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Slovo starosty
 Josef Drápal

Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny bez roušek jsou
za námi, ve škole jsme 1. září zahájili nový
školní rok, přivítali prvňáčky a začali se
smiřovat s hygienickými opatřeními, které
nás v souvislosti s nástupem podzimní virové ofenzívy postupně čekají. Chci proto
popřát hodně zdaru a trpělivosti našim
dětem, rodičům školáků a paním učitelkám, aby úspěšně zvládli výuku i případná
omezení, která budou přicházet.
Stejně jako nebylo možné uspořádat
hodovou zábavu v sokolovně, budou
pravděpodobně zrušeny i některé další
plánované akce, kácení máje, setkání
seniorů, vítání občánků a Večer jen tak.
Co snad už virus neovlivní, je dokončení a kolaudace nového sběrného dvora.
Zbývá jen položení dlažby, umístění buňky
pro obsluhu a montáž vjezdové brány.
Předpokládám, že sběrný dvůr bude
během podzimu zprovozněn, ale sběr
nebezpečných a objemných odpadů ještě
naposledy proběhne v serpentinách nad
obecním úřadem dne 17. 10. 2020.
Dokončeno je i prodloužení vodovodu
a oprava části komunikace na Honcích,
rekonstrukce krovu na staré budově školy,
sanace vlhkého zdiva ve škole a v pavilonu

mateřské školy, instalace nových houpaček a hracích prvků na hřišti Pod lesem
a u školy, zprovozněn vysílač společnosti
T-Mobile na budově bývalého kina, který
posílil signál v obci i okolí.
Ve výběrovém řízení na vypracování
projektové dokumentace pro plánovanou výstavbu nové mateřské školy
byla úspěšná spol. Bapo Rousínov. Nyní
je projekt dokončen, budeme podávat
žádost o územní a stavební řízení, připravovat žádost o dotaci a prostřednictvím
spol. Mopre s.r.o. Vyškov bude přeloženo
venkovní vedení vysokého napětí do kabelového zemního vedení. Ve školce jsou
plánovány dvě třídy a samostatná spací
místnost včetně potřebného zázemí s celkovou kapacitou 48 až 72 dětí, dále školní
zahrada, příjezdová komunikace a místa
pro parkování. Jakmile se výstavba nové
mateřské školy uskuteční, bude možné
přistavět k základní škole tělocvičnu
a stávající místnosti mateřské školy využít
pro základní školu jako družinu a jídelnu.
Výše uvedené prostory škole prozatím
citelně chybí.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
hodně sil, užívejte podzimu a zůstaňte
zdraví.
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Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Viničné Šumice
3/2020 ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kupní smlouvu na část pozemku parc.
č. 1621/6 o výměře 17 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi paní B. M., panem J. M., jako
kupujícími, a obcí Viničné Šumice, jako
prodávající.
 smlouvu o zemědělském pachtu č.
46–402 na obecní pozemky v k. ú. Kovalovice mezi Obcí Viničné Šumice, jako
propachtovatelem, a společností Bonagro
a.s., Jiříkovická 340, Blažovice.
 smlouvu o zemědělském pachtu č. 46–
580 na obecní pozemek v k. ú. Kovalovice
mezi Obcí Viničné Šumice, jako propachtovatelem, a společností Bonagro a.s.,
Jiříkovická 340, Blažovice.
 smlouvu o zemědělském pachtu č. 48–
10001 na obecní pozemky v k. ú. Viničné
Šumice mezi Obcí Viničné Šumice, jako
propachtovatelem, a společností Bonagro
a.s., Jiříkovická 340, Blažovice.
 smlouvu o zemědělském pachtu č. 49–
10001 na obecní pozemky v k. ú. Viničné

Šumice mezi Obcí Viničné Šumice, jako
propachtovatelem, a společností Bonagro
a.s., Jiříkovická 340, Blažovice.
 schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu
na obecní pozemky v k. ú. Viničné Šumice
mezi Obcí Viničné Šumice, jako propachtovatelem, a panem J. S., jako pachtýřem.
 zařazení správního území obce Viničné
Šumice do územní působnosti integrované
strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021–2027.
 závěrečný účet obce Viničné Šumice
za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
 dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy
a Mateřské školy Pozořice, příspěvková
organizace, na základě §178 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a v souladu s §
48 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi obcí Viničné Šumice
a městysem Pozořice.

ZŠ a MŠ Viničné Šumice
pořádá sběr papíru
Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice pořádá od 5. října do 8. října 2020 SBĚR
PAPÍRU. Kontejner bude přistaven u školy. Do sběru nedávejte role od koberců.
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Kontejnery na sběr bioodpadu –
UPOZORNĚNÍ
Svozová společnost AVE CZ odpadové hospodářství upozorňuje občany, aby do kontejnerů na sběr bioodpadu ukládali:
• posečenou trávu
(ale bez igelitových pytlů),
• ořezané větve, ostříhané keře,
• napadané listí,
• zbytky zeleniny a ovoce.
Do kontejneru nepatří:
• uhynulá zvířata, maso a kosti,
• zbytky jídel, olej,
• nebezpečný odpad,
• velkoobjemový odpad,
• kmeny stromů a silné větve,
• plasty, papír, sklo.

 Do kontejnerů na bioodpad nepatří
igelitové pytle

Volby do Zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR:
v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu dne 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin
Místo konání voleb:
v budově OÚ Viničné Šumice – zasedací místnost OÚ Viničné Šumice

3/2020 | 3

ŠKOLA

Základní škola
Krátké nahlédnutí do života
školní družiny
 Tamara Kalábová, Eva Jašková

Školní družina je nepostradatelnou
součástí naší školičky. Umožňuje rekreaci,
odpočinek a hlavně setkávání s kamarády
po vyučování. I když druhé pololetí bylo
krátké, vzhledem k šířící se nákaze koronaviru a dočasném uzavření školy, přece
jen jsme si společné chvíle užili na „plné
pecky“. Březen byl sice o více jak polovinu
kratší, i přesto jsme toho stihli dost. Protože je označován za měsíc knihy, věnovali
jsme se společné četbě nebo si individuálně listovali v knihách půjčených z bohaté
školní knihovny. V pravidelném okénku
o lidském těle jsme se tentokrát zabývali vlivem potravin na náš organizmus.
Přívětivé počasí nás vytáhlo ven, a tak
jsme upevňovali a zdokonalovali fyzičku,

  Momenty ze školní družiny
4 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

na vycházkách se orientovali v okolní
krajině. A náhle, ze dne na den, jsme se
museli rozloučit. Druhou polovinu března,
duben a většinu května nás koronavirus
„uvěznil“ doma. Byli jsme sice se svými
sourozenci, rodiči a prarodiči, ale kamarádi
chyběli. Nakonec jsme to společně zvládli
a poslední květnový týden – hurá do školy! To bylo radosti, štěbetání a pošťuchování! Škola a družinka opět ožily. Květen
a červen jsou příjemné měsíce a my jsme
celá družinová odpoledne trávili venku.
Sluníčko se na nás smálo a před jeho
paprsky jsme se ukrývali ve stínu letité
třešně. Se zatajeným dechem jsme naslouchali zpěvu ptáků, bzučení včel a čmeláků, pozorovali motýly poletující kolem
rozkvetlých bylinek, hledali jsme v trávě
brouky a čtyřlístky pro štěstí. Užívali jsme
si pořádné porce zábavy, sportu, soutěží
nebo jen tak relaxovali ve vyhřáté trávě.

