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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
i když 20. března nastala jarní rovnodennost a tím prakticky začalo astronomické jaro,
nízké teploty jsou zatím spíše zimní a další předpověď příliš jarně také nevyznívá.
V březnu také slavíme Den učitelů. Rád bych touto cestou, vážené paní učitelky v naší
Základní škole a Mateřské škole, vyslovil velké poděkování za vaši statečnost, za vaši nelehkou práci při výchově dětí, které si velice vážím. To, že výuka v naší škole má výbornou
úroveň a paní ředitelka i vy svoji práci děláte velice dobře, potvrdila i česká školní inspekce
ve své zprávě z prosince loňského roku. Cituji ze zprávy: „Vzdělání v Základní škole a Mateřské škole Viničné Šumice je na velmi dobré až výborné úrovni. Pozitivně ho ovlivňuje pracovní tvůrčí atmosféra a přirozené, respektující vystupování všech vyučujících k žákům.“
Konec citátu.
Tak tedy milé paní učitelky, vše nejlepší k svátku, hlavně zdraví, štěstí a dostatek elánu
pro vaši práci.
V loňském roce jsme ve spolupráci s Krajským pozemkovým úřadem připravili podklady
pro podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Viničné Šumice.
Na základě žádosti vlastníků 51,59 % výměry zemědělské půdy, Krajský pozemkový
úřad dne 8. 1. 2018 zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Viničné Šumice oznámením veřejnou vyhláškou. Nyní probíhá shromažďování podkladů a dokumentů pro výběr zpracovatele. V rámci komplexních pozemkových úprav budou řešeny vlastnické vztahy k pozemkům, dohledání nezapsaného majetku, nové uspořádání pozemků
a jejich zpřístupnění vlastníkům, obnovení polních cest apod.
Na jednání zastupitelstva obce dne 31. ledna 2018 byl schválen a vydán nový Územní
plán Viničné Šumice. Nabytím právní moci dne 9. 3. 2018 vstoupil definitivně v platnost. Byl
tím završen několikaletý zdlouhavý a složitý proces jeho tvorby. Územní plán je dokument,
který mimo jiné určuje, kde se může stavět, co a za jakých podmínek. Navrhuje a chrání
v krajině přírodní místa, významné krajinné prvky, biocentra a veřejnou zeleň. Vytváří podmínky a pravidla pro rozvoj obce.
Územní plán dále uvádí, že Viničné Šumice mají snadnou dopravní dostupnost, atraktivní zázemí obce, historický, kulturní a rekreační význam, kvalitní životní prostředí, jedinečnou polohu a předpoklad pro další rozvoj turistiky, vinařství, řemesel, služeb a výstavbu
rodinných domů.
Obec získala dotaci ve výši 1 400 000 Kč na nákup kompostérů do zahrad rodinných
domů k domácímu kompostování bioodpadů. Součástí projektu je i štěpkovač určený pro
potřeby občanů. Kompostéry budou rozdány občanům, kteří bydlí nebo vlastní zahradu
na katastrálním území obce. Zapůjčení kompostéru je bezplatné, při jeho odběru bude
pokračování na následující straně
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sepsána smlouva o výpůjčce. Po uplynutí pětileté doby automaticky přejdou kompostéry
do vlastnictví občanů.
Nyní připravujeme podklady pro výběrové řízení na dodavatele. Dodání kompostérů
předpokládáme v letních měsících.
Poděkování patří všem zastupitelům a členům mysliveckého sdružení Viničné Šumice –
Kovalovice za bezvadnou přípravu obecního plesu s bohatým programem, který provázela
dobrá nálada a úspěšný průběh celého večera.
Děkuji také všem sponzorům za poskytnuté finanční prostředky a věcné dary do bohaté tomboly.
Dále děkuji obětavým členům spolků, Šumickým ženám a Věrné gardě za pořádání
úspěšných akcí během zimních měsíců, Hasičského plesu, Maškarních plesů, Ostatkového
průvodu, Retro oslavy MDŽ a dalších.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné jaro, příjemně prožité Velikonoce a dobrou náladu.
Josef Drápal, starosta obce

INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 6/2017 ze dne 13. 12. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 1832 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě pod označením „16010-040909 RVDSL1817_M_B_POZO48-POZO1HR_MET“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou
a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněným, a Obcí Viničné Šumice, jako obtíženým.
kupní smlouvu na pozemek p. č. 1221/14 o výměře 16 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi
paní M. K. a E. T., jako prodávajícími, a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností od 1. 1.
2018, mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč v obci Viničné Šumice pro rok 2018.
odpis knih z knižního fondu obecní knihovny Viničné Šumice. Celková hodnota vyřazených knih činí 10 988,50 Kč.
provozní řád pro dětské hřiště u školy umístěné na pozemku p. č. 64 v k. ú. Viničné
Šumice.
střednědobý výhled rozpočtu obce 2019–2023.
poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice – 228 000 Kč, SDH Viničné
Šumice – 10 000 Kč, Kavyl o.s. – 25 000 Kč, Římskokatolická farnost Pozořice – 50 000 Kč,
Junák – český skaut, středisko Pozořice, z.s. – 18 000 Kč, ZUŠ Pozořice – 18 000 Kč, Mysli2
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vecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice – 5 000 Kč, Sanus Brno z.s. – 31 400 Kč.
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice, SDH Viničné
Šumice, Kavyl o.s., Římskokatolická farnost Pozořice, Junák – český skaut, z.s., středisko
Pozořice, ZUŠ Pozořice, Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice, Sanus Brno z.s.
rozpočet obce Viničné Šumice na rok 2018, kde závaznými ukazateli jsou paragrafy.
Zastupitelstvo obce stanoví:
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018.
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 6 600 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018.
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise ve výši
800 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018.
odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise ve výši 700 Kč
měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018.
odměnu za výkon funkce člena výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva,
ve výši 500 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018.
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce,
avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané funkce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
zprávu z finančního výboru.
rozpočtové opatření č. 10/2017 v kompetenci starosty.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 1/2018 ze dne 31. 1. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
pozměněný a doplněný program zasedání ZO V. Š.
zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1621/6 o výměře cca 40 m2
v k. ú. Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce vydává:
Zastupitelstvo obce Viničné Šumice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů vydává „Územní plán
Viničné Šumice“ formou opatření obecné povahy.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
územní studii lokality Jezviny, v k. ú. Viničné Šumice.
rozpočtové opatření č. 11/2017 v kompetenci starosty.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 2/2018 ze dne 14. 3. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
kupní smlouvu na pozemek p. č. 1621/11 o výměře 73 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi
panem R. L., jako kupující, a obcí Viničné Šumice, jako prodávající.
kupní smlouvu na pozemek p. č. 1621/12 o výměře 47 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi
panem J. D., paní H. D., jako kupujícími, a obcí Viničné Šumice, jako prodávající.
kupní smlouvu na část pozemku p. č. 1621/6 o výměře 17 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi
paní M. M., jako kupující, a obcí Viničné Šumice, jako prodávající.
žádost o bezúplatný převod i samotný bezúplatný převod pozemku p. č. 1221/4 o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Viničné Šumice z vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě Správa a údržba silnic JMK
do vlastnictví obce Viničné Šumice.
smlouvu na realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2018/00021
mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, Praha, jako CETIN,
a Obcí Viničné Šumice, jako stavebníkem.
smlouvu o dílo č. 2018-005 na projekt „Rekonstrukce školního hřiště – ZŠ Viničné Šumice“ mezi Obcí Viničné Šumice, jako objednavatelem, a JM Demiccarr s.r.o., Bučovická 180,
Slavkov u Brna, jako zhotovitelem.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků mezi Obcí Viničné Šumice a Městem Šlapanice.
inventarizační zprávu obce Viničné Šumice za rok 2017.
zveřejnění záměru propachtování obecního pozemku p. č. 1810/2 o výměře 988 m2
v k. ú. Viničné Šumice.
pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Viničné Šumice s maximální nosností
do 3,5 tuny za cenu 1 500 000 Kč, při použití dotace 750 000 Kč a dofinancování Obcí Viničné Šumice ve výši 750 000 Kč.
rozpočtové opatření č. 2/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků mezi Obcí Viničné Šumice a Městem Šlapanice.
vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2017.
protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Viničné Šumice za rok 2017.
rozpočtové opatření č. 1/2018 v kompetenci starosty.
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZA PSA
NA ROK 2018
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2018 pro fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci: 500 Kč za poplatníka s trvalým pobytem
Osvobozeny jsou děti ve věku do pěti let. Rozhodným dnem pro zařazení do věkové kategorie je 1. leden kalendářního roku, na který se platí (osvobozené od poplatku jsou děti
narozené od 1. 1. 2013).
Úleva pro poplatníka staršího 70 let, který žije osaměle v rodinném domě ve výši 100 Kč,
pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující 1. leden kalendářního roku, na který se
poplatek platí.
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2018 pro fyzickou osobu:
a) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
b) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
c) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
500 Kč za poplatníka (cizince) s trvalým nebo přechodným pobytem
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2018 pro fyzickou osobu, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
500 Kč za objekt na rok
Sazba poplatku za psa na rok 2018: 150 Kč za psa na rok
Poplatek za komunální odpad a za psa na rok 2018 se vybírá od 5. 2. do 30. 5. 2018.
Poplatek je možno uhradit přímo přes pokladnu na OÚ Viničné Šumice v úřední dny:
pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.
Dále je možné poplatek uhradit bezhotovostním převodem na účet obce Viničné Šumice č. účtu: 10620641/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné nebo evidenční
rodinného domu nebo rekreačního objektu, nejpozději s datem připsání na náš účet
k 30. květnu 2018.
Poplatek za komunální odpad a poplatek za psa se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky
obce Viničné Šumice č. 2/2015, o místních poplatcích.
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VODNÉ, STOČNÉ 2018
Vážení občané,
v jednom článku na internetu jsem nedávno četla, že někteří politici tvrdí, že zvyšování cen
vodného a stočného nelze nazývat zdražováním, nýbrž že se jedná o úpravu ceny. Domnívám se, že téměř všem občanům je úplně jedno, jak navýšení ceny vodného a stočného
pojmenujeme, ale určitě všechny zajímá, o kolik korun bude vodné a stočné dražší.
Závazek České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí – dále jen OPŽP
(z tohoto programu čerpal Svazek finanční prostředky na stavbu Posílení skupinového vodovodu I. etapa) je, aby ceny rostly meziročně o 2 % nad úroveň inflace, a to minimálně
po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla (kolaudace proběhla v roce 2015).
Rok 2018

bez DPH

s DPH

Vodné (Kč/m )

41,40

47,61

Stočné (Kč/m )

41,70

47,96

Celkem (Kč/m3)

