu práce: Holubice
Kontakt: MIXCZ-POL s.r.o. | telefon: 608 039 244 | www.mixpol.cz
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Památník Našim vítězům a padlým
 Petr Marek, zastupitel obce

Památník Našim vítězům a padlým,
kteří položili životy za nás v první i druhé
světové válce, abychom mohli v naší obci
spokojeně žít, by si zasloužil důstojnější
místo. Navrhuji, aby se přesunul k Obecnímu úřadu a vytvořil se pro něj takový
prostor, kde nebude přehlížen parkujícími
auty, bez chodníku a když chci přijít blíže,
tak ne s blátem na botách.
Při svátcích osvobození tak mohou
naši obecní činitelé vyjádřit úctu k padlým u vlajících vlajek na Obecním úřadě
a za účasti i větší skupiny občanů naší

obce. Vznikne tak důstojné pietní místo
s informačními deskami, které našim
dětem bude dnes i v budoucnu připomínat
nezapomenutelné hrdinské činy našich
spoluobčanů.
Pokud hledáme vodítka k historii dění
v naší obci, je důležité čerpat z několika
ověřených, podložených a pravdivých
zdrojů a hledat historická fakta, na základě kterých je možné vinit jednotlivce,
nikoliv možná z nevědomosti, ubližovat
širší skupině lidí a vznášet do společnosti
nenávist a urážení.
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ OBRAZEM…

sobota 13. června 2020

JARNÍ ŠUMICE