ŠKOLA

 Zábava ve školní družině
Snažili jsme se, aby se naše společné
chvíle staly nezapomenutelnými. A opět
jsme se museli rozloučit, ale tentokrát už
zvesela. Bylo to krásné a i přes překážky
toho bylo dost. A proto s chutí cestou-necestou, lesem-nelesem za prázdninovým
dobrodružstvím!

Začal nový školní rok
 Olga Růžičková

V letošním školním roce jsme poprvé v historii šumické školy přivítali děti ve dvou
prvních třídách. Dochází k nám nebo
dojíždějí děti z Viničných Šumic, Kovalovic

i z jiných obcí. Naše prvňáčky z 1. A i z 1. B
s námi vítal starosta Viničných Šumic
pan Josef Drápal, starosta Kovalovic pan
Milan Blahák, paní Zdena Holubová a paní
Ludmila Pospíšilová. Žáčci dostali dárky
praktické i pro potěšení a mohli si ve svých
krásných nových aktovkách odnést učebnice a pracovní sešity. Bezvadně si připravili
první společnou básničku a nebáli se ji
před všemi rodiči, učiteli i hosty říct.
Milí prvňáčci, přejeme vám co nejvíce
příjemných dnů strávených v naší škole.
Vážení rodiče, milé kolegyně, milí žáčci,
dovolte, abych vám popřála úspěšné
vykročení do nového školního roku, pevné
zdraví a pohodu.
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 Přivítání prvňáčků
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Zprávičky z naší školičky
Změny ve školce

 Za kolektiv zaměstnanců MŠ Jana Vlčková
Koncem srpna se potkávám se svými
kamarádkami ze střední školy. Kamarádíme se od nástupu na střední školu,
prožily jsme spolu svatby, narození dětí,
radosti i bolesti, jak nám je život přinesl.
Samozřejmě, že se bavíme i o práci, protože každá z nás zůstala svému povolání
věrná a většinou i své školce. Projekty
dotované z Evropské unie dopomohly
k opravám, zateplení, modernějšímu

vybavení školek. Samozřejmě záleželo
i na vedení školy a zřizovateli, jak s nabídkou vylepšení naložili. Moje děvčata
znají naši školku i školu z mého vyprávění
a ví, že se zde stále něco děje a každý rok
se škola vylepšuje.
Letos jsme otevřeli prostor skladu,
který byl pro naši potřebu malý a špatně
se s věcmi, které jsme do něj ukládali,
manipulovalo. Otevřením prostoru je
práce s lehátky a pomůckami snadnější. V kabinetě se položil nový koberec,
nakoupila se nová lehátka. Chtěla bych

 Děti ze třídy Sluníček
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poděkovat vedení školy i zřizovateli
za podporu a finance.
V této době je důležitá hygiena. Děti
i rodiče před vstupem do mateřské školy
používají dezinfekci, učitelky dohlížejí
na mytí dětí před jednotlivými jídly. Děti
i dospělí mají k dispozici papírové ručníky. Při vydávání stravy používají zaměstnanci roušky a jednorázové rukavice.
Abychom zvýšili komfort, ložní prádlo
budeme prát v budově školy.
Dětem nabízíme vzdělávání v rámci
školního a třídních vzdělávacích programů předškolního vzdělávání. Vzdělávací
nabídka je pestrá a dotkne se všech
vzdělávacích oblastí.
Druhým rokem budou děti cvičit
se zvířátky, v programu „Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Děti cvičení a tvoření v programu bavilo, takže jsme
se rozhodli, že se opět do něj zařadíme.
Pro nejstarší děti a jejich rodiče
připravujeme edukativně-stimulativní

 Děti ve školce
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skupiny, kde budou děti rozvíjet zrakové
a sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč,
matematické představy.
Na každý měsíc máme objednaná
divadla nebo vzdělávací programy, jen
doufáme, že je budeme moci absolvovat.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
na práci s dětmi se těšíme, takže co si
přát na závěr? Hlavně všem, dětem i dospělým, pevné zdraví, klid a pohodu.

 Třídy čekají na děti

FARNOST

Štěstí? Co je to štěstí?

 P. Pavel Lacina, farář

štěstí leží u nohou. Naše štěstí je totiž
v tom, že někoho potřebujeme, že musíme navazovat vztahy, pomáhat si a být si
navzájem užiteční.
Ono totiž štěstí v konečném důsledku
neznamená všechno mít, ale všechno
dát. V „Knize knih“ to najdeme vyjádřeno
různými slovy. Např.: „Rozdej všechno,
co máš, a budeš mít poklad v nebi.“ Nebo:
„Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno
dělejte vy jim.“

Zdroj: repro YouTube

„Štěstí! Co je to štěstí? Muška jenom
zlatá,“ píše Adolf Heyduk ve své básni,
kterou proslavil starý známý český film.
Kdo by neznal tuto hlášku a také, kdo by
druhým nepřál „hlavně to štěstí a zdraví“
k narozeninám? Ale co to štěstí opravdu
je? Je možné být v dnešní době trvale
šťastný? Nejsme spíše trvale nešťastnou
společností?
Štěstí (neboli kliku) má jistě ten, komu
zrovna neujede vlak, nebo ten, jehož
národní tým o fous vyhrál mistrovství
světa v čemkoliv. Sami ale ze zkušenosti
víme, že takové štěstí trvá zpravidla jen
chvíli a zdaleka nemůže naplnit hlubokou
touhu lidského srdce po štěstí skutečném
a trvalém.
V dnešní době to vypadá, jako kdyby štěstí znamenalo dosáhnout všeho,
po čem toužím. Představme si ale, že by
nám někdo mohl skutečně splnit vše, co
chceme. V zásadě si to ani nemusíme až
tak moc představovat, protože to máme
v každé klasické pohádce: Pokud se v ní
někomu podaří získat čarovnou moc, která
mu splní každé přání, nakonec to pokazí
jeho charakter. Všechno totiž má, ale také
nikoho nepotřebuje.
Přiznejme si, že často svými postoji ztvárňujeme takovéto postavičky…
Ozývá se v nás: „To kdyby já“ nebo „až
jednou“, a přesto si nevšimneme, že nám

Myslím, že šťastný je ten, kdo se
rozhodne dávat ze sebe v každé chvíli to
nejlepší. Ne kvůli sobě, ale kvůli druhým.
Pak si sáhne na štěstí, i když to někdy dá
pořádnou fušku.
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Události ve farnosti – co nás (snad) čeká

 P. Pavel Lacina, farář

Udílení biřmování
3. 10. sobota
Biřmovanců máme letos 37. Slavnost
biřmování bude v sobotu 3. 10. ve 14.30
hod. a přijede za námi pomocný biskup
brněnský Mons. Pavel Konzbul.

Výmalba interiéru kostela (2. etapa)
V pondělí po biřmování 5. 10. nás čeká
velká celodenní úklidová brigáda v kostele. V úterý 6. 10. se staví lešení a začíná
výmalba střední části kostela. Práce
budou trvat přibližně 6 týdnů. Vzhledem
k náročnosti celé akce bude kostel po tuto
dobu zcela uzavřen pro konání bohoslužeb i pohřbů. Bohoslužby se budou
slavit na náhradních místech (ta budou
průběžně zveřejněna na webu farnosti)
– všem, kteří nám to umožní, už předem
velmi děkujeme a chceme jim tímto při

 Pouť do Sloupa v loňském roce
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bohoslužbách vyprošovat Boží požehnání!
Těšíme se na to, jak náš kostel posléze
opět o mnoho víc zkrásní. Poslední etapa
výmalby zadní části kostela a oprava soklů
v kostele proběhne na jaře 2021.

