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Vážení spoluobčané,

je začátek října a 26 prvňáčků, které jsme prvního září v naší základní škole přivítali, si už jis-
tě zvyklo na nové prostředí a povinnosti. Ostatní žáci se pomalu smiřují s tím, že prázdniny 
opravdu skončily a začal nový školní rok. Přeji školákům, paním učitelkám a všem ostatním 
v základní a mateřské škole, aby to byl rok úspěšný, klidný a příjemný.

Podzimní kola fotbalových soutěží jsou v plném proudu. Fotbalisté však musí v této se-
zóně odehrát domácí mistrovská utkání na hřišti v Pozořicích, trénovat dojíždějí do Kova-
lovic a Sivic. 

Na našem fotbalovém hřišti probíhá rekonstrukce hrací plochy, která zahrnuje vyrovnání 
povrchu podkladní zeminou, ornicí a pískem, instalaci závlahového systému včetně třinác-
ti trysek rozmístěných v ploše a umožňujících automatické zavlažování nově zaseté trávy. 
Zdrojem vody pro hřiště je nová vrtaná studna s hloubkou 80 m. Vydatností několikanásob-
ně překračuje potřeby závlah a umožní nám do budoucna udržovat kvalitní travnatou plo-
chu, což je v současnosti na všech hřištích samozřejmostí. Z rozpočtu Jihomoravského kraje 
jsme získali dotaci 200 000 Kč a celkové náklady dosáhnou přibližně 900 000 Kč.

V červenci byla provedena oprava komunikace v lokalitě Loučky nákladem 820 000 Kč. 
Během celkové rekonstrukce byly znovu usazeny kanalizační poklopy, odvodňovací rošty 
a obrubníky. Těleso vozovky bylo zesíleno kamenivem a položena vrchní asfaltobetonová 
vrstva. 

I přes problémy při realizaci se dílo podařilo dokončit v dobré kvalitě a odpovídá mož-
nostem v daném úseku.

V minulém vydání zpravodaje jsem informoval o možnosti získat kompostér zdarma 
do každé domácnosti a formou odevzdání anketních lístků ho objednat. 

Děkuji všem občanům, kteří vyplněný lístek odevzdali a rozhodli se ukládat bioodpad 
na svém pozemku. Kompostéry budou dodány v jarních měsících příštího roku. 

Zasloužené opravy se dočkal křížek na ulici Vítovská vedle pekárny. Byl restaurován 
z iniciativy a vlastních prostředků manželů Michaely a Pavla Ratajových, za což jim patří 
velké poděkování.

Děkuji všem stárkům a stárkám za bezvadnou přípravu i průběh tradičních párových 
hodů. Počasí se opět vydařilo a „Chasa je z Vás věru zpěvná, proto hodová zábava byla pěkná“.

S přáním klidného podzimu, dobré úrody ve vinohradech a zahradách

Josef Drápal, starosta obce
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INFORMACE Z OBCE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE 
č. 4/2016 ze dne 29. 6. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

   smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/B/24106/2016-HSPH na parcele 
p. č. 1969 v k.ú. Viničné Šumice pro přípojky splaškové kanalizace k rodinným domům 
v lokalitě Za humny mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, jako povinný a Obcí Viničné Šumice, 
jako oprávněný.

   bezúplatný převod vozidla od Generálního ředitelství cel ČR, typ VW Transporter 7HC 
do majetku obce Viničné Šumice.

   zápis do kroniky obce Viničné Šumice za rok 2014.
   závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospo-

dařením obce, a to bez výhrad.
   program rozvoje obce Viničné Šumice na období 2016–2021.
   dohodu o neinvestičním příspěvku na realizaci opravy komunikace po stavbě splaškové 
kanalizace v lokalitě Loučky mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, 
Masarykovo nám. 100/7, Šlapanicko a Obcí Viničné Šumice.

   smlouvu č. 7700070680_3/BKS o budoucí kupní smlouvě na pozemek p. č. 1468/3 o vý-
měře 19 m2 a části pozemku p. č. 1470/1 o výměře 32,2 m2 v k.ú. Viničné Šumice mezi 
obcí Viničné Šumice, jako budoucí prodávající a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, jako budoucí kupující.

   smlouvu č. 7700070680_9/BVB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec-
ním pozemku p. č. 1470/1 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu plynárenského zařízení „Reko 
STL RS Viničné Šumice – U sauny, číslo stavby: 7700070680“, v souvislosti s rekonstruk-
cí a novým umístěním plynárenského zařízení středotlaké regulační stanice, mezi RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, jako budoucí oprávněný, a obcí Viničné Šumi-
ce, jako budoucí povinný.

   provedení hydrogeologického průzkumu (vrtané studny) na fotbalovém hřišti p. č. 
1360/1 v k. ú. Viničné Šumice.

   schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
   zprávu kontrolního výboru.
   závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2015.
   závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2015.
   závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2015.
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VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE 
č. 5/2016 ze dne 14. 9. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

   smlouvu o zřízení služebnosti na parcele p. č. 1816 a parc. č. 1818 v k.ú. Viničné Šumice 
pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označe-
ním „16010-031654 053215 Admin. centrum Viničné Šumice_MK“ mezi Českou teleko-
munikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí Viničné Šumice, 
jako obtížený.

   smlouvu o zřízení služebnosti na parcele p. č. 1626/1 v k.ú. Viničné Šumice pro stavbu 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „71010-
008209 VPI Viničné Šumice RD p. č. 1436“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou 
a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí Viničné Šumice, jako obtížený.

   smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038941/001 na obecních pozemcích 
p. č. 1543, 1557, 1558, 1781/61 a 1782/5 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění dis-
tribuční soustavy – kabel NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN 4x RD Mar-
ková“ mezi obcí Vin. Šumice, jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, jako oprávněná. 

   smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038451/001 na obecních pozemcích 
p. č. 1964/12 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové 
vedení NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp. NN Bočková“ mezi obcí Viničné 
Šumice, jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
jako oprávněná. 

   smlouvu o poskytnutí půjčky na financování opravy komunikace Loučky dotčené stav-
bou splaškové kanalizace v obci Viničné Šumice mezi Svazkem obcí pro vodovody a ka-
nalizace Šlapanicko, Masyrykovo nám. 100/7, Šlapanice a Obcí Viničné Šumice.

   zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 1542 o výměře 262 m2 v k.ú. Velešovice.
   poskytnutí příspěvku na opravu povrchu fotbalového hřiště pro TJ Sokol Viničné Šumice 
na rok 2016 ve výši 500 000 Kč.

   poskytnutí příspěvku pro Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice na rok 2016 
ve výši 22 000 Kč.

   rozpočtové opatření č. 4/2016.

Zastupitelstvo obce Viničné Šumice revokuje:
   schválení dohody o neinvestičním příspěvku na realizaci opravy komunikace po stavbě 
splaškové kanalizace v lokalitě Loučky mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace 
Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice a Obcí Viničné Šumice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
   protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Viničné Šumice.
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UPOZORNěNÍ PRO VEřEjNOST

Epidemie infekční žloutenky – virové hepatitidy typu A
Upozorňujeme na pokračující epidemický výskyt infekční žloutenky v Jihomoravském kra-
ji. Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě – při nedodržení základních zásad hygieny 
rukou, tj. umytí po použití WC a před každým jídlem.

Od začátku roku 2016 ke dni 2. 9. 2016 bylo v Jihomoravském kraji evidováno celkem 
215 potvrzených případů (desetinásobný počet proti předchozím rokům). Aktuálně přibý-
vá 15–20 případů týdně, za poslední týden 25 nových případů. Nejvíce případů je v městě 
Brně a jeho okolí (80%).

Nejvíce nemocných je ve věku 20–44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních 
věkových kategorií. 

Aktivity letního období, spojené s nedodržením hygieny rukou, mohou přispívat k dal-
šímu šíření nákazy (pojídání venku neumytýma rukama, hromadné akce apod.). 

Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:
• řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC

•  řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla, nápojů; je zcela 
nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve rukou), ukusování z jedné svači-
ny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.

• rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt ruce 

•  při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem – doporu-
čujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko

•  řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy, kontejnery 
na odpad, hřiště, MHD apod.)

• důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí

•  pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt je vhodné mít u sebe malé balení dezinfekčního 
prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky 

•  v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny Krajské hygie-
nické stanice

Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace 
Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální 
cestou. Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím one-
mocnění. První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. 
od průniku viru do organismu). Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky: 
• zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů 
• nevolnost, nechutenství, zvracení
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•  zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže – odtud název „žloutenka“; nemocný může 
mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy)

Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je 
izolován na specializovaném infekčním oddělení. 

Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), 
jsou pod dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které 
by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se 
lze proti nákaze nechat naočkovat. 

MUDr. Renata Ciupek
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,  

Jeřábkova 4, 602 00 Brno  
www.khsbrno.cz

NABÍDKA BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ 
pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své služby od-
borného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální bytové, rodinné, 
pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti 

Poradna nabízí pomoc se sepisováním žádostí, správních žalob, odvolání, námitek, opat-
rovnických návrhů a dalších odborných právních úkonů 

Právní poradenství poskytuje Mgr. jana Bendová 
je nutné se předem objednat u asistentky Bc. Martiny Michalcové 

Kde nás najdete: 
Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova), 1. patro na konci chodby 
E-mail:  m.michalcova@nrzp.cz  

j.bendova@nrzp.cz 
Telefon: 542 214 110–1, 736 751 214 
Úřední hodiny právního poradenství: 
pondělí, středa: 8.30–15.30, poslední klient ve 14.30
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ZAČÍNÁ TOPNÁ SEZóNA

Typy pro přípravu topení na novou topnou sezónu
Konec léta je nejvhodnějším doba pro údržbu. S dobře fungujícím a vyladěným topením 
můžete během zimy ušetřit nezanedbatelnou částku na energiích.

Zkontrolujte stav kotle
Ať již topíte plynem či tuhými palivy, před topnou sezónou byste měli pečlivě zkontrolovat 
kotel. Pozornost věnujte jak kotli samotnému, tak i odvodu spalin a případně bezchybné 
funkci přikládacího mechanismu. V případě plynových a nově i kotlů na tuhá paliva platí, 
že by měli projít revizní kontrolou.

Plynový kotel by měl každoročně zkontrolovat autorizovaný servis.
Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimě pracovat úsporně a bezpečně.

Kotel na tuhá paliva musí projít první revizí již do konce roku 2016.
Kontrolu provádí způsobilá osoba proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje 
a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Kotel na tuhá paliva zásobník.
Po odstavení kotle po topné sezóně doporučujeme vyprázdnit zásobník. Výpary pak nebu-
dou ohrožovat šnekový dopravník a ten nebude rezivět.

Máte kotel na tuhá paliva? Pozor na komín!
Pokud topíte tuhými palivy, měli byste věnovat velkou pozornost nejen samotnému kotli, 
ale také stavu komínu. Zanesený komín totiž může být příčinou nebezpečného požáru, při 
němž se v komínovém systému vznítí nános tuhých zbytků spalin. Teplota ohně při požáru 
spalin v komíně může dosáhnout až 1200 °C a velmi často při této nehodě dochází ke zni-
čení krovů a střechy domu. Řešením je dobrý technický stav celého komínového systému 
a pravidelná kontrola kvalifikovaným kominíkem. Ten zanesený komín také vyčistí a dopo-
ručí případné opravy.

Kontrolu si zaslouží také radiátory
Zatímco kotlům lidé obvykle věnují odpovídající péči, radiátory naopak často zanedbá-
vají. Před začátkem topné sezóny je přitom ideální doba na jejich údržbu. Pečlivě je proto 
prohlédněte a ošetřete případná místa drobné koroze. Zkontrolujte také činnost ventilů 
a vadné kusy vyměňte. Těsně před začátkem topné sezóny všechny radiátory odvzdušně-
te. I radiátory mohou přispět k úsporám za topení. Na stěnu za nimi instalujte reflexní folii, 
která bude teplo lépe odrážet do místnosti, a pokud je to možné, zvažte jejich nátěr tma-
vou barvou. Poněkud radikálnější cesta k úsporám pak může být výměna starých radiátorů 
za nové, které pracují s nižší teplotou otopné vody.
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REVIZE KOTLů NA TUHÁ PALIVA
Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů 
na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vzta-
huje i na nově zakoupené kotle.

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tom-
to datu by měl být každý provozovatel kotle schopen předložit tento doklad na vyžádání 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností Městský úřad Šlapanice.

Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalen-
dářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) 
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Přehled cen
1 revize v obci  ............... 1.500 Kč bez DPH
10 revizí v obci ............... 1.200 Kč bez DPH
30 revizí v obci  .............. 1.000 Kč bez DPH
včetně dopravních nákladů

Proč provádět kontrolu?
Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený od-
borně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udr-
žován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena poku-
ta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato oso-
ba musí být držitelem oprávnění.

Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR zastoupení, 
na koho se můžu obrátit?
Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, může jeho 
kontrolu provést osoba proškolená společností s tímto podobným typem. Posouzení kon-
strukční shody provede osoba s platným osvědčením.
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CHARITNÍ PORADNA BUČOVICE A SLAVKOV 
U BRNA NABÍZÍ BEZPLATNÉ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ LIDEM V TÍžIVÉ žIVOTNÍ SITUACI

Již několik let Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna a Bučovicích charitní 
poradnu, která se zaměřuje na pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jsou 
takovou situaci ohroženi. Služba je určena osobám starším 18 let. Cílovou skupinou jsou, 
jak rodiny s dětmi, tak oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, osoby 
bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Ve své práci s klienty se zaměřujeme na dluhovou problematiku (např. rodinný rozpo-
čet, práva a povinnosti dlužníka, exekuce, insolvenční řízení), rodinnou problematiku a ře-
šení mezilidských vztahů (manželství, rodičovství, rozvod, péče o dítě, výživné, sepisování 
návrhů), orientaci v sociálních systémech (sociální dávky a služby), pracovněprávní vztahy 
a zaměstnanost (např. pomoc při hledání zaměstnání, příprava na vstupní pohovor, sesta-
vení CV), pomoc při řešení bydlení a hospodaření (např. vzory smluv, nájemní bydlení), 
ochranu spotřebitelů (práva a povinnosti stran, reklamace) a další. 

Pokud si nevíte rady s řešením životní situace, kontaktujte nás. 

Najdete nás na adrese:
Sovětská 912, 685 01 Bučovice (budova polikliniky), 
telefon: 517 380 451, 739 389 266, 731 646 977, 
e-mail: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz, 
úřední dny v pondělí a středu od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod., 

nebo na 

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna, 
telefon: 544 212 021, 731 646 977, 
e-mail: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz, 
úřední dny v pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.,  
úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. 
další informace na: www.hodonin.charita.cz

Mgr. Naďa Kabelková, vedoucí sociální pracovnice
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DěTSKÁ POUť

Tak jako každý rok i letos TJ Sokol spolu s místní SDH uspořádali pro děti k MDD „Dětskou 
pouť. Pravda, pouť se konala s delším zpožděním. Den D vyšel na 26. června. Vypadalo to, že 
nám počasí nebude přát. Dopoledne bylo zataženo, ale odpoledne  se vyčasilo a ve 14.00 
mohla být pouť zahájena. Opět se plnily úkoly, děti dostávaly pouťové peníze a také jako 
loni největší zájem byl  v hašení. Málo platné, děti mají vodu rády. Na stánku by široký vý-
běr zboží a jen velká škoda, že nepřišlo víc dětí.Snad je odradilo dopolední nejisté počasí. 

Všechno jednou začíná i končí, tak je tu i konec pouti.Všechno je prodané, uklizené, jen 
po hřišti krouží hasičská cisterna a v dešti vody za ní běhají děti, k malé radosti rodičů, pro-
tože některé z nich  jsou jako hastrmani. Je však teplo, takže to nevadí, sluníčko je osuší. 

Jako vždy na závěr musím poděkovat SDH, zahrádkářům a TJ Sokol za sponzorské fi-
nanční dary, rodičům  a všem dobrovolníkům za výpomoc při soutěžích. Ještě jednou dík  
a přání abychom se příští rok opět sešli. 

Ludmila Nedorostková

TRADIČNÍ KROjOVANÉ HODY 2016

Rok s rokem se opět sešel, je tu krásné léto a znovu nastal čas příprav na každoroční kro-
jované hody. První setkání proběhlo v místní sokolovně začátkem srpna, kde jsem přivítali 
nové „mladé stárky“. Přípravy na tradiční hody probíhaly stejně jako každý rok, připravoval 
se sál na večerní zábavu, zdobily se věnce, učili jsme stárky tancovat a zpívat hodové písně 
a sami jsme se vše zopakovali a procvičili.

Srazy probíhaly již tradičně každé pondělí a středu. Poslední týden již veškeré práce vr-
cholily, začátkem týdne jsme připravili sál. Ve středu odpoledne se sešli stárci, aby vykopali 
jámu na postavení máje. Na samotném dnu jámy na nás opět čekala vytoužená odměna, 
která zde odpočívala celý rok. Ve čtvrtek se stárci vydali do lesa pro máju – na náves a pro 
májky – před dům stárek. Mezitím stárky obstaraly a ozdobily rozmarýnky a dokončily 
výzdobu sálu a všech prostor. Večer stárky zdobily džbánky a vše se ladilo do posledního 
detailu.

