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Vážení spoluobčané,

léto je tu a s ním vše příjemné, prázdniny, dovolená, odpočinek a výlety, ale i projevy 
méně příjemné, extrémní sucho a nedostatek vody.

Chci vás tímto všechny požádat o maximální hospodárné nakládání s pitnou vodou 
z vodovodního řadu, včetně omezení zalévání zahrad a napouštění bazénů. Situace zatím 
není kritická, ale šetření s vodou je na místě. 

Realizace nástavby třetího podlaží v základní škole je v plném proudu. Stavební firma 
Aqua-Gas, která ve výběrovém řízení zakázku s nejnižší nabídnutou cenou získala, převza-
la staveniště již 15. června 2018 a neprodleně stavební práce zahájila. Do konce prázdnin 
budou dokončeny všechny související úpravy ve stávajících prostorách školy, aby mohl 
být bez omezení zahájen nový školní rok. Práce ve třetím nadzemním podlaží budou pro-
bíhat až do dubna 2019, kdy je termín pro dokončení stavby s celkovými náklady ve výši 
26 229 103 Kč včetně DPH, s dotací poskytnutou ministerstvem pro místní rozvoj prostřed-
nictvím IROP ve výši 90 % uznatelných výdajů. 

Rekonstrukce školního hřiště je již ve své závěrečné fázi pokládkou umělého koberce, 
dokončením oplocení a instalací vybavení. Zhotovitelem je společnost JM Demicarr Slav-
kov a hodnota díla včetně DPH činí 1 857 891 Kč.

V současnosti stále probíhá vydávání kompostérů pro ukládání bioodpadu z domác-
ností a zahrad. Upozorňuji občany, že kompostérů je dostatek a mohou se dodatečně při-
hlásit i zájemci bez předchozí objednávky. V rámci dotovaného projektu jsme kromě kom-
postérů získali štěpkovač, který po dohodě na obecním úřadě mohou využívat i občané 
v soukromých zahradách a kontejner na textil a oděvy umístěný u sauny. 

V obecní knihovně byly instalovány 2 nové počítače, tiskárna, monitory, dětská knihov-
nička a pojízdný stolek. Využili jsme tím krajskou dotaci 38 000 Kč a stejnou částku doplatili 
z rozpočtu obce. 

V květnu byla dokončena oprava čtyř křížků, včetně nově umístěného v parku Hloušek. 
Zde nás čeká ještě vydláždění chodníku a celková úprava kolem křížku. Rekonstrukci pro-
vedla firma Kamenictví Šafránek s rozpočtem ve výši 124 818 Kč. Dotace z Ministerstva ze-
mědělství činí 84 000 Kč. 

Během léta bude společnost Elspet provádět rekonstrukci veřejného osvětlení. Všechna 
stávající výbojková svítidla budou vyměněna za svítidla LED v celkovém počtu 153 kusů. 
Dotace na celkové náklady ve výši 1 539 736 Kč činí 50 %.

Se společností Antee s.r.o. jsme podepsali smlouvu na vytvoření nových webových strá-
nek obce. Důvodem je především modernizace, např. responzivní design, který zaručí opti-



2

Zpravodaj obce Viničné Šumice

INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE 
č. 3/2018 ze dne 25. 4. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
  smlouvu č. 049995/18/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 

300 000 Kč na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Viničné Šumice“. 
  smlouvu o zemědělském pachtu na pozemek p. č. 1810/2 o výměře 988 m v k. ú. Viničné 

Šumice mezi Drápal stavební s.r.o., Viničné Šumice 16, jako pachtýřem, a obcí Viničné Šu-
mice, jako propachtovatelem.
  zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v nemovitosti č. p. 119 na parcele 

p. č. 633 v k. ú. Viničné Šumice o rozloze 5 m.
  poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování projektu „Rekon-

strukce veřejného osvětlení v obci Viničné Šumice“ v rámci Programu EFEKT 2018 ve výši 
50 % celkových nákladů. 
  poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování projektu „Víceúče-

lové hřiště s umělým povrchem – Viničné Šumice“ z Podprogramu 133D531 v r. 2017/2018 
na podporu materiálně technické základny sportu ve výši 50 % celkových nákladů. 
  přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností od 1. 5. 

2018, mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství.
  kupní smlouvu na nákup 360 kusů kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil mezi 

společností Meva–Brno s.r.o., se sídlem 24. dubna 428, Želešice, jako prodávajícím, a Obcí 
Viničné Šumice, jako kupujícím.

mální zobrazení pro různá zařízení včetně mobilů, tabletů apod. V neposlední řadě je třeba 
zapracovat i dnes všudypřítomné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. 

O létu a prázdninách jsem se zmínil už v úvodu. V naší škole začaly letošní prázdniny 
mimořádně o 14 dní dříve, k radosti všech dětí a naopak starosti nastaly rodičům. Chci 
tímto poděkovat rodičům za vstřícnost a pochopení složité situace s termínem dokončení 
1. etapy stavebních prací ve škole do konce prázdnin. Děkuji také všem paním učitelkám 
a zaměstnankyním školy za mimořádné úsilí při vyklízení tříd a zabezpečení vybavení ško-
ly proti poškození stavební činností. Věřím, že nové prostory ve škole budou dostatečnou 
odměnou nám všem. 

Jsou prázdniny, užívejte si teplého počasí, výletů, koupání a radosti z pohybu v přírodě.
Přeji vám všem krásné léto. 

Josef Drápal, starosta obce
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  usnesení č. 10/3/18 – smlouvu o dílo na dodávku a výměnu stávajících výbojkových sví-
tidel veřejného osvětlení za nová LED svítidla v počtu 153 kusů mezi společností ELSPET 
s.r.o., se sídlem Palackého 353, Bystřice pod Hostýnem, jako zhotovitelem, a Obcí Viničné 
Šumice, jako objednatelem. 
  poskytnutí příspěvku pro Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice – 16 000 Kč.
  veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro Myslivecký spolek Viničné Šumice – 

Kovalovice.
  rozpočtové opatření č. 4/2018.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
  zprávu kontrolního výboru.
  rozpočtové opatření č. 3/2018 v kompetenci starosty.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE 
č. 4/2018 ze dne 6. 6. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
  smlouvu č. 051183/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 

38 000 Kč na realizaci akce „Obnova vybavení obecní knihovny ve Viničných Šumicích“. 
  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 37 500 Kč na reali-

zaci projektu „Oprava fasády zvoničky ve Viničných Šumicích“. 
  smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330043348/001 na obecních pozemcích 

p. č. 1455, 1456 a 1677/52 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy 
– kabelového vedení NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel. smyčka NN Rajtar“ 
mezi obcí Viničné Šumice, jako povinnou, a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, jako oprávněným. 
  smlouvu o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č. p. 119, na parcele č. 633 v k. ú. Vi-

ničné Šumice mezi VIVO CONNECTION, spol. s r.o. Šlapanice, jako nájemcem, a obcí Vinič-
né Šumice, jako pronajímatelem.
  smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem „Nástavba základní školy v obci Viničné Šu-

mice“ mezi společností AQUA–GAS se sídlem Berkova 92, Brno, jako zhotovitelem, a obcí 
Viničné Šumice, jako objednatelem. 
  upravené Stanovy svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko, se sídlem Masa-

rykovo náměstí 546/9, Šlapanice.
  řádnou účetní závěrku obce Viničné Šumice za rok 2017.
  řádnou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno–ven-

kov, příspěvkové organizace za rok 2017.
  převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné Šu-

mice za rok 2017 ve výši 35 000 Kč do fondu odměn a ve výši 9 654,27 Kč do rezervního 
fondu organizace.
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  závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospo-
dařením obce, a to bez výhrad.
  rozpočtové opatření č. 5/2018.
  smlouvu č.: 1030044229/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecních 

pozemcích p. č. 1861/38, 1861/31, 1861/36, 1861/32 a 1861/21 v k. ú. Viničné Šumice pro 
stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN Svobodová“, za účelem umístění distribuční 
soustavy – kabel NN, zemnící pásek, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, Čes-
ké Budějovice, jako budoucí oprávněnou, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinnou.
  „Dohodu o investičním příspěvku na realizaci stavby a majetkoprávním vypořádání“ 

mezi účastníky dohody Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Obec Vinič-
né Šumice, pro financování akce „Viničné Šumice, splašková kanalizace pro RD č. e. 33, 34 
a č. p. 74“ v ceně 392 107 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
  základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů pro obec Viničné 

Šumice.

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
K 50. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU 
CEMENTÁRNY MOKRÁ
Společnost Českomoravský cement, a.s., která je součástí skupiny HC, letos oslaví již padesá-
té výročí od zahájení svého provozu cementárny Mokrá. Přijďte s námi oslavit toto význam-
né jubileum na Den otevřených dveří v sobotu 8. září 2018 od 10,30 do 15,00 hodin.

Bude tomu již padesát let, kdy 28. října 1968 byla poprvé symbolicky zapálena nově 
vystavěná rotační pec na výpal slínku. Tento slavnostní akt zahájil dlouhou a úspěšnou 
éru výroby v cementárně Mokrá, dříve známé jako CEMO-Mokrá. Při této příležitosti a vý-
znamné události zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří do areálu cementárny. 
Součástí této akce, bude bohatý program pro děti i dospělé, komentovaná okružní jízda 
autovláčkem po cementárně, ukázka těžké lomové techniky a mimo jiné i vystoupení Mi-
loše Knora s Ivou Pazderkovou.

Vážení přátelé, srdečně Vás tímto zveme na oslavu 50. výročí našeho závodu v Mokré. 
Těšíme se na setkání s Vámi!
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ODBĚR KOMPOSTÉRŮ
Občané, kteří požádali obec o bezplatné přidělení kom-
postérů na bioodpad, se mohou dostavit na Obecní úřad 
Viničné Šumice k podpisu připravené Smlouvy o výpůjč-
ce a darování. 

Vzor smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů je 
umístěn na webových stránkách obce.

Nové kompostéry v rozloženém stavu si mohou re-
gistrovaní zájemci vyzvednout v prostorách technických 
služeb ve víceúčelové budově po předložení podepsané 
smlouvy nebo smlouvu podepsat při výdeji kompostérů 
ve čtvrtek 19. 7. 2018 od 17,00 do 19,00 hodin.

MOBILNÍ ROZHLAS 
Obec Viničné Šumice připravuje spuštění nového systému, určeného k přímé komunikaci 
s občany – Mobilní rozhlas. 

