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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Slovo starosty
 Josef Drápal

Vážení spoluobčané,
přicházejí letní měsíce, období dovolených a prázdnin. V naší škole využijeme
prázdninový čas k instalaci akustických
panelů v přírodovědné učebně pro
snížení ozvěny v prostoru a v další třídě
bude vestavěna nová skříň na pomůcky.
V kuchyni již byla umístěna nová stěna
s výdejním oknem.
Na další vybavení školy podala obec žádost o dotaci přes MAS Slavkovské bojiště.
Jedná se o nový sporák a kuchyňský robot,
skluzavku na školkové hřiště a interaktivní
LCD výukový displej do základní školy.
V měsíci červnu proběhlo v naší obci
dotazníkové šetření, které je podmínkou
pro vydání Programu rozvoje obce na roky
2023–2028. Tento dokument zpracovává
MAS Slavkovské bojiště. Děkuji všem
občanům, kteří se zapojili a vyplněný
dotazník odevzdali.
Obec má uzavřenou smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Fondu soudržnosti „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“,
podle které má splácet poměrnou část
úvěru použitého na vybudování splaškové
kanalizace v obci do roku 2025. Na Valné
hromadě SVK Šlapanicko dne 14.6.2022
zazněla velmi dobrá zpráva. Z důvodu
výhodně nastaveného úroku, příznivého
kurzu k euru a rezervě ve splátkách, je

celá dlužná částka uhrazena již letos, tedy
poslední splátkou ve výši 3 680 000 Kč.
Úspora činí 9 664 000 Kč.
Na část úseku komunikace Hradská
od posledního domu k lesu jsme opakovaně žádali o dotaci JMK, ale bohužel bez
úspěchu. Vzhledem k velmi špatnému
stavu cesty provede opravu obec na vlastní náklady. Nyní probíhá výběrové řízení
na zhotovitele a jednání s Lesy ČR o případné spolupráci.
Prodejna potravin Enapo v naší obci
změnila v měsíci květnu provozovatele,
který výrazně rozšířil prodejní plochu, nabídku zboží i otevírací dobu, což považuji
pro nás občany – spotřebitele za velmi
vstřícné a výhodné. Je v zájmu nás všech,
abychom více využívali nabídku této prodejny k nákupům a tím podpořili provozování této služby v naší obci i do budoucna.
V souvislosti s koncem školního roku
chci poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy
za zvládnutí náročných podmínek tohoto
období. Paní ředitelce a paním učitelkám
navíc děkuji za uspořádání velmi zdařilého celoškolního loučení s páťáky na hřišti
Pod lesem.
Milí spoluobčané, přeji Vám všem
příjemnou dovolenou, krásné prázdniny
a spoustu sluncem zalitých dnů.
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Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Viničné Šumice
2/2022 ze dne 11. 5. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Smlouvu o zřízení služebnosti na obecních parcelách č. 1912/54, 1911/20, 1909,
1908/2, 1908/1 a 1906 v k. ú. Viničné
Šumice pro stavbu pod označením
„16010-061276 VPIC SÚS Viničné Šumice
most 3834-1“, za účelem umístit podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné
komunikační sítě, mezi obcí Viničné Šumice, jako vlastník, a CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha, jako CETIN;
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
PR-014330064942/003-ADS na obecním
pozemku parc. č. 520/3 v k. ú. Viničné
Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN, Křiva“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení
NN, mezi obcí Viničné Šumice, jako povinná, a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá
Pole, Brno, jako oprávněná;
 směnnou smlouvu na část pozemku
parc. č. 1885 v k. ú. Viničné Šumice
o výměře 51 m2 ve vlastnictví manželů E.
a L. Č., Brno, jako první směnitelé, a část
pozemku parc. č. 1884 v k. ú. Viničné Šumice o výměře 51 m2 ve vlastnictví obce
Viničné Šumice, jako druhý směnitel;
 Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu
„Chodník Viničné Šumice – Pozořice“
a Smlouvu o uzavření budoucí darovací
smlouvy mezi Obcí Viničné Šumice, jako
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stavebník; a Městysem Pozořice, jako
partner;
 kupní smlouvu č. 00272022 na prodej
obecního pozemku parc. č. 262/24 v k. ú.
Viničné Šumice o výměře 24 m2 za dohodnutou cenu 10 080 Kč mezi obcí
Viničné Šumice, jako prodávající, a EG.D,
a.s., Lidická 1873/36, Brno, jako kupující;
 členění Územní studie lokality Loučky
západ;
 řádnou účetní závěrku obce Viničné
Šumice za rok 2021;
 řádnou účetní závěrku Základní školy
a Mateřské školy Viničné Šumice, okres
Brno-venkov, příspěvkové organizace
za rok 2021;
 převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné Šumice za rok 2021 ve výši 26 929,92 Kč
do rezervního fondu organizace;
 poskytnutí neinvestičního příspěvku
pro Společnost pro ranou péči, pobočka
Brno, ve výši 10 400 Kč;
 veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
neinvestiční dotace pro Společnost pro
ranou péči, pobočka Brno;
 poskytnutí příspěvku organizaci Práh
jižní Morava, z.ú. na rok 2022 ve výši
70 385 Kč;
 veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
dotace pro Práh jižní Morava, z.ú.;
 kupní smlouvu na pořízení kolového
nakládače a zametacího kartáče za celkovou částku ve výši 1 366 816 Kč včetně
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DPH mezi společností HITL, s.r.o., Dobelice 57, jako prodávající, a obcí Viničné
Šumice, jako kupující;
 zveřejnění záměru pronájmu obecního
pozemku parc. č. 1621/6 o výměře 2 m2
v k. ú. Viničné Šumice;
 Dodatek č. 1 k Dohodě o investičním
příspěvku na realizaci stavby a majetkoprávním vypořádání, na stavbu „Viničné
Šumice, lokalita Vítovická, splašková
kanalizace“, který upravuje konečnou
výši příspěvku na částku 8 900 000 Kč
bez DPH;
 odkoupení pozemku parc. č. 1524 v k.
ú. Viničné Šumice o výměře 1 970 m2
za celkovou částku 1 100 000 Kč;
 rozpočtové opatření č. 3/2022.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 protokol z finanční kontroly a kontroly
hospodaření u příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Viničné Šumice za rok 2021;
 změnu zrušené rozpočtované položky
1340 – Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, za novou položku 1345 – Příjem
z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku
za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci v rozpočtu obce Viničné
Šumice na rok 2022;
 rozpočtová opatření č. 1/2022 a č.
2/2022 v kompetenci starosty.

Regionální značka BRNĚNSKO
originální produkt®

má další držitele, certifikát obdržel i první
poskytovatel zážitků
 Mgr. Hana Tomanová, Manažerka MAS Slavkovské bojiště
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště na jaře letošního roku založila
ve spolupráci s ostatními MAS kolem Brna
a Asociací regionálních značek regionální
značku BRNĚNSKO originální produkt®.
V sobotu 30. 4. 2022 při příležitosti food festivalu To nejlepší z Moravy
ve Slavkově u Brna byly předány certifikáty dalším šesti produktům a jednomu

zážitku. Rodina
držitelů regionální
značky BRNĚNSKO
originální produkt se
rozšířila na 25 produktů a jeden zážitek.
Mezi novými oceněnými produkty
jsou Bylinkové sirupy Andrey Košťálové
z Katova, Makové a bylinkové těstoviny
od Veroniky Hradecké ze Syrovic, Domeč2/2022 | 3
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ky HanaBo design od Hany Bořecké z Moravských Knínic, Hroznový mošt a Vinné
želé z Vinařství u Křížů z Viničných Šumic,
Pohořelické pralinky od Liliany Geisselreiterové z Pohořelic a první zážitek Papouščí
ZOO v Bošovicích.
Se všemi originálními produkty se můžete seznámit na www.regionalni-znacky.
cz/brnensko. Produkty můžete zakoupit
prostřednictvím internetového obchodu
Slavkovské tržiště (https://slavkovsketrziste.cz) nebo osobně v Turistickém informačním centru ve Slavkově u Brna nebo
ve stánku na náměstí v Pozořicích.
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Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje
území kolem Brna od Kuřimi přes Rosice,
Židlochovice až po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních značek, která
koordinuje 30 značek po celé republice.
Regionální značku získají výrobky, které
jsou výjimečné svou vazbou na region,
na jeho charakter, tradice, kulturu či historii a které svojí jedinečností mají velký
potenciál v cestovním ruchu. Zákazník,
který si koupí produkt označený regionální značkou, má jistotu, že tento produkt
splňuje standardy regionálního značení.
Více na www.slavkovskebojiste.cz.

TÉMA

Nová agentura domácí zdravotní
péče „SESTRY s.r.o.“ a poradna
pro pečující
 Hana Raur Pololáníková, za agenturu Sestry
Od září bude v našem regionu fungovat nově založená agentura místních
zdravotních sester zkušených v oblasti
domácí péče. Sestry zřizují také poradnu pro otázky a nejasnosti těch, kteří
pečují o své blízké.
Od 1. 9. 2022 zahajujeme činnost jako
nová agentura domácí péče s názvem
Sestry. Domácí péče je ordinovaná v případech, kdy jsou pro pacienta zatěžující
pravidelné návštěvy lékaře. Nabízíme tedy
poskytování odborných zdravotnických
činností sester v domácím prostředí, jako
jsou např. pravidelné převazy, injekce,
rehabilitační cvičení v omezeném rozsahu,
péče o stomie, výměny permanentních
močových katetrů, péče o onkologické pacienty a další. Protože je péče předepsaná
lékařem, je plně hrazena ze zdravotního
pojištění. O poskytnutí domácí péče může
rozhodnout ošetřující odborný lékař při
propouštění z nemocnice, obvodní lékař
dle zhodnocení zdravotního stavu pacienta nebo jiný odborný lékař.
Jako nadstandardní dobrovolnou službu
naší agentury chystáme také poradnu,
která je určena všem vám, kteří pečujete.
Nejste si jisti, jestli zvládnete péči o své
blízké doma a co péče bude obnášet, jak
udržovat hygienu, či jak získat a správně

používat potřebné pomůcky? Rádi vám
zodpovíme otázky spojené s vaší konkrétní situací a pomůžeme se v ní zorientovat.
Kontaktovat nás budete moct telefonicky
v pracovní době od 9 do 15 hodin, emailem
nebo lze domluvit osobní schůzku v naší
kanceláři. Díky vzdělané sociální pracovnici v našem týmu vám také můžeme
poradit, jak požádat o příspěvek na péči či
jeho navýšení, jaká sociální zařízení jsou
v našem okolí, a dopomůžeme při vyřizování žádostí o pobyt v některém z nich.
Jsme kolektiv sester převážně z našeho
regionu, které mají bohaté zkušenosti
s prací v domácí péči: vedoucí sestra Hana
Raur Pololáníková z Velatic a sestry Marie
Králová ze Šlapanic, Jarmila Zouharová
z Mokré, Andrea Přibylová z Ivančic a Lenka Ulmanová z Velatic. Všechny se již těšíme na činnost, která nám přináší radost,
a věříme, že tato služba bude prospěšná
jak pro vás, tak pro obvodní lékaře. Těšíme
se na milou spolupráci.
Kancelář:
Mokrá 350, Mokrá-Horákov, Mediatéka
Telefon: 773 729 910
Email: dpsestry@gmail.com
Za agenturu Sestry: Hana Raur Pololáníková
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Cementárna Mokrá chystá
modernizaci provozu.