Pouť do Sloupa
10. 10. sobota
Zveme všechny věrné i nové poutníky,
všechny milovníky přírodní turistiky,
všechny, kteří se rádi setkají na cestě
s přáteli, i ty, kteří přemýšlí, jak na podzim
smysluplně využít čas. Sloupská pouť obohatí každého na těle, na duši i na duchu!
Pojďme! Sraz ráno v 6.30 v kostele nebo
v 8.00 u kaple sv. Anny v Hostěnicích.

Hudební podvečer se sv. Cecílií
22. 11. neděle

SPOLKY

SDH Viničné Šumice
 Václav Kovář, velitel jednotky SDH Viničné Šumice
Milé čtenářky a milí čtenáři šumického
zpravodaje, během prázdnin se situace
s onemocněním COVID-19 ustálila a my
jsme mohli navázat na naši běžnou činnost v jednotce.
Společně s našimi kolegy, dobrovolnými hasiči z Kovalovic, Pozořic, Mokré
a Hostěnic, jsme zorganizovali společný
praktický výcvik v areálu cementárny
Mokrá. Velké poděkování patří Tomáši
Zeinerovi ze stanice Pozořice a zároveň
z jednotky SDH Hostěnice a místostarostovi Mokré panu Michalovi Janků, kteří
s vedením společnosti domluvili prostor
v areálu pro výcvik. Během 2 hodin jsme
se vystřídali na 4 stanovištích. Na každém
z nich byl instruktor, který zadal jednotce
úkol a kontroloval jeho správné plnění,
případně poradil s lepším postupem.
Z naší jednotky velel na stanovišti první
pomoci Karel Kříž, kde prověřil znalost
hasičů poskytnout první pomoc při zástavě krevního oběhu a bezvědomí osoby.
Jirka Malík měl na starosti stanoviště, kde
hasiči nacvičovali rozvinutí hadic a hašení
z nastavovacího žebříku. Tomáš Zeiner
kontroloval požární útok po schodišti
do úrovně 3. patra od cisternové automobilové stříkačky. Poslední stanoviště bylo
zaměřeno na práci ve výšce, kde si hasiči
zopakovali zásady jištění, slanění na opasku a uvazování uzlů. Po úspěšném výcviku
jsme se sešli v Horákově v kulturním
domě, kde jsme jej vyhodnotili a společně
poseděli u výborného grilovaného masa.

Se zástupci firmy Heidelberg Cement
Group jsme domluvili možnost opakovaně
v areálu cvičit. Vedení firmy podporuje
naše společné výcviky v jejich areálu,
získáváme tak místní znalost o technologii
a zvyšuje se kvalita případného zásahu
našich jednotek v areálu.
Vnímáme, jak se výrazně horší epidemiologická situace od začátku září
a očekáváme, že se naše běžná činnost
bude omezovat. O to více se těšíme, až se
situace vrátí opět do normálu a budeme se
moci scházet a bez omezení se připravovat na pomoc občanům. Přeji všem pevné
zdraví.
Společně jsme to zvládli a zvládneme
i cokoli dalšího!!!

Mladí hasiči
S dětmi jsme se sešli až v červnu a domluvili jsme si společné červencové soustředění na Říčkách. Těšili jsme se na něj
celý rok a byli jsme šťastní, že se situace
s epidemií zklidnila a my mohli na kolech
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vyrazit do lesa. Letos jsme vyjeli ve středu ráno od zbrojnice. Aleš Jílek dokázal
dopravit „kačenou“ Tatrou T 805 veškerý
proviant i přes hodně vodnatý potok. Využil své šikovné ruce a vytvořil provizorní
dřevěné nájezdy a dostal se až na louku.
Jak nám děti rostou, zdá se nám kopec
na Kalečník čím dál kratší a zbývá nám tak
více času na zábavu. Letos nám zajistili
výbornou stravu Jiří Malík starší s Katkou
Řiháčkovou, a tak jsme s Jirkou Malíkem
a Monikou Diváckou měli více času připravit pro mladé hasiče zajímavý program.
Loni v horkém létě byl nejoblíbenější
bazén, letos nás jednoznačně pohltila
střelba ze vzduchovky na dřevěné špalíky
a do terčů. Všichni se ve střelbě zlepšili
v porovnání s minulým rokem a můžeme
směle oznámit, že jsou mezi hasiči rození
ostrostřelci. Nemyslete si však, že jsme
jen stříleli. První den kluci stavěli přehrady
na místním potoce a vymýšleli nejlepší
způsob, jak vodu zadržet a přepouštět ji

  Červencové soustředění mladých hasičů na Říčkách
12 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

kaskádovitě dál po proudu. Chodili jsme
pro vodu do studánky, sbírali jsme suché
větve na udržení ohně, věnovali jsme se
disciplínám mladých hasičů. Vázali jsme
uzly, poskytovali jsme první pomoc a orientovali se v mapě a přírodě pomocí buzoly. Večer a v noci jsme strážili oheň. Stihli
jsme i výlet na kolech Pod Hádek. V pátek
odpoledne k nám přijeli rodiče mladých
hasičů a společně jsme strávili bezva
večer. V sobotu dopoledne jsme zlikvidovali táborové ležení, uklidili jsme po sobě
a vyrazili zpět do civilizace. Cestou se,
bohužel, zranil jeden mladý hasič a museli
jsme ke Kalečníku volat sanitku. Ostatní
kluci se projevili jako skuteční hasiči. Pro
svého kamaráda si připravili malé dárky
a předali mu je při společné návštěvě. Bylo
to moc příjemné setkání. Chtěl bych opět
poděkovat za vstřícnost rodině Bartákových za povolení využít louku k našemu
soustředění.
Rád bych zde napsal, co nás na pod-
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zim s dětmi čeká, ale situace se vyvíjí tak
dynamicky, že jsme zatím ani neohlásili
dětem zahájení kroužku mladých hasičů. Opět nám s Jirkou Malíkem začínají
omezení v rámci Hasičského záchranného
sboru a nemůžeme tak garantovat, že se
dětem budeme moci věnovat. Doufáme,
že se situace nebude dále zhoršovat, na-

staví se dlouhodobě platná pravidla a nám
se podaří nastavit režim tak, abychom se
s dětmi mohli scházet. Byla by velká škoda
ztratit další měsíce.
Všem čtenářům i dětem přeji, abychom
zvládli celou epidemii bez vážných zdravotních následků. Buďme opatrní a ohleduplní k sobě navzájem.