Princip Mobilního rozhlasu je jednoduchý.
Občané, kteří se zaregistrují, dostávají od radnice informace o aktuálním dění ve městě po-
mocí několika komunikačních kanálů: SMS zpráv, e-mailů, hlasových zpráv nebo zpráv 
do mobilní aplikace pro chytré telefony. Můžete se tak včas dozvídat například o od-
stávkách energií, kalamitních situacích, splatnosti poplatků, ale také třeba o pozvánkách 
na kulturní a sportovní akce nebo veřejná jednání. Každý občan si při registraci sám vybírá, 
které ze skupin informací a zpráv chce dostávat.

Pro všechny občany je tato služba ZDARMA. 
Postup registrace je velmi jednoduchý – otevřete si internetovou stránku  
https://vinicne-sumice.mobilnirozhlas.cz, vyplňte svoje mobilní číslo a další údaje, které 
registrační formulář vyžaduje.

Registrace je možná i formou vyplnění tištěného formuláře přiloženého v tomto čísle 
zpravodaje. Další formuláře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě a v obecní knihovně, kde 
je možné vyplněný formulář i odevzdat. 

DOPORUČUJEME vám, abyste nezapomněli kromě svého mobilu uvést také e-mailo-
vou adresu, pokud ji používáte. K rozesílání důležitých zpráv totiž budou podle stupně 
naléhavosti využívány různé komunikační kanály a jen takto si pojistíte, že se k vám vždy 
včas dostane vše podstatné.

Obecní úřad Viničné Šumice



6

Zpravodaj obce Viničné Šumice

LESNÍ KLUB STROMÍK
Už léto voní, po lávce vratké běloučké ovečky jdou, 
tak jako loni jahody sladké na stráň nás marnivě zvou,...

Na vůně léta se nedočkavě těší děti, rodiče i průvodci DLK Stromík. 
Z malých, ustrašených jehňátek, které v září přivedli rodiče za ruku 

poprvé do školky, za rok vyrostly silné odvážné ovečky, které se jen tak 
něčeho nezaleknou. Už si našli své místo v partě kamarádů, umí se o sebe 
docela dobře postarat a statečně čelí všem trablům, které malého školkáčka za den v lesní 

školce můžou potkat.
Letošní školní rok byl pro lesní 

školky pilotním rokem povinné 
předškolní docházky, tak jak ji 
stanovuje MŠMT. Máme velkou 
radost, že kontrola České školní 
inspekce v naší rejstříkové školce 
potvrdila, že lesní školky mají své 
pevné místo v českém školském 
systému a jsou plnohodnotnou 
alternativou předškolního vzdělá-
vání. 

Po roce plném práce, her a ná-
ročných zkoušek je teď čas zamá-
vat na rozloučenou našim jede-

nácti nejstarším lesňátkům, které se už nemohou dočkat, až odloží lesní batůžek a vyrazí 
objevovat svět se školáckou aktovkou na zádech. Vypouštíme je do světa s důvěrou, že 
se v životě neztratí. Lesní cestičky, kterými 
naše děti prochází, nejsou vždy do hladka 
umetené, ale dávají pocítit, že svět je dobré 
místo k žití a není třeba se v něm bát. 

Teď už se těšíme na děti, které v září za-
plní volná místa po školácích. Ještě máme 
několik volných míst v docházce. Pokud 
myslíte, že lesní školka je ta pravá pro vaše 
dítě, přihlašujte se na stromik@stromik.cz

Prázdniny plné pohody a sluníčka 
přeje za DLK STROMÍK

Tereza Jiráčková
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ŠUMICKÁ TREFA 2018
Již tradiční, letos pátý ročník výkonnostní soutěže hasičů se konal v úterý 8. května. Trať se 
vrátila do své původní podoby a závod probíhal převážně na travnaté ploše nového fot-
balového hřiště. Oproti loňskému ročníku se účast závodníků mírně zvýšila a startovalo 
celkem 16 závodníků. Nově byla zavedena kategorie muži HZS (profesionální hasiči), kteří 
obvykle vyhrávali stupně vítězů a mohlo se zdát, že svým kolegům z řad dobrovolných 
hasičů berou možnost zabodovat. Opak byl však pravdou, celkově nejlepší 3 časy zaběhli 
právě závodníci z kategorie dobrovolných hasičů. Nejlepší ze šumických reprezentantů byl 
tentokrát s těsným náskokem 27 setin vteřiny Karel Kříž oproti tradičnímu tahounovi Jiří-
mu Malíkovi ml. Soutěž proběhla jako v předchozích letech bez komplikací a bez zranění 
a všichni závodníci dosáhli cílové rovinky, a to včetně tří žen, které za sebou nechaly i ně-
které kolegy z mužské kategorie. 

Poděkování patří sponzorům, kteří připravili hodnotné ceny, pořadatelské četě šumic-
kých hasičů a především divákům, kteří přišli fandit a podívat se na výkony, při kterých si 
leckterý chlap sáhl až na dno svých fyzických sil. Na další skvělé výkony v příštím ročníku 
se těší hasiči.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2018
Ve středu 16. května proběhl 22. ročník celonárodní sbírky Český 
den proti rakovině. Sbírku pořádá Liga proti rakovině Praha a její 
výtěžek putuje na boj proti této nemoci. Sbírka probíhá formou 
prodeje symbolických žlutých kytiček a rozdáváním informač-
ních letáků. Šumičtí hasiči již třetím rokem podporují tuto sbírku 
a zajišťují prodej kytiček v obci. V letošním roce se do sbírky za-
pojilo též družstvo mládeže, které svou nepřestávající horlivostí 
pomohlo k rekordnímu výtěžku. Za celou obec Viničné Šumice se 
v letošním roce vybralo 23 078,– Kč (v loňském roce to bylo 14 841,– Kč). 
Veškeré tyto peníze byly odeslány na účet Ligy proti rakovině Praha a budou využity na ná-
dorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu výzkumu aj. 
(více na www.cdpr.cz). Touto cestou děkujeme všem dárcům a stejně jako vy věříme, že 
jsme podpořili dobrou věc. 

Jménem SDH Viničné Šumice
Karel Kříž
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání občánků do života se konalo dne 27. května v zasedací místnosti OÚ. 
Byli přivítáni tito občánci:

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Ve čtvrtek 7. června se na Obecním úřadě sešli předškolní děti, rodiče a prarodiče, aby se 
zúčastnili slavnosti rozloučení s mateřskou školou. 

Za SPOZ paní Zdeňka Holubová představila účastníky naší malé slavnosti. Pan starosta 
Josef Drápal je pak pasoval na školáky. Z rukou učitelek MŠ dostaly děti odznáček, knihu 
a vysvědčení. Na závěr jsme jim popřáli šťastné vykročení do školy, pevné zdraví a samé 
jedničky.

Naši budoucí prvňáčci:
Marek Bajer, Barbora Bendová, Pavel Divácký, Ondřej Duda, Martina Foukalová, Ondřej 

Kratochvíl, Kateřina Řežuchová, Hana Volková, Marek Vrážel, Izabela Železná.

Za SPOZ Zdeňka Holubová

Klára Kolářová

Theodor Majer

Matyáš Březka

Antonín Marek

Štěpán Krajcigr

Veronika Buchtová 

DĚTSKÁ POUŤ 
Po velkých vedrech docela velká zima. Počasí si s námi dělá, co chce. No a protože tak jako 
v minulých letech TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů měli na 22. června naplánované 
dětské odpoledne, tak zima nezima, pouť se konala. Asi vinou počasí se letos nesešlo tolik 
dětí jako v minulých letech, ale děti, co přišly, si odpoledne užily, ovšem tentokrát bez vod-
ní lázně. Vodou se kropil jen domeček. Zboží ze stánku rychle mizelo, pak ještě sladká od-
měna, závěrečný pozdrav, rozchod a rychle domů do tepla. Děkuji zahrádkářům, hasičům, 
TJ Sokol za sponzorské dary a hlavně děkuji všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci 
dětského odpoledne podíleli a přes nepříznivé počasí vydrželi. 

Ještě jednou díky a příště za lepšího počasí nashledanou.

Ludmila Nedorostová
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky (6. část)
Pokračujeme i nadále v prezentaci důležitého dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia 
o manželské lásce. Pátá kapitola nese název Láska, která se stává plodnou. Papež v ní prezen-
tuje základní logiku pravé manželské lásky, která dává nový život dítěti a přijímá ho v rodině 
jako Boží dar. Děti jsou tak milovány dříve než přijdou, dříve, než si něco zaslouží. Není-li dítě 
ze strany svých rodičů s láskou očekáváno a přijato, když je dokonce považováno za nechtě-
né, nazývá papež takový přístup opravdovou hanbou! K čemu pak jsou slavnostní prohlášení 
o lidských právech a právech dětí, když trestáme děti za omyly dospělých? Za každou cenu 
je třeba předejít tomu, aby si dítě myslelo, že je omylem! Početné rodiny jsou vždy velkou 
radostí! Přitom se rodičům neubírá právo zodpovědně rozhodovat o své rodině!

Těhotenství je krásný čas, ve kterém matka spolupracuje s Bohem na zázraku nového ži-
vota. Každá těhotná žena má účast na tajemství stvoření! Rodiče v tomto čase také mohou 
snít o svém budoucím dítěti! Matka, která ho nosí v lůně, potřebuje prosit Boha o světlo, 
aby znala své dítě do hloubky a aby ho očekávala takové, jaké ve skutečnosti je. Důležité 
je, aby dítě cítilo, že je očekáváno. Ono není jen doplněk nebo vyřešení osobních potřeb. 
Je jedinečným darem! Není milováno proto, že je krásné nebo takové či onaké. Ale proto, 
že je! Papež vyzývá těhotné maminky, aby si ani za nic nenechaly vzít vnitřní radost z ma-
teřství! Ať nic tuto radost nezadusí, aby ji pak mohly předat svým narozeným dětem. Děti 
potřebují nejen lásku každého z rodičů, ale především jejich vzájemnou lásku, která je dět-
mi zakoušena jako pramen jejich existence. 

Mnoho dětí dnes vyrůstá v pocitu sirotka a je to závažnější, než si myslíme! Bez pro-
blému neupíráme ženám-matkám právo studovat, pracovat, rozvíjet svou profesi a cíle. 
Ale současně nesmíme dětem upírat jejich potřebu přítomnosti matky, zejména v prvních 
měsících života. Papež se nebojí říci, že omezování přítomnosti matky s jejími ženskými 
vlastnostmi je pro naši Zemi velikým ohrožením. Všechny matky jsou tou nejsilnější proti-
látkou proti šíření sobeckého individualismu. Společnost bez matek by byla nelidskou, pro-
tože matky dokážou i v nejtěžších chvílích být svědky něhy, obětavosti, morální síly. Matka, 
která chrání dítě svou něhou a soucítěním, mu pomáhá růst v důvěře a zakoušet, že svět je 
dobré místo, které ho přijímá. To umožňuje růst vědomí vlastní hodnoty.