Už teď je výkladní skříní cirkulární ekonomiky
 Marek Tláskal, tiskový mluvčí skupiny HeidelbergCement ČR
Jde o jedno z mála míst, kde lze ekologicky likvidovat vysloužilé pneumatiky. Vyrábí se tu nejvíce cementu
v Česku. A v současnosti se zde připravuje ekologizace, která umožní snížit
měrné emise CO² na tunu cementu až
o 25 %. Vítejte v závodu Mokrá u Brna!
Laické povědomí o cementu většinou
končí ve stavebninách u objemného pytle,
který se dává do betonu. Jak a z čeho se
tento materiál vyrábí a co dobrého samotná výroba může přinášet, to většinou tuší
mimo cementářskou obec málokdo. Je to
přitom fascinující příběh s řadou netušených technických detailů a úctyhodnou
dvousetletou historií. Dobrou příležitost,
jak jej poznat, nyní přináší společnost
Českomoravský cement, která připravuje
v závodu Mokrá modernizaci provozu.
Výrobní proces je složitý, ale dá se
popsat jednoduše. V lomu se vytěží
a nadrtí vápenec, po dopravníkových
pásech směřuje do mlýnice a následně
do tzv. homogenizačních sil, která zajistí
stejnorodost materiálu. Další zastávkou
jsou pece. V Mokré mají dvě a zachovaly
si poněkud národopisné názvy Republika
a Morava. Při vypalování vápence a jílu
vniká tzv. slínek, který v cementu plní
klíčovou úlohu pojiva. Po zchlazení se
uskladní v silech a čeká na finální smíchání
a mletí s ostatními příměsemi.
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Nejcitlivější a technicky nejpozoruhodnější součástí výrobního procesu je
zjednodušeně řečeno vydatné „zatopení
pod kotlem“ až na teploty nad 1800 °C.
V minulosti se k těmto účelům používala
různá paliva – mazut, pak zemní plyn
a později uhlí, k němuž se v posledních
letech přidávají nejrůznější sekundární
a alternativní paliva. „Vtip je v tom, že ať
už topíte čímkoliv, na výstupu z pece musí
surovina projít teplotou 1 450 °C, aby se
z ní stal slínek,“ vysvětluje Jiří Strapina,
vedoucí závodu Mokrá. „V zájmu ekologie
a úspory primárního uhlí používáme řadu
alternativních paliv, například vysloužilé
plasty, papír či textil. Důležité je zachovat
nízkou variabilitu materiálů, a tím i optimální výhřevnost a další parametry.“
Co laická veřejnost může vnímat jako
poněkud kuriózní, je využívání starých
pneumatik jako sekundárního paliva.
Představa černého dýmu z požárů skládek
je však na hony vzdálena tomu, co se
odehrává za zdmi cementárny. „Spalovací
teplota je tak vysoká, že z paliva nezůstane vůbec nic, a provoz je tak zcela bezodpadový. Ostatně potvrzuje to i kontinuální
měření emisí na výduchu a imisí v okolí
cementárny. Plníme všechny zákonné
limity a ovzduší zatěžujeme minimálně,“
říká Jiří Strapina a jedním dechem zdůrazňuje nepříliš známý přínos cementářského
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oboru v oblasti recyklace. „Provoz, jehož
hlavním účelem je výroba cementu, dokáže velmi efektivně využít odpady, které se
u nás stále dost často nesmyslně skládkují
či bezúčelně spalují. Jen pro představu:
naše cementárna za rok spolyká 17 000
tun vysloužilých pneumatik.“
V době, kdy se v rámci klimatické
politiky hovoří mimo jiné o tzv. cirkulární
ekonomice, jde o vzorový příklad využití
druhotných surovin. Nicméně v Mokré
rozhodně nejde o nic nového – například zmíněné pneumatiky zde spalují již
od roku 1984...
Novinku, která už bude cíleně směřovat ke splnění požadavků Green Dealu,
přinese až nadcházející modernizace. Jejím
cílem je snížení emisí až o 25 % a vytvoření
předpokladu pro budoucí přechod cementárny k uhlíkové neutralitě. „Naše stávající
dvě pecní linky mají kapacitu po 1900
tunách denně, dohromady tedy 3800 tun.
V rámci modernizace je nahradíme jednou
linkou s kapacitou 3200 tun, která nám

bude stačit, protože chceme snižovat
podíl slínku v budoucích cementech. Díky
tomu budeme spotřebovávat méně tepla
i elektřiny a snížíme nejen plynné emise,
ale i množství zařízení, a tím i hlukovou
zátěž okolí,“ říká Jiří Strapina. V loňském
roce cementárna vypustila 794 kg emisí
na výrobu tuny slínku. Po modernizaci
by to mělo být o 106 kg méně. Na tunu
cementu to vychází o 150 kg méně oproti
skutečnosti roku 2021.
V roce 2018 oslavil závod Mokrá
padesátiny a byla to skvělá příležitost
k bilancování. Firma například vyčíslila,
že od zapálení první pece vyrobila 53
milionů tun cementu. Z něj se mohlo
odhadem vyrobit téměř 20 milionů kubíků
betonu, což odpovídá výstavbě dvou set
O2 Aren či pěti tisíc kilometrů dálnic.
Protože poptávka po tomto základním
materiálu spíše stoupá a s ní poslední
dobou i nároky na udržení soběstačnosti
a nezávislosti všude tam, kde je to možné,
lze předpokládat, že další desítky milionů
tun má cementárna ještě před sebou.
Z toho důvodu je důležité, aby prošla další
modernizací, a mohla tak zásobovat český
trh i v souladu s přísnou dekarbonizační
evropskou politikou.
Cementárnu Mokrá jste měli možnost
poznat při příležitosti 50 let cementárny na dni otevřených dveří v roce 2018
osobně. Tuto příležitost by společnost
ráda nabídla i v roce 2023, kdy oslaví
již 55 let fungování. Pokud budete mít
zájem poznat provoz na vlastní oči a třeba
i více podrobněji, neváhejte se této akce
zúčastnit.
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Základní škola Viničné Šumice
Krátké zprávy ze školy
Práce kroužku Včelaříků ve školním
roce 2021/2022
Školní rok jsme zahájili 16. 9. 2021, to je
doba, kdy včelař kontroluje stav zásob
včelstev, kterým dodal během července a srpna krmení, a kontrolou zjišťuje,
jestli nechybí matky. Případně doplňuje
včelstvo vychovanými matkami a připravuje na zimní léčení proti varoáze. V říjnu
pak léčí včelstva fumigací a kontroluje
spad roztočů na podložkách. Děti se
obeznámily s původci nemocí včel, druhy
nemocí, způsoby a nutností léčení, aby
se zabránilo přenosu a šíření nemocí
včel v okolí. 18. 11. 2021 jsme navštívili
Včelařské muzeum v Rosicích u Brna,
kde nás pan Ing. Řehořka provedl historií
včelaření a představil model včely medonosné včetně její anatomie. V závěru

 Včelaříci
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listopadu jsme si vyzkoušeli výrobu svící
ze včelích mezistěn, které si děti odnesly domů v podobě vánočních dárečků.
I v zimních měsících se včelař připravuje
na sezónu – děti viděly v dílně výrobu
nástavkových úlů a rámků s mezistěnami, které je potřeba připravit na obnovu
včelího díla v nastávajícím včelařském
období a sbíraly měl, kterou včelaři
odesílají na rozbor ke zjištění nemocí
a roztočů. V době nevlídného počasí jsme
se ve školní třídě pomocí videoprodukce
seznámili s dalšími produkty včel a jejich
získáváním, zpracováním a zopakovali si
znalosti kvízovými otázkami. A v březnu
již začala práce včelaříků prohlídkou
včelstev na obou stanovištích Pod lesem
i u pana Brtníka – odběr neobsazených
rámků včelami, tj. zúžení prostoru, který
včely vyhřívají. V dalších jarních měsících
je třeba naopak přidávat mezistěny, med-

 Beseda o kyberšikaně
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níky, tvořit oddělky včel, aby se zabránilo
rojení. Ve dvou skupinkách 19. a 20. 5.
2022 jsme uskutečnili medobraní – děti si
zkusily odvíčkovat medové plásty a srovnaly si pracnost vytáčení medu ručním
medometem s automatickým, viděly
stáčení medu do sklenic a každý dostal
po sklenici medu na ochutnání domů.
V závěru května se vylíhly matky, které
jsme si vychovali, umístili je do oplodňáčků s několika mladými včelami a dál
budeme sledovat jejich oplodnění. Kontrolou zjistíme, jestli matka klade vajíčka
a můžeme tak případně vyměnit nové
matky za staré a udržovat tak stav včelstev v kondici. Po posledním medobraní
od poloviny července začíná „podletí“,
nový včelařský rok 2023. Tak doufáme, že
se s dvanáctičlennou skupinkou včelaříků
potkáme i v dalším školním roce a neodradí je ani nějaké včelí píchnutí!
 Jarmila Brtníková a Josef Brtník

Malý zdravotník
Celý školní rok se věnujeme tématu
bezpečnosti. Pozvali jsme do školy
odborníky, kteří v každé třídě s dětmi
zopakovali, jak předcházet úrazům, jak
funguje naše tělo, jaké jsou zásady první
pomoci a také jsme si prakticky vyzkoušeli poskytování první pomoci.

 Kurz Malý zdravotník

 Dopravní výchova
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Beseda Policie ČR – kyberšikana
Také toto téma je součástí naší celoroční
koncepce Bezpečné školy. Dětem od třetí
do páté třídy lektorka – příslušnice Policie ČR na konkrétních příkladech a případech dokázala, jak je důležité orientovat
se v internetovém prostředí, na co si dát
pozor na sociálních sítích, kdy a komu
sdělit možné porušení pravidel a zákonů.
Veselé zoubky
Připravili jsme pro prvňáčky preventivní
program zaměřený na správnou péči
o jejich zoubky.
Kurz plavání
Děti ze druhých tříd a třetí třídy zahájily plaveckou výuku v plavecké škole
p. Konkolové ve Vyškově.
Dopravní výchova
Dalším dílkem do skládačky „Bezpečná
škola“ byla účast dětí ze 4. a 5. ročníku

 Veselé zoubky
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na dopravní výchově na dopravním hřišti
ve Vyškově. Po splnění praktické i teoretické části děti získaly řidičský průkaz
na kolo.
Otevřená škola aneb přišli jste k nám
na návštěvu
Dopoledne ve středu 16. března jsme
konečně mohli ve škole bez jakýchkoli
omezení přivítat vzácné hosty. Bylo
opravdu příjemné se s vámi setkat,
vážení rodiče našich dětí, rodiče našich
budoucích žáků, milé děti, prarodiče…
U prvňáčků jsme ztroskotali na ostrově
písmenek, ve 2. A jsme poznávali přírodu,
ve 2. B se z nás stali detektivové, třeťáci
zkoumali svět obrázků a obrazců, čtvrtá
třída nás přenesla do pravěku a ke Keltům, páťáci nám zprostředkovali prostředí
ve výuce matematiky podle profesora
Hejného, v učebně informatiky jsme vás
učili naprogramovat dětského robota Bee-Bota a vytvořit scénář ve Scratch Junior