Navzdory kovidu
hasiči jsou v poklidu
 Za SDH Viničné Šumice starosta sboru Aleš Jílek
Po delší prázdninové odmlce se náš sbor
opět sešel u „kulatého stolu“, abychom pohovořili o tom, co nás v letošním tolik zkoušeném roce čeká, a co snad budeme moci
v tomto a následujícím roku uskutečnit.
Snad již neodkladně nás v měsíci září
čeká v naší obci tradiční sbírka „Český
den proti rakovině“, která se uskuteční
30. září. Dobrovolníci budou obcházet
vaše domovy po 17. hodině. Jaká v tuto
dobu budou opatření, zatím nikdo netuší. Kytičky pro letošní rok mají barvu
stužky zelenou. Minimální prodejní cena
(příspěvek za 1 kytičku) je opět tradiční
dvacetikoruna. Cílem sbírky je za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat
prostředky na boj proti rakovině, přesněji
řešeno na nádorovou prevenci, zlepšení
kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výuky, výzkumu
a vybavení onkologických center. Hlavní
téma letošní sbírky jsou preventivní

informace o nádorech ledvin
a močového měchýře.
V sobotu 24. října proběhne sběr železného šrotu
a elektroodpadu. Pro naši
organizaci se zřejmě jedná
o poslední sběr elektroodpadu, jelikož se do finále blíží
stavba nového ekodvoru, kde se již počítá
s ukládáním tohoto odpadu. To je jistě
pozitivní zpráva pro občany naší obce, náš
sbor však přijde o jeden ze zdrojů financí,
který jsme využívali na chod sboru, např.
na den otevřených dveří na zbrojnici a dalších společenských akcí a také dětského
soustředění.
Čeho se však nechceme vzdát, je
„Okrskový hasičský ples – trochu jinak“.
Pokud „Pán bůh dá a starosta povolí“,
jsme odhodláni ples uskutečnit. Datum
padlo na tradiční pátek 8. ledna 2021,
ať máte delší víkend na rekonvalescenci
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po protančené noci. Prozatím ladíme
detaily, aby celá akce měla tu správnou
atmosféru, na kterou jste na našem plese
zvyklí. O nic oblíbeného vás nepřipravíme a možná ještě něco vylepšíme. Tak si
držme palce, ať se na té naší-vaší „super
párty“ ve zdraví a bez většího omezení
zase setkáme a prožijeme jeden z mnoha
nevšedních večerů.
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.

Myslivecká bilance prvního pololetí
a pár slov o zajících a králících před
podzimním odchytem zajíců
 Dagmar Petrová
Další, tentokrát velmi zvláštní rok se
překulil přes polovinu a spěje podzimem
ke svému konci. Pro nás myslivce v Mysliveckém spolku Viničné Šumice – Kovalovice ani opatření proti šíření infekce
nemohla být překážkou plnění našich
běžných povinností, ke kterým přes zimu
v prvé řadě patří krmení zvěře. Naštěstí
nebyla letošní poměrně teplá zima pro
zvěř nijak zvlášť náročná. Přes zákaz
shromažďování jsme, spíše v individuálním režimu, na jaře pokračovali ve výsad14 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

bě keřů a stromků a v péči o ně, přičemž
nám upršený květen ušetřil práci se
zalíváním. Od července nám opět nastaly
každoroční „bažantí“ starosti s polodivokým odchovem 300 malých bažantíků
a v závěru roku nás kromě tradičních
honů čeká i další repríza dnes už dost
vzácné akce, totiž odchytu zajíců.
Během přípravy loňského odchytu,
v rámci únorového setkání s dětmi v Mateřském Centru Viničné Šumice, v šumické
mateřské školce a na pozořickém dni dětí
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u příležitosti otevření nového školního
atletického hřiště 5. 9. 2020 se objevilo
tolik zajímavých otázek jednak k odchytu, jednak k zajícům samotným. Bylo by
škoda nechat je zapadnout.
D(otaz): Čím to je, že se u nás populace zajíců tak snížily a divocí králíci jsou
na vymření? Jiní hlodavci jsou naopak
přemnožení…
O(dpověď): Ano, myši a hryzci se vloni
přemnožili, ale zajíci a králíci nejsou hlodavci. Patří do samostatného řádu zajíců
(Lagomorpha), čeleď zajícovití (Leporidae),
rod zajíc (Lepus) nebo králík (Oryctolagus).
Jejich podobnost s hlodavci je dána konzumací stejné potravy v podobném prostředí. Od hlodavců se odlišují mimo jiné tím,
že v horní čelisti mají navíc ještě další pár
řezáků vyrůstajících za prvními.
Ke snížení počtu zajíce polního, který
je naší původní zvěří, a králíka divokého,
který sem byl ve středověku dovezen
z Pyrenejí a zdomácněl tu, došlo na jedné
straně vlivem kolektivizace zemědělství,
která vedle k rozorání mezí, a tím i k výraznému snížení různorodosti krajiny.
Meze, remízky a větrolamy jsou základním
předpokladem pro přežívání drobné zvěře,
protože pro ni představují tolik potřebný úkryt a zdroj různorodé potravy. Bez
nich nemají zejména jejich mláďata šanci
na přežití mj. i proto, že chráníme dravce
a hájíme predátory jako kuny, lasičky,
tchoře, jezevce a lišky, kteří je loví stejně
často jako myši a ostatní drobné hlodavce. Je-li navíc deštivé a chladné jaro,
hodně zaječích mláďat doplatí na počasí.

 Zajíc

 Králík
Dalším velkým nepřítelem drobné zvěře
jsou velké zemědělské stroje se stále
větším záběrem, pohybující se stále větší
rychlosti, před nimiž mláďata nemají šanci
utéct. Svou roli hraje i různorodost pěstovaných plodin a velké plochy monokultur
a v neposlední řadě se na drobné zvěři
podepisuje masivní chemizace našich polí,
kdy každou odchylku od našich představ,
jak se mají chovat zemědělské kultury,
řešíme postřiky a hnojivy. V suchém létě
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zajíc nenachází v krajině dostatek zdrojů
vody, a pokud se ani nevyskytují ranní
rosy, může uhynout žízní (dehydratace
organismu). Zajíc je velice odolné zvíře,
k přežití mu stačí hluboká orba nebo závětrná místa, kde může přes den odpočívat.
Není pro něj problém ujít za potravou 500
i 1000 m. Problém je v tom, že se zajíci
v tomto období koncentrují na potravních
zelených plochách ve větším množství
a tím dochází snáze k přenosu případných
nákaz. Nezanedbatelné počty drobné
zvěře hynou vlivem intenzivního provozu
na pozemních komunikacích a ke snižování stavu zajíců přispívají nemalou měrou
volně se pohybující psi a kočky. Vedle

 Odchyt zajíců
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zemědělství, dopravy, predačního tlaku
a domácích mazlíčků, můžou být významným fatálním vlivem infekční nemoci,
které se v Evropě rozšířily v minulém století – tularémie (popsaná poprvé v r. 1911,
v Evropě poprvé v r. 1931) a myxomatóza
(původem koncem 19. století z Uruguaye, uměle rozšířena v Austrálii k regulaci
přemnožených králíků, v Evropě vysazena
uměle v r. 1952 ve Francii). V současné
době působí největší ztráty na králících
(i doma chovaných) nemoc zvaná králičí
mor, který byl poprvé zaznamenán v r.
1984 v Číně, odkud se postupně rozšířil
po celém světě, v Evropě se pak v r. 1988
objevil v Německu.
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D: Většina dětí zajíce a králíka zná, často si
je ale (nejen děti) pletou. Jak je ale spolehlivě odlišit?
O: Neklamným znakem zajíce jsou
černé špičky dlouhých uší (slechů). Králík
má uši (slechy) kratší než hlavu a špičky
slechů nejsou černé. Pro zajíce jsou dále
typické velmi dlouhé a silné zadní nohy
(běhy), které mu umožňují dosahovat
v běhu rychlosti až 56 km/h a představují výhodu zejména při běhu do kopce.
Ve srovnání s králíkem je zajíc větší
a mohutnější, má protáhlé tělo, hlava je
výrazně menší oproti tělu. Průměrná váha
dospělého zajíce je 3,5 kg (2,5–5,5 kg).
Průměrná váha králíka je 1,5 kg (1–2,5 kg).
Kromě stavby těla se zajíc od králíka liší
i v řadě jiných ohledů. Zaječí mláďata se
rodí v počtu 1–6, už osrstěná, vidí a slyší,
neboť březost samice zajíce polního trvá
o třetinu déle než u králíka, totiž 40–42
dní. Králičí samice je březí v průměru jen
30–34 dní, mláďata se rodí slepá, holá
a hluchá v průměrném počtu 4–8 kusů
a v prvních 10–14 dnech prakticky neopouští hnízdo.
Z toho vyplývá i rozdíl ve způsobu
života. Zatímco zajíc je spíše samotář
a využívá jako pelechu různých prohlubní
na okrajích lesa nebo v polích, králík je
společenské stvoření sdružující se do skupin a vyhrabává si nory v zemi.
D: Na jaře je zajíců všude plno, ale teď
v září už jsou vidět jen občas. Čím to je?
O: U zajíce převažuje noční aktivita,
pouze v době páření (honcování) je lze
vidět v pohybu přes celý den. Koncem léta