Postava otce zase dává dítěti orientaci, možnost vycházet do širšího světa, vybízí k úsilí 
a k boji. Dává jistotu a otevřenost.

Papež hovoří také o adopci. Povzbuzuje všechny páry, které nemohou mít děti, aby roz-
šířily a otevřely svou manželskou lásku k přijetí těch, kterým chybí vhodné rodinné prostře-
dí. Nikdy nebudou litovat toho, že byli tak velkorysí!

V 5. kapitole je také řeč o otevřenosti rodiny vůči ostatnímu světu. Manželská láska je 
povolána hojit rány opuštěných, budovat kulturu setkání, bojovat za spravedlnost. Bůh 
svěřil rodině plán učinit svět „domáckým“: Vybarvit šeď veřejného prostoru barvami bratr-
ství, sociální vnímavosti, obrany slabých, zářivé víry, činorodé naděje. 
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V závěru kapitoly papež poukazuje na vztahy v širší rodině, především na mezigenerač-
ní vazby a pouta. Láskyplné propojení generací je zárukou budoucnosti! Společnost dětí, 
které nectí své rodiče, je odsouzena k tomu, že ji bude tvořit bezcitná a chamtivá mládež. 
Vždyť staří rodiče jsou nositeli rodinné paměti! „Jak bych si tedy přál církev, která čelí odpa-
dové kultuře překypující radostí nového objetí mezi mladými a starými,“ píše papež.
(pokračování příště)

Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval 
P. Pavel Lacina, pozořický farář

ZELENÁ ZÁPLAVA
V pátek 29. 6. 2018 proběhla na farním dvoře akce na oslavu začínajících prázdnin. Při této 
příležitosti jsme vyhodnotili naše ministranty, kteří soutěžili v tomto školním roce o již tra-
diční titul „Dvanáct apoštolů“. Na prvním místě se umístil Marek Kratěna, na druhém Jan 
Coufal a jako třetí Kryštof Drápal. Ostatní v pořadí jsou – Antonín Kroča, Vojtěch Svačina, Já-
chym Kroča, Tomáš Hoffmann, Patrik Chládek, Adam Beneš, Martin Chládek, Vít Hoffmann, 
Pavel Krchňavý, Jan Marek a Jakub Čalkovský. Všem blahopřejeme. Poděkování také patří 
všem ostatním ministrantům za jejich nasazení a také jejich vedoucím, kterými jsou: Pavel 
Hoffmann, Šimon Fuks, Dominik Coufal, Karel Barták, Vojtěch Hoffmann, Lukáš Tesař, Josef 
Jiráček, a také trenérům Zelené záplavy Jaromírovi Šmerdovi, Petrovi Markovi a Josefovi Ji-
ráčkovi, dále panu kostelníkovi Jiřímu Titzovi a maminkám Terezce Jiráčková a Magdaléně 
Svačinové za péči o ministrantské oděvy. Odměnu s poděkováním dostaly i děvčata Zelené 
záplavy, že povzbuzují svým tancem a nadšením na ministrantských soutěžích. Děkujeme 
Jitce Šmerdové a ostatním nadšeným maminkám za nacvičení tanečních vystoupení. 

V září opět začínáme a budeme se těšit na nováčky Zelené záplavy :-)

Petr Šmerda Smrček, vedoucí ministrantů

POUTNÍ MŠE „POD LIPAMI“
V den svátku svatého Jana Křtitele se v naší obci konala tradiční mše svatá, kterou si připo-
mínáme duchovního patrona a ochránce naší obce. Počasí nám přálo, takže účast místních 
občanů i poutníků z jiných vesnic byla hojná.

Děkujeme obci VINIČNÉ ŠUMICE a všem maminkám, babičkám za sladké a dobré po-
hoštění. Poděkování také patří všem,kteří přišli v krojích, Sivické kapele, která nás touto 
slavnou mší pravidelně provází a neposledně také všem členům KDU Viničné Šumice a pří-
znivcům, kteří celou slavnost připravují.

Upřímné Pán Bůh zaplať.

Petr Marek, zastupitel KDU-ČSL Viničné Šumice
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Zelená záplava

   Poutní mše „POD LIPAMI“
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Sonnentor v Čejkovicích
Čajové slavnosti nás inspirovaly k návštěvě Sonnentoru. Exkurze byla pro nás opravdu peč-
livě připravená. Ujaly se nás milé průvodkyně, které nám pomocí rarášků představily krédo 
firmy a provedly nás výrobou. Zahráli jsme si hry, namíchali jsme si vlastní čaje, pečlivě 
jsme si je zabalili a vydali se do čajového obchůdku. Každý z nás si vybral dobrý čajíček. 
Děkujeme za krásnou exkurzi a při každém doušku čaje na ni rádi vzpomínáme!

Kateřina Šujanová

Těšíme se na budoucí prvňáčky
I v letošním roce jsme se po zápise do první třídy setkávali s budoucími prvňáčky ve škole. 
Během těchto setkání si děti prohlédly školu, zazpívaly si písničky, zacvičily si, plnily různé 
zábavné úkoly, ale hlavně se potkaly a seznámily se svými budoucími spolužáky a paními 
učitelkami. Naše společná setkání byla zábavná a poučná. Děti si zahrály na školu, vyzkou-
šely si pracovat samostatně v lavici i v kolektivu v prostoru třídy.
Už se všichni na naše budoucí prvňáčky těšíme. Na první školní den pro ně máme nachys-
tané milé přivítání a malé dárečky na památku. Přejeme jim, aby byl pro ně vstup do školy 
úspěšný, šťastný, aby se jim ve škole líbilo a aby do školy chodili rádi.

Martina Havlíčková

Noc s Andersenem
Jsou noci různé: veselé, dlouhé, zábavné, děsivé, příjemné, vlekoucí se, krátké, k zbláznění. 
Všechny zmíněné atributy má i jedna speciální noc v naší škole, i když Noc s Andersenem 
se může zdát děsivá jenom zapřisáhlým nečtenářům. Pravda, letos si žáci vyšších roční-
ků trpce stěžovali na rafinovanou krutost literárních kvízů, hádanek a úkolů. Nakonec je 
celkem vyřešili, ale pomsta byla sladká, celou noc oka nezamhouřili, a kdo zamhouřil, byl 
zburcován. Myslím, že ke čtvrté hodině ranní už si to moc neužívali, ale šlo o princip. Takže 
kromě spánkového deficitu jsme si akci prožili docela pěkně, od podvečerních aktivit přes 
noční pochod lesem, výbornou pomazánku k večeři, společné sledování a komentování 
filmů, trvalou konzumaci dobrot od maminek a dlouhatánský čas na klábosení. Tahle noc 
není pro spáče, ale pro všechny, kteří chtějí být spolu a bavit se.

Škola v přírodě v Karlově pod Pradědem
Letos to máme ve škole takové posunuté, a tak i škola v přírodě, kterou běžně školní rok 
ukončujeme, připadla na květen. Počasí bylo letní, místo pobytu dokonalé, tak jediný pro-
blém byl návrat k učení po skončení akce. Do přírody jsme se vypravili do Jeseníků a plán 
byl skvělý: projít nádhernou krajinu křížem krážem. Začalo to dobře, hned první den jsme 
zdolali vodopády Bílé Opavy. Je to trasa kouzelná, ale pravda, místy nebezpečná. O to víc si 
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děti užívaly adrenalinových situací. Druhý den jsme měli túru kolem Karlova, kolem deseti 
kilometrů, ale po napínavých zážitcích předchozího dne se dětem zdála příliš krotká a hod-
ně dlouhá. Tedy jsme usoudili, že dost bylo turistiky, zrušili naplánovanou trasu přes Velký 
Kotel a nechali se odvézt do Bruntálu, kde jsme si prohlédli zámek, dali zmrzku a trochu 
„zashopovali“. Večer jsme nasbírali dříví na zítřejší táborák a po setmění jsme si dali stezku 
odvahy. Tedy, odvaha to byla především pro dospělé, kteří hodiny dřepěli v keřích a hlídali, 
aby se rozjíveným a řvoucím dětem nic nepřihodilo. Poslední pobytový den jsme věnovali 
herním a výtvarným aktivitám, jarmarku a večer byl táborák. Děti ovšem pohrdly večerem 
táborákových písní a nostalgickým zíráním do ohně a daly přednost aktivitám, které pro-
vozovaly každý večer – fotbal, vybíjená, softball a šplhání po černé sjezdovce. Dospělí je 
od táboráku nostalgicky pozorovali a pak jsme se k nim přidali. V pátek jsme se po cestě 
k domovu stavili v zoologické zahradě a završili tak nesmírně příjemný týden.

Miriam Lerchová

Národopisné oblasti naší vlasti
Jaký kraj leží v podhůří českého pohoří Krkonoš při hranici s Polskem? Jaký hudební nástroj 
je typický pro Chodsko? Kde žijú chlapci Vlčnovjané a majú koně vrané? Co je symbolem 
zmaru, smrti a pohany? Jak valašský ogar slibuje své Aničce svou lásku? Kde lidé nosívali 
„huňu“ či „kordulku“?

Na tyto otázky nám odpověděli žáci 5. ročníku při prezentaci svých projektů, která pro-
běhla na naší škole koncem školního roku. Zaměřili se na oblast Hané, Podkrkonoší, Chod-
ska, Slovácka, Těšínského Slezska a Valašska. Lidové zvyky a způsob života lidí (odívání, 
architektura, zábava, typické jídlo) nám přiblížilo a otevřelo i širší pohled na historii naší 
vlasti. 

Tato výstava se konala za podpory pana starosty, vedení školy a týmové spolupráce 
žáků i vyučujících. Neobešla se bez ochutnávky dobrého vína, výborných valašských frgálů 
od paní Růženky Křížové, hanáckých koláčů od paní Novákové a velmi chutných křenovic-
kých sýrů z kravína rodiny Drápalů.

Velké poděkování patří také Jarce Svobodové ze Sivic, která s námi po celý školní rok 
v rámci předmětu vlastivědy úzce spolupracovala a výstavu velmi vkusně doladila dobo-
vými prvky.