 Otevřená škola
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a na posledním stanovišti jsme cestovali
po světě s angličtinou.
Zájem o návštěvu byl obrovský a mile
nás překvapil. Naše děti se staly průvodci,
učiteli, kamarády a společníky zároveň.
Bylo obdivuhodné, jak se svých úkolů
zhostily, jak trpělivě vysvětlovaly, vedly,
pomáhaly. Zaslouží si velikou pochvalu.
Na našich hostech bylo vidět, že si dopoledne u nás užívají. Věříme, že zjistili, jak
příjemná atmosféra v naší škole vládne
a jak je nastaveno klima školy.
Noc s Andersenem
Po dlouhé přestávce jsme konečně mohli
navázat na naši tradiční Noc s Andersenem. Letos nás provázel malíř a spisovatel
Josef Lada. Děti zhlédly výstavku jeho
knížek, leporel a obrázků. Po celé škole
byly rozmístěny panely se zajímavým čtením o dětství, životě a tvorbě pana Lady.
Kdo četl pozorně, pro toho nebyl problém
vzpomenout si na podrobnosti v připravených pracovních listech. Ve třídách jsme si
pak přečetli pohádky, zkusili jsme si překreslit obrázek pomocí zvětšovací mřížky,
na hřišti jsme si potmě zasportovali
a vyluštili noční rébus, podívali se na pohádky na interaktivních tabulích a snažili
se usnout. Šlo to velmi těžko, když dojmů
bylo tolik. Tak za rok zase…!
Jak jsme sázeli stromy aneb Den Země
v naší škole
Naše škola oslavila Den Země sázením
stromů. Vše proběhlo ve spolupráci
s organizací „Sázíme stromy, z. ú.“. Naše
obec má s výsadbou zkušenosti, zapo-

 Noc s Andersenem
juje se do ní již několikátý rok. Myšlenka
zapojit do této aktivity i naše děti, se
kterou nás oslovil pan Petr Marek, nás
nadchla. Po dohodě s panem starostou
byla vybrána obecní lokalita „U Třech
kohoutů“, kde jste až dosud mohli při
cestě do Rousínova vidět starší jabloňový
sad. Nám ve škole je tato lokalita dobře
známá, rádi jsme v minulých letech využili
úrodu jablek (které jsme si sami načesali,
nechali vyrobit mošt a také napekli s dětmi báječné štrúdly). Sad však potřeboval
obnovit. Plochu k sázení nám připravil
pan M. Drápal a obecní zaměstnanci pan
Michal Mendl a pan Tomáš Pala. V den sázení tak na děti čekala nachystaná plocha
pro 19 nových stromů. Pan Radek Vičar,
koordinátor z organizace Sázíme stromy
pro Jihomoravký kraj, připravil stromy,
nářadí a veškerý potřebný materiál. Společně jsme si ukázali, jak správně stromy
zasadit a pak se již naši žáčci pustili pod
dohledem koordinátorů do práce. Každá
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třída vysadila tři různé ovocné stromy,
jabloně, hrušně, meruňky, broskvoně nebo
moruše. Po práci si děti připravily svačinku
– vlastnoručně opečený špekáček. Pan
starosta, pan Marek a obecní zaměstnanci
nám zajistili příjemné zázemí pro celou
akci, nechyběli ani naši dobrovolní hasiči
pan Aleš Jílek a Jiří Malík, kteří pomáhali
se zaléváním a udržováním ohně. Bylo to
příjemně strávené školní dopoledne.
Děkujeme všem zúčastněným za přípravu i pomoc na místě a našim dětem
posíláme obrovskou pochvalu. Kdybyste
je viděli při práci, měli byste z nich, milí
rodiče, velkou radost.
Literární a výtvarná soutěž Tvořím,
tedy jsem (organizováno v rámci MAP
v ORP Šlapanice)
Do soutěže se zapojilo dvacet osm mateřských a základních škol z území ORP
Šlapanice. Ve IV. kategorii se s prací
s názvem Jak jsem chytil vánočního kap-

 Na výletě v Praze
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ra umístil na 1. místě náš žák 5. ročníku
Radek Vrážel. Gratulujeme!
Matematický klokan
Této mezinárodní soutěže se účastníme
pravidelně. Žáčci od druhého do pátého ročníku řeší soubor testových úloh
ve stanoveném čase. Velkou gratulaci
posíláme Robinovi Svobodovi z 5. třídy
za vítězství ve své kategorii. V celostátním kole vyhrál s plným počtem bodů.
Účast v testování ČŠI a Invenio
Žáci 5. ročníku se na podzim zúčastnili
nepovinného srovnávacího testování
připraveného Českou školní inspekcí
a obdobného, ale již povinného v jarním
období. Škola tak získala velmi důležitou
zpětnou vazbu nejen směrem k ostatním
školám, ale především jednotliví žáci
dostanou informace, jakého pokroku
za období od začátku školního roku až
do konce školního roku dosáhli oni sami.

 Pracovní činnosti
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Uvítali jsme možnost účasti v projektu dobrovolného testování systémem
Invenio pro žáky 4. a 5. tříd, který vznikl
na Fakultě sociálních studií MU. Jeho cílem
je pomoci s identifikací nadaných žáků.
Zápis do 1. ročníku
Na začátku dubna proběhl zápis do 1.
třídy. Potěšil nás zájem dětí a jejich rodičů o naši školu, a tak se v září budeme
těšit na setkání s našimi nejmladšími
žáky ve dvou prvních třídách.

Předškoláci v naší škole aneb „Cestička
do školy“
Dvě květnové středy jsme měli ve škole
vzácnou návštěvu. Přišli mezi nás naši
budoucí žáčci z naší mateřské školy,
z kovalovické i z jiných školek. Seznámili
se se školou a dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných informací ze světa
zvířat. Průvodci jim byli naši šikovní
žáci. Vytvořila se báječná spolupráce,
kdy starší prováděli mladší.

 Sázíme stromy
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Volba člena školské rady
V květnu proběhla volba člena školské
rady, a to z řad zástupců rodičů. Těšíme
se na spolupráci s paní Magdalenou
Svačinovou, která volby vyhrála.
Naše výlety
Nejstarší žáci z 5. ročníku navštívili
Prahu a Vídeň, ostatní děti vyrazily
do Sloupsko-šošůvských jeskyní.
Projektový den mimo školu (Rudické
propadání a jeho okolí)
Byl zorganizován v rámci projektu Šablony III. ZŠ Viničné Šumice, ve spolupráci v paní Mgr. Klárou Krchňavou, která
pro děti připravila výukový program
s názvem Barevné rudické hlíny.
Školní slavnost – rozlučka
Ve středu 8. června jsme uspořádali malou školní slavnost na hřišti pod lesem.
Naši páťáci se celý rok věnují v různých
projektech i při běžném školním životě
prvňáčkům, a tak společně na úvod
zazpívali nacvičenou písničku jako
symbolické uzavření jejich společného
školního roku.
Pak přišly na řadu i všechny ostatní děti
a zazpívaly páťákům připravený hudební
pozdrav, na který navázalo rozloučení
s každým žáčkem z páté třídy.
O překvapení na konci se postarali naši
oslavenci, kdy si pro paní ředitelku, pro
svoji třídní paní učitelku, paní asistentku,
ostatní paní učitelky, pro paní školnici i pro
pana starostu připravili trefné, na míru
šité veršované pozdravy a malé dárečky.
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Opékaly se buřty, povídalo, zpívalo
a vzpomínalo.
Milí páťáci, brzy to bude pět let, kdy
jste se ocitli na pomyslné startovní čáře
základního vzdělávání. Čeká vás nový začátek, další etapa vašeho života. Opustit
známé a vkročit do neznáma bude těžké.
Ale vy to zvládnete. Čekají vás nové
výzvy, kamarádi a nové zážitky. Váš poslední rok utekl jako voda a nám nezbývá
než se s vámi rozloučit. My všichni ze
šumické školy vám přejeme do dalších let
hodně štěstí, úspěchů, sil, a především
hodně pohody.
Vážení rodiče, děkuji i vám za vaši podporu, lásku a péči, kterou věnujete vašim
dětem.
Dovolím si použít citát neznámého
autora: „Učitel ti může otevřít dveře, ale
vstoupit do nich musíš ty sám.“ Věřte, že
jsme se v šumické škole snažili otevřít
vám tyto pomyslné dveře dokořán.
Vážení přátelé,
jménem všech zaměstnanců školy vám
přeji příjemnou dovolenou, dětem báječné prázdniny a spoustu slunečných,
pozitivně naladěných dnů. Těšíme se
na viděnou v naší škole zase v září.
 Olga Růžičková, ředitelka školy

Školní slavnost – rozlučka s páťáky 

ŠKOLA
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Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky –
Co jsme prožili?
Velikonoce ve školce
Na Velikonoce ve školce se těší nejvíce
chlapci, mohou beztrestně vyplatit své
kamarádky i paní učitelky a ještě dostanou odměnu. Děvčátka utěší velikonoční
zajíček a hledání velikonočního vajíčka
na zahradě. Domů si děti odnášejí vyseté
obilí s dekoracemi, velikonoční přání a keramický dárek pro rodiče.
Návštěva Hvězdárny a planetária Brno
Stalo se již tradicí, že na jaře navštěvujeme hvězdárnu, kde se děti seznámí
s pěknými prostory budovy, ale i s názvy
světových stran, souhvězdí. Po malé přednášce na toto téma, děti zhlédly pohádku
„Kouzelný globus“.

 Návštěva Bonagra
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Návštěva Bonagra
Na jaře na dvoře všechno to krákoře… Sice
ne na každém dvoře, ale ráno jsou v naší
obci slyšet kohouti, lidé pěstují kačenky,
kozy. Máme tedy možnost si s dětmi
některá zvířátka prohlédnout. Velice děkujeme všem, kteří nám to umožňují.
Po dvou letech jsme se mohli opět
podívat do Bonagra, do kravína. Některé
děti krčily nosíky, ale nakonec se dětem
prohlídka kravína líbila, hlavně telátka
měla u dětí velký úspěch.
Maminky ve školce
Děti se na oslavu Svátku maminek dlouho
připravovaly. Vyráběly dárek z keramiky,
krásné přáníčko, nazdobily perníková
srdíčka, každý pro tu svoji milou maminku. Maminky a další hosté se odpoledne
sešli ve třídě Sluníček. Děti z obou tříd
přítomným zazpívaly, zarecitovaly, zahrály

 Zdobíme perníčky pro maminky
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 Na hřišti v Soběšicích
pohádky. Odměnou dětem byl velký potlesk publika.
Pohádkový les
Jak to bylo s Maruškou se děti mohly
dozvědět v pohádkovém lese, který byl
letos inspirován pohádkou O dvanácti
měsíčkách. Děti na stanovištích plnily