se postupně omezuje pohlavní aktivita
a zajíci přecházejí výhradně do nočního
režimu, takže je přes den potkáte jen
sporadicky, nejčastěji pozdě odpoledne.
Pasou se ale dlouho do noci. Takže se
nikam neztratili…
D: Ještě v 80. letech minulého století byli
živí zajíci z Česka žádaným exportním
artiklem např. ve Francii. Pořádají se dnes
odchyty znovu za účelem exportu živé
zvěře?
O: Časy se dost změnily. Ne že by
v zahraničí nebyl zájem o české zajíce,
nicméně počty těchto milých chundeláčků
i u nás výrazně poklesly – natolik, že dnes
už existuje řada honiteb i u nás, které živé
zajíčky rády odkoupí, ať už k "oživení krve",
tj. k zvýšení genetické pestrosti svých více
či méně izolovaných populací, nebo k zazvěření oblastí, kde populace původních
zajíců z nějakého důvodu poklesly pod
míru potřebnou k udržení stavů. Těmito
důvody mohou být intenzivní zemědělská
činnost, zvýšený tlak predátorů, výskyt
infekčních onemocnění nebo nebývale
intenzivní hospodářské využívání krajiny
s následnou revitalizací.
Nejvýznamnější překážkou exportu
živé zvěře dnes není nedostatečná poptávka jako spíše předpisy EU o přeshraničním transportu živé zvěře. Potvrzení
veterináře o zdraví převážených zvířat
vždy bylo a je dodnes samozřejmostí, náklady na transport však stouply natolik, že
činí export nerentabilním. Nemluvě o tom,
že bychom v žádném případě své zajíčky
nechtěli stresovat tak dalekou cestou…
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D: Nemají zajíci problém se zabydlet v novém prostředí?
O: Zajíci si – jak známo – nestaví žádná
hnízda. Jako pelech jim poslouží dostatečně schovaná prohlubeň a běžně mívají
pelechů několik. Podle situace některé
z nich využívají minimálně nebo je opouštějí a průběžně si vytvářejí nové. Často zůstanou prostě schovaní delší dobu v místě,
které jim vyhovuje. Po vypuštění v novém
místě se zpravidla schovají v nejbližším
remízu, v houští nebo na zarostlém okraji
lesa a odtud nejprve pozorují okolí. Pak
začínají podnikat postupně se prodlužující seznamovací výlety, přičemž si
postupně nacházejí vhodná místa pro své
pelíšky. Myslivci, kteří živé zajíce do přírody vysazují, vybírají k vysazení vhodně
strukturovanou krajinu, příp. vytvářejí pro
zajíce vhodné úkryty, omezují před vysazením dle svých možností počty místních
predátorů a po vysazení věnují zvýšenou
pozornost zajištění dostatku krmiva v oblasti vysazení tak, aby zajíci měli dost času
na seznámení s novým domovem, aniž by
trpěli hladem. V případě honů v takových
honitbách se v žádném případě po vysazení zajíci neloví nebo se v dané oblasti
dokonce v dané sezóně hony nekonají,
takže nikdy nejde o odchyt zajíců za účelem jejich vypuštění v rámci honu, tj. před
hlavně namířených zbraní.
D: Říká se, že zajíci samci jsou zbabělci
a dávají se na útěk dřív než samičky, které
naopak vyrazí ze svého úkrytu, až už je
skoro pozdě. Je to pravda? A proč to tak je?
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O: Každé zvíře má své preferované
sebezáchovné způsoby. U zajíce, u kterého
nelze opticky rozlišit samičku od samečka, je to v prvé řadě útěk – je k němu
ideálně přizpůsobený a jeho smyslové
vybavení dokáže hrozbu detekovat ze
značné dálky. S tím souvisí i legenda,
že zajíci spí s otevřenýma očima. Zajíc
v úkrytu ví o příchozím daleko dřív, než
ho člověk uvidí. I ve spánku (kdy má
zavřené oči) vnímá otřesy půdy způsobené chůzí člověka, takže se včas probudí
a otevře oči, aby nebezpečí dokázal lépe
vyhodnotit. O vhodném okamžiku k útěku
rozhoduje intuitivně, tj. nikoliv na základě
nějaké úvahy, odvahy či zbabělosti nebo
rozumového hodnocení. Podle intuice
samička déle váhá, než uteče od svého mláděte – i proto, že svým útěkem
může od svého mláděte nebezpečí spíše
odlákat tím, že strhne jeho pozornost
na sebe, jakkoliv je to pro ni nebezpečné.
Z tohoto hlediska je pak zjevné, že různé
načasování útěku může vytvořit evoluční výhodu. Samečci v blízkosti samičky
s mládětem vyskakují ze svého úkrytu
jako první a odlákají predátora dřív, než se
přiblíží k samičce s mládětem. Nepodaří-li
se jim to a vetřelec se k samičce přiblíží
na dosah, vystartuje samička na poslední
chvíli a často se doslova prožene vetřelci
pod nohama, aby opravdu jeho pozornost
upoutala. Nic z toho ale není promyšlené
jednání zaměřené na dosažení určitého
cíle. Jde o vzory chování, které se evolučně
osvědčily a díky kterým ta populace, která
je používá, častěji přežije.
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Skautské středisko Pozořice
Co nového na skautské stezce?
 RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucí střediska

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 v Jívce u Trutnova.
O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte níže.
Naše klubovny opět po prázdninách
ožily pravidelným ruchem účastníků

schůzek. Jaký bude nový skautský rok,
lze těžko ve stávající situaci předvídat.
I přesto přeji dětem a jejich vedoucím,
abychom ho zvládli co nejlépe a aby byl
úspěšný.

Skautský tábor

 Barča Fuksová, Klárka Ondráčková,
Barča Střížová, Eliška Poláčková

Letošní tábor byl zahájen 16. července.
Celotáborové téma se neslo v duchu WESTERNU. Po příjezdu 45 dětí jsme tábor
zahájili etapovou hrou, kde se táborníci

 Skautští vedoucí s dětmi
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dozvěděli informace o své skupince. Skupinek bylo dohromady devět. Vedoucí měli
letos vymyšleno spoustu nových her, díky
kterým byl celý tábor ozvláštněn.
První týden jsme byli omezeni deštěm,
který nám rozmočil celé tábořiště. Dětem
to vůbec nevadilo, o to víc se hrály (večerní) kolektivní hry v jídelně. Ani mokré
dřevo nám nezabránilo uspořádat tradiční večerní ohně s táborovými písničkami
s doprovodem kytary.
Kvůli koronavirovým opatřením jsme
nemohli vyrazit na tradiční nedělní výlet
spojený s koupáním, proto jsme vymysleli táborovou vodní skluzavku, kterou
nejhlasitěji ocenily malé světlušky.