Hana Kleisová

Nejen páťáci nám dělali radost
Naši žáci se po celý školní rok zapojovali do různých projektů a soutěží. Nejvíce příležitostí 
ověřit si své znalosti a dovednosti měly děti především v matematice. Páťáci se účastnili 
hned tří matematických soutěží – Matematická olympiáda, Matematický klokan a Pytha-
goriáda. Stejně jako loni byli při řešení neobvyklých úloh velmi úspěšní. 
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V průběhu prvního pololetí děti počítaly doma několik úloh v rámci soutěže Matematic-
ká olympiáda. V lednu pak pět žáků postoupilo do okresního kola, kde mimo jiné obsadili 
krásné 3., 4., a 5. místo. Dařilo se nám i v mezinárodně koordinované soutěži Matematický 
klokan, kde v kategorii Klokánek (4.–5. třída) dosáhli naši řešitelé průměrného počtu bodů 
83. Celostátní průměr byl 58 bodů.

V dubnu se naši žáci měli možnost zapojit do další oblíbené soutěže Pythagoriáda. 
I tentokrát děti “zabodovaly”. Dva páťáci vypočítali všechny úkoly správně a získali tak plný 
počet 15 bodů, do okresního kola postoupil i jeden žák ze čtvrté třídy. Polovině třídy se 
podařilo získat více než 10 bodů, což byla původní hranice pro postup do okresního kola. 
V něm pak dva naši nejúspěšnější soutěžící obsadili 2. a 3. místo.

Páťáci nás potěšili i skvělými výsledky ve srovnávacích testech Kalibro. Ve všech před-
mětech převyšovali celostátní průměr o 7–20 %. V rámci literární a výtvarné soutěže “Moje 
obec, až mi bude 30” vyhrála jedna dívka z páté třídy 1. místo a ocenění získali i druháci. 
Milé děti, gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Lenka Soukupová

Loučení s páťáky
V pondělí 11. 6. jsme se sešli na hřišti Pod lesem, abychom se rozloučili s našimi páťáky. 
Zazpívali jsme si, opékali jsme špekáčky, popovídali si ... Děkujeme šumickým nohejbalis-
tům za propůjčený prostor a hlavně za pomoc s celou akcí, dík patří i muzikantům, kteří 
vytvořili báječnou atmosféru. Páťáci, ať se vám daří!

Vážení čtenáři, 
za všechny zaměstnance školy vám přeji příjemnou dovolenou, dětem slunečné a bez-
starostné prázdniny a v září zase na shledanou. 

Olga Růžičková

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc náborů
V letošním školním roce se 22. 5. nejstarší děti z naší mateřské školky zúčastnili sportovní 
akce „Den náborů“, pořádané v rámci Měsíce náborů FAČR v TJ Tatran Rousínov. Děti si vy-
zkoušely kopání do míče mezi překážkami, běh mezi překážkami a výkop míče na branku, 
hod míčem na cíl, zdolávaly překážkovou dráhu – přeskoky a podlézání překážek a zahrály 
si i malou kopanou. Na závěr této sportovní akce byly dětem předány pamětní listy a drob-
né sladkosti. Všechny děti byly spokojené a plné nových zážitků.
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Plavání předškolních dětí
I ve školním roce 2017–2018 naše nejstarší děti navštěvovaly Plaveckou školu ve Vyškově. 
Učily se splývat, potápět, plavaly se žížalkami a žabičkami, které dětem při plavání pomá-
haly, házely míčem na cíl ve vodě, potápěly se a hledaly pod vodou umělé rybičky, zahrály 
si hru „Na vláček“ se žížalkami. 25. 5. 2018 se Barunka Bendová, Kačenka Řežuchová, Izabel-
ka Železná, Mareček Vrážel, Pavlíček Divácký a Ondráček Duda zúčastnily plavecké olympi-
ády mateřských škol. V první části se děti rozplavávaly v podobě zábavných her, ve druhé 
části byly dětem měřeny naplavané metry. Děti z naší mateřské školy se celkově umístily 
na 3. místě z 9 mateřských škol a získaly pohár a drobné maličkosti. Také se soutěžilo v jed-
notlivcích, zvlášť děvčata a zvlášť chlapci. V plavání děvčat se na 1. místě umístila Kačenka 
Řežuchová z naší školky a v plavání chlapců se Mareček Vrážel umístil na 4. místě.
Všem dětem i jejich rodičům ještě jednou děkuji.

Lenka Šafaříková

Prožili jsme
  Vítání jara
  Jarní výtvarnou dílnu pro děti a rodiče
  Velikonoce ve školce
  Pohádky s maňáskovým divadlem

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akce pro děti, které rády poslouchají pohádky a příběhy. Bonusem 
je, že děti stráví noc v mateřské škole. Tento rok jsme dětem přiblížili tvorbu Josefa a Kar-
la Čapkových. Pro děti pohádky obou autorů nejsou neznámé, protože četbu z jejich děl 
zařazujeme před odpoledním odpočinkem. Děti si také vyslechly pohádku Hanse Chris-
tiana Andersena „O ošklivém kačátku“. V průběhu podvečera a večera jsme dětem nabídli 
výtvarné aktivity, návštěvu kamarádů a sourozenců v základní škole a pyžamkovou disko-
téku. Tak příští rok opět na shledanou s panem Andersenem!

Návštěva knihovny 
Do knihovny nás pozvala paní Zdenka Puklová na přednášku své „kolegyně“, která dětem 
ukázala, že nás knihy mohou provázet od dětství až po dospělost. Děti si mohly prohléd-
nout knihy pro nejmenší, knihy 3D s krásnými obrázky a skládankami, knihy pro starší děti 
i dospělé. Neříká se nadarmo, že kniha je dobrý kamarád!

Máme rádi zvířata
„Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, mají hebkou srst!“, zpívá ve své písničce Jitka 
Molavcová. I děti z naší školky mají rády zvířata a rády je pozorují. Na jaře máme výuku 
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zaměřenou na pozorování zvířat a živočichů na louce, u vody, pozorujeme hospodářská 
zvířata i ta na mazlení.

Do školky přivezly paní ředitelka a paní učitelky z mateřské školy při dětské nemocnici 
kočičky, které pomáhají dětem i dospělým při terapii. Jsou to kočičky s rodokmenem, velmi 

dobře vychované, ochotné si hrát, nechat 
se hladit. Paní ředitelka vyprávěla dětem, 
jak se o kočičky stará, aby byly v dobré 
kondici. Děti si mohly zasoutěžit v malém 
kvízu, vybarvily si papírovou kočku.

Na hospodářská zvířata, kravičky jsme 
se zašli podívat do kravína, s laskavým 
svolením pana zootechnika. Areálem nás 
provedl pan Zelníček. Děti upoutala malá 
telátka, školka pro větší telátka a mlékár-
na. Děti hravě vyjmenovaly, jaké produk-
ty se z mléka vyrábí. Nejen kluci se chtěli 
posadit do stroje na rozvoz krmiva. Děku-
jeme všem z Bonagra, kteří nám umožnili 
návštěvu.

Čarodějnický rej
Koncem dubna se v mateřské škole sejdou čarodějnice a čarodějové na svém tanečním 
reji. Děti společně s rodiči vymýšlí krásné masky a kostýmy a rej si užívají. Zahráli jsme si 
hru na koště, na domečky, zasportovali jsme si ve slalomu. Čarodějnický rej se vydařil.

Oslava Svátku maminek
Na oslavu se děti velice těší. Plánují, co 
maminkám připraví za překvapení, čím je 
pohostí, jaký dárek vymyslí. Vystoupení si 
děti připravily z básniček, písniček, pohá-
dek a tanečků, které se naučily v průběhu 
roku. Pro maminky připravily přáníčka 
a na závěr oslavy společně s maminkami 
děti nazdobily perníková srdíčka. Podle 
ohlasu přítomných se oslava zdařila.

Vystoupení kouzelníka
Vystoupení kouzelníka bylo dalším zpes-
třením života v mateřské škole. Děti se 

pokračování na straně 21
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Škola v přírodě

Loučení s páťáky
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Noc s Andersenem 

Národopisná výstava

Návštěva Sonnentoru Čejkovice

Noc s Andersenem 

Národopisná výstava 

Návštěva Sonnentoru Čejkovice
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mohly pobavit při kouzlech s kartami, šátky, květy. Určitě všechny přítomné zaujaly rychlé 
prsty pana kouzelníka, ale ani malý asistenti nepřišli na to, jak to ten kouzelník dělá.

Pohádkový les
Pohádkový les jsme letos nazvali cestou ledového království. Nebylo snadné vybrat posta-
vy, aby se do ledového království hodily a měly zde své opodstatnění. Děti s rodiči prošli 
do pohádkového lesa krásnou, ledovou branou. Bránu nám vytvořil v rekordním čase pan 
Pavlas a sám se také postaral o instalaci i odvoz. Moc a moc děkujeme. Děkujeme také Klár-
ce, která bránu vybarvila. Koho jste mohli v ledovém království potkat? Sněhovou paní, 
kuchařky z ledového království, sněhuláky, sněhovou vločku, obchodníka, krále a královnu, 
Krystoffa, Annu a Elsu, soba.

Děkuji všem kolegyním a kamarádkám, které vymýšlely a tvořily masky a kostýmy, aby 
udělaly radost dětem i dospělým. Děkuji panu starostovi za peněžitý dar na dárky pro děti, 
děkuji pánům z nohejbalu za laskavé propůjčení hřiště.

Duhový týden
„Duhový týden“ je týden plný oslav Svátku dětí. V pondělí dětem paní učitelky zahrály po-
hádku „O třech medvědech“. V úterý jsme pořádali hru „na hledání pokladu“. Ve středu jsme 
závodili v zábavných hrách a kreslili jsme na chodníku. Ve čtvrtek jsme se vypravili na výlet 
na zámek Letovice. Děti na zámku vysvobodily princeznu Pomněnku z dračí sluje, plnily 
úkoly po cestě zámkem. Všichni si pochutnali na obědě v zámecké restauraci bývalé konír-
ně. V pátek děti zdobily perníčky.

Pasování školáků
Pasování školáků proběhlo v měsíci červnu na obecním úřadě. Pan starosta děti slavnostně 
pasoval šavlí na školáky, paní učitelky předaly dětem odznak školáka, knížku a vysvědčení. 
Děti dostaly drobnou sladkost a předvedly své nové školní brašny. Všem školákům přejeme 
šťastné vykročení do 1. třídy.

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
přejeme vám krásné a slunečné léto, deště jenom tolik, aby zalil zahrádku a osvěžil 
vzduch a těšíme se na shledanou v září.