V pátek odpoledne se všichni sešli před obecním úřadem, kde si stárky zdobily májky. 
Odpoledne jsme pomocí jeřábu postavili máju. Navečer šly stárky  pozvat všechny občany 
na sobotní průvod a večerní zábavu. Jako pozvánku každý dostal voňavou rozmarýnku. 
Večer následovalo hlídání máje za doprovodu kytar, houslí a zpěvu. Byla výborná nálada, 
poseděli s námi rodiče stárků. V brzkých ranních hodinách šli stárci postavit májky před 
domy svých stárek. Všechny přípravy proběhly na výbornou a skvělé počasí nám dodalo 
dobrou náladu, že se hody vydaří.

V sobotu 10. září 2016 se stárci sešli na sokolovně, odkud se vydali k obecnímu úřadu 
požádat pana starosty o udělení hodového práva. Po předání hodového práva se průvod 
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za doprovodu Sivické kapely vydal pro jednotlivé stárky. Sklepníci nabízeli lidem stárkov-
ské víno a starali se o hladký průběh celého průvodu obcí. Každý stárek si našel svoji stárku 
a na oplátku dostal klobouk a vyšívané kolečko na kroj. Večerní zábava byla zahájena tra-
dičně nástupem, zpěvem a sólem stárku. Potom začala volná zábava, stárci si připravili půl-
noční překvapení, následovalo vynášení a bohatá tombola. Tancovalo se, zpívalo a veselilo 
až do brzkých ranních hodin.

Jménem šumických stárků bychom chtěli poděkovat obci Viničné Šumice, TJ Sokol, 
všem sponzorům a v neposlední řadě rodičům a kamarádům, zejména paní Ireně Rausové, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a zdárném průběhu hodů. Díky tomu 
jsme si hody báječně užili.

Budeme se těšit na další tradiční krojované hody, které se v příštím roce v září uskuteční!

Šumičtí stárci a stárky
Radek Raus &  Ladislava Šedá
Václav Khůl &  Simona Šedá
Dominik Mazel &  Veronika Malíková
Jiří Malík &  Petra Křížová
Jakub Šandera &  Tereza Drápalová
Oldřich Sedláček &  Simona Mazlová
Jan Juhaňák &  Sofie Bernreiterová
Pavel Kratochvíl &  Kristýna Sekaninova
Petr Marek &  Beata Krupičková
Josef Mikulčík &  Kateřina Kroutilíková
Vojtěch Škrob &  Jana Kroutilíková
Jiří Sedláček &  Markéta Ryšánková
Roman Matěja &  Michaela Ryšánková
Filip Bureš &  Anežka Čalkovská
Filip Doležel &  Monika Doleželová
Martin Doležel &  Andrea Černá
Jan Novotný &  Marie Drápalová
Lukáš Paulík &  Eliška Procházková

Sklepníci
Aleš Mazal, Štěpánka Mendlová, Martin Žemla
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LÉTO BUDIž POCHVÁLENO

Léto celkem pěkné, pršelo sice více než loni, vedra byla také menší než loni. I když toho 
deště je tady pořád málo. S tím asi nic nenaděláme, bohužel heslo padesátých let poru-
číme větru dešti, kdy má pršet a kdy vát, jaksi nefunguje. Příroda je holt svéhlavá dáma 
a na nás je abychom ji ctili. Nic jiného se s tím dělat nedá. Tak jsme v obci měli v sobotu 
10. září hody. Předhodové posezení u postavené máje v prostorách před OÚ se vlivem 
teplého večera také vydařilo a tak se možná rodí nová tradice setkávání občanů na návsi.  
Hody samotné byly také vydařené, už to že bylo 18 mladých párů svědčí o tom, že chtějí 
dodržovat dávné tradice a že je to baví. Mají dlouhodobou přípravu, tančit se naučili, 
ještě vypilovat ten zpěv.

16. září pořádala TJ Sokol Noční pochod pro děti, no spíš večerní, tma ještě nebyla. Po-
chodu se zúčastnilo 80 dětí a dospělých. Pochod vedl ulicí Hradskou do lesa a zpět na hříš-
tě Pod Lesem. Po cestě jim pan Šedý a paní Nedorostková připravili různé úkoly, aby byl 
pochod zajímavější. Po návratu na hříště je čekala sladká odměna a pak to nejlepší pobíhá-
ní s baterkami, čelovkami, zatímco jejich starostliví rodiče jim opékali špekáčky. Takže opět 
díky teplému zářijovému večeru byla pohoda a spokojenost.. Mám tedy silný dojem, že 
cokoliv se pořádá venku je právě hezké díky počasí a my lidé si toho musíme vážit, protože 
naše pořadatelská úloha je podružná. Tak hurá do podzimu, ten bývá také krásně barevný, 
jen je potřeba se dívat, vnímat a těšit se z každého dne.

Ludmila Pospíšilová

NejkrásNější měsíc září,  
v Něm už víNko se Nám vaří.
Burčák chutNá vůNí medu, 
líp to popsat Nedovedu.

září je též doBa hodů, 
slavíme je všichNi spolu.
stárky jsou jak z růže květ,
závidí Nám celý svět.

stárci, ti jsou veselí, 
to každý z Nás oceNí.
paN starosta, teN cit má,
všechNy s láskou přivítá.

k tomu všemu zvesela, 
hrá sivická kapela.
doBré jídlo, doBré pití,
to je pravá ceNa žití.

večer jděte k muzice,
zve vás celá vesNice.

VZPoMíNKa Na Září 2016

…báseň věnuje Božena Brázdová



12

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

ZPRÁVY ZE ŠKOLY 

MALÁ VZPOMÍNKA NA KONEC MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Den bez úrazu
Ve škole nás navštívili lektoři z Fantázie. Pod jejich vedením děti plnily různé aktivity pre-
vence, bezpečného chování a záchrany osob. Na každém stanovišti získávaly jeden dílek 
do sanitky. Po nasbírání všech dílků a vyluštění výsledného hesla obdržely odměnu.

Farma Eden
Navštívili jsme farmu poblíž Bystřice nad Pernštejnem. Děti si prohlédly hospodářská zví-
řátka, povozily se na koni, plnily různé úkoly a povídaly si o přírodě. Byl to pěkný výlet 
na závěr školního roku.

Škola v přírodě aneb byli jsme a pojedeme zase
Šumická škola se do přírody nikdy moc nehrnula, ono také, kam ještě jezdit, když máme 
les přes ulici a rybník za rohem. Dlouho se nám zdálo, že nesnáze spojené s vyučováním 
a hlavně s hlídáním dětí mimo školní budovu jsou vyšší než benefit, který pobyt venku 
přináší. Vloni se naše dvě kolegyně rozhodly, že do toho půjdou a koncem září sbalily dvě 
třídy dětí a užily si pěkný týden. Samozřejmě, žáci ostatních tříd to těžko rozdýchávali – oni 
můžou a my ne, proč také nejedeme… Reference kolegyň na ubytování a prostředí byly 
velmi povzbuzující, a tak jsme s páťáky a čtvrťáky vyjeli rovněž, ale až koncem června, kdy 
už toho k učení příliš nezbývá a počasí je stálé. Bylo, až do dne odjezdu. Za setrvalého lijá-
ku jsme se pokoušeli vecpat do autobusu děti, jejich zavazadla, školní vybavení a několik 
pedagogických pracovníků. To nám to pěkně začíná. Rodiče pod deštníky také vypadali 
zádumčivě a přemýšleli, jestli se jim podaří nachlazené děti vyléčit dřív, než jim začne do-
volená. To byla první a poslední nesnáz naší školně-přírodní anabáze, neboť liják přestal 
někde za Zlínem a Beskydy nás uvítaly sluníčkem. 

Také děti nám zřejmě po cestě někdo vyměnil, protože z autobusu vystoupili ostřílení 
cestovatelé, každý popadl své zavazadlo, zamířil do přiděleného pokoje a odsouhlasil, že 
za hodinu bude v jídelně. Takhle hladce děti ve škole nefungují. No, to je jenom ze začát-
ku, až se zahřejí na provozní teplotu, zase začnou věčné hádky a odmlouvání… Nezačalo 
a týden v šíři divů pokračoval. V jídelně děti skutečně snědly všechno jídlo a chodily si při-
dat, ale když odešly, Jakub se rozhlédl a posbíral nádobí, které někteří nechali na stolech, 
srovnal židle a teprve potom opustil místnost. My učitelé jsme se probrali ze šoku, až když 
nám pan vedoucí hotelu řekl, že takhle vychované děti tady ještě neměl. U dalšího jídla už 
Kubův příklad následovaly i další děti.