U vedoucích měla největší ohlas táborová
sauna, u skautů a skautek byla nejoblíbenější teplá sprcha a sjezd singletrailu
u Jedovnic.
Díky sluníčku se k nám přiletěla podívat letecká jednotka naší armády, která
udělala průlet nad naším tábořištěm.
Celý tábor jsme ukončili táborovou hrou,
která se nesla v duchu hledání pokladu,
který byl zakopán na unikátním táborovém hřbitově.
I přes všechna rizika a omezení jsme
rádi, že jsme tábor mohli zrealizovat
a neutrpěli téměř žádná zranění. Těšíme
se příště zas!

Otvírání multifunkčního hřiště
v Pozořicích
 Filip Dvořáček

V sobotu 5. září se v Pozořicích konalo
slavnostní otevření nového hřiště. Součástí programu byla i stanoviště pro děti,
kde jsme se také zapojili a jedno z nich
připravili. Úkolem bylo poslepu projít
bludiště natažené z provazů a po cestě
ještě dávat pozor na překážky. Trochu nás
zaskočil počet dětí, který se vyšplhal skoro
ke třem stům a v největší špičce jsme ani
nestíhali vysvětlovat pravidla. Přesto jsme
si nějak poradili a nadšené děti odcházely
plnit úkoly na další stanoviště. Akce měla
velmi příjemnou atmosféru a jsme moc
rádi, že jsme mohli také přispět k jejímu
uskutečnění.
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Noční pochod
 Ludmila Nedorostková

Prázdniny skončily, a tak jako každý rok
v září pořádá TJ Sokol noční pochoďák.
Navzdory koronaviru, 4. září vyráží
od školy asi 75 účastníků po známé trase,
která vede lesem. Po cestě děti plní
drobné úkoly. Přidali se i mnozí dospělí.
Počasí nám přálo, a tak asi po 1,5 hodině
jsme dorazili na hřiště pod lesem. Nikdo
nezabloudil, nikomu se nic nestalo a protože jsme po cestě vyhládli, tak rychle
k ohni a opékat buřty.
Dík patří nohejbalistům, kteří se
postarali o oheň a občerstvení. Hlad jsme
zahnali, tak ještě zbývá poslední nástup,
rozdat sladké odměny a příští rok opět
na trase na shledanou!

Nohejbal
 Josef Drápal

Vin Šum Kap, podzimní nohejbalový
turnaj se uskutečnil v sobotu 5. září
na hřišti Pod lesem za účasti 8 mužstev.
Krásné slunečné počasí, levné občerstvení a obětavé sportovní výkony si náležitě
užili nohejbalisti i sportovní publikum.
Poděkování patří všem organizátorům
a především rodině Múnsterových za perfektní servis ve stánku s občerstvením.
Tak zase někdy příště a nohejbalu Zdar!
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HODY

 Za šumické stárky Sofie Bernreiterová a Josef Mikulčík
Datum letošních šumických hodů připadalo na 12. září. Proto jsme počátkem léta
začali uvažovat, jak v souladu s vládními
nařízeními akci uspořádat, jelikož situace
okolo koronaviru tuto tradici poznamenala
v několika obcích. Návrhů, jak akci pojmout, padlo hned několik, avšak konečný
verdikt zněl jasně - uspořádáme hodový
průvod obcí zakončený posezením před
obecním úřadem.
Počátkem srpna, jako již každý rok,
jsme se začali se stárky scházet na ,,slezinách“, neboli na schůzkách, kde zpíváme,
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tančíme a připravujeme výzdobu. Do skupiny stárků letos přibyli tři nováčci, a tak
se scházelo celkem jedenáct stárkovských
párů v doprovodu čtyř sklepníků. Na těchto
schůzkách, které probíhaly každou středu
a každý pátek, jsme vyráběli mašličky
na rozmarýny, výzdobu z krepového papíru
nebo jsme cvičili slavnostní nástup.
Mezi hodové tradice patří i žádání
o stárky, jež proběhlo v sobotu 5. září,
tedy tradičně týden před samotnými hody.
Chlapci při žádání navštěvují všechny
stárky a prosí jejich rodiče o svolení. Aby to

KULTURA

neměli tak jednoduché, musí splnit nějaký
úkol. Letos chlapci vyšívali, poznávali lidové kroje z různých regionů, sbírali švestky
na pálenku nebo přednášeli historický
výklad. Všichni své úkoly zdárně splnili, povolení od rodičů stárek dostali, a tak jsme
se mohli pustit do příprav hodového dne.
K tomu je určený tzv. hodový týden, kdy
se dolaďují poslední drobnosti. Připravují
se např. rozmarýny na zvaní, májky pro
stárky nebo samotná mája. Ta letos měřila
okolo dvaceti metrů a po několika letech se
opět stavěla ručně, nikoliv jeřábem. Páteční
přípravy završilo zvaní všech šumických
občanů, při němž stárci roznáší po obci
zdobené rozmarýny, za které mockrát

ŠUMIČTÍ STÁRCI 2020
Josef Mikulčík & Sofie Bernreiterová
Dominik Škodák & Lucie Škodáková
Dominik Mazel & Alžběta Novotná
Filip Zahradník & Klára Divácká
Lukáš Paulík & Jana Kroutilíková
Filip Doležel & Barbora Severová
Jiří Malík & Karolína Severová
Vojtěch Drápal & Kateřina Šmerdová
Petr Marek & Anna Kunčáková
Pavel Marek & Eliška Kunčáková
David Škrob & Daniela Škrobová

SKLEPNÍCI
Patrik Drápal
Václav Khůl
Michal Prstek
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děkujeme paní Řiháčkové. Večer proběhlo
i tradiční hlídání máje.
A konečně v sobotu 12. září nastal den
hodů. Ten začal v pravé poledne, kdy pan
starosta předal hlavnímu stárkovi hodové
právo. Pak se průvod stárků a stárek,
v doprovodu Sivické kapely, mohl vydat
po dědině. Během průvodu se veselilo,
zpívalo a tančilo, nechybělo ani víno
nebo koláče. V letošním průvodu se také
ukázaly celkem tři páry v obnovených
šumických krojích, zbytek stárků byl
v krojích kyjovských.
Průvod byl místy velmi náročný, ale podařilo se jej ukončit kolem 18. hodiny před

inzerce
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obecním úřadem, kde stárci předvedli
slavnostní nástup. Pan starosta nám také
znovu předal hodové právo a nechybělo
ani sólo s rodiči. Pak už následovalo jen
hodování, tanec a zpěv. Všichni se dobře
bavili až do 20. hodiny, kdy jsme toto
posezení oficiálně ukončili.
Za stárky moc děkujeme všem, kteří
se na organizaci jakkoliv podíleli, především obci Viničné Šumice, paní Řiháčkové,
organizátorům, všem rodinám stárkovské
chasy a dalším.
Zároveň doufáme, že se v příštím roce
ve zdraví sejdeme na dalších šumických
hodech a snad i na večerní zábavě.
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Pozvánka do knihovny –
historická srpnová výročí
 Zdena Puklová
„Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky
velkého člověka – to je ta nejzajímavější
věda.“
Alexandr Sergejevič Puškin