83,10

95,57

3

3

Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena vodného a stočného 72,88 Kč/m3, v roce
2012 78,54 Kč/m3, v roce 2013 83,52 Kč/m3, v roce 2014 87,40 Kč/m3, v roce 2015 88,96 Kč/m3,
v roce 2016 89, 59 Kč/m3 a v roce 2017 92,00 Kč/m3.
Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného a stočného v korunách,
byla v roce 2012 zvýšena cena o 5,66 Kč/m3, v roce 2013 bylo toto navýšení o 4,98 Kč/m3,
v roce 2014 o 3,88 Kč/m3, v roce 2015 o 1,56 Kč/m3, v roce 2016 o 0,63 Kč/m3 a v roce 2017
o 2,41 Kč/m3. Navýšení ceny pro rok 2018 je o 3,57 Kč/m3.
Toto navýšení je vyšší než v uplynulých dvou letech, ale je to z toho důvodu, abychom
dodrželi jednak výše popsaný závazek ČR, a současně, abychom se nedostali pod spodní
hranici ceny vodného a stočného, kterou jsme nuceni také dodržovat a která je stanovena
individuálně pro každou jednotlivou dotovanou stavbu v rámci zmiňovaného OPŽP.
I s tímto navýšením ceny vodného a stočného se v rámci republiky i rámci Svazků, jejichž infrastrukturu provozuje VAS, a.s., pohybujeme nad středem pomyslné tabulky. Je
těžké srovnávat cenu vodného a stočného např. s městem Brnem, kde pro stejný počet
napojených obyvatel mnohdy postačí jedna přípojka (v rámci jednoho panelového domu),
a s naší lokalitou, kdy je potřeba mnohdy i několika kilometrů sítí.
Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeba vody na osobu za rok 36 m3 (ve skutečnosti je nižší), která je dána zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, znamená navýšení vodného a stočného
pro rok 2018 zatížení peněženky každého občana našeho Svazku za rok o 128,52 Kč.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volby: 1. kolo 12. a 13. ledna, druhé kolo 26. a 27. ledna 2018
Výsledky v obci Viničné Šumice
Okrsky
počet

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

%
platných
hlasů

Platné
hlasy

1. kolo

1

100

1 020

736

72,16

736

733

99,59

2. kolo

1

100

1 017

800

78,66

800

797

99,63

Číslo Kandidát

Navrhující Politická
strana
příslušnost

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

Senátoři

BEZPP

23

3,13

–

–

Občan

BEZPP

51

6,95

–

–

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

101

13,77

–

–

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

13

1,77

–

–

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

6

0,81

–

–

6

Kulhánek Vratislav
Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

2

0,27

–

–

7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

242

33,01

345

43,28

8

Hilšer Marek
MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

56

7,63

–

–

9

Drahoš Jiří
prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

239

32,60

452

56,71

1

Topolánek Mirek Ing.

2

Horáček Michal
Mgr. Ph.D.

3

FACEBOOK STRÁNKA „ŽIVOT V ŠUMICÍCH“
https://www.facebook.com/vinicnesumice
CHYTRÝ TELEFON – pro rychlý a pohodlný přístup na stránky
naskenujte QR kód čtečkou kódů a přejděte na odkaz.
POČÍTAČ – otevřete Facebook stránku a do vyhledávacího
pole zadejte „vinicnesumice“ nebo „zivot v sumicich“.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet občanů k 1. 1. 2018:

1342

Počet obyvatel k 1. 1. 2018:
1342 (občané) + 13 (cizinci) = 1355 obyvatel
Narozené děti
Jakub Drápal

17. 2. 2017

Narození:
Úmrtí:
Přistěhování:
Odstěhovaní:

10
8
22
22

Z našich řad odešli
287

Jiří Stuchlík

22. 3. 2017

467

Matěj Rataj

16. 5. 2017

179

Matěj Poláček

25. 5. 2017

349

Linda Křížová

6. 6. 2017

466

Kateřina
Ferdinandová

8. 9. 2017

305

Klára Kolářová

19. 9. 2017

171

Filip Čajka

27. 9. 2017

198

Melichar Tinka

7. 10. 2017

217

Theodor Majer

6. 11. 2017

357

Miroslav Vránek

12. 1. 2017

114

Oldřich Doležel

24. 1. 2017

101

Květa Šagátová

2. 2. 2017

384

Vítězslava
Kvasnicová

15. 2. 2017

233

Gabriela Smílková

27. 2. 2017

425

Ing. František
Cikánek

12. 4. 2017

285

Marie Šedá

28. 6. 2017

225

Božena Čalkovská

13. 7. 2017
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Blahopřejeme rodičům k narození dítěte
a přejeme hodně radostných chvil při
jejich výchově.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Sbírka odkazuje na svátek Tří králů. V tento den si lidé vždy připomínali biblickou tradici,
kdy bájní mudrcové z Východu vykonali pouť k právě narozenému Ježíškovi v Betlémě.
Lidé oblečení jako Tři králové navštěvovali sousedy s prosbou o malý dar a na oplátku navštívené domácnosti požehnali. Po jejich návštěvě zůstal na domě nápis s počátečními
písmeny latinské věty K+M+B, který v češtině znamená „Kriste, požehnej tomuto domu“.
Na Tříkrálové sbírce je unikátní právě spojení dobročinnosti s tradicí. Starověká tradice
touto cestou pomáhá tisícům lidí, kteří se ocitli ve složité životní situaci a neumí nebo nevědí, jak si s ní poradit.
V sobotu 6. ledna 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, při níž se vybralo 49 518 Kč.
Oblastní charita Rajhrad děkuje všem dárcům za jejich ochotu a vstřícnost pomoci potřebným a nemocným lidem.
8
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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 pomocí několika komunikačních kanálů: SMS zpráv, e-mailů, hlasových zpráv nebo zpráv
do mobilní aplikace pro chytré telefony. Můžete se tak včas dozvídat například o odstávkách 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-mailovou 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
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OBECNÍ PLES
Obecní ples letos připravovali zástupci obce se spolkem Myslivecké sdružení Viničné Šumice-Kovalovice. Jeho členové se k přípravě plesu chovali velice zodpovědně.
V předvečer plesu jsme se sešli v sokolovně a připravili jsme sál na sobotní událost. Měli
jsme silnou konkurenci, protože nebylo snad jediné vesnice v okolí, kde by nebyl ve stejný
večer ples. Plni očekávání jsme se sešli v sobotu na sále a čekali jsme na hosty. Postupně
se sál zaplnil.
Přítomným byl nabídnut pestrý program s tanečními čísly, bohatá tombola a profesionální projev konferenciéra.
Domnívám se, že se obecní ples vydařil. Výtěžek plesu si připíší na konto myslivci.
Děkuji všem, kteří se na přípravě obecního plesu podíleli.
Jana Vlčková

DIVADLO „TŘI VETERÁNI“
Představení „Tři veteráni“- pohádka pro malé i velké, zněla nabídka amatérského divadla
Apollo – Tučapy. Pohádka je známá z filmového pojetí a jak víme, je v ní plno filmových
triků a vychytávek. Zajímalo mě, jak bude pohádka zpracovaná pro jeviště. Zvědavá jsem
byla i na obsazení, protože jsem věděla, že jsou v souboru samé ženy.
Docela mně překvapily kulisy, jednoduché, ale účelné. Kostýmy byly zdařilé. Pokud
mohu posoudit, tak i herecký projev amatérských herců byl na dobré úrovni.
Určitě zabodovaly plácačky, které byly dětem rozdány na začátku představení. Děti si
s nimi hrály a v průběhu pohádky účinkovaly podle pokynů jedné z postav.
Myslím si, že Divadlo Apollo předvedlo pěkné představení, které pobavilo nejen děti.
Jana Vlčková

HASIČSKÝ PLES A OSTATKY
Hned začátkem nového roku jsme nelenili a otevřeli jsme plesovou sezónu hasičským okrskovým plesem s podtitulem „Trochu jinak, s barem, který neexistuje a kapelou Medium“.
Hasičskému plesu předcházela výroční valná hromada okrsku, které se zúčastnili zástupci
všech dvanácti sborů z okrsku Pozořice. Na hasičském plese byla možnost ochutnat speciální míchané drinky od mistrů v oboru z brněnského Baru, který neexistuje a bylo vidět,
že většina návštěvníků této příležitosti využila a byla spokojena. Snažili jsme se vytvořit
pohodovou, a přitom noblesní atmosféru s hasičskou tématikou, a tak v sále nechybělo
množství hasičských hadic, znaky jednotlivých sborů, ukázka zásahového obleku a majáková rampa, která zároveň sloužila jako rozhlasové zařízení. Věříme, že Vám, co jste se plesu
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zúčastnili, se zábava i občerstvení líbilo, a proto bychom jej rádi zopakovali i v příštím roce.
Zároveň to bude příležitost pro ty, kteří se letos z jakéhokoliv důvodu zúčastnit nemohli.
Jako každoročně jsme se chopili organizace tradičního ostatkového průvodu, který letos
připadal na mrazivou sobotu 10. února. Sraz masek byl před devátou hodinou ranní u hasičské zbrojnice, odkud jsme po společném úvodním fotu vyrazili v doprovodu Sivické kapely
a šumického vozembouchu. První cesta směřovala k domu starosty obce, kde také byla první zastávka. Následně jsme prošli celou obcí s množstvím zastávek na nejrůznější občerstvení. Následovala krátká pauza na oběd a poté jsme pokračovali v průvodu. Ten byl zakončen
na ulici Dražka, kde se tradičně setkáváme s maskami z Kovalovic. Letošního průvodu se
zúčastnilo podobně jako loni cca 20 lidí včetně dětí, kterých přibylo, což vítáme. Děkujeme
všem dárcům, kteří nám přispěli, ať už formou občerstvení, nebo finančním obnosem. Výtěžek z ostatků je použit jednak na pokrytí režijních nákladů samotného průvodu, tak také
na činnost SDH během celého roku. Již nyní vás všechny zveme do ostatkového průvodu
v příštím roce. Jedná se o lidový zvyk, účast tedy zdaleka není vyhrazena jen hasičům.
Jménem SDH Viničné Šumice Ing. Karel Kříž, starosta