Mimochodem, pan a paní vedoucí byli také naprosto neskuteční. Nejenže s námi kon-
zultovali každé jídlo a čas, kdy ho budeme chtít zkonzumovat, ale brali v potaz, že děti „lécú 
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po venku“ dlouho do večera a vždycky nachystali ještě pomazánky a pečivo, aby se každý 
dojedl podle libosti. Nebo dítě s bezlepkovou dietou, nejenže mu vařili každé jídlo zvlášť, 
včetně bezlepkových palačinek, ale mysleli na něj i při výletech, kdy ostatní dostávali tat-
ranky, ten „s tú dietú“ si pochutnával na jablíčkách. Jedete na výlet? Tož to budú mít děc-
ka hlad, tak dostanú chleba s řízkem, oplatky, ovoce, pitíčka a vemte s sebú i do zásoby, 
tož nejedí všichni stejně. Chcete mít táborák? Nachystané hora špekáčků, byli jsme pro ně 
u našeho řezníka, ten to nešidí, chleba, rohlíky, limonáda tekla proudem, když budete mít 
málo, přijďte si pro další. Noční stezka odvahy? A kudy chcete jít? Pojďte mi to ukázat a já 
vám poradím, řekl pan vedoucí, naložil paní ředitelku do auta a vymysleli stezku jako z po-
hádky. Stezka odvahy dopadla výborně, 
protože jsme neztratili žádné dítě. Spous-
ta statečných žáků procházela noční les 
osamoceně, ale spousta dalších dala před-
nost doprovodu dospělého. To nic nebylo, 
vůbec jsme se nebáli, prohlašovali potom 
v bezpečí hotelu. My dospělí jsme se báli 
hodně, ale když jsme měli děti v pořádku 
doma, tak jsme také mohli frajeřit – měli 
jsme stezku udělat náročnější… Ráno ni-
kdo nevstal na rozcvičku. Mimochodem, 
od rozcviček jsem si slibovala více. Jako 
člověk, který v životě na škole v přírodě 
nebyl, ale zato absolvoval spoustu tábo-
rů, jsem dychtila běhat ranní rosou, ská-
kat přes pařezy… kolegyně mně řekly, že 
takhle ne, a jedině paní ředitelka se zdra-
votnicí Evou byly ochotny se mnou vyhnat reptající rozespalé školáčky do ranní rosy a do-
vádět po lese. Po dvou minutách se to začalo líbit i dětem, a když se takhle po ránu člověk 
proběhne a zahraje si pár pohybových her, snídaně chutná mnohem lépe.

Samozřejmě, že jsme se učili. Víte kolik hus a myší dá dohromady jeden pes a tři koč-
ky? Nevíte? No, nás některé výpočty také překvapily, protože matematika podle Hejného, 
může mít více řešení. Takže jsme s dětmi ohnivě diskutovali o správnosti jejich odpovědí 
a těm malým počtářům dalo vždycky hodně práce přesvědčit pomaleji myslící mozky do-
spělých, že i tak je to možné. Nebo je výhodnější si koupit kancelářskou sponku, když jich 
je v nabídce dvanáct nebo papírový kapesník, kterých je devět? Hra Přístavy. Je založena 
na fungování nabídky a poptávky, a ačkoliv se počítá jenom do dvaceti, často máte pocit, 
že i tak je toho moc. A jak se skládá báseň na pochodu? Těžko. Ale některé poetické vý-
tvory byly luxusní. Můžete si je přečíst na našich webových stránkách, což byl jediný zdroj 
informací, který byl rodičům k dispozici. Děti nechaly doma telefony a rodiče byli natolik 
skvělí, že nám učitelům nevolali, ale trpělivě vyčkávali na každodenní zpravodajství, slo-
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vem i obrazem, které se objevovalo na našem webu. Když jsme už po několikáté hledali 
část dětí a paní ředitelku, a našli jsme ji s noťasem, obklopenou klubkem dětí jako koťaty, 
jak sestavují zprávu pro rodiče, smířili jsme se s takřka permanentním tokem informací. 

Víte, jaké to je dostat cestou z Radhoště cizopasníka? Překvapující, což by vám moh-
lo potvrdit několik starších občanek a jedna či dvě ovce. A samozřejmě skoro všichni do-
spěláci naší výpravy. To bylo tak. Vylezli jsme na Radhošť, bohatě posvačili, pokochali se 
panorámaty, a že se vydáme zvolna na cestu dolů. Kolegyně Klárka nám však každému 
dala prádelní kolíček a vysvětlila nám, že je to cizopasník a že se ho musíme zbavit tak, že 
ho někomu připneme. A jako se přisává nenápadně klíště, musí i náš kolíček postihnout 
nic netušící oběť. Tudíž se cesta z Radhoště změnila na divoké manévry. Už u sochy Cyrila 
a Metoděje jsem měla deset cizopasníků na batohu. Naštěstí některé děti mi je odebíraly, 
aby mohly hrát dál, ovšem jiné mi je zase připínaly… Co vám budu vykládat, když už to 
nešlo jinak, vtáhly děti do hry nic netušící kolemjdoucí, a tak se po návratu z vycházky pár 
seniorek určitě divilo, kde že se v Beskydech tak hojně vyskytují kolíčky na prádlo. O ovcích 
raději nemluvím.

Hry, vycházky, fotbal, jarmark, výroba vlněných bambulek, divadelní představení, 
diskotéka, výlety, jeden by ani nevěřil, co všechno se dá stihnout za necelých pět dnů. 
A kolik jsme toho nestihli, protože den má jenom čtyřiadvacet hodin a také se někdy 
musí spát…

Škola v přírodě se dá prožít různě. Já jsem měla pocit, že se vracím z dovolené s bez-
vadnou partou lidí, a je úplně jedno, že většina z nich byla desetiletých. Užili jsme si to 
a pojedeme zase.

S pozdravem, 
vaše Miriam Lerchová

Stálo to za to
Konec školního roku byl plný nadšení. Nejen, že jsme zhodnotili naše školní tříleté společ-
né úsilí velmi kladně, ale také se nám navíc povedlo uspět v soutěži MEA. Dali jsme do toho 
skutečně velké odhodlání dotáhnout věci do konce a ono se to vyplatilo. Jak jsme naložili 
s výhrou? Udělali jsme radost nejen sobě koupí různých dárků a většinu výhry jsme inves-
tovali do celodenního výletu do lanového centra v Březové. Byl to den plný odvahy, spolu-
práce, zábavy! Máme na co vzpomínat!

Hana Kleisová

Školní družina…
… je místo, kam se děti těší na odpočinek po náročném vyučovacím dnu. Zde mohou ne-
rušeně pobývat u her, zajímavé četby, u výtvarných činností, mohou si jen tak povídat s ka-
marády, sportovat, soutěžit, zpívat a tančit. Z nabízených aktivit si vybere každý dle svých 
zájmů a potřeb. 
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Farma Eden

Školní družina

Škola v přírodě Výherci v soutěži MEA
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Druhé pololetí školního roku bylo naplněno zábavou, relaxací i sportem. Jako každý 
rok, tak i letos jsme únor prožívali přípravami na masopust. Užili jsme si ho se všemi jeho 
zvyklostmi, včetně konzumace výborných masopustních koblih. Protože pohyb je pro 
nás přirozený, tak jsme cvičili, skákali, běhali, lezli a šplhali, povídali si o sportu a spor-
tování. Pro mladší kamarády jsme zdramatizovali pohádky, zahráli na hudební nástroje, 
vyprávěli vtipy.  

Co to šumí? Co se děje? Jaro táhne přes závěje! A byl tu březen. První jarní paprsky a pe-
trklíče nás vytáhly ven, sledovali jsme zázraky dějící se v přírodě. Již se stalo dobrou tradicí 
vynášení Smrtky, Mařeny, Moreny či Smrtholky. Značná část činností se vztahovala k době 
velikonoční. Návštěvou knihovny a častou četbou jsme naplnili heslo „Březen – měsíc knihy“. 

Duben na nás působil jako rozmarný kouzelník. Mávnul proutkem – svítilo slunce, 
mávnul podruhé – zadul studený vítr. Ale to nám nebránilo v poslechu ptačího štěbetá-
ní ve větvích stromů nebo návštěvě nové hasičské zbrojnice v naší obci. Dopravní projekt 
„Dej pozor, červená!“ jsme realizovali v teorii i praxi, stejně jako celodružinový projekt 
věnovaný svátku životního prostředí „Den Země“. Zda jsme supermani nebo bambulové, 
jsme si ověřili v netradičních soutěžích. V době „magické noci“ probíhaly čarodějnické reje, 
hry a kejkle.