Konec dynastie Přemyslovců –
rok 1306
Poslední Přemyslovec Václav III., syn
Václava II. a Guty Habsburské, se narodil
6. října 1289 a byl zavražděn v Olomouci,
pravděpodobně v děkanském domě, dne
4. srpna 1306.
V devíti letech byl zasnouben s dcerou
uherského krále Alžbětou, ale plánovaný
sňatek se neuskutečnil. Neměl to pro své
mládí a značně nezřízený způsob života
právě lehké. Dostal se do konfrontace
s papežem, neměl a ani nemohl mít dostatek zkušeností s vládnutím, takže za něj
vládl otec a rádcové. Nakonec se oženil

s Violou Těšínskou, ale politická situace se
tím nevyřešila.
Konec byl tragický – šestnáctiletý
mladík byl úkladně zavražděn a vrah nebyl
objasněn, stejně tak jako na čí příkaz
vlastně vraždil. Podle jediného soudobého
písemného záznamu byl vrahem Durynk
Konrád z Botenštejna, ten však byl na místě utlučen přítomným davem, takže nemohl být vyslechnut a nepodal tedy žádné
svědectví. V pozdějších záznamech se
objevují jména Beneše Krabice z Veitmile,
podle Zbraslavské a Dalimilovy kroniky
měl být objednavatelem vraždy Albrecht
Habsburský.
Václav III. byl původně pohřben
v Olomouci před hlavním oltářem chrámu
sv. Václava, jeho sestra Eliška Přemyslovna pak nechala jeho ostatky přemístit
na Zbraslav.
Na českém trůně tak definitivně skončili Přemyslovci a sňatkem Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským začíná
dynastie Lucemburků.

„Toho Bohdá nebude, aby český
král z boje utíkal!“

 Václav III.

To prý byla poslední slova krále Jana
Lucemburského, než vyjel – úplně slepý
– do svého posledního boje u Kresčaku.
Jan je v českých dějinách znám jako rytíř,
účastník četných rytířských klání, člověk,
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kterému prý na českých zemích záleželo
především jako na pokladnici financí,
kterých nikdy neměl dost.
Bohužel, zapomíná se, že Jan byl
vynikající diplomat evropských rozměrů.
Měl mnoho přátel v nejvyšších evropských
rodech, přátelil se i s papežem.
Narodil se 10. srpna 1296 a padl
v předem prohrané bitvě u Kresčaku 26.
srpna 1346. Ve svých čtrnácti letech se
stal manželem poslední Přemyslovny
Elišky. Ke sňatku došlo na přání českých
stavů, nespokojených s vládou Jindřicha
Korutanského. Jan byl o čtyři roky mladší
než Eliška, osobně prý byl velmi krásný jak
postavou, tak i obličejem. Byl už také znám
jako statečný rytíř – s Eliškou se do sebe
okamžitě zamilovali, ovšem jejich manželské štěstí netrvalo dlouho. Eliška byla velmi
hrdá na svůj původ a nechala se manipulovat českou šlechtou, takže se brzy dostala
do rozporu s králem. Šlechta se domluvila
s Eliškou a protože Jan byl věčně někde v cizině, situace se zhoršovala. Ke změně došlo
až po příjezdu Janova syna Karla s manželkou Blankou do Čech. Jan Karla jmenoval
markrabětem moravským a nastala doba
tzv. Lucemburského dvojvládí. V roce 1341
Jan zajistil Karlovo nástupnictví na český
trůn a poměry v zemi se začaly vylepšovat.
Jan Lucemburský zůstal v paměti národa
především jako rytíř, účastník rytířských
soubojů, jeho skutečný význam je však
jinde. Především se mu podařilo vytvořit
podmínky pro volbu svého syna Karla
římským králem, za jeho vlády se razily
peníze, mince zvané florény, a vytvářely se
konečně pevné hranice ve střední Evropě.
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V bitvě u Kresčaku bojoval (úplně slepý)
na koni připoutaném mezi další dva koně
– po bitvě byli nalezeni všichni mrtví.
Královy ostatky neměly klid ani po smrti,
putovaly po různých místech, se všemi
poctami navštívily ještě naposled Čechy
a v truhličce s vlajkou a kyticí rudých růži
opustily zemi, ve které byl králem. V roce
2016 byl král konečně přenesen do katedrály Notre Dame v městě Lucemburku.

Blanka z Valois
Původně křtěná Markéta, byla dcerou
Karla z Valois a sestrou francouzského
krále Filipa VI. Narodila se v roce 1316
a byla vychována – stejně jako její budoucí
manžel Karel IV. – na francouzském dvoře.
Jejich manželství bylo formálně uzavřeno
15. května 1323. Bylo jim sedm let. Společný manželský život začal 12. června 1325
po Blančině příjezdu do Prahy.
I když to byl předem sjednaný dynastický sňatek, manželství bylo šťastné
a spokojené a překonalo úspěšně i první
problémy. České šlechtě se nelíbil francouzský dvůr, který Blanku obklopoval,
a proto byl odeslán zpět do Francie. Přes
to všechno lidé Blanku milovali a obdivovali její eleganci i milé a vstřícné chování
(na rozdíl od nepřízně, kterou obklopili
druhou manželku Jana Lucemburského
Beatrix). Blanka se rychle a snadno naučila
česky a německy, pomáhala manželovi, jak
mohla. První dcera Markéta se manželům
narodila 12. května 1335, roku 1345 pak
další dcera Kateřina.
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Českou královnou byla korunována 2. září
1347 v Praze, bohužel o rok později 1. srpna
1348 předčasně zemřela.
Chcete-li se dozvědět více, o čem jsem se
v krátkosti zmínila, navštivte knihovnu!
Najdete zde knihy o dynastii Přemyslovců
v tetralogii Vlastimila Vondrušky „Přemyslovská epopej“, o smrti Václava III. také v knize
Oldřicha Daňka „Vražda v Olomouci“. O králi
Janu Lucemburském jen namátkou „Boj slepého
krále“ Jaromíra Jindry, „Cval rytířských koní“
a „Dvojí trůn“ od Ludmily Vaňkové, nebo „Střepy
z královské číše“ Jiřího Hanibala. V románě Hany
Whitton „Levandulová princezna“ se seznámíte
s životním osudem Blanky z Valois, manželky
českého krále Karla IV. Také Melita Denková
ve své knize „Tajný deník Blanky z Valois“ se
zabývá osudem první manželky krále Karla IV.

 Blanka z Valois

A teď ještě malý kvíz o znalostech nejen z České republiky, ale i z Evropy
1. Který český herec se narodil v Ivančicích u Brna?
2. Ve které Smetanově opeře má hlavní
roli Petr Vok?
3. Který český panovník vešel do dějin
jako „husitský král“?
4. Jak se jmenuje kočkovitá šelma typická nápadnými štětičkami na uších?
5. Které manželce Karla IV. se narodil
syn Václav IV.?

6. Jméno pohoří táhnoucího se severojižním směrem a oddělujícím Evropu
od Asie
7. Co je typické pro pravoslavné kostely
především ve východní Evropě?
8. J ak se jmenuje nejhlubší jezero světa
na Sibiři?
9. Jak se jmenuje činná sopka nad Neapolí?
10. Ve kterém hlavním městě se konaly
Olympijské hry v roce 1936?

Správné odpovědi: 1. Vladimír Menšík | 2. Čertova stěna | 3. Jiří z Poděbrad | 4. Rys | 5. Anně Svídnické | 6. Ural |
7. baňaté věžičky | 8. Bajkal | 9. Vesuv | 10. v Berlíně
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Rubrika slouží k vyjádření občanů a uvedené názory nevyjadřují stanovisko obce.