MAŠKARNÍ PLESY
O letošní ukončení plesové sezóny se postaral spolek Tělocvičné jednoty Sokol Viničné Šumice, a to v sobotu 10. února maškarním plesem. V reji masek se představilo JZD ŠUKOV,
zloději z filmu Sám doma, cirkus LABAFÓ, hasič, Rychlé šípy, sportovci fotbal a mnoho dalších vtipných masek. Všem maskám patří velký dík.
V neděli 11. února se v budově sokolovny sešly děti na svůj dětský maškarní ples. Pod
vedením paní Jany Vlčkové a paní Lenky Šafaříkové děti soutěžily a tančily. Byla připravena
tombola a bohatá odměna pro všechny děti. Na obou plesech hrála skupina Metropol. Velký dík patří sponzorům, kteří přispěli věcnými a fnančními dary. TJ Sokol děkuje všem, kteří
se postarali o organizaci, výzdobu a občerstvení.
Ladislav Šedý, starosta TJ Sokol
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MDŽ, NEBOLI MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN,
JE ZPĚT V RETRO STYLU
Retro znamená vše s nádechem minulosti, když jsme mohli mít retro 1.máj, tak proč ne
retro MDŽ?
Jednoduchá úvaha, která vyústila v uspořádání této akce. Nutno dodat, že celou akci
vymyslela paní Marie z Pálenice.
Nechyběly karafiáty, srdíčková přání, mýdla nebo poctivé domácí chlebíčky - typické
dárky pro ženy k jejich svátku - a proto také každá žena byla těmito pozornostmi obdarována.
Ale nepředbíhejme…
Dlouho očekávaná akce byla zde a večer začal vystoupením sličných mažoretek. Přes
jejich neoholené nožky vystoupení sklidilo velký úspěch a aplaus. Poté starosta obce retro
MDŽ slavnostně zahájil.
Pionýrky s nadšením přednesly své básničky a s recitacemi se přidaly také mažoretky,
které se rychlostí blesku stihly převléct do slušivých obleků. Následovalo předání dárků pro
všechny zúčastněné ženy.
Pak přišla na řadu VĚRNÁ GARDA, jejich vystoupení bylo krásné a dojemné a jednoznačně - nemělo to chybu! Paní umělkyně Šuláková vždy povídala, že při vínečku je veselo.
A taky že bylo.
Pozvání přijaly slavné zpěvačky a dokázaly, že jejich hity nestárnou.
O tuto show se zasloužil spolek aktivních žen z Pošukova. Známé písničky roztleskaly
celý sál a bylo s podivem, jak jsme si všichni pamatovali texty těchto stále oblíbených starých hitů.
Na svoje mládí u kafíčka také zavzpomínaly dvě Švihačky lázeňské a po té, co se poznaly, posteskly si nad tou dnešní mládeží.
Pak už zábava volně pokračovala. Připravena byla také „bohatá tombola“.
Pohodovou atmosféru zajistila oblíbená skupina RANČEŘI. Tato kapela si na nic nehraje
a především hraje sobě a ostatním pro radost.
Uvolněná a veselá zábava na parketu toho byla důkazem a RANČEŘI přidávali o 106
a skvěle hráli až do ranních hodin.
Retro atmosféru dotvořila zásluhou Věrné gardy také povedená výzdoba sokolovny.
Díky patří všem, kteří se na této úspěšné akci podíleli.
Renata Černá
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MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Tak jsme po letech oslavili MDŽ. To není svátek, který vymyslel minulý režim. Ten svátek má
už vlastně víc jak sto let. V roce 1908 stávkovaly švadlenky v New Yorku za kratší pracovní
dobu, volební právo a vůbec rovnoprávnost žen. O dva roky později na Kongresu socialistických žen Němka Clara Zetkinová prosadila 8. březen jako MDŽ. Od té doby se slaví
různými způsoby téměř po celém světě. Zajímavé je, že OSN to úředně vzala na vědomí až
v roce 1975. U nás se v minulosti slavil a slavil se hodně. Tedy slavili hlavně muži a my jsme
jim to umožnily. Dostaly jsme rudý karafiát, nešťastné kvítko, které doplatilo na minulý režim právě tím, že se rozdávalo hlavně při takových příležitostech, dále mýdlo, dva obložené
chlebíčky, dva zákusky a kávu. Tím se péče ROH o nás ženy vyčerpala a měli na rok vymalováno. Pro ty, kteří neví, co ROH bylo, se to už nedá ani vysvětlovat.
Protože jsme si my šumické ženy uvědomily, že vlastně současná generace žen nejen že
o tomto svátku snad ani nikdy neslyšela, ale hlavně jej nikdy neslavila, tak proto něco musíme vymyslet. Rozhodly jsme se svátek oslavit se vším všudy. Rudý karafiát, mýdlo a samozřejmě obložený chlebíček. Protože náklady na dárky nejsou zanedbatelné, zábava musela
být z vlastních zdrojů. Největším překvapením byla skupina mužů, kteří svým vystoupením
jako mažoretky předvedli krásné a vtipné vystoupení. Tím jako předskokani připravili entrée pro starostu obce, který oficiálně večer zahájil, pozdravil přítomné ženy a poděkoval
jménem mužů za vše, co ženy nejen dokáží, ale vydrží a zvládnou. Potom muži důstojně
převlečeni do obleků rozdávali květiny a mýdlo, za nimi pionýrky roznášely chlebíčky. Nepočítaly jsme s takovou návštěvou, tak kvítka nestačila, ale snad nám to ženy, na které se
nedostalo, odpustí. Pionýrky nám zarecitovaly dobové básně a potom nastoupila nejstarší
generace žen, jak podotkl starosta, věk od 60 do 90 let. Za zpěvu téměř zapomenutého sokolského pochodu Lví silou, vzletem sokolím, napochodovala Věrná garda se svou troškou
do mlýna. Závěrečné Živijó se moc nepovedlo, ale tak nám to odpusťte. Zlatým hřebem
programu bylo vystoupení party žen, které spolu léta chodí do sauny. Vystoupení, dá se
říci, skoro profesionální, kdo jste tam nebyli, máte čeho litovat. Celý večer provázela hudbou kapela Rančeři, kteří vzali večer také zodpovědně a ve svazáckých košilích se přenesli
nejen oblečením, ale i repertoárem do sedmdesátých let minulého století.
Co dodat? Večer se vydařil, všichni se dobře bavili. Už jen to, že přišli v dobovém oblečení, které nás vrátilo někdy i téměř o 50 let do minulého století.
Dovolím si tvrdit, že to byla velice vydařená akce, která se ale nedá opakovat. To už by
nebylo ono. Tak mě napadá, poradí někdo, co by se dalo vymyslet za ptákovinu pro příští rok?
Děkuji všem, kteří vystupovali anebo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě tohoto večera!
Ludmila Pospíšilová
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OSM LET DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU
STROMÍK V POZOŘICÍCH
Osm roků funguje v Pozořicích Dětský lesní klub Stromík. Lesní školka. Ne ta, co v ní roste nový les, jak si možná leckdo na začátku myslel,
ale školka pro děti.
Co je to vlastně ta lesní školka? A co dětem může přinést celodenní
pobyt venku v lese? Třeba i v dešti, blátě, mrazu? A umí vůbec děti z lesní školky všechno,
co potřebují pro vstup do základní školy? Jsou rodiče, kteří dávají děti do lesní školky pomýlení blázni, nebo tam skutečně nachází něco, co klasické školství nenabízí?
Lesní kluby inspirované lesními školkami, s dlouhou tradicí v Německu a severských
zemí odpovídají na volání rodin, které chtějí svým dětem dopřát možnost vyrůstat a zrát
v přímém kontaktu s přírodou, tak jak tomu bylo, co je lidstvo lidstvem. Dnešní děti už
netráví většinu svého volného času venku. Dokonce ani na venkově už tato chvályhodná
praxe není pravdou. Realita je taková, že děti pobývají většinu dne uzavřeni ve školách,
odpoledne na kroužcích a pak odpočívají doma u telefonů a televize. Odborníky doporučovaná bezpečná doba trávená s médii půl hodiny denně, je několikanásobně překračována - tím víc, čím je dítě starší.
Dnešní děti jsou zcela odtrženy od přímého fyzického kontaktu s přírodou. Odpoledne
si nehrají za humny, neběhají po polích, nebudují bunkry v remízku, nelezou po stromech
na zahradě. Přichází tak o možnost rozvíjení svých schopností tím nejpřirozenějším způsobem, relaxaci, možnost hrát si sami
podle svého nebo v partě vrstevníků, nespoutáni pravidly dospělých.
O možnost zapojit plně fantazii
- kdy jindy než v ranném dětství
dokážeme klacek proměnit v koně
a list lopuchu v závoj princezny?
Ztrácí šanci seznamovat se se světem v reálném prostředí - na co je
dětem dokonalá znalost exotických živočichů z dokumentárních
filmů, když nikdy nepozorovali
život pulců v kaluži na lesní cestě?
Nemůžeme po dětech vyžadovat
enviromentální chování, když jim
nedopřejeme, aby v dětství poznali
přírodu všemi smysly a setkali se
s ní jako důvěrně známým, domáckým prostředím.
14

březen 2018

Pravidelný pobyt v přírodě přináší dětem krom učení také fyzickou a psychickou odolnost. Někdy není jednoduché překonat nepohodlí v nepříznivém počasí, přizpůsobit se skupině, brát pořád na všechny ohled, protože venku musí parta držet pospolu, vymýšlet hry
bez dokonalých plastových hraček, které už nepotřebují žádnou invenci od hráče. Na oplátku získávají děti schopnost čelit nepohodlí, ochotu překonat překážky, vytrvalost, trpělivost,
soustředění. Dokáží se domluvit s ostatními, společně hledat řešení úkolů, přijmout nedostatky i přednosti kamaráda, bez potřeby soutěžení a nutnosti výhry za každou cenu.
Odborníci se shodují, že pro vývoj dítěte je rozhodující, v jakém prostředí vyrůstá a jaké
prožitky si odnáší z ranného dětství. I proto Ministerstvo školství po dlouhém šetření, srovnávacích testech, uznalo lesní mateřské školy jako legitimní součást nabídky předškolního
vzdělávání. Se všemi specifiky, která lesní školky s sebou nesou – včetně nestandardního,
velmi jednoduše řešeného zázemí. To dětem slouží pouze jako krátkodobý úkryt při nepříznivém počasí. DLK Stromík se stejně jako desítky jiných lesních klubů v republice rozhodl
využít pro vytvoření zázemí plátěný stan - jurtu.
Toto tradiční obydlí kočovných mongolských
pastevců je velmi skladné, snadno se převáží,
není potřeba jej jakkoli
kotvit či budovat základy, má téměř nulovou
ekologickou zátěž a díky
izolaci z ovčí vlny dokáže
výborně udržet teplo.
Není cílem lesních
klubů stát se jedinou
možností předškolního
vzdělávání. Ale je moc
dobře, že v naší snad ještě svobodné zemi mají rodiče více možností, ze kterých mohou
vybrat ten nejvhodnější způsob vzdělávání právě pro svoje dítě. Fakt, že taková pestrost se
nabízí i v Pozořicích, je myslím důvodem k opravdové radosti a hrdosti.
DLK Stromík však není komunitou, uzavřenou před světem. S radostí se zapojuje do veřejného dění v městysi. Pro veřejnost pořádá přednášky, kroužky pro rodiče s malými dětmi, příměstské letní tábory, spolu s ostatními spolky je organizátorem Pozořických ostatků.
Největší akcí roku ve Stromíku je benefiční Rodinné divadelní odpoledne. Letošní šestý
ročník bude otevírat oslavy 700 let Pozořic. Těšit se můžete na exkluzívní představení
divadla Víti Marčíka a mnoho dalších hudebních a divadelních vystoupení. Přijďte se
bavit s námi, jste srdečně zváni!
Tereza Jiráčková, DLK Stromík
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ohlédnutí za předvánočním časem (aneb co se do minulého zpravodaje nevešlo)

Návštěva v Domě pokojného stáří Brno
V loňském roce jsme se zúčastnili soutěže Srdce s láskou darované. Jednou z podmínek účasti v soutěži bylo obdarovat vyrobenými srdci své bližní. Proto jsme se vypravili
do Domu pokojného stáří v Brně. Tato návštěva zanechala v dětech i dospělých hluboké
dojmy, a tak jsme se rozhodli, že letos, i bez účasti v soutěži, mezi naše nejstarší spoluobčany zavítáme znovu a potěšíme je zpěvem koled a vlastnoručně vyrobenými dárečky. Setkání s nejstarší generací bylo silné, emotivní, ale pro všechny, děti především, velmi poučné
a potřebné.