 Předškoláci ve škole

úkoly měsíčků a za jejich splnění dostaly
v cíli odměnu.
Děkuji všem, kteří nám s organizací
a realizací pohádkového lesa pomohli,
moc si vaší pomoci vážím.
Návštěva Jezírka v Soběšicích
Letos jsme se vypravili na výlet do Soběšic, na Jezírko. Proč jsme vybrali právě
Jezírko? Jsou zde příjemní pedagogové,
děti zde tráví čas hrou, učením i sportováním. Procvičují si mozkové závity, ale
i tělo. Letos děti získaly zajímavé poznatky o životě hmyzí říše, prolezly si model
velkého mraveniště, prošly si lesní stezku
a protáhly si tělo na hřišti. Do školky se
děti vrátily unavené, ale plné zážitků.
 Jana Vlčková
Předškoláci ve škole
Dne 4. 5. 2022 a 18. 5. 2022 se byli naši
předškoláci podívat, jak to chodí ve škole.
Formou her a úkolů se dozvěděli spoustu
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zajímavostí a informací o jarní přírodě.
V prvním týdnu si pro nás páťáci
s paní učitelkou Hankou Kleisovou a paní
asistentkou Jarkou Svobodovou nachystali velkou zásobu kvízů, doplňovaček
a vědomostních úkolů. Víte například,
že kukačku slyšíte, ale málokdy se vám
poštěstí ji vidět, jak je plachá?
Tímto bych jim ráda poděkovala
za krásně nachystaný program.
Druhý týden si předškoláci prošli zbylé
třídy, seznámili se s chodem školy a vyzkoušeli si jaké to bude, až začnou školní
docházku.
Moc bych chtěla poděkovat všem
p. učitelkám a žákům ZŠ za ochotu a chuť
s námi pracovat a věnovat se nám. Naši
předškoláci si návštěvu školy užili a už se
moc těší, až budou moci usednout v září
do školních lavic.
 Veronika Hujňáková
Pasování školáků
Ve čtvrtek 9. června jsme se na obecním
úřadě v naší obci loučili s budoucími
školáky. Za doprovodu svých rodičů se
na obecní úřad dostavili Matěj Kaláb, Matyáš Krajcigr, Michaela Řiháčková, Marie
Škrobová, Oliver Stavěl, Sofia Horbljanska,
Teodor Pipa, Jakub Kaňa, Barbora Kubaská, Isabella Jelínková, Josef Drda a Denis
Chizs. Děti zarecitovaly několik básniček,
zazpívaly písničku a na závěr přednesly
„Slib předškoláka“. Pan starosta Josef
Drápal pasoval děti na školáky. Na památku na léta prožitá v mateřské škole si
děti odnesly knížku, pamětní list a odznak
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 Pasování na školáky
školáka. Všechny dárečky si děti uložily
do svých krásných aktovek, které přinesly všem ukázat. Přejeme všem hodně
štěstí a úspěchů v 1. třídě základní školy
a spoustu šťastných a veselých kamarádů.
 Lenka Šafaříková
Na závěr…
• Navštívili jsme knihovnu a připravili jsme
pro děti Noc s Andersenem
• Navštívili jsme Divadlo Bolka Polívky, kde jsme viděli pohádku „Obušku,
z pytle ven!“
• Připravili jsme pro děti „Duhový týden“ –
na oslavu Svátku dětí
Milé děti a vážení rodiče,
dovolte, abych vám za všechny zaměstnance mateřské školy popřála krásné
léto plné slunce, pohody. Buďte zdraví
a šťastní!
 Jana Vlčková

TÉMA

Pozořická hájenka plná zážitků
 Mgr. Klára Krchňavá
Cítíte tu energii a sílu všude v přírodě?
U nás na hájence je jí také plno! A ještě
nám ji přinášíte všichni vy, děti i dospělí,
kteří navštěvujete naše akce nebo k nám
chodíte do lesní školky. Děkujeme moc
za podporu! Přinášíme krátké ohlédnutí
za událostmi minulými a pozvánku na budoucí dění.
V sobotu 21. května se zahrada Axmanovy hájenky proměnila v divadelní
scénu, jarmark se stánky s výrobky našich
maminek pro potěchu oka i těla, otevřená
byla i cukrárna s kavárnou, občerstvení
s popcornem a grilovanými specialitami,
domácí limonádou i drinky pro dospělé.
Na pódiu se vystřídalo spousta účinkujících – od bubnovacího zahájení Adámka
Benka, přes školkové divadlo plné broučků, po představení Mikro-teatra Pohádka
o říční víle. Cimbálová muzika Pecka
vinula tóny podvečerním západem až
do zakončení celého dne. Děkujeme všem
účastníkům a hlavně organizátorům letošního Rodinného divadelního odpoledne –
pedagogům a úžasné partě rodičů našich
dětí, kteří nám tu parádu nachystali.
Konec školního roku přináší i loučení –
do školního světa nám letos poskočilo 11
dětí z LMŠ Stromík a z LK Jezerka. Úspěšně
zdolali předškoláckou výzvu a byli pasováni
na školáky. Moc jim gratulujeme! Novou
životní etapu začínají i někteří naši pedagogové, kterým děkujeme za vše, co předali
našim dětem. Všem přejeme šťastnou cestu
životem a těšíme se na „abiturientské“ srazy!

Před námi je teď léto s příměstskými
tábory, které jsou naplněné až po střechu.
Děti se můžou těšit na veselá dobrodružství s Bobem a Bobkem, něžně se bát
s lesními strašidýlky, vyrazit s nadšením
do lesa za objevy nebo zaplout do říše
divů a pohádek. Plánování je v plném
proudu a věříme, že si na své přijdou předškoláci i školáci.
Jsme moc rádi, že neutuchá váš zájem
o naše aktivity – ať už spolku Kavyl, nebo
lesních školek Stromík a Jezerka. Máme
spoustu dalších nápadů, k nimž hledáme
posily. Pokud byste se k nám chtěli přidat
jako lektoři enviroprogramů či průvodci dětí,
stačí nás kontaktovat na info@stromik.cz.
Přejeme krásné léto a těšíme se na viděnou na našich akcích! Aktuální informace najdete na www.lesnikavyl.cz,
www.stromik.cz a na našem facebooku.
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Velikonoční dílna
 Ludmila Nedorostková
Po dlouhé odmlce, kdy nás doma uvěznil
koronavirus, jsme pro děti připravili velikonoční výtvarnou dílnu.
V sobotu 9. dubna v 9 hodin ráno se
na sokolovně sešlo 33 dětí. V tělocvičně to
vypadalo jak v mraveništi. Hned jsme se
pustili do vyrábění. Protože se tentokrát
sešlo více menších dětí, pracovní elán jim
vydržel do oběda. Po řízku s kaší by se
mělo odpočívat, ale jak známe děti, mají
energie na rozdávání. Vedoucí jim připravili
různé hry a opičí dráhu. Děti se pořádně
vyřádily a ani se jim nechtělo končit.
Blíží se však 14. hodina a bohužel
všechno jednou končí. Nezbývá než
společný nástup, malá odměna, uklidit,
sbalit věci a hurá domů. Den se vydařil
a děti odcházely spokojené. Mně nezbývá
než poděkovat všem, kdo se o uskutečnění akce zasloužili. V kuchyni to byla paní

Jiřina Křížová, Boža Šedá, Vojtěška Kováčová, Mirka Valehrachová a Ivan Mojžíš.
Dozor u dětí měly Jana Drápalová, paní
Vráželová, paní Slavíčková, paní Bendová
a Jana Železná. Perníčky věnovala Gábina
Khúlová a pomohla je dětem i nazdobit.
Vydatně nám pomáhala skupina mladých,
a to: Zora Blaháková, Viktorka Drápalová,
Terezka Železná, Adélka Brtníková, Míša
Šmardová, Tomáš Kubaský a v neposlední
řadě Kuba Drápal, který nám pomáhá již
několikátou dílnu. Dík patří též paní ředitelce školy a Marušce Šebestové, že nám
umožnily usmažit řízky ve školní kuchyni,
a také děkujeme OÚ za jeho finanční
podporu.
Na závěr slova od našich mladých pomocníků: „Velikonoční dílnička byla super,
děti byly moc šikovné a všechny výtvory
se jim moc povedly. Byla to zábava.“

Sportovní odpoledne
 Aleš Jílek
Den dětí se slavil v Turecku v roce 1920
a od té doby každý rok. Mezidnárodní den
dětí u nás se začal slavit v roce 1951.
Letos opět jako jiné roky TJ Sokol
ve spolupráci s SDH připravili na hřišti
u sokolovny sportovní odpoledne. Dětí se
sešlo kolem devadesáti. Úkolem soutěžících bylo zdolávat různé překážky a za jejich splnění děti dostávaly peníze, ovšem
ne pravé, za které si nakupovaly vybrané
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zboží na stánku. Nejprve jako vždy byla
vyprodaná autíčka. Zboží však bylo dost,
takže si každý mohl vybrat. Počasí nám
přálo, všechno se vyprodalo a mohl
nastat ten nejvíc očekávaný okamžik,
kdy hasiči spustili kropení. Pan Valehrach
přidal zavlažování a netrvalo dlouho
a z děcek byli vodníci. Některé maminky
byly připravené a měly s sebou suché
převlečení, jiné měly práci se ždímáním
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triček. Bylo teplo, tak snad tu sprchu děti
neodnesly nachlazením.
Děkuji hasičům a sokolům za sponzorské dary a všem obětavým pomocníkům

na stanovištích.
Na závěr přeji všem hezké prázdniny a na shledanou v září na nočním
pochoďáku.

Babské hody 2022
 Lenka Muselíková – hlavní stárka, jménem šumických stárek
Po třech letech a při příležitosti svátku sv.
Jana Křtitele, patrona naší obce, se konečně opět uskutečnily babské hody. Za velké
účasti žen šumických a nejen jich, ale i žen
z Pozořic a Kovalovic, jsme se sešly před
naším úřadem s velkým nadšením a elánem. Po slavnostním předání hodového
práva následovalo vystoupení Adama
Drápala a Jany Ševčíkové. Poté stárky zatančily na krásnou moravskou lidovou REŽ
REŽ REŽ, zazpívaly a za doprovodu Sivické
kapely zvesela vykročily průvodem obcí.
Také večerní hodová zábava na sokolovně se velice vydařila, stárky předvedly

několik vystoupení těch pravých hodových
tanců, které měly obrovský aplaus a které
bravurně připravila a nacvičila jedna ze
stárek – Darina Grunová.
Naše babské hody se povedly se vším
všudy od sobotního odpoledne až do časných ranních hodin dalšího dne. I účast
na večerní zábavě byla potěšující. Počasí
přálo, občerstvení lákalo, nálada výborná,
lidé se bavili. K dobré náladě přispěli také
naši sklepníci, kteří vzorně dodržovali pitný
režim, doplňovali a všem roznášeli tekutiny.
Poděkování
• velké díky patří rodinné pekárně
KULHÁNEK & DRÁPAL
• Lence Trávníčkové za ušití sklepnických
krojů
• šumickým hasičům za zajištění zázemí
ve zbrojnici, výčepu a udírny
• věrné gardě
• školní kuchyni
• p. Drápalovi za koňský povoz
• obecním zaměstnancům
• obecnímu úřadu
Závěrem děkujeme všem sponzorům
za příspěvky do tomboly.
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Letní pohlednice…
 P. Pavel Lacina, farář
Pamatuji si z fyziky jedno důležité pravidlo, že pro popsání a výpočet určitého
jevu velmi záleží na postavení pozorovatele. Tak např. i takové dva jedoucí rychlíky mohou být vůči sobě ve vzájemném
klidu, pokud pojedou vedle sebe stejnou
rychlostí. Všechno kolem uhání, ale ony
jsou v klidu. Není to nádhera? Zkuste sedět na nástupišti ve vlaku a koukat na ten
odjíždějící vedle. Pokud přitom neuvidíte
nic jiného, nemusí být v první chvíli jasné,
kdo vlastně odjíždí. V takovém světě žijeme. Úvahy tohoto typu možná mohou být
i klíčem k rozlousknutí novověkých sporů
o to, které vesmírné těleso se kolem kterého otáčí. I Malý Princ by vám potvrdil,
že budete vidět podle toho, na kterou
planetu se právě postavíte. Takto pestře
se můžeme dívat na celý svět.
Také člověk je pouhým shlukem
čtyř základních vesmírných prvků. Je
bohatou snůškou anatomických součástek. Jistě je také souborem miliard
chemických reakcí probíhajících v každé
vteřině. Ale také jsi to TY: Petr, Pavel,
Monika, Jitka… Prostě záleží, co chceš
vidět, i když koukáš na to samé.
Já chci dnes vidět to, že všechno je mi
darem. Můj život, zdraví, lidi, kteří mě
mají rádi; moje schopnost vnímat, vidět,
slyšet, myslet a dobrá vůle měnit kolem
sebe svět k lepšímu; vidět krásu přírody,
slyšet krásnou hudbu. Denně mám tisíce
obdarování včetně střechy nad hlavou
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a základních životních potřeb. Ano,
mohu zde zaujmout místo pozorovatele,
který tvrdí, že vše je shlukem miliardy
náhod. Já chci ale vnímat velkého Architekta, který vytvořil nádherný projekt
vesmíru a do něj postavil největší
poklad: ČLOVĚKA. Chci nás lidi vidět
jako cíleně chtěná nádherná umělecky
i technicky propracovaná díla svěřená nám samotným. Nejprve jsme sice
byli svěření našim rodičům, ale skrze
jejich výchovu pak následně každý sobě
samému. Rodiče nás v dospívání svěřili
nám samotným, abychom pak pochopili,
že se skutečně najdeme, až se z lásky
zase darujeme někomu dalšímu. Vidím
tedy logiku daru vepsanou do všeho, co
existuje, a zároveň pozvání k správnému
a zodpovědnému hospodaření. A taky
nechci zapomenout na to, že každý
vynález na sobě nese autorská práva
svého génia. Jestliže ovšem přestanu
vděčně přijímat a budu si pouze sám
brát, pak už jsem změnil pozorovatelské
stanoviště…
Tak to je moje letní prázdninová „pohlednice“. Co na ní uvidíte vy? A čeho si
budete na letní dovolené nejvíce všímat?
Přeji vám krásné výhledy a scenérie,
které vás nejen ohromí, ale také ve vás
zanechají takový otisk, který pak bude
darem i pro ty druhé vedle vás.
Krásné odpočinkové léto!
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Noc kostelů v Pozořicích
Noc kostelů je jedinečnou příležitostí
nahlédnout v kostele i tam, kam se běžně
nepodíváte. Zakusit výšku kostelní věže
nebo velikost zvonů, vidět kupoli kostela
z opačné strany, slyšet tikat věžní hodiny,
prohlédnout si kostel z kazatelny… to je
tradiční nabídka pozořické Noci kostelů,
která přitahuje návštěvníky zpravidla
nejvíce. Kdo letos zůstal dole při zemi, ten
se také nenudil. V chrámové lodi proběhly
hudební workshopy pro děti i dospělé
a středem kostela se vinula interaktivní