Za všechny spolupracovníky Jana Vlčková
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KAM SE ZTRÁCÍ…
ANEB CO MAJÍ BAŽANTÍ SLEPICE A ZVÍŘECÍ DROBOTINA  
SPOLEČNÉHO S KAPITÁNY LODÍ?
Nedávno jsem narazila na článek konstatující, že ve Francii za posledních 10 let zmizela 
1/3 drobného ptactva. A tak jsem si udělala namátkovou anketu a zeptala jsem se svých 
známých, kdo podle nich může za úbytek volně žijící zvěře u nás. Výsledky byly více než 
zarážející.

Přibližně třetina dotázaných je přesvědčená, že u nás k žádnému úbytku volně žijící 
zvěře nedochází, spíš naopak. Při svých cestách autem si všímají spousty zvěře, která se 
jim motá pod kola nebo se pase na polích okolo silnice. Slýchají o liškách, které likvidují 
chovy drůbeže, a o kunách, které se suverénně nastěhovaly do měst. Sledují zprávy o šíření 
afrického moru a jsou toho názoru, že myslivci nedělají svou práci, protože divoká prasata 
jsou přemnožená… 

Jedna třetina účastníků ankety si myslí, že u nás už prakticky žádná volně žijící zvěř není, 
neboť ji krvelační myslivci vystříleli. Jsou toho názoru, že výkon myslivosti je třeba zakázat, 
neboť tato činnost vede k nenapravitelným škodám na volné přírodě. 

A konečně poslední třetina respondentů krčí rameny a tváří se rozpačitě. Přizná se, že 
neví – ve zprávách se sice tu a tam objeví něco o přemnožených divočácích, ale vzhledem 
k usilovné snaze ochránců přírody o ochranu dravců, vyder, vlků, medvědů, rysů a jiných 
mazlíků je snad o přírodu u nás postaráno, tak proč se tímto tématem zabývat? 

Kdo z nich má tedy pravdu? Každý trochu. Máme druhy, které jsou přemnožené (lišky, di-
vočáci, dravci, vydry, …), máme řadu vymírajících druhů (koroptev, křepelka, sluka, bekasina, 
divocí králíci, …) a máme druhy, které se dokázaly přizpůsobit a přežívají (např. srnčí zvěř). 

Vnucuje se otázka, proč tolik druhů drobné zvěře vymírá. Odpověď musí vycházet z pře-
hledu příčin úhynu zvěře, příp. jejich nedostatečné reprodukce. Těchto důvodů je ale po-
měrně dost a ke každému se vrátíme:
  intenzivní zemědělství tím, že likviduje přirozené úkryty zvěře, omezuje potravní nabídku 

na několik málo druhů rostlin, používá velkokapacitní stroje, před kterými zejména drob-
ná zvěř nedokáže vždy utéct a používá chemii (viz bod níže);
  intenzivní provoz na silnicích;
  přemnožení pernatých dravců, lišek, kun, nové invazní druhy (psík mývalovitý, mýval se-

verní, šakal zlatý), toulaví a volně pobíhající psi, toulavé kočky, přemnožení divočáci;
  rušení zvěře, zejména v zimě a na jaře, turistickým ruchem, těžbou dřeva, obděláváním 

polí;
  znečištění životního prostředí – hnojiva, pesticidy, plasty, exhalace aj.;
  mizející možnosti přístupu zvěře k vodě, postupná změna naší krajiny v polopoušť;
  epidemie, paraziti, zranění, odlov pytláky;
  příliš intenzivní lov odporující pravidlům myslivecké péče o zvěř.



23

červen 2018

Nad tímto seznamem většina lidí rezignovaně pokrčí rameny. Přitom ale každý může 
svým dílem pomoci, aby zvěři u nás bylo alespoň lépe. Většinu lidí to ovšem nezajímá. Jich 
se to přece netýká… Ale jsou i výjimky, které chceme tímto oslovit.

Když se koncem jara a začátkem léta sečou lány jetele a vojtěšky, tak tam v tuto dobu 
sedí bažantí a koroptví slepice na vejcích a jsou tam schovaní narození zajíčci a srnčata. 
Svoje mláďata jejich matky neopustily, jen je nechávají v porostu, protože mají pocit, že 
tam jsou spíš v bezpečí než s nimi. Staletími prověřený instinkt nutí slepice na hnízdě i mlá-
ďata své stanoviště neopustit podobně, jako kapitánovi lodi jeho čest velí neopustit loď. 
Vjede-li do pole žací stroj s lištou šířky často šest a více metrů, ani hnízda s vejci a slepicemi, 
ani mláďata nemají šanci přežít a čeká je většinou dlouhé utrpení končící smrtí. 

To je důvod, proč mají myslivci při senoseči pohotovost. Snaží se procházet pole dřív, 
než tam najede těžká zemědělská technika. Protože je nás ale málo, musíme se pohybo-
vat v příliš velkých rozestupech, a tak řadu mláďat a hnízd nemáme šanci ani uvidět, natož 
zachránit. A také informace o tom, která pole se budou kdy sekat, přicházejí často až těsně 
před nástupem strojů (např. kvůli změně počasí), a zbývá tedy málo času, aby se podařilo 
vystrnadit z ohroženého pole všechny jeho obyvatele. V loňském roce skončila pod žacím 
strojem jen při první seči 1 srna, 11 srnčat, 25 malých zajíčků a 5 bažantích slepic spolu se 
snůškou vajec. Řidič sklízecího stroje není schopen posečení zvěře zabránit, protože ze své 
kabiny je ve vysokém porostu sklízené plodiny nevidí. 

To jsou chvíle, kdy bychom jako myslivci uvítali pomoc veřejnosti. Někoho z vás možná 
napadne, že zachráněné zajíce, bažanty či srnky myslivci stejně zastřelí. K tomu je třeba 
zdůraznit, že pravidla myslivecké péče o zvěř zásadně povolují u srnčí zvěře jen odstřel sla-
bých, nemocných, přestárlých či nějak postižených kusů, u bažantů jen odstřel bažantích 
kohoutů tak, aby jejich konečný stav odpovídal úživnosti honitby a optimálnímu poměru 
slepic a kohoutků, a u zajíců, kde nelze od pohledu rozeznat pohlaví, jen omezený odstřel 
na podzim tak, aby zůstaly zachované tzv. normované stavy zvěře, tj. takové stavy, kte-
ré odpovídají kapacitě dané honitby a schopnosti příslušného nájemce honitby se o zvěř 
v zimě postarat. Tyto normované stavy jsou stanovené tak, aby zvěř v dané oblasti nena-
dělala zbytečné škody na zemědělských a lesních porostech, ale také z důvodu dostatečné 
reprodukce.

K tomu zbývají poslední dvě prosby:
1. Najdete-li na jaře malého zajíčka či srnče, kteří vypadají zdánlivě opuštěně, nepřibli-

žujte se k nim a neberte je do rukou. Jejich matka je někde poblíž a ucítí-li z mláděte lidský 
pach, nemusí se k němu vrátit. Zkuste raději kontaktovat některého z místních myslivců, 
který jistě bude vědět, jak s nalezeným mládětem dále nakládat. 

2. Nenechávejte své psy na jaře pobíhat ve vyšších travních porostech volně, mějte je 
alespoň na delším vodítku. Zakousnout malé zajíče či srnče je i pro středně velkého psa 
otázkou vteřiny a majitel to ani nemusí zaregistrovat – pes se jen na chvíli zastaví a skloní 
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POJĎTE S NÁMI DO KNIHOVNY!
Obecní knihovna ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou ve Viničných Šu-
micích se zúčastní soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem pod názvem „Jižní Morava 
čte“. Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem a partnerem projektu je Moravská 
zemská knihovna v Brně.

Literární a výtvarná soutěž pro děti ve věku 4–10 let na téma „Moje obec – moje město 
– můj kraj za 100 let“ začíná v září 2018 a končí odevzdáním prací 31. října 2018. Povídky, 
příběhy nebo básničky, případně výtvarná díla od těch nejmladších dětí na uvedené téma 
budou osobně předány v obecní knihovně. 

Soutěž je otevřena ve dvou kategoriích. Literární soutěž v první kategorii pro děti od 8 
do 10 let, výtvarná soutěž pak pro nejmladší děti od 4 do 7 let.

Od září do konce října proběhne v obecní knihovně veřejné čtení za účasti dětí, rodičů 
a prarodičů na téma „Moje obec – můj kraj před 100 lety a nyní“, zaměřené na podporu té-
matu soutěže. Od září do konce listopadu 2018 budou také probíhat autorské besedy s re-
gionálními osobnostmi. V současné době probíhá jednání s malířem a ilustrátorem Pavlem 
Čechem a herečkou Městského divadla v Brně paní Zdenou Herfortovou.

Všichni účastníci soutěže budou odměněni hodnotnými dárky. Slavnostní vyhodnoce-
ní soutěžních prací s jejich veřejným čtením bude v obecní knihovně v průběhu měsíce 
listopadu 2018. Vítěz z kategorie nejmenších dětí se zúčastní slavnostního setkání, které 
se bude konat v brněnském Divadle Polárka. Vítěz literární soutěže se zúčastní setkání 
ve Hvězdárně a planetáriu Brno. Zde všechny děti obdrží také drobný dar.

Podrobnější informace o soutěži a její pravidla budou oznámeny dětem ve škole a škol-
ce začátkem září 2018.

Zdenka Puklová

hlavu k zemi. Ani se vám svou „kořistí“ nemusí pochlubit. Většinou mládě ani nezabije, jen 
je zraní natolik, že je pak čeká dlouhé a zcela zbytečné utrpení, než ho smrt vysvobodí…

Také zákon o myslivosti pamatuje ve svých ustanoveních na zákaz plašení zvěře jakým-
koliv způsobem a také zakazuje vlastníkům domácích zvířat nechat je pobíhat v honitbě. 
Za to mohou být fyzické osobě uloženy peněžité sankce. Uvědomte si, že pes je a bude 
vždy šelma a jeho lovecké pudy jsou jen domestikací potlačeny nikoliv zrušeny, a jak do-
stane příležitost, hned svoje vynikající lovecké vlastnosti využije k honění a lovení zvěře.

Za MS Viničné Šumice-Kovalovice 
Dagmar Petrová
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ZDENĚK BURIAN – DOBRODRUŽSTVÍ A VĚDA
Otevřete si jen namátkou některou z dobrodruž-
ných knížek Karla Maye, Jacka Londona – nebo 
„Rychlé šípy“ Jaroslava Foglara, knihy o pravěku 
Eduarda Štorcha – pod těmi všemi najdete jeho 
podpis. Ve světě získal pověst jednoho z nejvý-
znamnějších ilustrátorů pravěku.