Covid

 Ludmila Pospíšilová
Léto nám nějak rychle uběhlo. Ono to
vůbec nám starším všechno nějak rychle
ubývá a jediné, co přibývá, jsou různé
neduhy, ale i vzpomínky na to, jaké to
bylo, když jsme byli v plné síle. Ovšem
ten podzim, co nás čeká, se bude velmi
lišit od předešlých, ale s tím nic nenaděláme. Tak nezbývá než dodržovat to, co
se po nás chce, ať se nám to líbí, nebo ne,
a to ještě neznamená, že si nás ten virus
nenajde. Nosit roušku je povinné do uzavřených prostor, nedělá mi to problém,
ale jsou lidé, kteří mají problém s dýcháním a tam trochu přece jen problém je.
Musíme oželet i různé společenské akce,
setkání, na která jsme se těšili. V dohledné
době nebudou taneční zábavy a myslím,
že i plesová sezóna je ohrožena.

Být jenom doma, nesetkávat se s přáteli
je dost nepříjemné, ale pořád si musíme
uvědomovat, že jsou horší věci na světě.
My starší už jsme ledaco zažili, tak to asi
snášíme snadněji, byť jsme ten ohrožený
druh.
Jak nám však sdělovací prostředky
neustále předkládají statistiky, tak právě
těch mladých nemocných poslední dobou
přibývá. Chápu, myslí si, že se jich to netýká, jenže ono to tak není. Týká se to nás
všech. Buďte prosím všichni ohleduplní
a dodržujte vše, co může zmírnit nákazu,
a snad se jí zbavíme. Použiji pozdrav
pana Wericha a Voskovce: Na shledanou
v lepších časech.

Kravina
 Mojmír Ryška

V roce 1926 architekt Bohuslav Fuchs
v Brně na ulici Česká navrhl na parcele
o šíři 8 m hotel s kavárnou, barem a padesáti pokoji. Je docela možné, že někdo
tento projekt označil za kravinu. Dnes je
hotel Avion na seznamu kulturních památek České republiky.
Výraz „kravina“ zcela jistě nebyl vlastní
ani zakladateli obuvnického impéria nejen
v Československu, Tomáši Baťovi. K jeho
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myšlenkám patřilo mimo jiné i heslo: "Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš."
Ikona amerického podnikání, Tomas
Alva Edison, chodil do školy jen několik
měsíců. Učitelé pochybovali o jeho vzdělavatelnosti, a tak se výuky ujala maminka. Tento člověk neměl jediné školní
vysvědčení. Při řízení velkého podniku
a hledání nových řešení asi neměl čas
na negativní berličky.

NÁZORY

Než se začal stavět na skalnatém pozemku ve Viničných Šumicích dům č. 458,
tak i tehdy se pochybovačně vyjadřovali
zastupitelé o možné realizaci. Když stavitel domu č. 460 hovořil o garáži v patře,
tak možná zaznělo „kravina“.
Jde pouze o to, zda ti, co mají konat,
konají. A zda konají kvalifikovaně. Zjednodušeně, zda jsou to profesionálové. Zda
dělají správné věci správně.

V současnosti se zastupitelstvo obce
zaobírá výstavbou Mateřské školy. Nedostatečná kapacita té současné je zřejmá
a je třeba ji řešit. Avšak způsob jejího
řešení vyvolává negativní reakce. Přitom
většina zastupitelů odmítá připustit, že by
bylo možné i jiné, méně konfliktní řešení,
a to získalo označení kravina.

Pomník
 Mojmír Ryška

Po druhé světové válce v Pozořicích
zachovali pomník padlých z I. světové
války a vystavěli druhý k II. světové válce.
Ve Vítovicích k pomníku I. světové války
přidali informace o obětech II. světové
války. Ve Viničných Šumicích pomník k I.
světové válce zlikvidovali a postavili pomník k II. světové válce. Až po letech byly
k soše postaveny desky se jmény padlých
v obou válkách.
Umístění pomníků v Pozořicích a Vítovicích je nadčasové. I po letech stojí
tak, že jejich umístění má jistou dávku
důstojnosti i díky jejich nejbližšímu okolí.
To se šumickým nepodařilo. Parkující auta

a umístění pomníku blízko silnice na jejím
vnějším oblouku je z dopravního hlediska
nešťastné.
Péče o pomník a jeho okolí je odrazem
vztahu obce k tomuto symbolu. Pokud
nastane doba, že bude dostatek těch,
kteří mohou a chtějí současný stav zlepšit,
dojde ke změně.
Debata o pomníku by měla být debatou o modernizaci obce a úctě k těm,
jež nestáli o to být na nějakém pomníku.
Ten si vymysleli ti, kteří jej zbudovali.
A tím na sebe a potomky vzali povinnost
se o takto zhmotněné zemřelé důstojně
starat.
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Autocentrum K.E.I. radí…
 Autocentrum K.E.I., Brno-Vinohrady

Pozor na aquaplaning,
zpomalte
Vydatné deště zvyšují riziko takzvaného aquaplaningu. Jedná se o stav, kdy
pneumatiky ztrácejí při vysoké rychlosti
na mokré vozovce přilnavost.
Při prudkém příchodu deště se řidič dostane do situace, kdy vjede do přívalů vody
a během okamžiku ztrácí orientaci. V takovém případě pomůže jediné, a to bezpečně, ale razantně zpomalit. Nejbezpečnější
je sundat nohu z plynu, vyšlápnout spojku,
volant srovnat rovně a případně opatrně
přibrzďovat. Auto se s takovým postupem zklidní a máme větší šanci, že vodou
projedeme. V žádném případě nezatáčet
a neřadit. Důležité je se neleknout a nezačít zmatkovat. Prudké panické brzdění není
dobré řešení.
Na co si dávat pozor?
Na jakoukoliv hlubokou vodu, kaluže,
koleje vyjeté kamiony, na strouhy napříč
vozovkou po prudkém dešti. Čím vyšší je
vrstva vody na silnici, tím vyšší je riziko
aquaplaningu. Po najetí na vrstvu vody
ztrácí pneumatika kontakt s vozovkou
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a auto se stává neřiditelným. Jednoznačně bývá na vině řidič, který jede vysokou
rychlostí. Vzorek pneumatik totiž nestačí
zpod kola odvádět vodu. Riziko aquaplaningu také stoupá, má-li vůz ojeté
pneumatiky.
Příklad
Základními předpoklady pro vznik aquaplaningu jsou množství vody, rychlost
a výše dezénu a stav pneumatik. Pojedou-li dva řidiči ve stejných autech za deště
za stejných podmínek, pak ten, který
bude mít na autě sjeté pneumatiky, ztratí
kontrolu nad autem v rychlosti třeba už
70 km/h, zatímco ten, který bude mít nové
pneumatiky, bude moci jet až 100 km/h.
Zajímavost
Pneumatika do mokra pro formuli 1
odvede až 65 litrů vody za sekundu.
Za 5 sekund byste tedy jejich prostřednictvím naplnili celou vanu.

Příště Vám prozradíme zajímavé
informace o EGR ventilu.
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Masarykovo náměstí 1665/8, Šlapanice, tel.: 773 260 803, email: slapanice@droptik.cz

DrOptikMoraviaSro

dr.optik_moravia www.doctoroptic.cz
Akce platí do 31.10. 2020.
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OBEC

Živý betlém u kapličky
Hledáme děti od 8 let, které by si chtěly zahrát
na Štědrý den u kapličky živý betlém. Hledáme
herce pro 3–5 rolí.
Pokud byste měli zájem nebo se chtěli dozvědět něco bližšího, nebojte se mě kontaktovat.

Anna Kunčáková
tel.: 720 200 928
e-mail: ani.kuncakova@email.cz

Aktuální i archivní čísla Zpravodaje obce Viničné Šumice
v elektronické verzi a ceník inzerce najdete na
www.vinicne-sumice.cz/zpravodaj
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BYLO LÉTO...

HODY

12. září 2020