Předvánoční dílnička
V předvánočním čase jsme přivítali v naší škole rodiče i prarodiče, aby společně se svými
dětmi vyráběli vánoční dekoraci – vrkoč. Kromě větviček, různých mašliček a ozdůbek bylo
potřeba připravit perníkové zápichy. Role pekařů se tentokrát ujali naši páťáci a napekli pro
celou školu. Paní kuchařky, vám taky moc děkujeme!
I v novém roce se u nás stále něco děje

Moje obec, až mi bude třicet let
Místní akční skupina Slavkovské bojiště na podzim loňského roku vyhlásila literární a výtvarnou soutěž s názvem Moje obec, až mi bude 30. Mladší děti malovaly, starší psaly.
A uspěli jsme! Gratulujeme týmu chlapců ze 2. ročníku (Davča, Luky, Kuba), kteří se umístili
na 2. místě, a Evičce z 5. ročníku, která ve své kategorii literární soutěže vyhrála! Kdo ví, třeba se některé představy a vize našich dětí naplní.

Matematická olympiáda
Ze školního kola postoupilo pět páťáků a jeden chlapec ze čtvrté třídy. Máme velikou radost, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a srdečně blahopřejeme Románkovi za 3.
místo a ostatním pěti dětem, které se umístily na 4., (dvakrát) 5., 6. a 13. místě (Evi, Ondro,
Mariánko, Zuzi a Pavli – moc vám gratulujeme!).

Druháci plavou
Tak už jim to začalo. Rozběhlo se plavání u druháků, každou středu jezdí do vyškovského
bazénu. Držíme pěsti, ať si všichni šťastně doplavou pro svoje mokré vysvědčení.

Divadlo Radost
Starší děti se vydaly do Brna do divadla Radost na krásné představení Pipi Dlouhá punčocha.
16
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Den otevřených dveří
Tento den je trochu jiný než všechny ostatní a přece není. Ne že by jindy měli rodiče u nás
dveře zavřené. Ve třídách se vyučuje a pracuje jako jindy, ale přeci jen chceme, aby se rodiče mohli přijít podívat na to, v čem spočívá každodenní mravenčí práce ve škole. Uvidí
různé metody, formy a hry, které se v průběhu školního roku ve třídě používají, prohlédnou
si školu a třeba i na vlastní kůži pocítí, jaká atmosféra ve škole vládne. Věříme, že jim v naší
škole bylo stejně dobře, jako je nám, dětem i dospělým.
Olga Růžičková

Sedmá rota
V den předváděcí přednášky „Sedmé roty“ se mohl někdo domnívat, že ze školy zní
oslavné salvy. Osm statných mužů v uniformách z různého období vojenství vzbuzovalo
respekt.
Se zaujetím jsme naslouchali slovům, která vyjadřovala úctu k vojákům, kteří bojovali
ve válkách. Dozvěděli jsme se, jak armáda hledala způsoby, jak své vojáky co nejvíce ochránit. Zazněly pojmy, se kterými se člověk běžně nesetkává. Jak se vyvíjela „vojenská móda“,
nám bylo předvedeno na konkrétních modelech. Po přednášce jsme měli příležitost sledovat ukázku střelby z autentických zbraní na školní zahradě. Překvapil nás zvukový efekt,
který střelbu doprovázel. Měli jsme příležitost si propojit informace z prvouky a vlastivědy,
optat se na různá období válek od středověku až po druhou světovou válku. Nadšenci pro
historii vojenství a fandové vojenské techniky si přišli na své. Velmi děkujeme „Sedmé rotě“
a těšíme se na další přednášku.
Hana Kleisová

Co děláme a jak si žijeme ve školní družince
S příchodem září nám skončilo období výletů, dovolených, pobytů v táborech a u babiček. Bylo to fajn, ale už je tu nový školní rok a my jsme nasedli do pomyslného vlaku a plnou parou vyjeli vstříc novému učivu. A protože vyučovací hodiny jsou náročné
a vyčerpávající, využíváme pobytu v družince k regeneraci, zábavě a odpočinku. Začali
jsme zvesela hrami k upevnění kamarádských vztahů a vysvětlili si zásady dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví. Poznávali jsme houby, odlétali jako vlaštovky do teplých
krajů nebo přilétali jako havrani na pole a louky. Poslední sluneční paprsky jsme si užívali
pohybem a radostí ze hry.
V říjnu nám počasí přálo, babí léto se vznášelo nad hlavami, sluníčko krásně hřálo. Zapotili jsme se u fotbalu, vyvolávané, třetího, u rybiček. Při větru jsme pouštěli pestrobarevné listí, které létalo jako dráčci v oblacích. Spadané listí jsme sbírali, lisovali, využívali
k otiskům a aranžmá. Poznávali jsme přírodniny a udělali si malou výstavku. Z odpadových
materiálů jsme vyráběli závodničky a auta. Ukázali jsme si kostru lidského těla a vyslechli
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nemálo zajímavých informací o její funkci. Halloween byl veselý i strašidelný a příjemně
jsme si ho užili. Již posedmé jsme se účastnili mezinárodního projektu „Záložka do knihy
spojuje školy“.
V listopadu nás provázely mlhy a plískanice, první mrazíky a sněhánky. S padajícím listím jsme si hráli venku pod stromy i ve škole a použili ho k tvoření dekorací. Naučili jsme
se orientovat v kalendáři, vysvětlili jsme si rozdíl mezi úrazem a nemocí, předváděli možná nebezpečí úrazu a ošetřili simulované drobné poranění. Den nevidomých jsme prožili
pohybem, kreslením, stavěním kostek a třeba i oblékáním se zavázanýma očima. Věřte, že
vše zvládnout bylo obtížné! Pochopili jsme, jaké překážky v běžném životě musí se svým
zdravotním postižením nevidomí překonávat.
Dlouhé čekání na Štědrý den jsme si v prosinci krátili četbou z knihy Josefa Lady České
Vánoce a prohlíželi jsme si ilustrace se zimní tématikou. Naši malí flétnisté hráli na zobcové
flétny a poslouchali jsme krásné vánoční koledy. Zkrášlili jsme školu hvězdičkami, andílky,
vločkami a zimními domečky. Holky ozdobily stromeček, kluci se raději věnovali sportu.
Všechnopárty byla zábavná show, ve které jsme předvedli, co umíme. Mile nás překvapila
návštěva sv. Mikuláše s nebeským doprovodem. Předvánoční posezení u stromečku proběhlo ve sváteční atmosféře se sladkým přípitkem a novými super hračkami.
Začátek ledna byl plný vyprávění, dojmů a zážitků z Vánoc. Povídali jsme si o vánoční
pohodě v rodině, připomněli si i jiné významné svátky a oslavy v rodinném kruhu. I když
letošní zima byla ke zvířatům i nám lidem laskavá, dotkli jsme se tématu zvířátek a jejich
života v zimě. Je příroda krutá? I o tom jsme si povídali, pouštěli videa s přírodními živly,
vysvětlili si různé přírodní úkazy. Radka Rozumbradka nabízela kvízy, doplňovačky, palindromy, rébusy a křížovky. Bavil nás projekt o lidském těle. Vítaným zpestřením lednových
aktivit byla sněhová nadílka. Navlékli jsme rukavice, narazili beranice. Vyrazili směle ven
za ledem a za sněhem.
Únor se již tradičně nesl v masopustním duchu. Vyřádili jsme se v masopustní parádě
a zasportovali v zimní olympiádě. Ohromila nás přehlídka vojenských nadšenců „Sedmá
rota“. Hráli jsme si na muzikanty, užívali si soutěží, her a tělocvičných chvilek. Četli jsme
na pokračování knihu Miloše Kratochvíla „Kouzláci“. Už známe rozdíl mezi zachránci a záchranáři a všechna důležitá tísňová čísla.
Tak pestrým životem žijeme ve školní družince a je nám v ní dobře.
Tamara Kalábová
Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás zveme k zápisu do prvního ročníku základní školy
ve středu 4. dubna, od 13.00 do 17.00, a k zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole ve čtvrtek 3. května od 15.00 do 16.30. Nezapomeňte vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na vás.
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PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY:
Prožili jsme
Vánoční nadělování hraček a pomůcek do školky.
Posezení u vánočního stromečku s dětmi a rodiči.
Návštěvu betléma pod skalou.
Hledání „adventních“ oken.
Dramatizaci tří králů.

Pohádky
V únoru jsme se pobavili s pohádkami pana Mikulky s názvem Skřítek Pořádníček.
Trošku jsme si zazpívali, zařádili a zacvičili.

Maškarní ples
Před maškarním plesem jsme si povídali o tradici masopustu, proč chodí maškary a jak se
lidé bavili dříve.
Maškarní ples si děti užívají. Děti rády vypráví o přípravě kostýmu, některé ovšem tají,
v čem se na plese objeví. Připravuje se výzdoba tříd, paní učitelky chystají tombolu, hry
a odměny.
Maškarní veselí si děti užívají od rána, kdy se v šatně převlékají do kostýmů. Po třídě se
procházejí princezny, víly, s auty si hrají zvířátka, ze stavebnic si staví pohádkové a filmové postavy. Je až s podivem, že děti dokáží trpělivě čekat na začátek maškarního plesu.
Po přesnídávce doladíme kostýmy a už se jdeme představit všem kamarádům. Tancujeme
a hrajeme si. Děti si mohly vyzkoušet slalomovou dráhu a zahrát si „židličkovou“ hru, která
je velice oblíbená.
Tombola přinesla dětem chvilku vzrušení a malý dárek na „doma“ a už jsme se připravovali na oběd. Myslím si, že si děti maškarní ples užily.