biblická výstava. Umožnila přítomným poznat bibli doslova všemi smysly – ochutnat
„biblické“ ovoce a oříšky, očichat vzácné
oleje nebo koření, poslechnout si audio-bibli, prolistovat a porovnat nejrůznější
vydání bible, prohlédnout si místa v Izraeli.
Vrcholem celého večera byla mše svatá při
svíčkách a následná modlitba chval.
Další noc kostelů proběhne v Pozořicích za dva roky, v roce 2024, kdy
budeme slavit velké jubileum: 300 let
od postavení našeho kostela.
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Koncert Scholy brněnské mládeže
SBM je zkratka hudebního uskupení,
sdružujícího mladé zpěváky a hudebníky
z Brna a širokého okolí. V úterý 31. května
dorazili do Pozořic a spolu s nimi i štáb TV
Noe. Večer proběhl v zaplněném kostele

koncert chval, při kterém byl pořízen
televizní záznam. Zážitek to byl nejen
kulturní, ale i duchovní. A kdo si ho chtěl
zopakovat, zapnul si ve středu televizi
a prožil výjimečný večer znovu.

Co nás čeká ve farnosti Pozořice
 Koncert skupiny Good Work: farní dvůr, úterý 12. 7. 2022 v 19.00 hod.
 Farní pouť v Pozořicích: 14. 8. 2022
 Farní den: 11. 9. 2022
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Mše Pod Lipami
V neděli 26. června se při příležitosti
svátku Svatého Jana Křtitele, patrona naší
obce, uskutečnila již 27. Mše svatá Pod
lipami. Počasí nám opět přálo, proto nás
potěšila hojná účast místních i přespolních. Po Mši svaté na všechny čekalo
bohaté pohoštění v podobě grilovaných
cigár, výborné zmrzliny a sladkých dobrot.
Děti si užily skákací hrad a ani jim nevadilo, že na malou chvilku vypadl elektrický
proud a hrad se začal „bořit“.
Letošní bohoslužbu odsloužil farní vikář
Václav Novák, za důstojný a slavnostní
průběh mu patří velký dík.

Obrovské poděkování patří také všem
ženám, které napekly sladké dobroty,
mužům, kteří pomohli s přípravou a celou
organizací, Sboru dobrovolných hasičů
Viničné Šumice a Pošukovské schole,
firmě Maláč za darovanou zmrzlinu, obci
Viničné Šumice za poskytnutí finančních
prostředků na občerstvení a v neposlední
řadě také místní organizaci KDU-ČSL Život
v Šumicích.
Děkujeme za účast a těšíme se na další
setkání s Vámi.
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Historie – Sokol je symbolem
síly a volnosti
 vybráno z časopisu SOKOL
16. února 2022 sokolové oslavili 160 let
od založení spolku. Podle starostky České
obce sokolské Hany Moučkové mají být
sokolové na co hrdí. Je podle ní důležité ctít předky, ale zároveň hledat nové
příležitosti a jednou provždy přesvědčit
veřejnost, že Sokol je moderní spolek
s atraktivní nabídkou sportovních, kulturních a společenských akcí. Ale co všechno
se při zakládání Sokola událo? Abyste se
ve světě před sto šedesáti lety lépe zorientovali, bude dobré začít trochu zeširoka.
Je rok 1862. Na rakouském trůnu sedí
dvaatřicetiletý František Josef I. Jeho
císařství platí za nejvýznamnější kontinentální mocnost, právě se vymanilo
z Bachova absolutismu a rozvíjí průmysl
a železniční síť. V Praze umírá Božena
Němcová, staví se Prozatímní divadlo
a smíchovské nádraží.
České c. k. místodržitelství schválilo
27. ledna 1862 stanovy nově vznikajícího
spolku Tělocvičná jednota Pražská. Následně byla na neděli 16. února svolána
legendární schůze v Malypetrově ústavu
v Panské ulici. Na první valné hromadě
byl starostou zvolen Jindřich Fűgner, dále
pak ještě náměstek a spolkový výbor.
Sokol tak byl oficiálně založen. A proč
zrovna Sokol? Název jednotě navrhl
politik Emanuel Tonner jako symbol síly
a volnosti. Oficiálně se však začal používat až o dva roky později.
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Založením jednoty ovšem práce teprve
začala. Předně bylo třeba vytvořit ucelené
české tělocvičné názvosloví, protože nic
takového zatím neexistovalo. Komise složená třeba z básníka Karla Jaromíra Erbena
či lingvisty Františka Špatného nakonec
přijala návrh Miroslava Tyrše. Ten přišel
s osmi sty pojmy jak pro prostná, tak i pro
cvičení na nářadí. O pět let později doplnil
ještě dalších dvě stě výrazů pro šerm.
Členy spolku však nemělo spojovat
jen jednotné názvosloví, ale také cvičení
pod jedním praporem. Jeho návrh byl už
v únoru 1862 zadán Josefu Mánesovi.
Ten byl v té době jen velmi málo známý.
Teprve Tyrš, který mu ve svých kritikách
věnoval hodně prostoru i uznání, z něj
učinil zakladatele a legendu českého
výtvarného umění.
O prvním sokolském praporu se
traduje, že ho spolku věnovaly pražské
dámy. Pravdou ale je, že peníze na něj,
jeho zadání i Výboru s malířem řešil
výhradně Jindřich Fűgner. V případě
pražských dam se jednalo o jakýsi
čestný dar. Matkou praporu se při jeho
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svěcení v sále U Apolla stala 1. června
1862 Karolína Světlá.
Pocit sounáležitosti měl podporovat
také stejnokroj. Ovšem s ním to bylo těžší.
Názory se různily, kroj se předělával, upravoval, měnil. Kroj nakonec vzešel z výtvarných návrhů Josefa Mánese. Byla to
kazajka z ruského plátna, vlněné kalhoty
a čapka. Pozitivním dopadem původního
odporu k červené košili bylo zavedení
kajdy se šňůrami, které sloužily k jejímu
zavěšení přes rameno. Barva košile pod ní
nebyla tolik vidět. Vedle těch červených
nosili sokolové nějaký čas také i bílé nebo
modré. V kroji dlouho nebyla jednotnost
a například k prvnímu výletu se každý
dostavil v něčem jiném.
Pokud jde o výlety, jedná se o něco
bytostně sokolského. Miroslav Tyrš jako
obdivovatel starověkého Řecka chtěl, aby
spolek vychovával v duchu kalokagathie.
S krásou těla se měla pěstovat také krása
ducha. Sokolové vylétali za poznáním
a zároveň byly výlety vedle veřejných cvičení jakousi propagací existence a činnosti
spolku. Za vůbec první takovou akci se dá
považovat spoluúčast sokolů na svatojiřské pouti na Říp.
S jeho průběhem však
nebyli Tyrš
ani Fűgner
příliš
spokojeni.
Znechutila
je přemíra
politické-

ho řečnění a nekázeň členů. Tyrš proto
sepsal výletní řád, v souladu s nímž měly
probíhat všechny další. Vedle návštěv
vlastenecky zajímavých míst jako Závist,
Kokořín nebo Houska, se také zpívaly písně a tělo se v přírodě tužilo klusem, skoky,
během, šplhem a podobně.
Zakladatelům šlo také o to, aby mezi
členy spolku panovala co největší svornost. Proto Jindřich Fűgner na první neformální schůzi všech členů v březnu 1862
navrhl, aby si sokolové mezi sebou tykali
a oslovovali se „bratře“, a to bez ohledu
na věk či postavení. V tehdejší společnosti
to bylo něco nemyslitelného.
Původní pozdrav „Zdař Bůh!“ byl v červnu 1862 na návrh básníka Josefa Baráka
vyměněn za „Nazdar!“. Proč? Sokolové
nejspíš neměli nic proti horníkům, ale
nazdar bylo dobově velice populární slovo.
Spojení pochází z roku 1851, kdy se vybíralo na stavbu českého Národního divadla.
Na kasičkách byl tehdy nápis: „Na zdar Národního divadla!“ Slovo tak nebylo pouhým
pozdravem, ale také projevem národního
uvědomění a to zřejmě rozhodlo.
V prvním roce existence Sokola tak
vzniklo mnoho věcí, které spolek charakterizují dodnes. V následujících letech
počet členů narůstal, ze Sokola se stala síť
jednot po celých českých zemích a sokolovny byly a jsou kulturními a společenskými centry desítek měst a obcí. Ale to už
je jiný příběh. Ani Tyrš, ani Fügner v roce
1862 určitě netušili, že si o jejich práci budete číst ještě i Vy, tedy sokolky, sokolové
a občané České republiky v roce 2022.
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Nohejbal

  Dne 28. května proběhla soutěž
Východní konference v nohejbalu

Fotbal muži
 Ladislav Šedý
Muži skončili v soutěži 3. třídy na 6. místě. Jedenáct zápasů
vyhráli, šest remizovali a devět prohráli. Skóre 81:69 a získali 39
bodů. Střelci branek: Vystavěl Marek 24, Kervitzer Petr 21, Sukovatý Adam 10, Barták Jan 7, Poláček Jakub 6, Urban Jaroslav 3,
Buchta Roman 2 a Valehrach Aleš 2.
Do fotbalové soutěže 2022–2023 jsme přihlásili mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky, muže a společné družstvo Pozořice – Viničné Šumice starší žáci a Pozořice – Viničné Šumice
dorost. Podzimní soutěže začínají muži v srpnu a mládež v září.
28 | Zpravodaj obce Viničné Šumice
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Informace z SDH Viničné Šumice
Hasičské putování na pouť
do Křtin
V neděli 24. dubna se opět mohla konat
tradiční „Hasičská pouť ve Křtinách“. Koná
se vždy při oslavách svátku sv. Floriána,
patrona hasičů. V předchozích letech
tomu však vystavil stopku covid.
Jednalo se již o 19. ročník. Naši členové se zúčastnili s dopravním automobilem Mercedes a cisternovou automobilovou stříkačkou – Tatra 815.
Na seřadišti v krásném novém areálu
křtinského koupaliště bylo oproti letům
minulým o něco málo jednotek méně,
než jsme byli zvyklí z předchozích ročníků. Byla zde k vidění jak současná, tak
i historická technika.
V čele průvodu se tyčily sborové
prapory a spolu s ostatními i ten náš.
Modravý nepřehlédnutelný prapor nesl
zkušený vlajkonoš Jiří Malík ml.
Naši družinu pak doplnili zejména
nejmladší hasiči, kteří hrdě nesli transparent se svojí domovenkou. Jak je patrné
z fotografií, celodenní počasí bylo spíše
podzimního rázu a mnohdy převládlo
nad ustrojeností jednotek.
Ale i přes tuto nepřízeň jsme vyrazili
v „nekonečném“ průvodu od koupaliště
směrem ke křtinskému kostelu, kde se
konala mše svatá za všechny hasiče.
Po mši následovaly ukázky činností,
které si pro všechny přítomné připravily
okolní sbory a mnohdy přinesly i úsměvné okamžiky.