V květnu již bylo jaro v plném proudu, zdobily jej květy, linuly se vůně. Květy i květi-
ny jsme věnovali našim maminkám k svátku, byly též námětem výtvarné soutěže. Veselá 
jako samo jaro byla přehlídka pokrývek hlavy „Modes robes“ i průběh projektu „Kulturně 
žít a tvořit“. Navštívili jsme obecní úřad a vydali se opět čerpat moudrost a vědomosti mezi 
knihy, tentokrát do krásné a moderní knihovny v nové víceúčelové budově naší obce. Dě-
kujeme všem, kteří nám věnovali při exkurzích svůj drahocenný čas. 

A nastoupil červen plný třešní a jahod, čas dlouhých dnů a krátkých nocí. A my jsme 
chtěli tyto dny využít co nejlépe, a tak jsme pobývali na sluníčku, opalovali se, kreslili 
na chodník, hráli badminton, fotbal nebo volejbal. Poznávali jsme byliny a hovořili o jejich 
využití. Zajímali jsme se o otázku prevence návykových látek a připomenuli si bezpečnost 
při koupání, cestování a skotačení v době volna. Všichni společně jsme vyhlíželi prázdniny. 
A když zaťukaly na dveře, jednohlasně jsme zvolali: „Hurá za dobrodružstvím!“.

Tamara Kalábová

Tak už nám to zase začalo…
dětem, rodičům, leckde i prarodičům, nám učitelům a taky všem provozním zaměstnan-
cům. Nový školní rok.  Pro některé teprve první ve škole – pro naše prvňáčky. A že jich 
letos máme! Prvního září jsme přivítali dvacet šest dětí, jedenáct holčiček a patnáct kluků.  
Naštěstí nám s jejich přivítáním ve škole pomohli naši hosté: pan starosta Josef Drápal, pan 
starosta Milan Blahák, paní Zdena Holubová a paní Ludmila Pospíšilová. 

Možná sledujete v médiích, co všechno nesmí ve správné škole chybět: informační, 
sociální a finanční gramotnost, inkluze, environmentální výchova, výchova k myšlení v ev-
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ropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, dopravní výchova, prevence 
rizikového chování, výchova ke zdravému způsobu života, atd. Věřte nebo ne, na tohle 
všechno se u nás ve škole snažíme dbát. A při tom všem nezapomínáme na to hlavní: učit, 
vést děti k získávání základních znalostí a dovedností! Taky se snažíme, aby k nám děti cho-
dily rády, aby se u nás cítily dobře, pokud je něco trápí, aby se nebály svěřit se, aby děti 
navzájem mezi sebou i s námi dospělými uměly dobře komunikovat, abychom se všichni 
k sobě vůbec hezky a slušně chovali a navzájem se respektovali.

Milí žáčci, vážení rodiče a kolegyně, dovolte, abych vám popřála úspěšné vykročení 
do nového školního roku, pevné zdraví a pohodu.

olga Růžičková

Naši prvňáčci
Rozloučení předškoláků s mateřskou školou se konalo 23. června 2016 v zasedací místnosti 
OÚ. Rukou pana starosty byly děti pasovány na školáky a o ostatní program se postaraly 
paní učitelky Lenka Šafaříková, Jana Vlčková a Jana Kulhánková. 

1. září jsme tyto děti, jako opravdové školáky, přivítali v 1. třídě základní školy při zahá-
jení nového školního roku 2016/17.

Duchoň Václav

Hoffman Vít

Holma Ondřej

Horáková Hana

Ifrah Patrik

Kadlec Josef

Koláček Michal

Kovář Alexandr

Mlčochová Ema

Ryšánková Michala

Severová Lucie

Skřivánková Kateřina

Zahradník Šimon

za SPoZ Zdeňka Holubová
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Prázdninový provoz
V loňském školním roce jsme se rozhodli vyhovět rodičům a opět otevřít prázdninový pro-
voz ve spolupráci s MŠ Kovalovice. Naše mateřská škola přijímala děti v druhém červenco-
vém týdnu a MŠ Kovalovice otevřela svoji školu v srpnu. V červenci přihlásili rodiče z obou 
školek celkem 19 dětí. V pondělí jsem byla opravdu zvědavá, kolik dětí přijde. Telefonicky 
rodiče pro nemoc omluvili tři děti, takže jsem pracovala se 16 dětmi, v poledne mne vy-
střídala kolegyně, která chodila na odpolední službu. Bylo zajímavé sledovat, jak na sebe 
děti reagují, jak se chovají k dospělým, ale mohu říct, že k větším problémům mezi dětmi 
z kmenové a kooperující školky nedošlo. Děti začaly mezi sebou spolupracovat, pomáhaly 
si navzájem, navázaly vztah i s dospělými. Škoda, že nám počasí nepřálo, protože z naplá-
novaných tří výletů jsme uskutečnili jeden a to k Žižkovu (čertovu) kopytu (kameni). 

Myslím si, že prázdninový provoz smysl měl a pomohl rodičům vyřešit otázku, jak za-
bezpečit děti o prázdninách. Po vyhodnocení docházky jsme se rozhodli, že prázdninový 
provoz bude i v letošním školním roce, záleží i na poptávce ze strany rodičů.

Změny v mateřské škole
Poslední den prázdninového provozu jsme začali vyklízet šatnový prostor a sociální zaříze-
ní učitelek. V pondělí nastoupila stavební firma a začalo se s vyklízením skříněk a oblože-
ním v šatně. V šatně se musel odstranit nános barvy a nanést nová omítka. Bylo položeno 
nové lino, vymalovalo se a v šatně se nainstalovaly nové nástěnky a šatní skříně. Chodba 
a sociální zařízení učitelek prošlo proměnou. Byla položena nová dlažba, obklady, stěny 
dostaly nový kabát. Prostor učitelek a chodby oddělují posuvné dveře. Místnosti se opticky 
zvětšily, prosvětlily. Domnívám se, že máme prostory, které jsou barevné, světlé a pěkné. 
Přijďte se podívat!

Nový školní rok
Nový školní rok je vždy pro učitelky výzvou. Přijdou nové děti, které si zvykají na nové pro-
středí, kamarády a hledají cestu k nám dospělým. 

Postupně se z dětí stává třída, kde si děti pomáhají, spolupracují a k tomu nám také po-
máhá ujasnění pravidel chování.

Nejsem asi jediná, která si přeje, aby letošní školní rok byl klidný, děti jej prožily v pod-
nětném a radostném prostředí, rodiče přicházeli usměvaví a spokojení. Tak ať se nám to 
podaří!

Jana Vlčková
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PODZIM A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE STROMÍKU

Když ve vzduchu zavoní mošt z padaných jablek, vzduch zezlátne 
a všechny lesní cesty někdo za jedinou noc pokryje žlutými perša-
ny ze spadaného listí, znamená to, že prázdniny jsou definitivně 
za námi a začal nový školní rok. 

Ve Stromíku jsme se letos sešli chudší o patnáct dětí, které si tou-
to dobou už ve škole užívají radost z poznávání a učení. Místa ško-
láků zaujaly nové děti a s rolí velkých předškolních dětí se seznamují 
ti, kteří ještě před pár měsíci občas plakali, když se měli ráno rozloučit 
s maminkou a zůstat na ten školkový svět sami.

Teď jim začal poslední rok, kdy je třeba tolik se toho naučit! Potřebují umět trpělivě 
naslouchat i srozumitelně vyprávět, s úctou a respektem se domluvit s kamarády i dospě-
lými, ozvat se, když už nevím kudy dál a také poznat, kdy je nutné zapřít sám sebe a podat 
pomocnou ruku slabšímu. Také musí slézt všechny stromy v lese, nožíkem vyřezat desít-
ky figurek z kůry, přeskočit všechny potoky v lese a umět se zasmát vodě v botě. A je jen 
na nich, aby do lesních her a dobrodružství uvedli svoje nové malé kamarády. 

Zatímco děti zdolávají překážky v lese, ro-
diče možná znepokojují překážky, které kla-
dou zákonodárci alternativnímu předškolnímu 
vzdělávání. Dobrou zprávou však je, že zdravý 
rozum vítězí i na místech nejvyšších a k no-
vele školského zákona je již k připomínkám 
připravena vyhláška, dle které je možné, aby 
děti i nadále realizovaly předškolní vzdělávání 
v lesních mateřských školách, přičemž budou 
vedeny v režimu domácího vzdělávání. 