Káťa a Škubánek
Je vám název dalšího článku povědomý? Možná tyto postavičky znáte z Večerníčku a spojujete je s hlasem Jitky Molavcové. Děti z naší školky se na pohádku Káťa a Škubánek vypravily do Divadla Bolka Polívky. Divadlo hráli herci s maňásky. Představení bylo doplněno
veselými písničkami.

Výtvarná soutěž
Na začátku měsíce března děti malovaly obrázky do školního kola výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. V mladší kategorii se umístila na třetím místě Maruška Marková,
na druhém místě Anička Křížová. Obě holčičky jsou ze třídy Motýlků. Na první místo vy-
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brala porota obrázek Nikolky Skřivánkové ze třídy Sluníček. Ve starší kategorii se umístil
na třetím místě Hyneček Skřivánek, na druhém místě Kačenka Řežuchová a na první místo
dosáhl Ondrášek Kratochvíl. Všem dětem, které se soutěže zúčastnily, gratulujeme.

Edukativně–stimulativní skupiny
Dvakrát do měsíce se scházely nejstarší děti společně s rodiči na vzdělávacích skupinách.
Děti plnily úkoly v matematice, grafomotorice, zrakovém a sluchovém vnímání. Rodiče
mohli pozorovat, jak se dítě chová v kolektivu, jaká jsou jeho slabá místa, na čem je před
vstupem do školy nutné zapracovat. Po ukončení desáté skupiny paní učitelky dětem předaly diplomy.
Držíme palce, ať to ve škole dobře „šlape“.

Den otevřených dveří
Rodiče, kteří navštívili děti v mateřské škole, se zúčastnili dopoledního programu ve třídách.
Někteří se zapojili a pomáhali dětem radou při vzdělávání. Rodiče si mohli prohlédnout
fotoalba a zavzpomínat na dobu, kdy do školky vodili své starší děti. Bylo pěkné, že jste si,
milí rodiče, udělali na „Den otevřených dveří“ čas. Děkujeme všem za návštěvu.

Co připravujeme
Vystoupení Maňáskového divadla Šikulka.
19. 3. Jarní výtvarnou dílnu.
20. 3. První jarní den s vynášením Morany.
22. 3. Návštěvu knihovny.
23. 3. Noc s Andersenem.
Velikonoce ve školce.
9. 4. Návštěvu Hvězdárny a planetária v Brně.
Jana Vlčková
Milé děti, vážení rodiče a přátelé,
přejeme vám krásné jaro a příjemné prožití Velikonoc.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy
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Starší přípravka na turnaji v Křenovicích
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Představení Tři veteráni

Smrtná neděle

Představení Tři veteráni

březen 2018

ŘEŠÍTE VOLBU NEBO ZMĚNU POVOLÁNÍ?
V CENTRU VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM ZDARMA PORADÍ
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet
také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde
a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může
být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě.
Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.

Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude
vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství
v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy
i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí
domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně,
Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj
také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby
vedoucí centra Hana Rozprýmová.

Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky (5. část)
Jak píše papež ve svém dokumentu Amoris Laetitia, manželství je obrazem Božím. Manželství je pro nás ikonou Boží lásky. Vždyť Bůh sám je společenství tří osob, které od věčnosti až na věky žijí v dokonalé jednotě. Proto i manželé jsou povoláni k tomu, aby celý svůj
život žili všechno společně. V manželství je třeba pečovat o radost z lásky. Té lásky, která
zakouší posvátnost druhé osoby bez pudové nutnosti ji vlastnit. V konzumní společnosti
se oslabuje estetické cítění, a tím mizí radost. Všechno existuje jen k tomu, aby se kupovalo,
vlastnilo a spotřebovávalo: také lidská osoba. Něha je ale projev té lásky, která osvobozuje
od sobecké touhy po sobeckém vlastnění. Také pohled, který vyjadřuje ocenění, je nesmírně důležitý! Mnoho zranění a krizí vzniká v okamžiku, kdy se na sebe přestaneme dívat.
Papež také píše o důležitosti manželského svazku. Uzavření manželství je způsob vyjádření toho, že člověk skutečně opustil rodné hnízdo, aby spřádal jiné pevné svazky a přijal
novou odpovědnost k jiné osobě. To je mnohem hodnotnější než pouhé spontánní partnerství za účelem vzájemného užitku, což by bylo nezdravou „privatizací manželství“. Manželství má trvalý charakter, je přínosem do společnosti a jeho trvání je nezávislé na momentální třeba i obtížné situaci… Tím pomůže překonat i ty nejtěžší krize!
V rodině je nezbytné používat tři slova: DOVOL, DĚKUJI a ODPUSŤ. Vhodná slova, řečená
ve správnou chvíli, chrání a živí lásku každý den. Manželská láska je povolána ke každodennímu růstu a zrání! Různé fantazie o idylické a dokonalé lásce jsou neužitečné, protože postrádají podněty k růstu. Neexistují dokonalé rodiny, které nám představuje klamná
a konzumní reklama. V nich neubíhají roky, neexistují nemoci, bolest, smrt… Konzumní
reklama předvádí iluzi, která nemá nic společného se skutečností, s níž se musejí denně
setkávat otcové a matky rodin. Mnohem zdravější je realisticky přijmout omezení, výzvy
a nedokonalosti a popřát sluchu volání ke společnému růstu, ke zrání v lásce a k pěstování
pevného spojení, ať se děje cokoliv!
Součástí manželství je také DIALOG. Ten vyžaduje dlouhý a náročný proces učení se.
Udělat si na sebe dostatečný čas, dokud druhý nevyjádří všecko, co potřeboval sdělit. To
vyžaduje ovládat se a nezačít mluvit dřív, než je vhodné. Umění skutečně naslouchat je
v manželství tak potřebné a nezbytné! Častokrát jeden z manželů nepotřebuje nějaké řešení svých problémů, ale jen chce, aby se mu naslouchalo. Jak často slýcháme tyto nářky:
„Neposlouchá mě. Když už se zdá, že ano, myslí ve skutečnosti na něco jiného.“ Nejde o to
vždy prosadit svůj názor, ale hledat společně řešení, které bude třeba úplně jiné, ale společné a oběma přijaté.
Papež ve čtvrté kapitole píše také o vášnivé lásce a o světě emocí. Člověk se nemůže
rozhodovat jen na základě emocí, ale musí je respektovat. Myslet si, že jsme dobří jen proto, že „něco cítíme“, je obrovský klam. Vášnivé nadšení pro druhého bez rozumového zakotvení může být maskovaná sebestřednost. Výchova emotivity a instinktů je proto nezbytná
a za tím účelem je někdy důležité ukládat si omezení.
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Poslední část čtvrté kapitoly je věnována tématu o erotickém rozměru lásky, ale také
o násilí a manipulaci. Samotný závěr kapitoly se pak věnuje tématice zachování panenství
a celibátu pro Boží království.
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OTCE PAVLA LACINY
10. března 2018 praskala Orlovna ve švech! Velmi početná pozořická farní rodina slavila
40-té narozeniny otce Pavla Laciny. Do předlouhého zástupu gratulantů se přidává i obec
Viničné Šumice a do příští čtyřicítky přeje našemu duchovnímu správci mnoho sil, trpělivosti a Boží požehnání pro další kněžskou službu!
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OSMIČKOVÁ VÝROČÍ
Očekávaný Rok republiky je tady. „Osmičkovost“ českých dějin, dnes již pověstná, jej však
ještě povyšuje. Vznik samostatného státu 1918 bude letošním nejvýznamnějším výročím,
ale i události v letech 1938, 1948 či 1968 a rozdělení Československa v roce 1992 (dnes
25 let vzniku České republiky) patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie.
Na osmičková jubilea se připravuje mnoho oslavných a vzpomínkových akcí.

Středověká a raně novověká výročí
1108
1158
1248
1278
1348

1378
1448

1518
1608
1618

1628

vyvražděni Vršovci
Český kníže Vladislav II. získal v Řezně dědičný královský titul
král Václav I. potlačil odpor vlastní šlechty v bitvě u Mostu
Přemysl Otakar II. padl 26. srpna v bitvě na Moravském poli
Král a císař Karel IV. založil Nové Město pražské a 7. dubna nejstarší univerzitu někdejšího evropského Záalpí (tj. území na východ od Rýna a na sever od Alp), první
českou univerzitu, Univerzitu Karlovu. Začala stavba Karlštejna
zemřel král a císař Karel IV.
zemský správce Jiří z Poděbrad dobyl Prahu, 1458 byl korunován na krále a 1468
zahájil proti němu tažení uherský král Matyáš. Poděbradův úspěch byl prvním krokem ke vzniku v Evropě ojedinělého státu náboženské tolerance a rozmachu staročeské národnosti
vydána první samostatná mapa Čech
uzavřel Rudolf II. s bratrem Matyášem smlouvu, kde mu podstoupil vládu nad
Uhrami, Moravou a Rakousy
stavovské povstání – 23. května se odehrála třetí pražská defenestrace. Začal konflikt světové války známý jako třicetiletá válka, na jehož začátku byla česká válka
(1618-20). Skončila roku 1648 podepsáním vestfálského míru. Tragická událost
v zemi Koruny české znamenala, že byl úbytek obyvatelstva 60–70 % a tím i zpustlé
usedlosti a domy
J. A. Komenský opustil české země a odešel do exilu, 1648 se stal posledním biskupem Jednoty bratrské

Předříjnová výročí
1768
1798
1818
1818

28

trestní zákoník Marie Terezie
narodil se autor proslulých Dějin národu českého v Čechách a v Moravě, historik,
filozof a prognostik František Palacký
„objev“ Rukopisu zelenohorského z dílny Václava Hanky, založeno v Praze Národní
muzeum a v Brně Moravské muzeum
narodil se František Ladislav Rieger, jeden z řečníků revolučního kroměřížského
sněmu, vůdčí osobnost české politiky a protagonista i duchovního ruchu, jak na-
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1848

1868
1878

značuje první česká encyklopedie, jedenáctisvazkový Riegrův slovník naučný
revoluční rok, v celé Evropě docházelo k vlně povstání. V českých zemích bylo pražské červnové povstání, dělnické stávky a nepokoje, zrušena robota a poddanství,
zanikla patrimoniální správa, kterou nahradilo okresní zřízení. Vysoko zazářila hvězda Karla Havlíčka Borovského, nový panovník František Josef I. V kroměřížském
zámku na přelomu let 1848-49 vznikla první demokratická ústava na našem území
konaly se tábory lidu, přijata Česká deklarace, položení základního kamene Národního divadla
ve výroční den založení Univerzity Karlovy vznikla nejstarší strana českého a československého socialistického dělnického hnutí – dnešní Česká strana sociálně demokratická