Narodil se 11. února 1905 a zemřel 1. červen-
ce 1981. Výtvarné nadání se u něj projevovalo už 
od ranného mládí – ve čtrnácti letech byl přijat 
rovnou do druhého ročníku Akademie výtvarných 
umělců, ale pobyl tam pouze dva roky. Od svých 
16 let se živil jako ilustrátor především dobrodruž-
né literatury. Jeho prvním dílem byla ilustrace Ste-
vensenovy knihy „Dobrodružství Davida Balfoura“, 
dalšími byly ilustrace ke knihám Eduarda Štorcha, 
Julese Verna, Karla Maye, Rudyarda Kyplinga, Jac-
ka Londona a Jaroslava Foglara – tedy dobrodruž-
ná literatura, jak se patří. 

Druhá část jeho díla byla motivována spolu-
prací s předními archeology a paleontology, ja-

kými byli Josef Augusta, Vojtěch Fetter a celá řada dalších, především Václav Mazák, který 
se aktivně zabýval dějinami člověka. V rámci této spolupráce vznikala díla rekonstruující 
svět vymřelých zvířat, rostlin i lidí. Na jeho plátnech ožívali dinosauři, mamuti i první lidé, 
jejich komunity i způsob jejich života, postavy v dobovém oblečení zabývající se určitou 
prací i vzájemnou komunikací. Vytvořil neuvěřitelných deset tisíc děl, ilustroval knihy 
i jejich obálky, časopisy – jen knih bylo asi 500. Vědecké poznatky paleontologů a arche-
ologů dostávaly v jeho díle konkrétní podobu – staly se důležitou studijní pomůckou 
a zdrojem poučení.

Zdenka Puklová
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ZPRÁVA VELITELE DRUŽSTVA 
JSDH VINIČNÉ ŠUMICE
Od měsíce června došlo ke změně velitele jednotky SDH Viničné Šumice, nově po domluvě 
se stal velitelem Václav Kovář, který pracuje jako profesionální hasič ve Vyškově. Já se této 
funkce vzdal dobrovolně z více důvodů. Tuhle funkci jsem vykonával od začátku roku 2010. 
Za těch 8,5 roků jsem s jednotkou zažil dvoje stěhování, jednou v roce 2014, kdy jsme se 
přesunovali ze zadní do přední části nynější pekárny, kde jsme byli v pronájmu. Druhé stě-
hování bylo již do nově vybudované víceúčelové budovy na přelomu roků 2015 a 2016. Co 
se týče činností jednotky, které stojí za zmínku, tak v roce 2012 jsou např.: stavba sušáku 

na hadice, který spolehlivě fun-
guje dodnes. Z nejzajímavějších 
a i nejdelších zásahů byl požár 
lesa v Bzenci, kde jsme celkem 
v 5 členech strávili 71 hod., kdy 
za celý rok byl vyhlášen poplach 
17krát. Největší počet zásahů byl 
v roce 2010, a to 29.

V roce 2013 jsme pracova-
li na opravě nádrže na bývalé 
cisterně Tatra 148, kde členové 
strávili zhruba 600 hodin. A také 
proběhla oprava přenosné po-
žární stříkačky. Od tohoto roku 
jsme začali s pravidelnou fyzic-
kou přípravou na sokolovně, kde 
přes zimu hrajeme florbal a v létě 
nohejbal pod lesem. Také jsme 
zavedli internetové stránky. Vý-
jezdů jsme měli jedenáct.

Co se týče roku 2014, tak to jsme měli šest výjezdů, a pustili se do oprav historických 
strojů: Tatry 805 vyrobené v roce 1953, o kterou se dodnes staráme a jezdíme na různé 
akce, a taky jsme opravili dvoukolovou stříkačku (DS-16), která několik let byla mimo pro-
voz. Tenhle přívěs z roku 1956 stále udržujeme na nové zbrojnici a občas se s ní účastníme 
ukázek. 

V roce 2015 jsme měli 18 výjezdů a podařilo se nám prodat Avii – furgon, kterou jsme 
původně plánovali přestavět a vyměnit za Pragu V3S, z těchto plánů nakonec sešlo, proto 
se vozidlo prodalo.

   Zásah při požáru skládky v Kozlanech
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V dalším roce, to jest 2016, jsme se slavnostně přestěhovali a oficiálně otevřeli novou 
víceúčelovou budovu, ve které máme dostatečné zázemí i pro SDH. Jako další významný 
úspěch byl v říjnu, a to bezplatný převod cisterny z HZS Vyškov Tatry 815, která je stále jed-
no z nejpoužívanějších vozidel u hasičů. 10. 12. 2016 proběhlo oficiální předání. V tomto 
roce byly tři výjezdy.

No a minulý rok 2017 byly výjezdy čtyři, na kterých jsme strávili 54 hodin. Nejvýzna-
mější zřejmě byl nákup nových modernějších typů izolačních dýchacích přístrojů značky 
Dräger, částečně z dotací z Jihomoravského kraje.

Za těchto 8 roků jsme měli vyhlášených 105 výjezdů a strávili jsme na nich 670 hodin. 
Co se týče hodin ve zbrojnici, kde se počítá veškeré školení, údržba techniky, výstroje, úklid 
apod., tak to bylo celkem 4941 hodin.

V letošním roce jsme vyjížděli už 5krát, nejdelší a nejnáročnější byl noční výjezd v 03:30 
do Kozlan na požár skládky, kde byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu a čle-
nové zde hasili pomocí C proudů v izolačních dýchacích přístrojích a doplňovali vodu 
do cisterny. Návrat členů byl v 10 hodin. Také se nám podařilo vyčistit a umístit sací vedení 
v nádrži u Hloušku, kterou plánujeme napustit a v případě požáru bude sloužit k dispozici 
jako zásoba vody. 

Všem členům i obci děkuji za skvělou spolupráci a věřím, že i nadále bude na velmi dob-
ré úrovni. Vaškovi přeji, ať se daří v nové funkci, a věřím, že si s tím hravě poradí, taky proto, 
že to není jen o jednom člověku, ale o celým týmu.

Velitel družstva, Lukáš Řiháček

HISTORICKÁ HASIČSKÁ JÍZDA  
TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA
V pátek 25. května projela skrz celou Jižní Moravu v pěti různých směrech jízda historic-
kých hasičských vozidel při příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSR. Naše obec měla tu 
vzácnou příležitost, že se stala jednou z mála zastávek, na které se kolona hasičských ve-
teránů, včetně hasičů v dobových uniformách, zastavila, pozdravila občany i představitele 
obce a zanechala symbolickou památku v podobě podpisů a razítka do hasičské kroniky. 
Součástí kolony byla totiž i šumická Tatra 805 („kačena“), která absolvovala, byť část této 
jízdy, ale bez sebemenších technických problémů. 

Stali jsme se tak důstojnou součástí oslav výročí založení samostatného českosloven-
ského státu. 

Karel Kříž
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FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Skončil další soutěžní ročník. V roce, kdy oddíl kopané TJ Sokol 

Viničné Šumice může slavit 60 let svého trvání, dosáhla mládež-
nická družstva těchto výsledků. Na jaře byli přihlášeni nejmladší 
hráči ročníku 2011 až 2013 do soutěže nejmladších přípravek. 
Na první turnaj v Těšanech se dostavili čtyři hráči z deseti. A ani 
budoucnost neskýtala zlepšení. Proto bylo mužstvo odhlášeno.

Radostnější situace byla v dalších dvou mužstvech přípravky. 
Mladší přípravka, hráči ročníku 2009–2010, pod vedením trenéra Jiřího 
Stejskala odehrála sedmnáct utkání se skórem 93:133. Třináct bodů pak mužstvu zajistilo 
páté místo z deseti. Trenér Jiří Palzer starší přípravku, hráče ročníku 2007–2008, dovedl k ti-
tulu vicemistra. Po osmnácti utkáních měli skóre 139:103 a zisk třiceti sedmi bodů. 

Mladší žáci, ročník 2005–2006, z důvodu malého počtu hráčů vytvořili sdružené muž-
stvo Viničné Šumice/Pozořice. Trenérský tandem František Řežucha a Radek Cabal přivedla 
mužstvo po osmnácti utkáních taktéž k titulu vicemistra. Jejich skóre je 85:32 a zisk čtyři-
ceti jednoho bodu. 

Starší žáci, ročník 2003–2004, ze stejného důvodu tvořili taktéž sdružené mužstvo, ale 
pod hlavičkou Pozořice/Viničné Šumice. Trenéři Jiří Strejcius a Jan Kohout s hráči obsadili 
třetí místo z osmi. Po dvaceti utkáních mají skóre 65:35 a celkem třicet pět bodů. Hráčů 
Viničných Šumic ve věku dorostu je velice málo, a proto hrají v jiných oddílech.

Po skončení ročníkové soutěže se mužstva účastnila různých pohárových turnajů. U pří-
ležitosti pěti let trvání mužstva přípravek a 60 let trvání oddílu kopané rodiče hráčů přípra-
vek připravili a uskutečnili 1. pohárový turnaj přípravek ve Viničných Šumicích. Za teplého 
slunečného počasí se dvoukolově střetla tři mužstva mladších a tři starších přípravek. První 
místa obsadila mužstva z Pozořic. Akce byla hodnocena jako zdařilá. Hlavními organizátory 
byli manželé Radek a Alena Cabalovi. V červnu se žáci účastnili na turnajích ve Veselí nad 
Moravou a v Rakvicích. Přípravky pak v Pozořicích a Ochoze u Brna.

Do nového soutěžního ročníku 2018–2019 oddíl kopané přihlásil pouze dvě mládež-
nická mužstva: mladší přípravku – hráči narození v ročníku 2010 a 2011 – a starší přípravku 
– hráči narození v ročníku 2008 a 2009. Hráči narození v ročníku 2006–2007 mohou hrát 
ve sdruženém mužstvu Pozořice/Viničné Šumice. Starších hráčů je v obou klubech pouze 
šest, a proto nebyli do soutěže přihlášeni. Mohou hrát za mladší dorost.

Nejmladší přípravka – hráči narození v ročníku 2012 a mladší sice nehrají soutěže, ale 
pod vedením trenéra Stanislav Píška nahlíží pod fotbalovou pokličku.

Pro udržení a rozvoj kopané mládeže je třeba rozšířit kádr. Proto oddíl kopané nabí-
zí jak chlapcům, tak i děvčatům od ročníku narození 2013 a starším možnost pravidelné-
ho sportování. Informace zájemcům poskytnou trenéři nebo pište na emailovou adresu 
fotbal.posukov@seznam.cz.