Stromík nabízí pestré předškolní vzdělávání. 
Kombinuje jak přípravu v přírodě, tak práci s po-
mocí standartních metodických a didaktických 
materiálů. 

Krom běžné předškolní přípravy se snažíme 
o úzkou spolupráci s rodiči našich dětí. Myslíme, 
že z otevřenosti, kterou se snažíme budovat, 
z přátelských vztahů rodičů a pedagogů se pro 
děti školka stává vlídným, až domáckým pro-
středím. Na pevných, bezpečných základech se 
mohou stavět velké stavby. 

Krásný podzimní čas Vám za DLK Stromík 
přeje Tereza Jiráčková
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DUCHOVNÍ OKÉNKO

Ohlédnutí za Světovým setkáním mládeže v Krakově
Nemohu na tomto místě nevzpomenout a nezmínit, jaké to bylo letos v létě s mladými ce-
lého světa na setkání s papežem v Polsku. Byla by škoda to opomenout. Nicméně vylíčit 
dojmy je vždycky těžké, ba prakticky nemožné. Na otázku mnohých: „Jak jste se měli?“ je 
obtížné hledat odpověď, zvláště pak když víte, že taková akce má co říci všem bez rozdílu 
věku, a bylo by tudíž škoda odpovědět stylem: „Jo, super!“ Vhodné svědectví může v „kra-
kovském případě“ totiž opravdu oslovit! Ovšem popis programu jednotlivých dní i líčení 
mimořádných zážitků či vnitřních pocitů je stále jen vnějším projevem mnohem hlubších 
„skutečností“, které vlastně mohly takové setkání vytvořit… Potřeboval jsem po návratu 
delší čas, abych vůbec mohl dešifrovat to podstatné, s čím jsem se v Krakově setkal. Nako-
nec je to velmi prosté: RADOST. Šlo tu o to zakusit opravdovou radost, kterou je schopen 
naplno objevit snad jen mladý člověk, který si ji ještě nenechal vzít. Na světových dnech se 
takových mladých lidí setkaly statisíce – nikdo je nemusel nutit, nikdo je nemusel poučo-
vat, nikdo je nemusel umravňovat. A nebylo to jen díky osobnosti papeže! Už dva dny před 
jeho příjezdem se v parku Blognia zpívalo, tančilo a jásalo. A nebyl v tom ani fanatismus, 
ani alkohol, drogy či podprahové decibely… Nebyl to protest ani demonstrace… Nebylo 
to na úkor někoho či něčeho, ale naopak: Všechny to vtahovalo! Já osobně jsem to prožíval 
jako radost z obyčejného bytí: Protože prostě JSEM, tak mám důvod k radosti! Méně po-
hodlí znamenalo setkat se více se sebou, s druhými, s Bohem… Najednou byl čas! Respek-
tive čas plynul jinak – snad pomaleji… Přesto ale i rychleji… A víte, co mě ještě potěšilo? 
Že jsem si mezi těmito mladými nepřipadal vůbec o generaci starší 

Chcete také zakusit onu RADOST? Je to možné každému! Ona totiž není vázána ani 
na Krakov, ani na přítomnost papeže, ani na tlupu mladých lidí… Je zde mezi námi stále: 
Učte se jí od dětí! Všimněte si, z čeho se radují malé děti – buďte k nim v tomto směru po-
zorní! Dětem tuto radost přejme a mladým lidem ji nenechme vzít… Děti nejsou hloupé 
a mladí lidé nejsou zlí! To jen my dospělí je takto mnohdy vidíme a tak dlouho je o tom 
přesvědčujeme, až se nám to skoro podaří. V Krakově mohli mladí lidé zažít, že jsou přijati 
takoví, jací jsou, a že jsou na tom vlastně všichni stejně, ať jsou z jakéhokoliv koutu světa. 
Mohli se radovat, přestože mezi nimi byli (a svědčili) i mladí ze Sýrie a Iráku, kteří přišli o své 
kamarády ve válce a zakoušejí opravdové hrůzy… Ale tady byli obklopeni svými kamarády 
z celého světa a tak mohli zakusit, že „parta“ Církve je mnohem větší! Bohu díky! Bohu díky 
za dar duchem mladého papeže, světových dní, polských hostitelů, obětavosti organizá-
torů a nasazení bezpečnostních složek… A hlavně: Že má smysl radostně žít, přestože je 
ve světě tolik zla! Ono totiž ve výsledku jenom takto může být toto světové Zlo přemoženo. 
A krakovské setkání mladých toho bylo jasným znamením a paprskem Naděje! Ještě totiž 
z tohoto světa nezmizeli lidé, kteří tvoří a chtějí tvořit na světě jednu velkou rodinu! Tak to 
vidím já, o generaci starší účastník krakovského setkání mladých!

P. Pavel Lacina, pozořický farář
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FOTBAL A DěTI

FAČR (Fotbalová asociace České republiky) má 
monopolní postavení na organizování fotbalu 
ve státě českém. Mimo jiné je i tvůrcem před-
pisů a pravidel dle kterých se hrají i utkání 
nejmladších kategorií, přípravek. Do loň-
ského roku se utkání dětí 7 a 8 letých hrálo 
na dva poločasy, a to 2 x 20 min. Pokud bylo 
málo dětí a nebylo možné všechny hráče 
střídat, málo který hráč byl schopen v pl-
ném nasazení tento čas odehrát. Letos došlo 
ke změně. Odborníci v matičce stověžaté Praze 
změnili herní dobu tak, aby nejmladší hráči měli 
SU (soutěžních utkání, dříve MU – mistrovských utká-
ní ) alespoň 60 min. A jelikož jsou malí, tak se nebude hrát 
na poločasy, ale na čtvrtiny 4 x 15 min. Starší přípravka, děti 9 a 10 let, 
budou hrát 68 min., tedy 4 x 17 min. 

Když na setkání trenérů přípravek Brno-venkov zazněla tato informace, zvedla se vlna 
nevole. Unisono byly předkládány zcela realistické postřehy a zkušenosti z práce s dětmi, 
a to především od malých oddílů, kde je hráčů málo. Kde základní filosofií je umožnit dě-
tem sportování. A když se podaří získat alespoň minimum dětí, začít pracovat pro výsle-
dek. Velké kluby, které mají dětí nadbytek, neboť stahují talenty odevšad, mají zcela jiné 
možnosti a těm to možná vyhovuje. 

A co se děje v šumické líhni? Od září, jako první ročník, již naplno běží tréninky nejmlad-
ší přípravky pro děti narozené v roce 2010 a 2011. Nehrají soutěžní utkání. Hlavní nápl-
ní je procvičování pohybových dovedností a trochu i fotbalové abecedy. Trénují v úterý 
a ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. na hřišti v Kovalovicích u Sokolovny a Biotopu. 

Po nich má trénink na stejném místě od 16.30 do 18 hod. mladší přípravka pro ročník 
2008 a 2009. Tito hráči již hrají soutěžní utkání. Doposud mají za sebou tři mače. V Měníně 
prohráli 9:8. Doma se Žabčicemi podlehli 6:10 a nad Prací vyhráli 8:4. V Těšanech porazili 
domácí 2:8.

Starší přípravka pro hráče narozené v roce 2006 a 2007 pod vedením Františka Řežuchy 
a Radka Cabala trénuje taktéž v Kovalovicích. A to ve středu a v pátek od 17 do 18.30 hod. 
Její herní výsledky jsou doposud výborné. Vyhrála v přípravném utkání v Ochozi 5:7. Sou-
těžní utkání v Měníně 4:5, doma se Žabčicemi 9:0 a s Mokrou 5:1. S kombinovaným muž-
stvem Prace-Blažovice si z Prace odvezla výhru 4:6.

Dokud bude denní světlo a přijatelné počasí, bude se trénovat venku. Asi od poloviny 
října, kdy se začne již brzo šeřit, by se sportování přesunulo do sálu Sokolovny ve Viničných 
Šumicích. V Kovalovicích se trénuje z důvodu uzavření hřiště ve V. Šumicích. Hrací plocha 
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prochází rekonstrukcí a bude uzavřena asi až do června 2017. Soutěžní utkání, jež by se 
jinak hrála v Šumicích, se odehrávají na hřišti v Pozořicích. 

Všechna uskupení by ráda rozšířila hráčský kádr a přivítala nové hráče. A to jak kluky, 
tak i děvčata. Mohou hrát dohromady až do 15 let věku. Holky a kluci, přijďte se podívat. 
Pohyb na čerstvém vzduchu ničím nenahradíte. Když to nezkusíte, nevíte, zda o něco ne-
přicházíte.