Moderní osmičková výročí
1918

1928
1938
1948
1968

1968
1978
1998

konec I. svět. války
28. října vznik samostatné Československé republiky (je klíčovým výročím roku –
sto let republiky)
V prostorách smíchovského Národního domu se sešel ustavující sjezd československé sociálně demokratické internacionály
Mnichovská konference
únor – komunistický převrat, přijata Ústava 9. května, církve postaveny pod dozor
komunistické moci. Zastaven vzestupný vývoj Československa
reformní snahy „pražského jara“, symbolem se stal slovenský komunista a sociální demokrat v jedné osobě, Alexander Dubček. Obsazení ČSSR vojsky Varšavské
smlouvy
vznik samostatného Pionýra
první československý občan Vladimír Remek ve vesmíru
XVIII. Zimní olympijské hry v Naganu a zisk zlaté medaile v ledním hokeji

A která výročí se týkají přímo jen naší obce
1848
1908
1918
1938
1948

1948

zrušena robota a poddanství, přestaly se užívat názvy purkmistr a rychtář, byli voleni starosta, radní a členové obecního zastupitelstva
škola rozšířena na trojtřídní
skončila I. světová válka, ve které padlo 39 občanů z Viničných Šumic a vznikl společný stát Čechů a Slováků
v obci se rozšířila slintavka a kulhavka
znárodněna autodoprava a sjednocena tělovýchova
Akční výbor NF provedl přestavbu MNV a 8 členů odvolal /zástupce strany lidové
a národně socialistické/ a nahradil je novými členy
zakoupen v obci první traktor
pokračování na následující straně
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1958

1968
1978

opraveno kino
začala přestavba školy a rekonstrukce veřejného osvětlení
přestavěna a rozšířena budova sokolovny, která o dva roky později vyhořela
opraven skupinový vodovod a vybudovány kanalizační šachty
dokončena stavba zdejšího kravína
MLK propůjčen titul Vzorná lidová knihovna
sestavil Pavel Vrba

POMNÍKY TGM
Je březen, měsíc, kdy se narodil náš první prezident a tvůrce svobodného státu. Jeho pomníky jsou rozsety po vlastech českých, moravských, ale i v daleké cizině. Tam ovšem nepodléhají politickým změnám ve státě a trvale připomínají jméno člověka, jehož anglický
spisovatel G. B. Shaw označil jako jediného možného kandidáta na eventuelní titul prezidenta Evropy.
Vůbec první Masarykův pomník na světě postavila hned v roce 1919 malá obec Loučky na rozmezí Hané a litovelského regionu. Jeho autorem byl Josef Hemzal z Konin. V roce
1939 byl rozebrán a ukryt v obecní studni. V červenci 1945 byla busta vyzdvižena ze studny
a znovu slavnostně instalována.
Pomník v Karviné byl odhalen 28. října 1928 při příležitosti desátého výročí vzniku republiky. Za druhé světové války byl zničen a zbyl z něj pouze podstavec. V roce 1947 byl
obnoven a v roce 1948 znovu odstraněn. Od roku 1990 stojí v celé své kráse na Masarykově náměstí.
Pomníky na severu Čech ve Sloupu a Krompachu byly odhaleny pravděpodobně jako
vůbec poslední u nás – v roce 1948. Následně byly odstraněny a 65 let byly na místě obou
pomníků pouze jejich podstavce a místa pomalu zarůstala. Busty se ztratily – a nenašly.
Teprve v roce 2016 došlo k obnově pomníků.
Česká menšina v Šumperku poměrně dlouho usilovala o pojmenování části města Masarykovým jménem. V roce 1930 bylo pojmenováno Masarykovo náměstí a v roce 1931 byl
nový pomník, dílo akademického sochaře Fabiánka z Brna, slavnostně odhalen, což vzbudilo obrovský hněv místních Němců. Pomník tvořila velká kamenná mísa s podstavcem
a bustou. V roce 1938 byl pomník Němci zhanoben, obličej sochy rozbit a na podstavec
byl namalován hákový kříž. Novou sochu vytvořil sochař a malíř Jiří Jílek a v roce 1990 byl
pomník odhalen.
V Praze byl památník prvnímu prezidentu republiky a zakladateli státu odhalen 7. března 2000, při přiležitosti 150. výročí Masarykova narození. Socha stojí na Hradčanském náměstí v blízkosti vchodu na první hradní nádvoří. Autory sochy jsou Josef Vajce a Jan Bartoš
podle původního návrhu sochaře Otakara Španiela z roku 1931. Původní Španielův návrh
je umístěn v Pantheonu Národního muzea v Praze.
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Pomník v Čejkovicích, kde Masarykovi
bydleli v letech 1856–1862, stojí nedaleko domku, kde Masarykovi žili a v němž je
v něm malá pamětní síň.
Jezdecký a naprosto netradiční pomník
v Lánech byl odhalen při 160. výročí Masarykova narození, 6. března 2010. Autorem
sochy je Petr Novák z Jaroměře, autorem
podstavce architekt Miroslav Čejka. Není to
obvyklá jezdecká socha. Je to pomník filozofa na koni, filozofa, který právě přemýšlí
a nechá svého koně dělat, co sám chce –
pást se!

Evropa
Na Slovensku jsou nejznámější pomníky
v Topolčiankách, Košicích a v Bratislavě.
Do Topolčianek jezdila Masarykova rodina ráda. Málokdo ví, že právě zde vznikly populární „Hovory s TGM“ stálého hosta
Karla Čapka. V zámeckém parku připomíná
Masaryka Gutfreundova socha a některé
místnosti, ve kterých Masarykovi bydleli
a které byly uvedeny do původního stavu,
bývají otevřeny pro veřejnost.
Pomník TGM na Hradčanském
V Košicích je památník tvořen dvěma
náměstí v Praze
pylony s bustami Milana Rastislava Štefánika a Tomáše Garrigue Masaryka. Oba pylony spojil pražský akademický sochař Vajce.
V Bratislavě má pomník delší a daleko dramatičtější historii. Původní návrh je dílem
známého sochaře Ladislava Šalouna. Socha původně stávala v hale Zemské banky, pak se
ocitla v kotelně a nakonec v depozitáři hlavního města Bratislavy. 28. října 2010 byla umístěna na Vajanského nábřeží na místo původního pomníku československé státnosti.
V Užhorodu – původní Podkarpatská Rus, součást republiky, která byla po 2. světové
válce připojena k Sovětskému svazu, tedy k Ukrajině – se u památníku TGM každoročně
scházejí krajané a pamětníci při příležitosti státního svátku republiky. Pomník byl odhalen
28. března 2002.
Lvov na Ukrajině – jedna z ulic nese Masarykovo jméno. U Masarykovy busty se každoročně setkávají členové nejstarší České besedy ve Lvově (je jí víc než 150 let).
Nizozemský Rotterdam – netradiční památník, jehož tvůrcem je sochař Hans Citroen,
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byl odhalen v roce 2015 na nábřeží Geldersekade. Masaryk měl k tomuto krásnému městu
zvláštní vztah. V říjnu 1914 se tu totiž tajně sešel s britským historikem a publicistou Robertem Seton-Watsonem a seznámil ho se svou vizí nového uspořádání Evropy po válce. Oba
muži zde navázali celoživotní přátelství a Seton-Watson už navždy zůstal velkým příznivcem Československa.
Další památníky v Evropě najdete ve Vídni, v Londýně v ulici Platts Lane, kde Masaryk
za války bydlel, v Paříži v Gournay sur Marne, v atriu filozofické fakulty univerzity v Petrohradě, ve Rjece a Sarajevu.

Za mořem
Ta první socha stojí od roku 1955 v areálu univerzity v Chicagu, kde Masaryk učil. Je to jezdecká socha a představuje bájného blanického rytíře. Prezidenta připomíná jen pamětní
deska na podstavci.
Masarykova socha ve Washingtonu pochází z roku 2002 – tehdy byla instalována
na prestižním místě na avenue Massachusetts, za ohromného zájmu našich krajanů. Socha
je dílem Vincence Makovského a v podstatě pochází z roku 1937, ale odlita z bronzu byla
teprve v roce 1968. Vzhledem k dobové situaci nedošlo k jejímu vztyčení v Československu, ale až v roce 2002 v hlavním městě USA. Bronzový Masaryk drží v ruce svitek papíru,
zřejmě Washingtonskou deklaraci.
V Ciudad de Mexico mají Masarykovu třídu a na ní stojí stejný pomník, jaký můžete vidět na Hradčanech před Hradem.
Většina Masarykových soch má vysokou uměleckou úroveň – autory jsou naši prestižní
umělci: Vincenc Makovský, Ladislav Šaloun, Josef Mařatka, František Bílek, Karel Dvořák,
Jan Obrovský, Otakar Španiel, Bohumil Kafka a další.
Ani zdaleka to nejsou všechny památníky zakladatele našeho státu – filozofa a humanisty.
Byly vybudovány z lásky a úcty k velkému člověku, na kterého můžeme být právem hrdi.
Zdena Puklová

