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Zpravodaj obce Viničné Šumice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jaro už je sice za námi, ale rád bych připomněl několik akcí, které se v jarních měsících
uskutečnily.
K největším co do počtu návštěvníků i organizační náročnosti patří Výstava vín, uspořádaná Českým zahrádkářským svazem Viničné Šumice v neděli 16. 4. 2017. Jako tradičně
i letošní výstava byla velmi úspěšná a všem vinařům a výstavnímu výboru patří velké uznání a poděkování za jejich práci. Tak zase za dva roky na XXIV. výstavě vín!
Už se stalo tradicí, že se slétají čarodějky a čarodějčata 30. dubna v 17,00 hodin před
obecní úřad, odkud odcházejí v průvodu za doprovodu muzikantů na hřiště Pod Lesem.
Tady teprve probíhá ten pravý čarodějnický rej kolem zapálené vatry. I letos byla účast vysoká a děkuji nohejbalistům, že zvládali nápor ve stánku s občerstvením. Velké oblibě rodičů a dětí se těší Pohádkový les uspořádaný naší mateřskou školou 26. 5. 2017 na hřišti Pod
Lesem. Poděkování patří členkám Věrné gardy a Šumickým ženám ztvárňujícím pohádkové bytosti strašící v lese a paním učitelkám Janě Vlčkové a Lence Šafaříkové za bezvadnou
organizaci.
Několikaletý proces tvorby územního plánu přešel do poslední fáze. Veřejné projednání
návrhu územního plánu obce Viničné Šumice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území se uskutečnilo dne 19. 4. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu. V současnosti jsou námitky a připomínky občanů vyhodnocovány ve spolupráci s pořizovatelem
a projektantem. Po zpracování návrhu rozhodnutí a případném zapracování připomínek
bude návrh územního plánu předložen zastupitelstvu ke schválení.
V loňském roce jsme podali žádost o dotaci na nákup kompostérů, které budou bezplatně poskytnuty občanům k užívání do domácností a zahrad. Tato dotace nám bohužel
nebyla poskytnuta. Nyní připravujeme novou žádost v podobné výzvě pro letošní rok.
Další žádost o dotaci na projekt „Nástavba základní školy v obci Viničné Šumice“ byla
úspěšná a celkové náklady přibližně 25 000 000 Kč budou hrazeny z dotace ve výši 90 % uznatelných výdajů. Realizace je předběžně plánována na období od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018.
Vážení spoluobčané,
blíží se prázdniny a dovolená, školáci netrpělivě vyhlíží konec školního roku a většina
z vás se těší na dny relaxace a odpočinku. Přeji vám na výletech příjemné letní počasí, krásné zážitky a vždy šťastný návrat do Viničných Šumic.
Josef Drápal, starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 2/2017 ze dne 10. 5. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/2/17 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/2/17 – podání žádosti o dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky
SDH obcí“, podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu.
Usnesení č. 4/2/17 – kupní smlouvu na pozemky p. č. 1684/37 o výměře 578 m2, p. č.
1227/39 o výměře 28 m2, p. č. 1684/38 o výměře 1533 m2 a p. č. 1227/40 o výměře 416 m2
v k. ú. Viničné Šumice za dohodnutou celkovou cenu ve výši 55 670 Kč mezi obcí Viničné
Šumice, jako kupující, a paní V. M., jako prodávající.
Usnesení č. 5/2/17 – smlouvu směnnou na pozemky p. č. 1812/1 a 1812/5 v k. ú. Viničné
Šumice o celkové výměře 1798 m2 ve vlastnictví Ing. J. M., jako první směnitel na straně
jedné, a na pozemek p. č. 1801/1 v k. ú. Viničné Šumice o výměře 1798 m2 ve vlastnictví
Obce Viničné Šumice, jako druhý směnitel na straně druhé.
Usnesení č. 6/2/17 – koupi pozemku p. č. 1810/2 o výměře 988 m2 za cenu 900 Kč/m2, tj.
celkem za cenu 889 200 Kč.
Usnesení č. 8/2/17 – zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1621/7
o výměře cca 84 m2 v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 9/2/17 – zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1621/6
o výměře cca 22 m2 v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 10/2/17 – poskytnutí příspěvku pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Viničné Šumice na rok 2017 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení č. 11/2/17 – poskytnutí příspěvku pro TJ Sokol Viničné Šumice na rok 2017
ve výši 21 000 Kč.
Usnesení č. 12/2/17 – rozpočtové opatření č. 2/2017.
Usnesení č. 13/2/17 – veřejnosprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné
Šumice, SDH Viničné Šumice, ZO ČZS Viničné Šumice a Římskokatolickou farnost Pozořice.
Usnesení č. 14/2/17 – poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice ve výši
21 000 Kč, SDH Viničné Šumice ve výši 19 000 Kč, ZO Českému zahrádkářskému svazu
Viničné Šumice ve výši 5 000 Kč a Římskokatolické farnosti Pozořice ve výši 30 000 Kč.
Usnesení č. 15/2/17 – Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330025529/003
na obecním pozemku p. č. 1602 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční
soustavy – kabel NN pro stavbu s názvem „Vin. Šumice kabel NN parc.č.1604 Krupička“
mezi obcí Viničné Šumice, jako povinná, a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako oprávněná.
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Zastupitelstvo obce pověřuje:
starostu obce a místostarostu obce k podpisu kupní smlouvy na pozemek p. č. 1810/2
o výměře 988 m2 za cenu 900 Kč/m2, tj. celkem za cenu 889 200 Kč, mezi panem D. K.,
bytem Holasice, Rozhraní 392, jako prodávající, a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
požadavky a návrhy uvedené v dopise ze dne 28. 3. 2017 předloženém zastupitelstvu
kontaktní osobou panem B., Viničné Šumice.
dopis manželů M., bytem Viničné Šumice.
opravu schváleného rozpočtu obce Viničné Šumice na rok 2017 z důvodu novely Ministerstva financí č. 463/2016, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě.
protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Viničné Šumice.
rozpočtové opatření č. 1/2017 v kompetenci starosty.