Mojmír Ryška

FOTBALOVÝ ODDÍL STARŠÍ žÁCI

Po letních prázdninách začaly v srpnu fotbalové tréninky na další mistrovskou sezónu. Z dů-
vodu rekonstrukce fotbalového hřiště ve Viničních Šumicích se tréninky přesunuly na hřiště 
u Biotopu a od září i na hřiště v Sivicích. Tréninky v září jsou ve středu od 17.00 u biotopu 
a v pátek od 16.30 v Sivicích. Dále se budou časy tréninků přizpůsobovat dennímu světlu. 
Aktuálně bude uvedeno na stránkách oddílu www.vinopa.info (pro hráče / tréninky).
Rádi přivítáme kluky i holky se zájmem o fotbal z ročníků 2002–2005.

Sezonu 2016/17 začínáme s kádrem 10 hráčů a jsme přihlášeni do soutěže starší žáci 7+1 
na okrese Vyškov. Utkáme se s jinými týmy než v minulých letech. Domácí soutěžní utkání 
sehrajeme na fotbalovém hřišti v Pozořicích.

kolo den čas utkání výsledek

1. So 3. 9. 13.30 Viničné Šumice – Švábenice  

2. Ne 11. 9. 13.30 Viničné Šumice – Otnice  

3. Ne 18. 9. 10.30 Blažovice – Viničné Šumice  

4. Ne 25. 9. 13.30 Viničné Šumice – Milešovice  

5. So 1. 10. 14.00 Ivanovice  
na Hané – Viničné Šumice  

6. Ne 9. 10. 13.15 Viničné Šumice – Křižanovice  

7. Ne 16. 10. 12.30 Velešovice – Viničné Šumice  

8. Ne 23. 10. 15.00 Viničné Šumice – Křenovice  

STaRŠí ŽáCI 7+1, okresní Přebor oFS Vyškov

Přejme klukům radost ze hry a z výkonu a zejména dobré výsledky.

Jan Kohout, 
trenér starších žáků TJ Sokol Viničné Šumice
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PřED 333 LETY VÍTALI NAŠI PřEDCI  
V KOVALOVICÍCH POLSKÉHO KRÁLE

Jak se to stalo – poslyšme příběh starší tří století. Evropě a zvláště Svaté říši římské hrozilo 
turecké nebezpečí. Islám se odedávna dral na západ i na sever a naše země patřili k nejo-
hroženějším. Hranice mezi habsburskou monarchií a Tureckem se v 17. století přiblížila až 
na 200 km od Vídně. I v dobách relativního míru Turci podnikali loupeživé a krvavé výpravy 
na cizí území, převážně do sousedních Rakous, na jižní Slovensko, ale i dále na jihovýchod-
ní Moravu. Strach mezi obyvatelstvem byl značný.

V roce 1683 turecký velkovezír Kara Mustafa Paša (1634–25. 12. 1683), zeť osmanského 
sultána Mehmeda IV. sesbíral s pomocí uherské šlechty velké vojsko a s více jak stotisíco-
vou armádou přitáhl 13. července k Vídni a oblehl ji. Císař Leopold I. (1657–1705) o týden 
dříve odjel z Vídně, když před tím jmenoval vojenským velitelem města generála hraběte 
Ernsta Rüdigera Starhemberga (1638–1701) a civilním velitelem obrany českého šlechtice 
hraběte Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic (1611–6. 10. 1686). Začala „Druhá válka turecká“. 
Dva měsíce Vídeň úspěšně odolávala oblehatelům. Vědělo se však, nepřijde-li obleženým 
pomoc z venčí, město turecké přesile podlehne.

Pomoc se očekávala od arcivévody Karla Lotrinského shromažďujícího vojsko západ-
ně od Vídně. K císařským se připojila pomoc z Bavorska, Saska a z německých knížectví 
a na poslední chvíli počátkem září dorazilo na rakouské hranice i vojsko z Polska v síle 24 ti-
síc mužů vedené polským králem Janem Sobieskim (1629–1696), zvaným později Lvem 
z Lechistanu. Celkem se shromáždilo 70 000 bojovníků, odhodlaných Turky porazit a území 
říše osvobodit od tureckých hord. V neděli 12. září došlo k rozhodující bitvě, ve které byli 
početnější Turci na hlavu poraženi, na útěk zahnáni a jejich tábor, bohatě zásobený zbra-
němi, látkami, jídlem, tabákem a pochutinami, jako například kávovými zrny, se stal velkou 
kořistí vítězů. Císařské vojsko dále postoupilo do Uher, kde dobylo Ostřihom. V dalších le-
tech opustili Turci část Uher, Slavonsko a Bělehrad. Svatá říše římská byla zbavena akutní 
turecké hrozby a také císař nešetřil na odměnách pro nejstatečnější ze statečných a třeba 
Kašpar Kaplíř získal hodnost polního maršála. Konečný verdikt nad Turky učinil Eugen Sa-
vojský v bitvách koncem 17. st., ale Turci nedali pokoj ani později a z vítězství nad nimi 
se těšil později i Ernst Gideon Loudon v první půli 18. století. Tyto události „Druhé turecké 
války“ roku 1683 jsou všeobecně známy a občas připomínány, méně na našem území, více 
v Rakousku a nejvíce v Polsku díky odhodlané a včasné tehdejší pomoci polského krále. 

Když si letos právě v podzimních měsících připomínáme takové kulaté 333. výročí osvo-
bození Vídně od Turků, napadne nás, kudy vlastně polské vojsko na pomoc obležené Vídni 
táhlo, určitě přes Moravu, řekneme si, ale bližší podrobnosti jsou zahaleny v temnotách 
tří století a jen větší moravská města mají ve svých dějinách a kronikách zaznamenanou 
vzpomínku na tyto průtahy Poláků v roce 1683. A ojediněle se objeví drobné zprávy o prů-
chodu vojsk Jana Sobieského jednotlivými obcemi po trase pochodu po starých doprav-
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ních cestách, tu a tam ještě patrných dnes v terénu a zaznačených na starých mapách. Voj-
sko z Krakova k Vídni po špatných cestách dorazilo za 15 dní.

No a jedna z těchto obcí, kterou prošlo polské vojsko jsou právě naše Kovalovice, do-
konce se staly místem, kde vojsko v čele s králem na našem katastru strávilo jednu noc z 28. 
na 29. srpna. Zda část vojska zavítala přímo do vesnice nevíme, můžeme se domnívat, že to 
bylo v hranicích katastru podél tehdejší dálkové cesty. Snad nějaký budoucí archeologický 
nález polského vojenského materiálu nás utvrdí o místě, kde snad jednodenní tábor stál. 

Polsko-litevské jednotky se shromažďovaly u Krakova. Armáda byla rozdělena na dvě části 
– první velel generál Sienawski a druhé kníže Jablonowski a 14. srpna se vydalo na cestu prv-
ní seskupení, které přes Moravu putovalo po trase Těšín, Hranice, Lipník, Kroměříž, Uherské 
Hradiště, Mikulov. Hlavní část armády v čele s králem následovala s odstupem tří dní směrem 
na velká města Opava, Olomouc, Vyškov, Brno a Mikulov. Ve všech městech bylo spřátelené 
vojsko bouřlivě vítáno obyvateli a velitelům se dostávalo těch nejvyšších poct hostiteli. 

Trasy vojenských průchodů byly určeny předem, vždy vedly z většiny důvodů po schůd-
ných prašných cestách a kolem větších měst, která mohla vojáky buď ubytovat, pohostit 
a kde vojsko doplnilo hlavně píci pro koně a potraviny pro mužstvo. V té době mezi Br-

  Mapa Moravy od J. Ch. Müllera (1720)
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nem a Olomoucí ještě neexistovala císařská silnice, tak jak ji známe dnes, ta stavěla se až 
v letech 1724–1740. Vojsko postupovalo v blízkosti naší obce od Rousínova podél potůčku 
k rybníku Bahňáku ke Kovalovicím a dále přes pozořický katastr na Sivice, Tvarožnou, přes 
Podolí kolem Kandie a po náhorní rovině kolem nynější kapličky v oplocených zahradách 
na východní brněnská předměstí, kde se část vojska v čele s králem odpojila a zavítala 
do vyzdobených a dokořán otevřených městských bran, další část vojska obešla město ji-
hovýchodním směrem s cílem v blízkých Modřicích. 

Hlavní město Moravy připravilo na 29. srpna protahujícímu vojsku nadšené ovace ko-
runované střelbou z děl špilberské pevnosti nad městem. Byla neděle a u minoritů zrovna 
pouť, král navštívil jejich bohoslužby a své pocity si zapsal.