Mojmír Ryška

Skončil další soutěžní ročník. V roce, kdy oddíl kopané TJ Sokol 
Viničné Šumice může slavit 60 let svého trvání, dosáhla mládež-

Na první turnaj v Těšanech se dostavili čtyři hráči z deseti. A ani 

Radostnější situace byla v dalších dvou mužstvech přípravky. 
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FOTBAL MUŽI 
Muži TJ Sokol Viničné Šumice hráli fotbalový ročník podzim 2017 – jaro 2018 ve třetí 

třídě. Odehráli 26 soutěžních utkání, 12x vyhráli, 3x remizovali a 11x prohráli. Skóre 81:61 
a získali 39 bodů. Celkově se umístnili na 6. místě ze 14 mužstev. Střelci branek: Petr Ker-
vitcer za jarní část vstřelil 24 branek, Petr Drápal 15, Adam Sukovatý 14, Michal Šmerda 9, 
Jakub Šebesta 6, Roman Buchta 4, Roman Matěja 3 a Aleš Valehrach 3 branky. 

Do okresního přeboru postoupili Kupařovice a Blažovice, sestupují Rajhradice B. V novém 
ročníku podzim 2018 – jaro 2019 nahradí tato mužstva Moutnice, Podolí B a Babice nad Svi-
tavou B. Podzimní fotbalová část mužů začíná 12 srpna utkáním Tvarožná – Viničné Šumice. 

Ladislav Šedý, sekretář oddílu kopané

NABÍDKA A POPTÁVKA
Konec školního roku dává možnost hodnotit cvičení dětí v TJ Sokol Viničné Šumice. Obec Vi-
ničné Šumice má asi 1300 obyvatel. Mateřská školka a obecní škola je po několik roků plná. 
Na obci není přetlak sportovních aktivit pro děti a mládež. A přitom při cvičeních je sál so-
kolovny nedostatečně obsazen. Největším a snad možná i jediným kladem bylo, že dětem 
předškolního věku a žákům prvního stupně byla nabízena možnost pravidelně cvičit.

Do cvičení předškoláků kolísavě docházely děti v počtu od čtyř do dvanácti. Často 
však méně než více. Školáci začínali v září na počtech i deseti zájemců a v květnu končili 
na třech. Obě cvičení byla určená jako smíšená pro dívky a chlapce. V chladném a deštivém 
počasí se cvičilo v sále sokolovny. Upřednostňována byla gymnastika a cviky s drobným 
sportovním náčiním a různé pohybové hry. V ostatních dnech se využívala venkovní hřiště. 
Ta nabízela možnost atletiky, korfbalu, softbalu a pohybové soutěže na travnatém povr-
chu. Cvičení nabízela odlišnou náročnost a pestrost pojetí cvičení, než je běžné v hodinách 
tělesné výchovy ve školách.

Kde je tedy problém malého zájmu o cvičení? Může to být překážka v podobě neper-
spektivního cvičitele. Ten jako jediný je dlouhodobě ochoten, ale již méně schopen se 
v této činnosti angažovat. Možná tuto situaci ovlivnila nenaplněná předsevzetí vedení jed-
noty materiální podpory cvičení mládeže. Nebo v minulosti likvidované nářadí, jež zmen-
šilo pestrost cvičení. Možná i další nedostatky na straně organizátora cvičení. Možná, že 
hlavní důvod nezájmu leží mimo sféru Sokola.

Sečteno a podtrženo. O cvičení v období roku 2017–2018 byl zájem spíše nevýrazný. 
Má-li být příští cvičební rok lepší než skončený, je třeba konat. Hledat a nalézt odpověď, 
či odpovědi na otázku, co je třeba změnit, aby zájem vzrostl? To však za předpokladu, že 
o tento druh činnosti, ať již ze strany jednoty, tak i dětí a jejich rodičů, bude zájem. 

Mojmír Ryška
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VŠESOKOLSKÉ SLETY
Staly se všeobecnými svátky celého národa bez rozdílu politických stran, tříd, směrů a ná-
boženského vyznání. Při sletových průvodech se opakovalo to, co kdysi Jan Neruda popi-
soval takto:

„Ti, kteří šli, jásali nad těmi, kteří stáli, a ti, kteří stáli, jásali nad těmi, kteří šli. Národ zde 
i národ tam. Pojem obecenstva zmizel.“

Program každého sletu vychází z činností, které se osvědčily na sletech v minulosti. Zacho-
vává historickou návaznost, avšak především chce ukázat Sokol v jeho současné podobě. 
Sokolská tradice předpokládá, že pro zdar sletu členové spojí všechny svoje síly, aby ukáza-
li, co vše Sokol dokáže.

Již VII. Všesokolský 
slet uspořádaný za dva 
roky po skončení 1. 
světové války v roce 
1920 probudil sebevě-
domí národa, vytrhl jej 
z poválečné skleslosti 
po prožitém utrpení 
na frontách i doma 
a odvrátil nebezpečí 
zkomunizování společ-
nosti.

Nezapomenutelný 
slet národního sjedno-
cení v roce 1938, kdy 
na západní frontě vy-
vstávaly černé mraky 
a schylovalo se k bouři 
velkého rozsahu – k začátku 2. světové války. Jubilejní X. Všesokolský slet, který se konal 
ve dnech 30. června až 8. července 1938 v době nacistické hrozby ztráty samostatného 
demokratického státu – svobodného Československa. Rozestavného běhu z pohraničních 
míst a okresů se zúčastnilo 42 000 běžců. Přes 28 600 mužů společně slavnostně přísahalo 
v prostných „Přísaha republice“. Okolo 30 000 žen předvedlo originální rej jako první velkou 
hromadnou choreografii. Dorostenky cvičily s májkami. Slet trval pět dnů na celé ploše vel-
kého sletového stadionu na Strahově.

Při této příležitosti prezident Dr. Edvard Beneš věnoval Sokolu prapor, na který později, 
po druhé světové válce připjal Válečný kříž. Cvičilo celkem 340 000 účastníků sletu, diváků 
z celého světa přišlo přes dva miliony!

   VII. Všesokolský slet v roce 1920 v Praze na Letné



31

červen 2018

První poválečný XI. Všesokolský slet 1948 byl, díky velikému, 
nevšednímu zájmu Sokolů, s velkým nadšením připravován 
ihned po skončení 2. světové války od roku 1945, avšak konal 
se až v létě roku 1948. Rozestavný sletový běh v 11 trasách 
vedl z pohraničí do Prahy na podzim 1947 a zúčastnilo se jej 
46 000 běžců. Prostná mužů s názvem „Věrni zůstaneme“, ženy 
zopakovaly nezapomenutelný rej z X. sletu z roku 1938, cvičení 
s kužely opakovaly ženy dvakrát pro velký úspěch v prudkém li-
jáku, který se strhl nad Strahovem. Jedinečné bylo vystoupení 2 500 
táborníků a jezdecký rej s pěti sty účinkujícími. Počet cvičenců na největším stadionu světa 
na Strahově tehdy přesáhl půl milionu.

Slet nové naděje – slet štěstí, staronových setkání, slet vítězství myšlenky, se konal v roce 
1994 na Velkém strahovském stadionu, který jsme nemohli plně obsadit – ale vrátili jsme 
se tam, kde jsme být chtěli a měli! Naší vinou je, že v příštích letech jsme se tam nemohli 
vrátit. Politické i sociální změny ve společnosti způsobily, že sokolská myšlenka tentokrát 
nezaujala nejširší vrstvy obyvatelstva. Nicméně jsme byli a jsme stále tady – nejdřív na Ro-
šického stadionu na Strahově a pak na stadionu Slavie v Edenu. XVI. Všesokolský slet v roce 
2018 sokolové uspořádají hromadná vystoupení v prvním červencovém týdnu. Měsíce 
květen a červen jsou ve znamení čtyřiceti krajských, župních, oblastních a místních sletů 
po celé republice. První sletový den 1. července projde od 10 hodin tradiční sletový průvod 
Sokolů z domova i ze zahraničí Prahou z Václavského na Staroměstské náměstí. Slavnost-
ní zahájení sletu se uskuteční tradičně v Národním divadle v 19 hodin. V době sletu od 1. 
do 6. července proběhne celá řada dalších tělovýchovných, sportovních a kulturních akcí.

Letošní Všesokolský slet se setkává s plnou podporou představitelů státních orgánů, 
ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, obrany a pro místní rozvoj a Hlavní-
ho města Prahy. Oba hlavní sletové programy 5. července večer a 6. července odpoledne 
přenáší v přímém přenosu Český rozhlas a Česká televize.

Převzato ze sokolského časopisu Souzvuky

CO, KDY, KDE… 

8. září Tradiční krojované hody

8. září Den otevřených dveří v závodě Mokrá

14. září Noční pochod pro děti

15. září Nohejbalový turnaj VIN-ŠUM-KAP

5. října Oslava jubilantů

   VII. Všesokolský slet v roce 1920 v Praze na Letné



32

Zpravodaj obce Viničné Šumice

SKAUTI
Kolem svátku sv. Jiří, patrona skautů, bývá pravidelně řada skautských akcí. Nejinak 
tomu bylo i letos.

V sobotu 21. dubna se uskuteč-
nila pouť skautů brněnské diecéze 
do Křtin, které se zúčastnili také čle-
nové našeho střediska.

V neděli 22. dubna byla na kve-
toucí jarní Poustce sloužena mše 
svatá za naše skautské středisko 
za hojné účasti farníků.

28. dubna se sešli mladší členo-
vé našeho střediska u fary v Ochozi 
u Brna na střediskovém kole Závodu 
světlušek a vlčat.

Zkušenosti získané na středisko-
vém kole se nám hodily na okres-
ním kole závodů 12. 5. 2018 v Rud-
ce u Domašova a na krajském kole 
v Doubravici nad Svitavou 15.–16. 6. 2018.

Zúčastnili jsme se také setkání a brigád ohledně VKP Poustka. Více se o těchto akcích 
dozvíte v následujících řádcích.

Vyvrcholením letošního skautského roku budou letní tábory, jejichž příprava vrcholí. 
O našich letošních táborech se dozvíte více v některém z příštích čísel Zpravodaje.

 Aleš Mikula, vedoucí střediska

 
Letošní jarní dny se v pozořických oddílech nesly především v duchu brigád. V sobotu 17. 
března proběhla v režii farnosti Pozořice první z plánovaných brigád na Poustce. Na zákla-
dě předchozích schůzek s odborníky jsme začali odstraňovat přebytečné a náletové dřevi-
ny. Jelikož jsme se spolu s farníky sešli v hojném počtu, práce se nám i za mrazivého počasí 
dařila. O několik týdnů později nám nabídl zpracovatel Plánu péče o VKP Poustka Ing. Petr 
Trunda čtyři vzrostlé stromky poměrně vzácného jeřábu oskeruše, který je jedním z druhů 
vhodných k výsadbě právě na tomto místě. Proto jsme obratem 14. dubna tyto stromky 
u něj ve Šlapanicích vykopali, převezli a zasadili na předem vybraná místa.