JAK TO, ŽE SE PŘI VYSLOVENÍ JEHO JMÉNA HNED
USMÍVÁME?
Jan Werich – jeden z nejmilovanějších českých umělců. Herec, písničkář, spisovatel a především bojovník proti hlouposti vždy a všude!
Narodil se 6. února 1905 v Praze. Rodiče se rozvedli, Jan byl svěřen do péče otci. S matkou žil pouze v době, kdy byl otec za války na frontě. Studoval na Masarykově gymnasiu
v Křemencově ulici v Praze, kde se také seznámil se svým životním partnerem Jiřím Voskovcem. Pokračoval pak ve studiu práv na Karlově univerzitě. V roce 1929 se oženil se Zdeňkou
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Houskovou, švadlenou a divadelní návrhářkou, měli spolu jedinou dceru Janu, pozdější
herečku.
S Jiřím Voskovcem vytvořil nerozlučnou dvojici a v roce 1926 založili Osvobozené divadlo, které vešlo do dějin české kultury. V Osvobozeném divadle pak pokračovali až do roku
1935, kdy byli „za urážku cizí hlavy státu“ zakázáni a pokračovali pak další dva roky v Rokoku jako Spoutané divadlo. Osvobozené divadlo pak bylo v roce 1937 obnoveno a o rok
později vlivem politické situace znovu uzavřeno. Werich s Voskovcem, muzikantem Jaroslavem Ježkem a celou rodinou pak emigrovali do USA.
Ve Spojených státech pokračovali ve své činnosti především v početné české komunitě.
Maximálně se angažovali v protinacistických pořadech a pravidelně je bylo možno slyšet
v pořadech Hlasu Ameriky, které byly česky vysílány i do Evropy. Když se po válce vraceli
domů, chyběl v jejich trojici Jaroslav Ježek, který v Americe zemřel. Doma úspěšně rozjeli
populární Divadlo V+W, ovšem brzy museli na politickou satiru zapomenout. Jiří Voskovec
pak v roce 1948 emigroval zpět do Států.
Jan Werich zůstal v Praze, kde hrál a snažil se pokračovat. Byl ředitelem Divadla ABC, pak
vzkřísil Divadlo Voskovce a Wericha – Jiřího Voskovce v něm nahradil Miroslav Horníček.
Slavné a nezapomenutelné zůstaly tzv. „forbíny“, rozhovory na předscéně. V roce 1963 byl
jmenován národním umělcem. Jiřímu Suchému si ovšem postěžoval: „No, jsem národním
umělcem, ale oni mne nenechají to národní umělectví provozovat!“
Podepsal petici „Dva tisíce slov“, to stačilo k tomu, aby v době tzv. normalizace měl zákaz
vystupovat a hrát. V roce 1977 se zúčastnil schůze angažovaných umělců vedené Jiřinou
Švorcovou a údajně tam podepsal tzv. „antichartu“, což mu vyčítala další část národa a především krajané v cizině. Sám se pak hájil tím, že na schůzi šel pouze proto, aby mu nebylo
v poslední chvíli zabráněno vycestovat za Jiřím Voskovcem. Podepsal sice prezenční listinu,
ale ne antichartu. Fakt je, že právě naši krajané v emigraci, kteří často vůbec neznali poměry doma, mu to neustále vyčítali a vůbec nebrali na vědomí, že nesměl hrát a vystupovat.
Jan Werich žil od roku 1945 do roku 1980 ve své vile na Kampě. Stal se živoucí legendou
a snad nejmilovanějším protagonistou současné české kultury. Lidé mu věřili! Zemřel 31.
října 1980. Byl to život člověka, který rozdával radost, optimismus a vůli bránit se zlu, který
rozdával své člověčenství – za což byl národem milován.
Jmenovat jeho role – ať už ve spolupráci s Jiřím Voskovcem nebo Miroslavem Horníčkem, role filmové a televizní, literární práce, písničky – to by bylo nošením dříví do lesa. Zajímavější bude připomenout některé z jeho nezapomenutelných moudrostí pronášených
s neuvěřitelným humorem a hlubokou pravdivostí. Často používal i ostřejších výrazů, ale
nikdy nebyl vulgární. Člověk se musel usmát, ale cítil pravdivost jeho slov a věřil mu, že
„svět patří nám“ – tedy lidem!
„Proti hlouposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“
„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se
vyhýbá, na toho vemte bič a hůl. To není člověk, to je vůl!“
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„Jestliže se člověk hádá s blbcem dvě minuty, tak už se hádají dva blbci!“
„Mějte dobrou náladu! Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik
lidí kolem, že stojí za to si ji užít!“
„Život vždy stál a stojí a bude stát za to, aby byl dožit. Ono se s ním popravdě ani nic
víc dělat nedá!“
Zdena Puklová

VÝSTAVA PANENEK V KNIHOVNĚ
Srdečné pozvání do obecní knihovny ve Viničných
Šumicích kde stojí za zhlédnutí mini výstavka panenek pod názvem „Dámy minulých epoch“.
Vzorem pro panenky jsou slavné postavy, které jsou oblečeny v luxusních, nádherně provedených šatech.
Ke každé panence patří časopis, který popisuje příslušnou dobu jak ve výrobě panenek
od tvůrců z celého světa, tak i v oblečení a módních doplňcích.
Výstavku si můžete prohlédnout vždy v úterý
a v pátek od 15,00 do 19,00 hodin.

CO, KDY, KDE…
4. dubna

Zápis do prvního ročníku
základní školy

14. dubna Sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu –
sobota od 8.00 do 14.00 hod
v serpentinách
3. května

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

8. května

Hasičská soutěž Šumická TreFa
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12. května Soutěž Východní konference
v nohejbalu
25. května Pohádkový les
13. června Školní akademie
22. června Dětské sportovní odpoledne
s poutí
24. června Poutní mše pod lipami

březen 2018

HRKÁNÍ
Blíží se doba velikonoční, zveme všechny děti k hrkání a to od 29. 3. 2018 do 31. 3. 2018.
Začínáme na Zelený čtvrtek večer, po obřadech v kostele. Přestávají zvonit zvony a to je
ten správný čas oprášit řehtačky a hrkače. Na večerní a ranní hrkání doporučuji dětem reflexní vesty.
Končíme na Bílou sobotu v 18 hodin. Na Velikonoční neděli již opět zvoní naše zvonička.

Rozpis hrkání – SRAZ U ZVONIČKY:
ČTVRTEK 29. 3.
večer po obřadech
PÁTEK 30. 3.
7,00 hod. | 12,00 hod. | 15,00 hod. | 18,00 hod.
SOBOTA 31. 3.
7,00 hod. | 12,00 hod. | 18,00 hod.
Těší se na Vás ŠUMICKÉ děti a mládež :-)
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FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Po celé zimní období trénovali fotbalisté mladších žáků a starší a mladší přípravky dvakrát v týdnu v sále šumické sokolovny. K tomu se mladší žáci účastnili zimního halového turnaje
v Brně na Tuláčkově. Od listopadu do března odehráli čtyři
kola s pěti výhrami, jednou remízou a pěti prohrami.
Starší přípravka se účastnila v lednu dvou halových turnajů. Prvního v Křenovicích, kde s dvěma výhrami obsadila
čtvrté místo ze sedmi. V Brně na Tuláčkově jednou remizovala
a dvakrát prohrála.
Do jarních soutěží nastoupí sdružená mužstva obcí Pozořice a Viničné Šumice v kategoriích starších a mladších žáků. Starší žáci trénují a hrají svá domácí utkání v Pozořicích,
mladší pak ve Viničných Šumicích. Mladší žáci hrají na polovině fotbalového hřiště v počtu
8 hráčů. Náš oddíl má v ročníku 2005 jednoho hráče a v ročníku 2006 šest hráčů. Spojení
dvou oddílů si vynutil malý počet hráčů v obou obcích. I tak musí občas nastoupit k utkání
mladších žáků hráči starší přípravky.
Pro jarní období má starší přípravka na soupisce v ročníku 2007 a 2008 po šesti hráčích.
V této věkové kategorii hraje na hřišti šest hráčů. Mladší přípravka hraje v počtu pěti hráčů.
Zde je v ročníku 2009 pět hráčů a v ročníku 2010 čtyři hráči. Do jarních utkání je přihlášeno i uskupení nejmladší přípravky. Hraje pět hráčů narozených v ročníku 2011 a mladších.
V tomto věku je v evidenci osm hráčů. Z výše uvedeného je zřejmé, že je hráčů ve všech
kategoriích malý počet. Například nejmladší přípravka co do počtu hráčů je na hraně hratelnosti. Byla přihlášena, neboť dětí, které mají zájem se hýbat, je čím dál méně. A i dnešní
málo může být pro budoucnost
hodně.
Mladší žáci a přípravky začínají jarní kolo třetí dubnový
víkend a končí o prvním červnovém víkendu. Na to navazuje
dvoutýdenní turnajové období. Na 9. 6. je plánovaný turnaj
starších a mladších přípravek
ve Viničných Šumicích. Dále se
předpokládá účast na turnaji
starší a mladší přípravky v Pozořicích 16. 6., mladších žáků
a mladší přípravky v Ochozu
17. 6. a mladších žáků v Rakvicích 16. 6.
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Nejmladší přípravka bude hrát pět mini turnajů jednou za čtrnáct dní. Na jednom hřišti
se setkají čtyři mužstva a budou hrát systémem každý s každým. Hrací plocha je 16x15m
a hrací doba 2x15min. Mužstvo tvoří pět hráčů. Jeden turnaj bude i ve Viničných Šumicích.
Bude se hrát na dvou hřištích současně.
Pokud nebude možné hrát na trávě, trénuje se v sokolovně. Všechna mužstva nabízí
možnost novým zájemcům se zapojit. Zájemci od ročníku 2006 až 2013 jsou vítáni. Bližší
informace o fotbale mládeže ve Viničných Šumicích na adrese „fotbal.posukov@seznam.cz“.
Mojmír Ryška

ROZPIS DOMÁCÍCH UTKÁNÍ ODDÍLU KOPANÉ – JARO 2018
Utkání budou hraná na hřišti ve Viničných Šumicích u sokolovny. Za datem je uveden začátek utkání, mužstvo. M – muži, MŽ – mladší žáci, SP – starší přípravka, MP – mladší přípravka, NP – nejmladší přípravka. Utkání 2. a 3. 5. jsou v jednání a v době uzávěrky nebyly
druhou stranou potvrzeny.
den
1. 4.

hod

mužstvo

utkání Viničné
Šumice versus

hod

mužstvo

utkání Viničné
Šumice versus

10,30

M

Kupařovice

–

–

–

21. 4.

9,00

MP

Ochoz

11,00

SP

Ochoz

22. 4.

10,30

M

Horákov

13,00

MŽ

Hrušovany

2. 5.

17,30

SP

Židlochovice

17,30

MP

Újezd

17,30

MP

3. 5.

17,30

SP

Blažovice

8. 5.

9,00

MŽ

Horákov

–

13. 5.

10,00

NP

Ivančice, Těšany,
Želešice – každý
s každým

–

19. 5.

9,00

MP

Těšany

11,00

SP

Těšany

Blažovice

20. 5.

10,30

M

Rajhradice B

13,00

MŽ

Blažovice

26. 5.

9,00

MP

Žabčice

11,00

SP

Žabčice

27. 5.

13,00

MŽ

Podolí

–

3. 6.

10,30

M

Rajhrad B

–

9. 6.