Hašení hořící makety papírové hospody, kterou měli za úkol uhasit členové
z SDH Kanice se svojí historickou
koněspřežnou stříkačkou, nedopadlo dle
jejich očekávání. První pokus o nastartování motoru čerpadla vystřídalo následné ruční pumpování a pozvolné hašení
hořícího objektu již nebylo až tak účinné.
Když hospodu zcela zachvátily plameny, motor se podařilo úspěšně nahodit.
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Ale to již hospoda shořela úplně do základu. Bohužel i takové byly nešvary
v dobách minulých.
Následná ukázka SDH Babice simulovala vyproštění a záchranu lidí z havarovaného vozidla. Přiblížila tak lidem
zásah, kde mohli návštěvníci nahlédnout
„pod pokličku“, jak by mohla celá akce
během reálného zásahu probíhat.
Celou pouť hudebně doprovázela
Sivická kapela.
Ve Křtinách jsme opět zažili krásný
nedělní den mezi bratry hasiči a nezbývá
než se opět těšit na další ročník, který
bude již dvacátý.

Český den proti rakovině
Letošní ročník byl zaměřen na prevenci
nádorů děložního čípku a varlat.
Ve středu 11. května jsme vyrazili
do ulic podpořit dobrou věc a nabízet
lidem žluté kytičky, pro letošní rok ozdobené fialovou stužkou. Naším každoročním úkolem je pokusit se vybrat co
nejvíce financí na podporu boje s touto
zákeřnou nemocí.
Hrstka dospělých doplněná z řad mladých hasičů se vydala ve středu v odpoledních hodinách, vybavena zapečetěnou
látkovou taškou na peníze a tištěnými
letáky k osvětě o této akci, směle do terénu. Úseky máme rozděleny dle náročnosti,
abychom vše časově zvládli. A rádi této
akci obětujeme svůj volný čas, protože
nám dává smysl. Konečný výsledek je vždy
povzbudivý a letošní opravdu stál za to.
30 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

Zapečetěné tašky odevzdáváme
na sběrném místě. Pro nás je nejblíže
pošta v Pozořicích, kde proběhne sečtení
vybraných peněz a odeslání na účet
společnosti.
Pro rok 2022 se nám podařilo vybrat
rekordní sumu 21.190,- a za to bych
chtěl všem dobrovolníkům a hlavně vám
přispívajícím vyslovit velké díky.

Šumická TreFA 2022
„Měla proběhnout 15. května“. Naší
snahou bylo trochu oživit a přiblížit tuto
náročnou soutěž širšímu kolektivu hasičů,
zejména z řad dobrovolníků než profesionálních hasičů (jinak řečeno zpátky
ke kořenům).
Původní termín konání soutěže byl
8. května, ale z důvodu obsazenosti
šumického fotbalového hřiště se TreFA
posunula na 15. května.
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Oproti minulým ročníkům jsme chtěli
uspořádat soutěž trochu jinak, a s tím
byla upravena celá trať tak, aby se dala
zdolat ve vícečlenném družstvu a přitom
neztratila svoje kouzlo. Všechny původní
náročné prvky byly zachovány, vyčerpávající betonové chody i bouchání ocelovou
palicí do 60kg závaží (Šumická trefa), které k této soutěži již neodmyslitelně patří.
Bohužel i přes všechny úpravy a propagaci se nakonec přihlásilo pouhých 5
soutěžních družstev. Vzhledem k náročnosti chystání celé akce by nemělo pro

tak malou účast smysl soutěž pořádat.
S odstupem času se ukazuje, že
tento nezájem není problémem jen naší
soutěže, ale i ostatních soutěžních klání,
pořádaných sousedními sbory.
Tak snad o příští ročník ve stejném
duchu bude větší zájem...
Přeji všem čtenářům pěkné slunné dny,
vydatný odpočinek nejen během letních
prázdnin.
 Aleš Jílek, starosta sboru,
za SDH Viničné Šumice

Zpráva o činnosti jednotky SDH
Viničné Šumice
Milí čtenáři, přináším vám stručné informace z činnosti jednotky šumických
hasičů od dubna do konce června.
V uvedeném období jsme vyjeli
ke 3 hlášeným požárům mimo naši
obec a jednou jsme naším dopravním
automobilem zajistili přepravu ukrajinských válečných uprchlíků z krajského
centra pomoci v Brně do ubytovacího
zařízení do Bučovic. Pro obec Viničné
Šumice jsme vyjeli 21krát. Nejčastěji
na zalévání nově vysazených stromků
a oplach komunikací. Také jsme asistovali na pálení čarodějnic. Máme radost, že
jsme ve spolupráci s vedením naší obce
uspěli v žádosti o dotaci Jihomoravského
kraje na nákup ochranných prostředků a technických prostředků pro naši

jednotku. Nyní máme věci již objednané
u dodavatele. Vše by mělo být k dispozici
na začátku září a v dalším čísle zpravodaje vás seznámím se všemi zakoupenými prostředky.
Jak jsem se již několikrát ve zpravodaji zmínil, spolupracujeme při výcvicích
s našimi kolegy, dobrovolnými hasiči,
z blízkého okolí. Letos jsme opět využili
vstřícnosti společnosti Českomoravský
cement, a.s., kdy nám firma zpřístupnila svůj areál. Zde jsme procvičovali
na 5 stanovištích oblasti důležité pro
úspěšnou a efektivní práci u zásahu.
Opakovali jsme si základy poskytování
první pomoci, ovládání kombinovaných
proudnic, sebezáchranu nouzovým
slaněním na polohovacím pásu „opasku“,
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hasiči cvičili s nastavovacími žebříky
a v dýchacích přístrojích. Na posledním
stanovišti jsme si opakovali postupy, kdy
jednotka zajišťuje místo přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Výcviku se
zúčastnili jednotky z Viničných Šumic,
Pozořic, Kovalovic, Hostěnic a Mokré.
Vedoucími jednotlivých stanovišť byli
zástupci všech jednotek. Po skončení
výcviku jsme se přesunuli do zázemí požární zbrojnice v Mokré, kde nám místní
hasiči připravili vydatné občerstvení.
V družném hovoru jsme si do pozdní noci
vyměňovali naše hasičské zkušenosti.
Těší nás, že ohlas všech účastníků byl
velmi pozitivní, proto máme v úmyslu
na podzim opět zavítat do cementárny.
Potřebujeme nacvičit spolupráci více jednotek na jednom místě zásahu. Teprve
tato komplexní činnost prověří, zda jsme
dobře připraveni.
Za celou jednotku šumických hasičů
vám přeji klidné léto a pohodovou dovolenou. Ať nepotřebujete pomoc od žádné
záchranné složky
 Václav Kovář, velitel jednotky

SDH Viničné Šumice

Informace z činnosti kroužku
mladých hasičů SDH Viničné
Šumice
Milí čtenáři zpravodaje, přináším vám aktuální zprávy z činnosti kroužku mladých
hasičů.
V současné době máme 10 členů našeho kroužku mladých hasičů. Věk kluků
je od 8 do 14 let. Soutěže, kterých se
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účastníme, jsou rozděleny do kategorií
podle věku nejstaršího člena družstva.
Z tohoto důvodu závodíme v kategorii
„starší žáci“, i když někteří kluci spadají
do mladší kategorie. Protože nás na jaře
nic neomezovalo, vrhli jsme se na nácvik
soutěžních disciplín celorepublikové hasičské soutěže „Plamen“ namísto tvorby
modelu hasicího přístroje, jak jsem psal
v minulém čísle zpravodaje. Celé jaro
jsme proto věnovali tréninkům venku
na obecním pozemku pod zbrojnicí a pravidelně jsme jezdili pilovat požární útok
na hřiště do Sivic.
Letošní soutěž „Plamen“ zorganizovali
pro okres Brno-venkov dobrovolní hasiči
z Přísnotic. Mají v obci velmi moderní sportovní zázemí ideální právě pro
soutěže mladých hasičů. Sobotní ráno
21. května slibovalo výborné podmínky
pro plnění hasičských disciplín. Celý den
jsme plnili úkoly na stanovištích: štafeta
4x60m, štafeta dvojic, štafeta CTIF, požární útok CTIF a požární útok klasický.
Víme, že máme omezené možnosti
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tréninků, zejména štafet, proto jsme
se soustředili zejména na královskou
disciplínu, požární útok. Královskou se
nazývá, protože se nejvíce blíží reálnému
zásahu při hašení požáru. V kategorii
starších žáků už družstvu nesmí pomáhat žádná dospělá osoba a vše musí
zvládnout sedmičlenné družstvo samo.
Nejsložitější je pro ně nasátí vody do přenosné motorové stříkačky, tzv. „mašiny“. Pokud se vše podaří, pak už záleží
na šikovnosti při spojování všech hadic,
rychlém běhu a dobré mušce při stříkání
na terče. Při nácviku se všichni učili vše
úplně od začátku. Jirka Malík ml. a Aleš
Jílek s Lukášem Muselíkem předávali své
zkušenosti, aby se klukům dařilo časy
zlepšovat. Na závodech se klukům útok
povedl velmi slušně a obsadili 6. místo
ze 13 družstev. Vytvořili si svůj rekord
27,4 vteřiny. Vyhráli hasiči z Kuřimi,
kteří excelovali s časem pod 17 vteřin.
Máme tak dobrou motivaci se zlepšovat.
Celkově jsme obsadili 10. místo. Pro nás

je však nejdůležitější, že se klukům útok
zalíbil a chtějí pořád trénovat. Od soutěže se zlepšili o dalších 5 vteřin a těšíme
se, až se budeme moci znovu porovnat
s ostatními týmy. Nejbližší soutěž nás
čeká 28. června na „prázdninovém poháru“ v Sivicích. Jen doufáme, že se všichni
mladí hasiči včas vrátí z výletů a budeme
mít družstvo kompletní. Jak jsme nakonec dopadli, se dozvíte v dalším vydání
zpravodaje.
Čekají nás prázdniny a dovolené. My
se těšíme na tradiční soustředění na Říčkách. Krátký pobyt bez signálu mobilního
telefonu je příjemný nejen pro vedoucí,
ale věříme, že i pro mladé hasiče.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme
hezké letní zážitky.
 Václav Kovář, vedoucí kolektivu mládeže
SDH Viničné Šumice
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Co nového na skautské stezce
Milí přátelé,
o tom, co se dělo v pozořických oddílech
a středisku v nedávné době, se dozvíte
více v následujících řádcích. V závěru
nabízíme pohled několika členek dívčího
oddílu na to, co pro ně znamená a co jim
dává skauting.
V plném proudu jsou i přípravy na letošní tábory, kterých v rámci střediska
chystáme šest. O nich vám rádi povíme
příště.
 RNDr. Aleš Mikula,
zástupce vedoucího střediska

V únoru se družina Soviček a Fialová šestka vydaly na výpravu na chatu pod Ketkovákem. Sice se nás nakonec sešlo pouze
šest, ale to nám nijak nezabránilo si výpravu užít. Společný čas jsme využily pro
přípravu na závody a hraní her. V sobotu
jsme si udělaly výlet na blízkou zříceninu
a při hledání pitné vody jsme si dokonce
i vyzkoušely brodění řeky. I přes ne zrovna
nejlepší počasí se výprava vydařila a snad
se na chatu ještě někdy vypravíme.