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH KOMPLEXNÍCH
POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH (KOPÚ)
pro vlastníky zemědělské půdy v katastrálním území Viničné Šumice
Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu
č. 545/2002 Sb.
Od pozemkových úprav mohou vlastníci pozemků očekávat:
• odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí
na základě nového podrobného zaměření celého řešeného území
• odsouhlasení změn druhů pozemků z toho vyplývajících s příslušnými orgány
• vyrovnání hranic pozemků
• přesné určení hranic pozemků a výměry každého řešeného pozemku a v případě zájmu
vytýčení v terénu
• vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku – při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních přístupových cest
• možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
• dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)
pokračování na následující straně
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Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření. Podmínkou
pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Viničné Šumice je souhlas vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru.
Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním území Viničné Šumice (mimo zastavěné území obce).
Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat žádost na Obecní úřad Viničné Šumice. Formulář „Žádost o provedení komplexních pozemkových úprav“ dodá obecní úřad.
Podepsáním této „Žádosti“ vlastník pozemku souhlasí se zahájením přípravy podkladů
pro jednání s vlastníky pozemků. Nutno jej podepsat a vrátit:
• zpět na Obecní úřad ve Viničných Šumicích
• případně vhodit do schránky OÚ V. Š. na budově obecního úřadu
Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné
a návrhové práce, geodetické práce, vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení
hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků
žádné finanční zatížení.
Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k. ú. Viničné Šumice, aby se vší odpovědností
zvážili výhody provedených pozemkových úprav, které odstraní zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez finančního zatížení vlastníků, návštěvy notářů, zdlouhavého vyhledávání listin a další již shora uvedené záležitosti. Informace o dalším postupu,
po získání souhlasu vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru, zveřejníme na úřední desce OÚ Viničné Šumice, na webových stránkách obce, popř. osobním
dotazem na OÚ.
Josef Drápal, starosta obce
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ČS LEGIE
Dne 24. 3. 2017 členové Československé obce legionářské jednoty Brno 2 (br. Lumír Dujíček,
br. Tadeáš Michal Kratochvíl) zorganizovali k již dříve umístěné putovní výstavě v knihovně
ve Viničných Šumicích i komentovanou přednášku. Obsahově se zaměřila na obecný výklad k čs. legiím – primárně k těm v Rusku – a taktéž na praktickou ukázku výstroje a výzbroje. Délka vyčerpávající přednášky byla zhruba 2 hodiny – a obsáhlo se za ni de facto
celé období legií. Na závěr proběhla i bohatá diskuze, kde se posluchači zajímali hlavně
o osud carského zlatého pokladu a o rodáky Viničných Šumic v řadách čs. legií.
Výstava v knihovně byla uspořádána v roce 100. výročí bitvy u Zborova, kde se poprvé
prosadily, a získaly respekt, československé legie v bojových operacích První světové války.
Více na webových stránkách ČsOL, kde je význam bitvy z historického hlediska zhodnocen.
Lumír Dujíček
www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/
z-cinnosti-csol/archiv/2009/122-slavne-bitvy-cs-legii-bitva-u-zborova