10,00

MP

pohárový turnaj

13,00

SP

pohárový turnaj

Hráči děkují divákům za podporu a zájem o fotbal na naší obci.
Mojmír Ryška
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BUDOUCNOST PRAMENÍ Z PŘÍTOMNOSTI
Pokud se v nějakém společenství nic neděje, je tuto situace možné lakonicky hodnotit
i rčením „tady chcípl pes“. V současné době není na obci příliš mnoho sportovních podnětů
pro děti a mládež. Tělesná výchova ve škole se především díky legislativě dostala do nelichotivého postavení. Jsou odbourávány veškeré činnosti, jež by mohly být zdrojem zvýšené míry rizikovosti. Na situaci nepřidá ani absence tělocvičny v areálu školy.
Postavit bariéru proti pohybové negramotnosti a obezitě na obci tak zůstává na spolcích. Děti mají možnost se sportovně vyžít u hasičů, kde je přidanou hodnotou i práce
s technikou. Nebo se věnovat celoročnímu pravidelnému cvičení v Sokole. Za nepříznivého počasí v sokolovně a jinak venku. Cvičení v Sokole nabízí podstatně širší paletu činností
než škola. Cvičí se nejen prostná, ale i na nářadí. Hrají se hry, které nejsou ve školních osnovách. V oddíle kopané mohou hrát nejen hoši, ale i dívky. Pestrost jak a kde sportovat
na obci je přehledná. Jenže i to minimum je opomíjeno.
V oddíle kopané se permanentně zápasí s malým počtem hráčů. Výsledkem toho je například absence dorosteneckého mužstva. To skončilo po ročníku 2008-2009 a zatím není
naděje na jeho oživení. Nad žáky se stahují mraky nejistoty. Důsledkem toho v nedaleké
budoucnosti může být i celkový kolaps oddílu kopané. O cvičení předškoláků a školáků
prvního stupně je obdobně malý zájem. Cvičenek a cvičenců, kteří dochází pravidelně, je
jako šafránu. Přitom z reakcí účastníků je zřejmé, že jim pohyb svědčí. Takto malé zájmy
oslabují chuť těch, kteří se snaží dětem něco nabídnout.
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Sport není jenom o zátěži těla. Zvýšit jeho odolnost a výkonnost. Je to i o tom, že se děti
učí a zdokonalují ve schopnostech komunikace s okolím. Chápat důležitost pravidel pro
úspěch svůj i úspěch skupiny, s kterou sdílím společný zájem. Naučit se přijmout prohru
i výhru a poučit se z nich. Přitom nezastupitelnou úlohu v probuzení zájmu o pohyb a jeho
udržení mají rodiče.
Na straně provozovatele sportovních aktivit je prostor pro zlepšení práce s mládeží.
Ta v současnosti visí na méně jak minimálním počtu lidí. A i s těmi ne vždy ladí názory
na potřeby dětí. Nedostatečný zájem lidí v produktivním věku se podílet na spolkovém životě vede k tomu, že o věcech současných a budoucích rozhodují ti, kteří často nedoceňují
současné standardy v oblasti sportování dětí a mládeže. Pokud nedojde ke změnám, a to
významným, není daleko doba, kdy se o Sokole na obci může říkat, ve vztahu k pravidelné
a celoroční práci s mládeží, tady chcípl pes.
Mojmír Ryška

ČINNOST SDH VINIČNÉ ŠUMICE
Výroční valná hromada SDH Viničné Šumice se konala v neděli 21. 1. 2018 na hasičské zbrojnici. Jako obvykle se jí kromě většiny členů SDH zúčastnili také zástupci TJ Sokol Viničné
Šumice a Českého zahrádkářského svazu Viničné Šumice. Kromě obvyklých a formálních
jednání o aktivitách sboru v uplynulém roce a plánu na rok následující bylo touto valnou
hromadou schváleno usnesení, kterým SDH Viničné Šumice nabízí obci Viničné Šumice finanční příspěvek ve výši 150 tisíc korun na spolufinancování nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Jsou to téměř veškeré úspory SDH a dáváme
je k dispozici, jelikož se chceme aktivně podílet na požární ochraně v obci. Tu zajišťujeme
především osobním nasazením našich členů při zásazích a nyní máme příležitost se podílet
i na materiálním zajištění a připadá nám to jako smysluplné využití našich prostředků, které jsou mimo jiné naspořeny i z příspěvků občanů za roky ostatkových průvodů a dalších
dobrovolných příspěvků na naši činnost.
V nejbližších měsících se chystáme uspořádat následující akce, na které vás již nyní
zveme a prosíme o jejich podporu:
8. 5. 2018

Soutěž jednotlivců v simulaci zásahové činnosti Šumická TreFa –
na hřišti u Sokolovny

16. 5. 2018 Celonárodní sbírka Český den proti rakovině
24. 6. 2018 Mše sv. Pod lipami a den otevřených dveří na hasičské zbrojnici
Jménem SDH Viničné Šumice
Ing. Karel Kříž, starosta
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CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Členové skautského střediska Pozořice se spolu s dalšími skauty a skautkami z Brna a okolí
a řadou dalších národních delegací skautů zúčastnili v sobotu 16. prosince slavnostního
převzetí Betlémského světla ve Vídni. Následně ho členové střediska předali zájemcům
v Pozořicích a dalších okolních obcích a v brněnské betlémské tramvaji.
V předvánočním období se v oddílech uskutečnily vánoční besídky a po Novém roce se
řada našich členů zapojila do skupin tříkrálových koledníků.
Několik informací o výpravě do Vídně pro Betlémské světlo a zimní výpravě do Jeseníků
přinášejí následující řádky.
Aleš Mikula, vedoucí skautského střediska

Výprava pro Betlémské světlo
16. prosince 2017 vyrazili skauti a skautky
pro Betlémské světlo.
Sešli jsme se v Pozořicích, odkud jsme autobusem odcestovali do Vídně. Před převzetím světla jsme navštívili vánoční trhy a prohlédli si blízké vídeňské památky. V kostele
sv. Františka z Assisi na Mexikoplatz pak probíhal slavnostní ceremoniál, na který přijeli
skauti a skautky z celé Evropy. Skautští zástupci států převzali do svých luceren světlo,
které potom předávali ostatním zúčastněným skautským skupinám.
Večer jsme se zdárně vrátili domů a druhý
den jsme Betlémské světlo přinesli v obětním průvodu při obou mších v pozořickém
kostele.
Mariana Kročová

Výprava do Hraběšic
Tato výprava byla určena pro skauty a starší vlčata.
Když jsme přijeli na severní Moravu, byl už večer, navíc byl všude kolem čerstvě napadený sníh. Proto jsme v cíli u fary všichni museli vyskákat z aut a pomáhat tlačit. Naše svaly
využili i ministranti z Polska ubytovaní na faře před námi, kteří měli kromě auta i dvě dodávky. Po tomto vskutku mezinárodním setkání již nic nebránilo zaparkovat a nastěhovat
se. Po večeři jsme si ještě zahráli několik her a zazpívali si při kytaře.
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V sobotu nás čekal celodenní výlet. V plánu bylo navštívit československé opevnění
za Starým Městem. Protože před druhou světovou válkou tudy vedla hranice s nacistickým
Německem, stálo tu velké množství různých prvků tehdejšího opevnění. Pokud mezi bunkry nevyrostly dodnes žádné stromy, šlo leckdy vidět z jedné pevnosti na druhou. Palebné
vějíře se důmyslně překrývají. Šlo o jeden z nejvyspělejších obranných projektů té doby.
Naší výpravě se dokonce podařilo potkat se s majitelem jednoho z bunkrů, který nám jeho
vnitřek rád ukázal a svým poutavým vyprávěním dokázal zaujmout vedoucí, skauty i vlčata. Díky napadenému sněhu byla výprava vlastně jednou velkou koulovací záležitostí.
A když se dalo navíc vylézt na vršek některého z bunkrů, nastala pro ty dole nepříjemná
situace.
Aby nám před nedělním odjezdem pořádně vyhládlo, vydali jsme se pokořit nedaleký
Kamenný vrch, na kterém stojí dřevěná rozhledna. Cesta nebyla ani tak dlouhá jako spíš
pořádně prudká. Tady přišla vhod řádná fyzická kondice. Zpátky jsme zkusili sejít kopec
po druhé straně. Tam se ale i vedoucí bořili až po kolena a všichni se už těšili, jak si usuší
oblečení, a na teplý oběd.
Marek Šmerda – Smrk
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
Užitečné informace o brzdové kapalině
Brzdová kapalina je integrovaný díl brzdového systému
Vozy ŠKODA od modelové řady roku 2006 dostaly do vínku vedle mnohých novinek také moderní, výrazně vylepšenou brzdovou soustavu. Nedílná a velmi důležitá část této soustavy je
také brzdová kapalina DOT 4 Super.

Brzdová kapalina musí být funkční za všech okolností
K přenosu síly z brzdového pedálu na brzdové destičky a čelisti je u všech vozů ŠKODA použit
hydraulický brzdový systém. Aby byl účinek brzd co nejlepší, musí brzdová kapalina splňovat
řadu kvalitativních kritérií a zároveň musí mít vlastnosti, které zajistí funkci za všech provozních
podmínek:
• Při silném mrazu nesmí tuhnout.
• Při zvýšeném zatížení se nesmí vařit.
• Musí zabezpečit, aby se nehromadily i nejmenší shluky vody
v systému, které by vedly k těmto negativním efektům.
• Nesmí být agresivní vůči těsněním nebo způsobovat korozi
kovového potrubí nebo brzdových válců.
• Nesmí být stlačitelná, aby mohl být přenášen tlak brzdového
pedálu (a brzdového posilovače) bez ztrát.

Proč je třeba kontrolovat bod varu?
Brzdové kapaliny na bázi glykolu jsou hydroskopické, tj. vážou na sebe vodu, která snižuje bod
varu (mokrý bod varu). V praktickém provozu je voda do brzdové kapaliny absorbována hlavně
přes uzávěr vyrovnávací nádržky brzdové kapaliny, ale také přes pryžové hadičky a těsnění.

Jaké jsou důsledky nízkého bodu varu?
Při intenzivním brzdění se brzdová kapalina zahřívá. Pokud je v brzdové kapalině voda, mohou
vznikat tzv. parní plynové polštáře, které působí, že dojde pouze ke stlačení plynu a potřebná
ovládací síla se brzdovou kapalinou nepřenese celá, brzdy nejsou dostatečně účinné. Navíc
voda v brzdové kapalině snižuje její mazací účinek, způsobuje korozi kovových součástí apod.

Jak často se musí měnit brzdová kapalina?
Aby brzdová kapalina odpovídala všem kvalitativním požadavkům za všech provozních podmínek, musí docházet k její výměně každé 2 roky. Za těchto předpokladů splňuje ŠKODA Originální brzdová kapalina v existujících brzdových systémech všechny technické požadavky v té
nejvyšší míře.
Jak vybrat tu správnou žárovku? Poradíme příště.

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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Přistavení velkoobjemového kontejneru proběhne v sobotu 14. dubna
2018. Kontejnery budou přistaveny v serpentinách od 8.00 do 14.00 hodin.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 14. dubna 2018
v serpentinách od 13.00 do 14.00 hodin

Hledáme ke koupi dům k trvalému
bydlení do 40 km od Brna.

736 123 995
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

6. ledna 2018

MDŽ V RETRO STYLU

10. března 2018