DOTACE Z ROZPOČTU
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Jihomoravský kraj poskytl v roce
2021 dotaci na realizaci projektu
Obnova materiálně technické
základny skautského střediska
Pozořice 2021 .
ochotnému panu řidiči nějak poradili.
Ačkoliv v noci ještě mrzlo, krásného
počasí přes den jsme využili naplno, ať
už výletem, hrami na přilehlé louce a ti
největší tvrďáci i otužováním v jednom
z místních rybníků. I pro vedoucí představovala výprava nevšední zpestření a malý
trénink na tábor, kde se snad nejpozději
zase všichni sejdeme.
 Filip Dvořáček, 1. chlapecký oddíl Pozořice

 Eliška Poláčková, 1. dívčí oddíl Pozořice
18.–20. února se nezvykle velká skupina
skoro třiceti skautů i skautek z pozořických oddílů vydala na výpravu na skautskou základnu u Pozďatína na Třebíčsku.
Pokud by existovala kniha rekordů autobusové linky 702, nejspíš bychom obsadili
první příčku za nejzaplněnější zavazadlový
prostor. Přesto jsme si s cestou i díky
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24. dubna se uskutečnila mše za naše
skautské středisko. Díky nejistému počasí
se nekonala na tradičním místě – na Poustce, pod širým nebem, ale byla slavena v našem farním kostele v Pozořicích. Vzhledem
k oslavě našeho skautského patrona –
svatého Jiří byl vybraným členům našich
oddílů udělen odznak Liliového kříže, který
má více stupňů. První stupeň se žlutým
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spolu dobře a neztratily jsme se. Na začátku bylo označení trasy zamaskované,
a co jsme slyšely, většina ostatních družin
s touto částí závodu měla také problém.
Počasí bylo pěkné a nálada veselá. V cíli
jsme všichni dostali párky s chlebem,
kečupem a hořčicí. Kromě naší družinky se
závodů účastnily ještě další holčičí týmy
od nás z oddílu a závodila také vlčata
z Pozořic. Naše Žlutá šestka byla na pátém
místě. Umístění nebylo až tak důležité,
protože tento závod byl pro nás především přípravou na okresní kolo, které nás
čekalo za týden v Ivančicích.

 Výprava Ketkovák
podkladem se uděluje vlčatům a světluškám, kteří pravidelně chodí do kostela
a náboženství. Druhý stupeň s modrým
podkladem od slavnostního předávání
zdobí kroje skautek a skautů, kteří mají
svátost prvního svatého přijímání a dále
se vzdělávají ve víře. Odznak s červeným
podkladem byl udělen roverům a rangers,
kteří žijí aktivní život z víry a umějí tyto
zkušenosti aktivně sdílet se svým okolím.
Odznak pro dospělé skautky a skauty je
nazván činovnickým stupněm, jeho získání
je podmíněno biřmováním a snahou být
vzorem ve víře svým svěřencům.
 Alice a Marie Pölzerovy
Po dlouhých přípravách se v sobotu 30.
května uskutečnilo na Jelenici střediskové
kolo Závodu vlčat a světlušek. V naší Žluté
šestce bylo pět členek – já, Žabka, Bětka,
Pizza a Magnet. Moc se nám líbila všechna
stanoviště. Některá byla těžší, některá
lehčí, ale zvládly jsme to! Vycházely jsme

 Eliška Pölzerová
Okresní kolo se konalo v Ivančicích. Bylo
nás hodně, proto jsme jeli z Pozořic vlastním autobusem. Zahájení bylo v tělocvičně, protože venku pršelo. Informovali nás
o průběhu závodu a uvedli nás do historické vzpomínky pomocí kostýmů a scénky
o zakladateli města Ivančic. Každá družina
začínala ve stejný čas na předem rozdělených stanovištích. Stanoviště byla
rozmístěna v celém městě. Pak už bylo
jedno, na jaké stanoviště půjdeme, ale
do určitého času jsme museli obejít všechna a vrátit se zpět. Na trase měly družiny
pro bezpečnost doprovod a mapu města
s označenými stanovišti. Zajímavostí bylo,
že u každého stanoviště jsme se dozvěděly něco z ivančických pověstí. Po absolvování závodu jsme čekaly na návrat všech,
kvůli počasí to bylo opět v tělocvičně, kde
s námi hráli hry vedoucí z různých oddílů.
Když přestalo pršet, měly jsme ještě chvíli
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čas do vyhlášení výsledků. Naše vedoucí
nás vzaly na náměstí na zmrzlinu, která
byla moc dobrá. Včas jsme se vrátily
a mohlo začít vyhlášení. Bylo už hezky, tak
se zakončení konalo venku před tělocvičnou. Bodově jsme všichni (holky a kluci
z Pozořic) byli velmi dobří, ale i to nestačilo na postup do dalšího kola. Z našeho
střediska však postoupila do krajského
kola dívčí šestka z Krásenska.
 Eliška Pölzerová (Žlutá šestka) a Marie
Pölzerová, vedoucí 1. dívčího oddílu Pozořice
V letošním roce se po dlouhé covidové
přestávce opět může konat Závod vlčat
a světlušek. V tomto závodu poměřují šestky vlčat a světlušek (skupinky
kluků a holek ve věku 6 až 11 let) své síly
s ostatními vlčaty a světluškami. Soutěží v různých disciplínách (první pomoc,
kuchařské dovednosti, fyzická zdatnost,
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řešení krizových situací, vlastenectví,
znalost přírody, logické myšlení, orientace,
táboření, vyhledávání informací), které by
už i mladší skauti měli ovládat, a na jednotlivých stanovištích získávají bodové
ohodnocení.
Naše vlčata se na přelomu dubna
a května zúčastnila dvou kol tohoto závodu. Na konci dubna, po oslavách svátku
sv. Jiří, patrona skautů, naše středisko
pořádalo své kolo tohoto závodu v okolí
chaty Jelenice. Sjela se vlčata a světlušky
z celého střediska a účastníků bylo opravdu mnoho. Z pozořického chlapeckého
oddílu závodily tři šestky a v celém závodu
si vedly velice dobře. Hnědá šestka se
umístila na 2. místě, Bílá šestka na 4. místě a Červená šestka na 8. místě.
O týden později se konalo okresní kolo
Závodu vlčat a světlušek, které proběhlo
v Ivančicích. Vlčata z našeho chlapeckého
oddílu si i v tomto kole vedla velmi dobře.
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Hnědá šestka se umístila na 3. místě, bohužel již nepostupovém, Bílá šestka na 5.
místě a Šedá šestka skončila na 11. místě.
Vlčatům k výbornému umístění gratulujeme a díky patří všem vedoucím, kteří
vedou schůzky a kluky po celý rok učí
všem potřebným dovednostem.
V současné době již naplno probíhají přípravy na skautský tábor, kterým
završíme letošní skautský rok. Věříme, že
tábor proběhne bez komplikací, závažných
úrazů a za pěkného počasí.
 Šimon Fuks, vedoucí
1. chlapeckého oddílu Pozořice
V sobotu 7. května se světlušky a vlčata
z oddílu Krásensko zúčastnili okresního
Závodu vlčat a světlušek v Ivančicích, kde
se světlušky umístily na krásném 3. místě

v kategorii světlušek. Tímto umístěním
postoupily do krajského kola, které se
konalo v autokempu Veselka v Jevišovicích
na Znojmsku ve dnech 27.–29. května.
Téma závodů bylo inspirované českým
filmem Lichožrouti. A protože světlušky
měly v sobotu po brzkém ranním příjezdu
do kempu dostatek času před nástupem do závodu, vyrobily si každý svého
lichožrouta.
Závodu se účastnilo 19 hlídek světlušek a 17 hlídek vlčat. Trasa v délce asi
7 km vedla v okolí vodní nádrže Jevišovice a měla celkem 13 stanovišť zaměřených na různé znalosti a dovednosti.
Program závodu byl oproti základním
kolům rozsáhlejší a fyzicky náročnější.
Holky se s jednotlivými stanovišti popraly
s vervou a urputně bojovaly ze všech sil
až do posledního stanoviště. Nakonec
se umístily na 15. místě. Bodové rozdíly
mezi hlídkami nebyly veliké, a tak umístění je velkým úspěchem.
Závod nebyl náročný pouze pro děti,
ale také pro organizační tým, který se
v průběhu závodu potýkal s některými
nedostatky, např. dlouhé čekací doby
na stanovištích, na které světlušky určitě
doposud vzpomínají. I přes uvedené drobné problémy při organizaci závodu byly
světlušky nakonec plné dojmů a dobré nálady z náročného a pěkně stráveného dne.
Byli jsme rádi, že jsme se všichni mohli tohoto závodu zúčastnit a načerpat tak nové
zkušenosti, které světlušky určitě zužitkují
v budoucnu třeba při dalších závodech.
 Za skautský oddíl Krásensko Petra Mikulová
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Jsou chvíle, kdy si říkám, že mi skaut bere
dovolenou a zabírá příliš mnoho času,
že mě to nebaví a jsem z toho unavená.
Pak jdu na schůzku a vidím tam „moje“
Vlaštovky, ze kterých se stávají chytré,
milé, obětavé, srdečné, šikovné a většinou
rozumné slečny a okamžitě mě přejde
chuť končit.
Jednou jsem jim zadala úkol, aby napsaly, co pro ně znamená skauting a proč
chodí na schůzky. Popravdě jsem čekala,
že na úkol zapomenou nebo se na něj vykašlou. Velmi mile mě překvapily. Nejenže
většina něco napsala, ale dokonce mi ten
obsah vyrazil dech. A proto dělám to, co
dělám, protože vidím, že to má smysl
a dělá mě to šťastnou.
Vlaštovka 1
Před třemi roky jsem se byla s mamkou
podívat na skautské tábořiště, zrovna když
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byli táborníci na výletě. Lesy obklopovaly
mýtiny a louky. Ihned se mně tam zalíbilo
a předsevzala jsem si, že mamku přemluvím, abych mohla chodit do skautu.
Chvíli to trvalo, ale nakonec jsem
do skautu chodit začala, a to do Fialové
šestky. Časem jsem po domluvě přešla
k Vlaštovkám. Prvních pár schůzek jsem si
myslela, že sem nezapadám. Když ne kvůli
alergii, tak kvůli tomu, že jsem mladší. Ale
zanedlouho jsem se u Vlaštovek zabydlela
a nedokážu si představit, že bych byla
v jiné skupině.
Světluškovský slib jsem chtěla splnit
především proto, abych se mohla cítit
právoplatnou členkou šestky a abych se
tím mohla každému pochlubit. Plnění
světluškovského zákona pro mě bylo
téměř samozřejmostí ještě dříve, než jsem
o něm věděla. Pomáhat jiným by mělo být
prostě automatické. S mluvením pravdy
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jsem na tom byla o hodně hůř. A ohledně
prospěšnosti své vlasti... Pokud se počítá
fandění v hokeji a jiných sportech včetně
volejbalu, tak v tom jsem víc než skvělá.
Být světluškou je pro mě velmi důležité, beru to jako pevné základy pro větší
cíle. Letos na táboře budu možná skládat
skautský slib.
Často přemýšlím, jestli bych se dokázala držet alespoň z většiny i skautského
slibu. Za poslední dva roky jsem se hodně
změnila, a to mě nutí o slibu víc přemýšlet,
protože každý, kdo ho složí, na sebe bere
určitou zodpovědnost a stává se skautskou vizitkou. Měl by si vše vždy řádně
promyslet, aby neudělal nějakou větší
hloupost a nezostudil tím i jiné skauty
a nedělal jim špatnou pověst. A podle
skautského hesla by se měl alespoň
snažit být připraven a zachovat se v daný
okamžik co nejlépe. Chtěla bych ho složit
hlavně proto, abych se vyrovnala ostatním, abych byla opravdová skautka a také
proto, abych se mohla snažit dělat skautům dobrou pověst. Už ten světluškovský
slib pro mě byl hodně důležitý a skautský
slib by byl dalším velkým důležitým a podstatným krokem do života. Vím, že až
budu mít po slibu, budu mít stejné pocity,
jako když jsem se stala světluškou – pocit
vítězství, který mě doprovázel ještě několik dnů po slibovém ohni…
Do skautu jsem chtěla chodit hlavně
kvůli táboru, na který jsem se moc těšila.
Během půl roku jsem si ale všimla, že
do skautu chodím, abych na chvíli vypadla
z domu a protože mě baví scházet se
a hrát hry, povídat si a čas od času se