UPOZORNĚNÍ
V příštím roce oslavíme kulaté výročí (100 let) od konce I. světové války.
Této události má v plánu obec Viničné Šumice věnovat větší pozornost vydáním samostatného čísla, proto žádá občany o zapůjčení jakýchkoliv materiálů týkajících se obyvatel, vojáků a legionářů naší obce za I. světové války. Materiály můžete předat na Obecní úřad Viničné Šumice nebo redaktorovi Zpravodaje. Po naskenování Vám materiály budou vráceny.
Děkujeme

NOVÉ POHLEDNICE
Obec Viničné Šumice vydala sérii
10 kusů nových pohlednic.
K zakoupení jsou na Obecním úřadě
a v knihovně, kus za 5,- Kč.
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XXIII. VÝSTAVA VÍN
Na velikonoční neděli dne 16.
dubna 2017 připravil výstavní
výbor ZO ČZS opět výstavu vín,
v pořadí již dvacátou třetí, za finanční podpory Vinařského fondu ČR, obce Vin. Šumice a fa K+S,
za což jim upřímně děkujeme.
Výstavní výbor pracoval ve složení Pavel Vrba, Josef Drápal,
Ing. Stanislav Kříž, Zdena Holubová, Ing. Jiří Lerch, Ing. Ivan
Mojžíš, František Řiháček, Libor
Skřivánek a Alois Vymazal.
Vystavováno zde bylo 483
vzorků vín od 159 vystavovatelů, rozdělených mezi 300 bílých
vín a 182 červených vín. Poměr
mladých a starších vín byl vyrovnaný. Hodnocení vín proběhlo
o týden dříve, v sobotu 8. dubna. Nejstarší vystavovaná vína
byla Rulandské bílé, ročník 1997
od místního vinaře Frant. Řiháčka a Zweigeltrebe ročník 2007 od Frant. Peška z Brna.
Zastoupení tu měla téměř celá jižní Morava, nejvíce vzorků bylo od místních vinařů. Zahraniční vína představovala kolekce vín ze spřátelené obce Limbach ze Slovenska a od firmy Nekham z Paasdorfu z Rakouska.
V průběhu výstavy byli vyhlášeni šampióni XXIII. výstavy vín a šumických vín.
ŠAMPIÓNI XXIII. VÝSTAVY VÍN
Mladá bílá vína: Ryzlink vlašský, Václav Malenovský, Bučovice
Starší bílá vína: Sauvignon, 2015, Moravíno s.r.o., Valtice
Mladá červená vína: Frankovka, Svatava Pecinová, Brno
Starší červená vína: Zweigeltrebe, 2015, Mgr. Eliška Křížová, Vin. Šumice
ŠAMPIÓNI ŠUMICKÝCH VÍN
Mladá bílá vína: Chardonnay, mor.zemské, Vinařství u Křížů
Starší bílá vína: Tramín, výběr z hr., polosl., 2014, Ing. Jiří Lerch
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Mladá červená vína: Dornfelder, Železný Jiří
Starší červená vína: Frankovka, p.s., 2015, Škrob Karel
Cenu obce Nejlepší frankovka XXIII. výstavy vín získal pro tentokrát Alois Vymazal.
K tanci a poslechu odpoledne hrála cimbálová muzika Fujarka, o občerstvení se tentokrát
postarala restaurace Fanda. Zúčastněných 350 milovníků vína bylo s výstavou velmi spokojeno.
Poděkování patří též všem obsluhujícím na výstavě a výstavnímu výboru, který se vzorně zhostil přípravy a průběhu výstavy a jehož členové této akci věnovali řadu hodin ze svého volného času.
Pavel Vrba, předseda ZO ČZS