Pobyt v Brně a další tažení k Vídni je dokumentováno v dopisech polského krále své 
královně, které později vyšly tiskem a v roce 1974 i česky s názvem „Dopisy Maryšence“ 
Zde nalezneme královy vzpomínky i na Brno a můžeme si přečíst: „mši svatou jsem vyslechl 
v Brně ve františkánském kostele, kde byla zrovna pouť a svátek sv. Jana Křtitele a právě dnes-
ka slaví církev jeho stětí. Město je krásné, opevněné, zvláště hrad na vysokém vrchu – tvrdá 
pevnost. Pokud jde o krajinu, nic se ji nevyrovná. Půda je lepší než na Ukrajině. Všechny kopce 
plné vinné révy, kterou stejně jako broskvemi mají obrostlé své domy. Hustota panáků v obilí je 
taková, že jsem nikdy nic podobného neviděl“.

Cestu zpět vítězného vojska krále Jana už Brno nevidělo. Kolony přetížených vozů s tu-
reckou kořistí, z nichž část vidíme dodnes v polských muzeích, se ubíraly přes Dolní i Horní 
Uhry s cílem v královském Krakově. Kořist to byla obrovská a vítězství nad Turky se stalo 
v polském národě pojmem. Naše země moc kořisti nepobrala, spíše zavedla nové móresy, 
jako bylo kouření a pití kávy. Drobné památky se v pozdější době dostaly do zámeckých 
sbírek na Kynžvartu a památky na Zdeňka Kaplíře ze Sulevic chová litoměřická kapitula 
ve svých sbírkách.

V našem katastru vzpomínáme jen na pro nás prohranou slavkovskou bitvu, ale Ková-
lovice jistě s hrdostí mohou vzpomínat i na časy před 333 lety, kdy zde naši předci uvítali 
a jistě i pohostili spřátelené vojsko polského krále a tím z malé části pomohli překonat ná-
strahy dalekého pochodu směřujícímu vstříc tureckému nebezpečí. Morava by měla být 
vděčna Polákům za odvrácení tureckého nebezpečí. 

A tak 28. srpen by mohl patřit ke vzpomínkovým či pamětním dnům na význačnou his-
torickou událost, kterých Kovalovice moc nemají. Pokusme se navázat kontakt s historic-
kými vojenskými kluby z Krakova, založme novou tradici a připomínejme tento pro obec 
významný den. Nemusí to být každý rok, ale nějaká kulatá data se najdou vždy (naroze-
ní polského krále za tři roky). Na význačnou událost 12. září 1683 se u nás vzpomíná jen 
v Milešově (okr. Litoměřice), kde je pohřben jeden z hrdinů, polní maršál Kašpar Kaplíř ze 
Sulevic, který po zranění hraběte Starhemberga převzal velení obrany Vídně a napomohl 
ke konečné porážce tureckých vojsk.

Na dobu před 333. roky vzpomínal dle historických pramenů  
Pavel Vrba 
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SBÍRKA FARNÍ CHARITY

Farní charita Pozořice pořádá v pátek 21. října 2016 
od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 22. října 2016 
od 9.00 do 12.00 hod. sbírku obnošeného šatstva 
včetně dětského, textilu, přikrývek, lůžkovin, ná-
dobí, školních potřeb, hraček, elektrospotřebičů 
a dalších věcí, které by ještě mohly sloužit potřeb-
ným. Věci prosím přineste čisté a zabalené na far-
ní dvůr.

Naše charita také každoročně přispívá na tři adopto-
vané děti z Indie, dva chlapce a jedno děvče. Roční pří-
spěvek na jedno dítě činí 6.000,- Kč. Kdo by měl zájem, 
může při této sbírce pomoci i malým finančním darem.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Farní charita Pozořice

3–7. 10.  Sběr papíru ve škole

7. 10.  Setkání jubilantů

7.–8. 10. Krajské a senátní volby 

29. 10. Sběr železného šrotu

29. 10.  Sběr objemových  
a nebezpečných odpadů

12. 11.  taneční zábava Večer Jen Tak 
s hudební skupinou Metropol

26. 11. Rozsvícení vánočního stromu

26.–27. 11.  Výstava betlémů a perníčků

10. 12. Vánoční výtvarná dílna

24. 12.   Vánoční setkání na návsi  
u kapličky

27. 12.   Vánoční nohejbalový turnaj 
v sokolovně

CO, KDY, KDE…
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…

jak jezdit bezpečně

Pravidel pro bezpečnou jízdu je několik. Mezi nejdůležitější patří pravidlo vidět a být vi-

děn. Vidět znamená dívat se daleko dopředu a nelepit se na nárazník vozidla před Vámi. 

Díky tomu budete vidět nejen to, co se děje vpředu před Vámi jedoucím vozidlem, ale 

i kolem něj. Takto získáte dostatek času reagovat na nenadálé situace. 

V dnešní době je u nových vozidel již standardně z výroby aktivováno tzv. denní svícení. 

Spousta řidičů si však neuvědomuje, že toto denní svícení svítí pouze v přední části vozidla, 

nikoliv však v zadní. Tudíž pokud dojde ke snížené viditelnosti (déšť, oblačné počasí, mlha, 

atd.) nebo projíždíte tunelem, řidiči zapomínají, že vodidlo není plnohodnotně osvětleno 

a díky tomu není vůz viděn. 

Další neméně důležité pravidlo je plné soustředění se na řízení vozidla a vše co se děje 

kolem něj. Naučte se již před jízdou nastavit si správně sedadlo, aby se Vám sedělo poho-

dlně. Zpětná zrcátka si nastavte tak, abyste měli správný výhled na to co se děje za Vámi 

a kolem Vás. Nezapomeňte na nastavení navigace a rádia, abyste se jim během jízdy nemu-

seli věnovat. Zkuste minimalizovat i telefonní hovory během jízdy. I když používáte hands 

free sadu, může nastat situace, kdy přemýšlíte nad obsahem hovoru a v tento moment je 

vnímání všeho co se děje okolo Vás minimální.  

Pravidel bezpečné jízdy je samozřejmě mnohem více. Shrňme si tedy ty nejdůležitější 

do několika bodů: pamatujte na pravidlo vidět a být viděn, zachovávejte bezpečný odstup, 

nejezděte „ve vláčku“, vždy přizpůsobte rychlost vozidla podmínkám, které panují okolo 

Vás, ať už je to počasí nebo hustota provozu. Vždy a za všech okolností se plně věnujte říze-

ní vozidla. Zbytečně nepřeceňujte svoje schopnosti a nikdy nespoléhejte na to, že vozidlo 

před Vámi má horší brzdy. Při delších jízdách nezapomínejte na pravidelné přestávky, ať už 

na rozhýbání rozlámaného těla nebo nadýchání čerstvého vzduchu. 

Příště vysvětlíme, proč je doporučováno při opravách používat originální ná-
hradní díly.

autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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Vážení přátelé, 
 
firma PROSTR trading, s.r.o. jako výrobce obytných, sanitárních a skladových 
kontejnerů působí na trhu od roku 1994 a jedná se výhradně o českou firmu. 
 

Rádi bychom Vám nabídli naše produkty, které lze použít k nejrůznějším účelům:   
od malých domků na nářadí, přes jednoduché zahradní chatky až k domkům 
k celoročnímu obývání. 
 

Základem stavebního modulu je ocelová konstrukce izolovaná minerální vlnou, 
opláštění nabízí širokou škálu možností: 
 

vnitřní 
- laminovaná dřevotříska 
- sádrokarton 
- trapézový plech apod. 

 vnější  
- obklad dřevem 
- omítková fasáda 
- trapézový plech standard nebo Vikam 

 
Protože se v našem závodě nejedná o sériovou výrobu, vycházíme vstříc 
individuálním požadavkům každého zákazníka a vyrábíme dle jeho přání.  
 
V případě Vašeho zájmu rádi zodpovíme 
Vaše dotazy a poskytneme více informací. 
 
Kateřina Černohorská 
jednatelka společnosti 
Tel: 554 611 334, 734 155 983 
e-mail: prostr.kc@seznam.cz 
web: www.obytnekontejnery.cz 
 
Příklady našich realizací: 
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Koupím domek 
se zahrádkou  

do 40 km  
od Brna. 

Opravy nevadí. 
Nabídněte prosím.

Tel.: 604 522 895 
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Mateřská
školka

Výlet k Žižkovu kopytu

Nové kolektivy dětí



MODERNIZACE
FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ

Instalace zavlažovacího sytému

Nachystání přívodu vody od vrtu do sokolovny