něčemu novému přiučit. Myslím si, že
máme v družině skvělý kolektiv, kde má
každý své místo. A je skvělé, že se skoro
nehádáme.
Vlaštovka 2
Skauting je pro mě způsob života. Díky
zákonům, heslům a slibům jsem se naučila
zlepšit jak fyzicky, tak i psychicky. Vím, že
je důležité být čestná, aby si mě ostatní
zapamatovali v dobrém. Díky skvělým zážitkům s lidmi, které mám ráda a jsou pro
mě vším, jsem se hodně naučila. Baví mě
jezdit na tábory, výpravy nebo na jakékoliv
skautské akce. Ve skautu se vždy cítím
bezpečně.
Vlaštovka 3
Skauting pro mě znamená životní poslání.
Skautský slib mně pomáhá se chovat lépe.
Moc si vážím, že můžu být skautka. Je tam
spousta úžasných lidí, na které se můžu
spolehnout. Také díky skautu mám hromadu nezapomenutelných zážitků. Mám ráda
výpravy, tábor, závody a hlavně schůzky,
na které se těším celý týden.
Vlaštovka 4
Pro mě znamená skauting zábavu, trávení
volného času, odpočinek a kamarádky
a kamarády. Jeden z hlavních důvodů,
proč jsem chtěla chodit do skautu, je pro
mě zábava a kamarádi. Hodně mě baví
akce (tábory, závody, aj.). Jsem ve skautu
spokojená.
 Klára Kuklínkova a družina Vlaštovek,

1. dívčí oddíl Pozořice
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Rubrika slouží k vyjádření občanů a uvedené názory nevyjadřují stanovisko obce.

A co dál...
 Ludmila Pospíšilová
Tak už čtvrtý měsíc je na Ukrajině válka.
Je mi nesmírně líto těch statisíců lidí, kteří
přišli o své nejbližší, ale i o své domovy. To
je prostě válka, nejhorší věc, která může
lidi potkat, ovšem o to horší, že na rozdíl
od různých epidemií ji lidé způsobují sami.
Zprávy se rozcházejí a pro uchování vlastního zdraví lépe neposlouchat, nečíst.
Víme, že to tak docela nejde. Jen mi tak
napadá, kde je evropská diplomacie, proč
se nevyjednává. Na všechno jsou v Bruselu komise, rozhoduje se o tvaru okurek,
ale že se na obou stranách zabíjejí lidé, to
nikoho nezajímá? To veškeré dění opravdu
řídí obchod se zbraněmi? A pak tu máme
ještě OSN. Světová organizace, ale už jste
se někdy setkali s tím, že OSN zasáhla
úspěšně v nějakém konfliktu? Posílají
rezoluce, dokonce je mají i očíslované, ale
úspěch nějak chybí. Pak jednoho napad-

ne, je nám tato určitě nákladná světová
organizace vůbec k něčemu?
Ve 21. století jsme se nenadáli, že v Evropě
bude válka, že ceny energií vyrostou tak,
že budou k nezaplacení, a protože od nich
se vše odvíjí, na jedné straně se rozdělují
obrovská dividenda, na straně druhé asi
dojde k tomu, že se bude topit vším, co
hoří, navzdory životnímu prostředí. Vláda
říká, jsme ve válce, já si myslím, že tedy
ještě ne, ale kdo ví, hlavně že vysílá signály, to hodně uklidňuje. Pan Werich, když
prchal před nacisty do Ameriky se loučil
slovy: Na shledanou v lepších časech. Tak
se ptám, jsou vůbec někde?
Ještě bych chtěla dodat, také se vám seká
televize? Tak už se o tom ví a vláda ustanovila komisi.

Strach
 Mojmír Ryška
V souvislosti se zářijovými volbami do zastupitelstev obcí se Viničnými Šumicemi
šíří zaručené informace. Souhrnně jde o následující tvrzení: „Pokud sokolové nevyhrají
volby, bude obec pod vlivem jiné volební
strany strádat.“ Tvrzení mají asi za cíl ve voličích vyvolat strach volit jiné kandidátky
než ty, jež vybrali členové výboru Sokola.
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32 let byli a jsou členové Sokola
nejpočetnější skupinou ve všech zastupitelstvech. Z toho 28 let drželi a drží
post starosty obce. A posledních 8 let
mají nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Z toho je zřejmé, že tato tvrzení
nemají oporu v nějakém historickém
srovnání. Tudíž jde spíše o propagandu
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ve prospěch kandidátek funkcionářů
Sokola.
Voliči mají získat dojem, že asi nejmoudřejší a nejzodpovědnější hospodáři obce jsou pouze v Sokolu. Zatímco
ostatní volební strany jsou asi složeny jen
z hlupáků a hamižníků.
Jak si potom ale vysvětlit chování
současných sokolských zastupitelů?
Kdy například chtěli připravit sokolskou
jednotu o její sokolovnu. K čemuž nedošlo, neboť ji nemohli zajistit pro konečného budoucího majitele. A co opozicí
označované ekonomické ztráty obce
ve prospěch vybraných jedinců? Co odpor
většiny zastupitelů k názorům předloženým jinými než osobami sympatizujícími
s vládní většinou?
Takové a podobné skutky vytvořily napětí v zastupitelstvu mezi vládní většinou
sokolů a hasičů a menšinou Za život v Šumicích. Rozpory mezi frakcemi zastupitelů se přenesly i mimo radnici a nepříznivě

ovlivnily mezilidské vztahy na obci.
Rozepře vznikaly z důvodu rozdílného chápání funkce samosprávy obce.
Většina zastupitelů, již tvoří především
rodáci obce, vnímá samosprávu obce jako
vládu nad obcí. Nastolili ovzduší v duchu
hesla, kdo nejde s námi, jde proti nám.
Kdy jeden zastupitel určuje, co je a není
správné, a ostatní jej následují.
Menšina chtěla budovat otevřenou
společnost. Řídit obec systematicky
a racionálně. Jenže to většina odmítala.
Jelikož menšina neměla strach říkat své
názory veřejně, bývá označována jako
nepřítel obce.
Rozhádaná obec je asi největším
prohřeškem sokolských a hasičských
zastupitelů. Ten bude zatěžovat obec
mnohem déle než ekonomické ztráty,
vzniklé skutky v neprospěch obce.
Situaci by tak možná pomohlo posouzení stavu nezúčastněnou třetí stranou,
jež je k tomu kompetentní.

Matení
 Mojmír Ryška Anonymní Sousedka
Nesprávně používané výrazy svědčí
o neznalosti nebo o zlém úmyslu. Tím
dochází k matení neboli k dezinformaci,
čili ke zkreslování skutečností.
Ve zpravodaji obce Viničné Šumice
byla a možná i je rubrika Názory uvedena
následující větou: „Rubrika slouží k vyjádření občanů a uvedené názory nevyjadřují

stanovisko obce“. Slovo „obce“, je nesprávné a zavádějící. Jde o matení čtenářů.
Neboť obec není ani jedinec, ani
část občanů, ani orgán obce. Obec jsou
všichni občané obce. Z toho je zřejmé,
že názor jedince asi nemůže vyjadřovat
stanovisko všech asi 1370 obyvatel obce
Viničné Šumice.
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Zásady pro vydávání zpravodaje podporují deformování informací. Například:
bez souhlasu autora příspěvku je možné
příspěvek zkracovat čili jej pozměňovat.
V předchozím čísle vydání zpravodaje
však došlo k prodlužování příspěvků.
Což je nejen porušení zásad, ale jde
i o deformování příspěvků.
Přitom rudé dodatky, kromě nesprávného výrazu „určeno“, nejsou v rozporu
s obsahy příspěvků.
Poznámka: Projektanti zpracovávají
dokumentace na základě požadavků zákazníků. Zákazník, zastupitelstvo obce,
však žádný projekt ani zadávací podmínky ke stavbě neschválil.
Další šumickou specialitou je podpora
anonymů. V poměrně krátké době se
objevil další anonym, jenž se tentokrát
podepsal „Vyjádření obce“. Jde o humoristu, neboť své názory uvedl na stránkách, jež nevyjadřují stanovisko obce,
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čímž přispěl k matení pojmů, a tudíž
k deformování sdělení.
Anonym klade otázku autorovi. Jde
o názorový střet mezi dvěma jedinci.
Otázka má však vyvolat dojem, že jde
o názorový střet mezi jedním občanem
a ostatními občany obce. Což je...
Na jednáních zastupitelstva může
každý říci svůj názor. Ale nediskutuje se
s cílem nalezení nejvhodnějšího řešení
pro obec. Neboť v zastupitelstvu Viničných Šumic nejde o to, co se předkládá,
ale kdo to předkládá.
Za této situace je sdělení menšinových názorů občanům logickým krokem,
jak se pokusit brzdit informace většiny,
jež považuje za matení veřejnosti.
Názorová většina zastupitelstva obce
a jeho anonymové pak na to reagují zažitým způsobem. Nehledej řešení. Hledej
nepřítele.

CO, KDY, KDE

Červenec
8. 7.

Letní noc, která má šťávu

Srpen
14. 8.

Farní pouť v Pozořicích

Září
2. 9.

Noční pochod pro děti

3. 9.

Nohejbalový turnaj VIN-ŠUM-KAP

10. 9.

Tradiční krojované hody

23.–24. 9.

Volby do zastupitelstva obce

Říjen
7. 10.

Oslava jubilantů
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POTRAVINY a DROGERIE
velký výběr zboží

Nově otevřený obchod | bývalé ENAPO
Viničné Šumice 304

OTEVÍRACÍ DOBA
Po–So 6.30–19.00
Ne 8.00–16.00

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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POHÁDKOVÝ LES

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den se sešli na hřišti
Pod lesem v hojném počtu čarodějnice
a čarodějové, aby oslavili svůj svátek.

KROUŽEK VČELAŘÍCI

NA VÝLETĚ VE VÍDNI