Šumické ženy Vás při příležitosti svatého Jana srdečně zvou na

Babské HODY
které se konají 24. 6. 2017, začátek ve 13.00 u Obecního úřadu
Slavnostní zahájení s cimbálovou muzikou KALEČNÍK
Předání práva | Průvod obcí

Začátek zábavy ve 20.00 na Sokolovně
Hraje Sivická kapela | Občerstvení zajištěno

Těší se na Vás stárky

7

Zpravodaj obce Viničné Šumice

ŠUMICKÁ TREFA 2017
Již tradiční, letos čtvrtý ročník výkonnostní soutěže hasičů se konal v neděli 7. května.
Navzdory nepřístupnosti fotbalového hřiště, na kterém soutěž obvykle probíhá, jsme se
rozhodli nevynechat ročník a přistoupili jsme k modifikaci tratě. Hlavní část soutěžní dráhy byla přesunuta na kurty vedle fotbalového hřiště, kde bylo též posezení a občerstvení
pro diváky. Kromě obvyklých disciplín, jako je přetahování 80kg figuríny, přeskakování 2m
bariéry či posouvání 80kg závaží palicí po kolejnici, letos závodníky čekalo šplhání po laně
a následné slanění pomocí hasičského opasku. Možná právě této disciplíny se někteří obvyklí závodníci zalekli a startovní listina byla tedy poněkud chudší. Startovalo celkem 10
závodníků. Ale o co chudší do počtu závodníků, tím bohatší o jejich kvalitu. Naší soutěže
se letos zúčastnili i dva členové české reprezentace v disciplínách TFA. Ti také obsadili první
dvě příčky. Nejlepší ze šumických reprezentantů byl jako obvykle Jiří Malík ml., který trať
překonal za 3 minuty a 29 vteřin. Počasí nám obecně celkem přálo, ale přišly i dvě dešťové přeháňky, naneštěstí ve 14:00, kdy soutěž začínala, a v 15:30, kdy se chystalo vyhlášení
výsledků. I přesto však soutěž proběhla bez komplikací a bez zranění a všichni závodníci
dosáhli cílové rovinky.
Poděkování patří sponzorům, kteří připravili hodnotné ceny, pořadatelské četě šumických 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 2017
Ve středu 10. května proběhl 21. 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 informačních letáků. Dosud byla rozšířena zejména
ve městech, kde dobrovolníci oslovovali náhodné kolemjdoucí a žádali o příspěvek. V zájmu rozšíření akce i na menší
vesnice pořadatelé v loňském roce oslovili sbory dobrovolných hasičů, kteří jsou mnohde jediným spolkem, který organizuje kulturní život v obci. Jednou
částí hasičského hesla je „bližnímu ku pomoci“ a tak se i šumický sbor na valné hromadě
rozhodl, že tuto akci podpoří a zajistí uspořádání sbírky v naší obci a pomůže tak sehnat
finanční prostředky na boj s rakovinou. A tak jsme od pořadatelů obdrželi žlutá trička,
množství žlutých kytiček, informační letáky a pokladní vaky, do kterých jste mohli přispívat, a vyrazili jsme po obci. I přesto že někteří lidé byli překvapení, na co zase hasiči vybírají a jestli už jsou zase ostatky nebo nějaká jiná zábava, povětšinou jsme se setkali s po-
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zitivním přijetím a štědrým příspěvkem. Za celou obec Viničné Šumice se v letošním roce
vybralo 14 841,- Kč. Veškeré tyto peníze byly odeslány na účet Ligy proti rakovině Praha
a budou využity na nádorovou 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

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Ve čtvrtek 8. června se na obecním úřadě sešli děti a rodiče, aby se zúčastnili slavnosti pasování dětí na školáky. Pan starosta Josef Drápal děti pasoval šavlí. Z rukou učitelek mateřské školy dostaly děti stužku, knihu a „vysvědčení“.
Dětem přejeme šťastné vykročení do školy, pevné zdraví a samé jedničky.