Kromě výsadby proběhla ve stejný den i dlouho plánovaná rekonstrukce klubovny, spo-
jená s malováním a údržbou nábytku i vybavení.

Petr Skládaný, 1. chlapecký oddíl Pozořice
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ZÁVODY VLČAT A SVĚTLUŠEK
Střediskové kolo
28. 4. 2018 se konalo střediskové kolo Závodu světlušek a vlčat v Ochozi u Brna. Zúčastnilo 
se ho 14 hlídek: 8 dívčích a 6 chlapeckých. Závody si přijela vyzkoušet i vlčata a světlušky 
ze skautského oddílu Blansko – Klepačov (1 dívčí a 1 chlapecká).

Po trase bylo rozmístěno celkem 9 stanovišť: První pomoc, Dopravní značky, Manuální 
zručnost, Fyzická zdatnost, Logické myšlení, Vyhledávání informací, Vlast a skauting, Pobyt 
v přírodě a Volná disciplína.

Trasa měla 2,5 km. Průměrný čas hlídek na trase se pohyboval okolo 2 hodin a 25 minut. 
Na závodech se podílely všechny oddíly střediska a zúčastnilo se ho asi 100 členů střediska. 

Pořadí v kategorii světlušek: 
  Pozořice – Vlaštovky
  Mokrá – Berušky
  Bukovinka – Hvězdičky

Pořadí v kategorii vlčat:
  Pozořice – Modrá šestka
  Pozořice – Zelená šestka
  Ochoz – Jestřábi

Jana Kvapilová, výchovná zpravodajka střediska

Okresní a krajské kolo
Velkým tématem letošních jarních víkendů byl Závod vlčat a světlušek (ZVAS). Ten je ve-
dle tradičního Svojsíkova závodu, určeného především skautům a skautkám, zaměřený 
na mladší členy, tedy vlčata a světlušky. Závod probíhá ve 4 kolech – nesoutěžním středis-
kovém, okresním, krajském a celostátním. Z okresního a krajského kola hlídky s nejlepším 
umístěním postupují do vyšších soutěžních kol.

Okresní kolo závodu se konalo v sobotu 12. 5. v Rudce u Domašova. Závod se při pří-
ležitosti výročí 100 let od vzniku Československa nesl v duchu putování českou historií. 
Na jednotlivých stanovištích si tak soutěžící připomínali její klíčové události a významné 
osobností. Závodu se zúčastnilo celkem 35 soutěžních hlídek. Z pozořických oddílů se zú-
častnily 3 družiny, z nichž 1 dívčí na 2. místě a 1 chlapecká na 4. místě postoupily do kraj-
ského kola. V dívčí kategorii ještě z našeho střediska uspěly hlídky z Mokré na prvním, 
Ochoze na čtvrtém a Tvarožné na šestém místě.

Krajské kolo proběhlo 15. a 16. června v Doubravici nad Svitavou. Družiny z celého Jiho-
moravského kraje zde poměřily své síly v různých dovednostech. Tématem závodu byl boj 
proti loupežníkům.

V pátek po příjezdu a registraci jsme postavili stany a šli jsme na slavnostní zahajovací 
nástup. Druhý den ráno po snídani hlídky vyrazily na závodní trasu. Naše družiny si během 
závodu vedly výborně. Naše světlušky skončily na šestém místě a vlčata závod vyhrála, tak-
že postupují do celostátního kola, které bude v září v Kostelci nad Černými lesy.

Po závodu následovalo slavnostní vyhlášení a odjezd domů.

Šimon Fuks & Vojtěch Dvořáček
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ 
V PRVNÍCH VÝZVÁCH PODPOŘILA 20 ŽADATELŮ 
Z ÚZEMÍ A VZNIK 5 PRACOVNÍCH MÍST
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště od za-
čátku roku uzavřela dvě výzvy na předkládání projek-
tů pro žadatele v území. První výzva byla vyhlášena 
z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce 
na založení a provozování dětské skupiny, školního 
klubu nebo příměstských táborů. Z této první výzvy 
byl podpořen provoz příměstského tábora v Blažovi-
cích v celkové výši 1 038 750,- Kč.

Druhá výzva byla určena pro zemědělské i neze-
mědělské podnikatele. Nejvíce žádostí bylo podáno 
právě zemědělci, a to celkem 10, zájem byl především o nákup zemědělské techniky. Ne-
zemědělští podnikatelé podali celkem 5 žádostí na rozvoj svých činností – např. na poří-
zení nářadí, nové CNC frézy nebo 3D tiskárny. Podpořeni byli i potravináři – vinař, zpraco-
vatelé kravského a kozího mléka. Celkem bylo podpořeno 19 žádostí v celkové finanční 
výši 4 551 358,- Kč. Podpoření podnikatelé se ve svých žádostech zavázali, že v souvislosti 
s projektem vytvoří nová pracovní místa. Kozí farma z Vážan nad Litavou k pořízení no-
vého auta pro rozvoz výrobků bude potřebovat řidiče, zemědělec z Rašovic s nákupem 
traktoru hledá nového traktoristu, firma z Bučovic rozšíří nabídku služeb 3D tiskárnou, 
která vyžaduje i nové pracovní místo atd. Celkem bude zřízeno pět nových pracovních 
míst minimálně na tři roky.

Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště jsou vyplace-
ny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního programu Zaměst-
nanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je nižší 
podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS. 

Celé znění vyhlášených výzev je dispozici na našich webových stránkách 
www.slavkovskebojiste.cz. 

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…

Jak vybrat tu správnou žárovku?

Přinášíme vám zajímavé tipy a rady, které vám mohou být užitečné v nepříjemné situaci, když 
u světlometu přestane svítit žárovka.

Výběr správné žárovky
Obecně záleží například na druhu světlometů, a především na jejich stáří. U starších jednoduš-
ších světlometů se obvykle používaly dvouvláknové žárovky H4 (Favorit, Felicia atd.). Pro mo-
derní současné světlomety se používají jednovláknové H7 (Fabia, Octavia atd.). Toto označení 
je uvedeno na patici každé žárovky. Jakou žárovku dát do vašeho světlometu zjistíte po vyjmu-
tí doslouživší žárovky, případně z návodu k obsluze. Je také důležité dávat pozor, abyste koupili 
žárovku pro správné napětí – do osobních aut musejí mít vždy 12 V, nákladní vozy používají 
napětí 24V. Po zakoupení žárovky se podívejte, jestli pevně drží v obalu. Žárovka by v něm ne-
měla “poletovat“, stejně tak by na ní neměly být otisky prstů. Prohlédněte si i vlákna uvnitř žá-
rovky, musejí být kolmá k patici. Když budou jakkoli vychýlená, vyberte si jinou žárovku. Stejně 
tak nelze doporučit nákup žárovek s modrou baňkou. Jejich užívání na českých silnicích není 
dovoleno.

Životnost žárovek
Většina běžných autožárovek má životnost asi 300 až 400 hodin. Je ale možné získat i žárov-
ky s prodlouženou délkou životnosti, nazývají se Longlife, jejich životnost může dosahovat až 
1300 hodin. Neznačkoví výrobci tuto hodnotu vůbec neuvádějí.

Je nutné dbát na homologaci žárovek?
Důležitá je také homologační značka ve tvaru E + číslo země (E7 ČR) uvedená na krabičce 
či přímo na žárovce. Doporučujeme kupovat pouze žárovky známých značek, neboť u nich 
máte jistotu, že nepůjde o plagiát, se kterým byste mohli mít problémy na STK.

Výměna žárovek
U většiny vozů je výměna žárovek možná přímo na místě. Existují ovšem i výjimky (plynové vý-
bojky), majitel pak musí s výměnou žárovek do servisu. Při výměně žárovek je potřeba počkat 
několik minut, až žárovka vychladne, a poté ji vyměnit. Žárovky byste se neměli dotýkat holý-
ma rukama, protože mastný pot by poškodil skleněnou baňku. Jestli jste na ni přece jen sáhli, 
můžete to napravit, když ji otřete hadříkem namočeným v lihu.

Proč je důležitá kontrola a čistění klimatizace? Vysvětlíme příště.

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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Hledáme ke koupi dům k trvalému 
bydlení do 40 km od Brna.

736 123 995

JSEM STARÁ
Tak jsem poznala, že jsem opravdu stará, byť se snažím neztrácet aspoň stopu. Moje vnou-
čata mě neustále do něčeho manévrují, někdy dokonce úspěšně. Já se nebráním a sama 
mám radost, že něco zvládám na počítači nebo telefonu. Dokonce mi moje vnučka před 
léty založila i Facebook. I když tam nic nedávám, a to ani fotky dětí, zvířat či co jsem dělala 
včera nebo co budu dělat večer a podobně. Vlastně jen sleduji, co se děje. Mám však jiný 
problém. Je léto, teplo a tělesné schránky některých lidí nám ukazují, jaké mají na svém 
těle nesmazatelné obrázky. Když jsem byla úplně malá, měl na ruce můj tatínek tetování. 
Bylo to číslo, které mu dali v koncentračním táboře Mauthausen. Když už jsem byla velká 
holka, měli tetování lidé přicházející z 2. nebo 3. nápravné skupiny a pravda někdy také 
sem tam si dopřál tetování i nějaký voják. U chlapů to vem čert, ale co ty holčiny poteto-
vané na většině těla, tak za dvacet, třicet let nebo obléknou-li si nějaké společenské šaty 
a z ramene jim kouká sova, z výstřihu motýl nebo jiná zvířena. Nelíbí se mi ani dredy, to 
na mě působí jako umělá líheň breberek. I když se dají udržovat v naprosté čistotě, říkají 
nositelé, ale já pořád postrádám smysl těch zacuchaných vlasů a nikdo mi to ještě nevy-
světlil. Nevím, jestli se nemám obrátit na jednoho našeho poslance Parlamentu ČR, ale zase 
si říkám, abych nepopudila.

Když tak o sobě přemýšlím, jak jsem stará, nesnášenlivá bába, říkám si, ať si každý vyte-
tuje na své tělo, co chce. Je to jeho tělo, jeho věc. Když zavzpomínám na svoje mládí, a to 
mi vy mladí nebudete věřit, že nás pořadatelé vyváděli za sálu, když jsme tančili Rock and 
roll a vyhrožovali nám oznámením na policii. Kdyby tehdy frčelo tetování, nevím, nevím. 
Tak mi moji nesnášenlivost, pokud můžete, odpusťte.

Ludmila Pospíšilová
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