HRKÁNÍ
Šumická mládež se opět setkávala ve dnech vrcholících příprav před velikonocemi. Tyto
dny nezvoní zvony. Nastává čas promazat a opravit hrkače a vyrážíme. Kluci a děvčata spolu zažijí nejen spoustu legrace, ale propojí svoje hrkání modlitbou a říkáním o Jidášovi.
Tak zase za rok přijďte, jste zváni.
Petr Marek KDU Viničné Šumice
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Krátké zprávy ze školy
V březnu jsme se zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan,
ve které nejde ani tak o pořadí, ale o podchycení zájmu o matematiku.
Páťáci se s paní učitelkou vlastivědy vypravili do Brna na poznávací výlet za gotickými
stavbami.
Na začátku dubna proběhl zápis do 1. ročníku. Od září se budeme těšit na dvacet šest
nových kamarádů.
Taky jsme sbírali papír. Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli.
Dopravní výchova u čtvrťáků probíhala tentokrát na dopravním hřišti ve Vyškově. Teorie
šla cyklistům velmi dobře, během jízd ale zjistili, že nechybovat na silnici je mnohem těžší.
Děkujeme paní Soně Štoudkové, že k nám znovu zavítala a umožnila nám relax u bubnů se zvuky jarní přírody.
Během května jsme se společně scházeli s našimi budoucími prvňáčky, hráli si na školu,
povídali, zpívali…
Na začátku června jsme se díky ochotě pana Mgr. Romana Jahody a Ing. Václava Kováře
mohli zúčastnit cvičného požárního poplachu, tzv. prověřovacího cvičení přímo v naší škole. Na cvičné zavolání o pomoc přijely jednotky HZS Pozořice a SDH Viničné Šumice. Moc
děkujeme, pevně věříme, že nabyté zkušenosti nebudeme muset využít.
V letošním roce byla naše škola vybrána Českou školní inspekcí k výběrovému zjišťování
výsledků žáků v pátém ročníku. Věříme, že uspějeme!
Olga Růžičková

Co dalšího se u nás událo…
Noc s Andersenem
Letošní Noc s Andersenem byla pro celou školu trochu netradičně zahájena malířem a ilustrátorem dětských knížek panem Adolfem Dudkem, který poutavě a vtipně přesvědčil děti,
že kreslení je zábava a umí to vlastně každý.
Další program byl tradiční, každá třída ho uchopila po svém – v páté to byl literárně
pohádkový kvíz, tentokrát zaměřený na časopis Čtyřlístek, děti řešily různé úkoly včetně
tvorby vlastního příběhu se známými postavičkami, čtvrtá třída v programu pokračovala
studiem třídní sbírky Čtyřlístku, pohádkovými postavami, šifrováním, úpravou komiksu,
hledáním zatoulaných slov a nočním kvízem za svitu baterek na temném školním hřišti.
Ve třetí třídě si vyprávěli příběhy, hráli hry a snažili se splnit úkol ze soutěže MEA – být bez
elektřiny. Také prvňáčci a druháčci četli, poslouchali a hráli si. Následovala večeře a za tmy
procházka lesem pro nejstarší děti, kde se vzájemně strašily a vyprávěly si tajemné příběhy.
Pohádky na dobrou noc byly v každé třídě jiné, ta pro starší děti se jmenovala Sirotčinec
slečny Peregrinové a byl to takový tajuplný příběh, jenom trochu strašidelný. Některým
dětem se podařilo usnout, někteří si vesele povídali ve spacácích až do ... no zkrátka dlou10
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ho a nebyli by to páťáci, aby v poklidu usnuli, takže nás čekalo ještě půlnoční překvapení
v podobě průvodu zombíků. Pak už se víceméně spalo. Moc jsme si to užili!
Miriam Lerchová
Plavání u druháků
V tomto pololetí žáci 2. ročníku jezdili na 10 lekcí do plaveckého bazénu ve Vyškově. Děti
se zde učily formou hry a moderními metodami zdokonalovat v plavání. Instruktoři plavání
se snažili děti pro plavání nadchnout. S použitím velkého množství plaveckých pomůcek
je učili orientovat se ve vodě i pod vodou, zadržet dech, skočit do vody, doplavat ke břehu, až se z dětí postupně stali plavci. Plavecká výuka je přínosem pro rozvoj motorických
schopností dětí, získání pocitu bezpečí ve vodě a respektu z ní, získání správných návyků
ve vodním prostředí a v neposlední řadě jako prevence utonutí.
Škola v přírodě Podmitrov
V březnu 1., 2. a 3. třída odjela na školu v přírodě do Lesního penzionu v Podmitrově organizovanou školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. Pro 1. a 2. třídu
byl připraven pobytový výukový program Ferda v přírodě motivovaný knihou Ondřeje
Sekory o putování Ferdy Mravence v kombinaci s praktickými činnostmi pro děti, ve kterých hojně zapojovaly smysly, ruce i hlavu. Děti ze třetí třídy se ze začátku pobytového
týdne přesunuly do časů minulých, staly se učedníky ve škole řemesel a postupně se několika řemeslům vyučily.
Martina Havlíčková
Permonium – společný výlet 1. a 3. ročníku
Najít ztraceného permoníka obnášelo překonání sebe sama, chtělo to odvahu jak fyzickou,
tak i duševní. Hledání bylo plné akce, nadšení, pátrání, spolupráce. Z Permonia jsme odcházeli s medailí na krku. Mockrát děkujeme „trpělivým průvodcům“, kteří nás vedli. Také
v hledání kešek jsme byli úspěšní. Byl to nádherný výlet a sluníčko nám hřálo až do konce.
Výlet do ZOO
Náš výlet jsme zahájili na náměstí ve Vyškově. Co vše se na takovém náměstí nachází? Sochy, radnice, podloubí, dlažební kostky, kašna, držák na kola, lavičky, fontány... a hlavně tržní stánky, kde se bylo na co koukat. Poté jsme vyrazili do ZOO, kde bylo vidět, že už začíná
sezóna. Některá zvířata ukázala, jakou krásou je příroda obdarovala.
Muzeum Vyškovska
Jak se dostaneme z náměstí do muzea? Turistické informační centrum – mapa – kudy kam,
hned jsme byli tam! Navštívili jsme stálé expozice i aktuální výstavu „Šaty k tanci i pohledu“.
Výstava „Příroda Vyškovska“ nás „ohromila“. Byli jsme se zvířaty všemi smysly.
Hana Kleisová
11
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První rok ve škole
Když se prvního září začala naše první třída plnit malými školáčky, v některých očích bylo
vidět nadšené očekávání všeho nového, v jiných se zrcadlily slzičky. Z hravých, bezstarostných dětí se postupně začali stávat skuteční žáci, se vším co, k tomu slovu patří. Učili se
být zodpovědní, samostatní, učili se tolerovat jeden druhého, navzájem si naslouchat, být
pozorní a plnit úkoly.
A samozřejmě to nejdůležitější: Stál před nimi velký úkol – naučit se číst, psát a počítat.
Naše škola se připojila k více jak osmi stům školám v ČR a školám v mnoha evropských
státech, které vyučují matematiku metodou profesora Hejného. Tato metoda vychází z dětské tvořivosti a touhy poznávat, učí děti především myslet, logicky uvažovat, kombinovat,
diskutovat a samostatně se rozhodovat.
V pololetí bylo již jasné, že první třída se stává pulsujícím organismem a vzájemně se
všichni na sebe každé ráno těšíme. Stmelovacími momenty byly různé výlety, ať návštěva
ekostřediska Lipka, Technického muzea, archeoparku Pavlov či Permonia a mnoha dalších.
Snad nejvíce si děti užily týdenní školu v přírodě v Podmitrově s Ferdou Mravencem a jeho
kamarády, kde na stýskání nebyl čas.
Již na podzim se děti rozhodly, že se přihlásí do celostátní soutěže Malé energetické akademie jako tým Šumíků. Jejich nadšení pro plnění úkolů je přivedlo až k vítězství
a v prosinci se již domlouvaly, jak naloží se svojí odměnou. Volba padla na ty, kteří si podle
nich zaslouží podporu a polovinu výhry poukázaly středisku pro výcvik vodících psů pro
nevidomé. Z druhé poloviny výhry se potěšily drobnými dárky. Dotaz, zda budou v soutěži pokračovat i v roce 2017, byl zbytečný. Ihned se nedočkavě vrhly do řešení rébusů,
přírodovědných otázek, objevování významných občanů Viničných Šumic, sbírání kešek
a dalších a dalších úkolů. Jejich snaha se opět neminula účinkem. První třída byla ve své
kategorii v soutěži MEA absolutním vítězem. Za jarní etapu získali Šumíci 12 000 Kč a minulou neděli si jeli převzít do Třebíče šek na 20 000 Kč.
Znovu tedy děti čeká rozhodování, jak s touto cenou naloží. Nepochybujeme, že nás
zase překvapí nějakým dobrým nápadem.
S první třídou se rozloučíme vystoupením na školní akademii. Nezbývá, než jim popřát
radost z prvního vysvědčení a hezké prázdniny.
Hana Kleisová a Jana Kulhánková

ŠUMIČTÍ VČELAŘÍCI
Včelařský kroužek při ZŠ a MŠ Viničné Šumice funguje již třetím rokem. První dva roky jsme
včelařili jen „na sucho“ s výukovými rámky a připravovali se teoreticky.
Z podpory Jihomoravského kraje jsme zakoupili dvě včelstva, dva úly a základní včelařské vybavení. Díky velké podpoře pana starosty máme nyní i včelařskou klubovnu a místo,
kde můžeme včelařit. A teď už konečně začne i ta včelařská praxe, která vyvrcholí snad
i sladkým medobraním.

12
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Mám velkou radost, že v Šumicích se našla spousta dětí, které mají zalíbení v tak ušlechtilém a záslužném koníčku a snížily věkový průměr šumických včelařů. Cílem našeho
kroužku je seznámit děti, že včela medonosná je jedním z nejužitečnějších tvorů na Zemi
a bez ní bychom i my lidé vymřeli do 4 let.
Na našich pravidelných schůzkách se nejen učíme o včele, včelích produktech, ale poznáváme rostliny, vyrábíme svíčky ze včelího vosku, ochutnáváme med a hrajeme včelařské hry. Vyvrcholením našeho celoročního snažení je pak účast těch nejlepších na soutěži „Zlatá včela“, kde se setkáme s našimi včelařskými kolegy a poměříme naše teoretické
i praktické znalosti. Zatím jsme nevyhráli, ale stydět se určitě nemusíme.
Zároveň chceme touto cestou poděkovat panu starostovi za podporu, pomoc a zázemí.
Dále paní ředitelce za prostory ve škole a velikou podporu. V neposlední řadě i rodičům,
kteří nám pomáhali natírat plot u včelařské klubovny.
Mgr. Radka Krejčová, vedoucí včelařského kroužku při ZŠ a MŠ Viničné Šumice
Včelám dík!
Vážení čtenáři,
za všechny zaměstnance školy vám přeji příjemnou dovolenou, dětem slunečné a bezstarostné prázdniny a v září zase na shledanou.
Olga Růžičková

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Vítání jara
Myslím si, že by bez vynášení Moreny a vítání jara v naší školce jaro ani nezačalo. Děti
za pomoci paní učitelek Morenu nazdobí, naučí se básničku a průvodem jdou k potoku,
kam Morenu hodí. Je sice pravda, že Morena nikam neodpluje, v potoce je málo vody
a ekologové by se neradovali, takže Morenu vylovíme a společně s větvičkou plnou „léteček“ ji odnášíme zpět do školky. A co je létečko? Květinka z barevného papíru, která zdobí
jarní větvičku.
Na jaro se těšíme a rádi vyrábíme dekorace na Velikonoce, když nám pomáhají rodiče,
tak jde práce rychle od ruky. Na jarní dílně nás bylo jako včeliček v úlu a stejně tak děti
s rodiči pilně pracovali. Vyráběli košíček na vajíčka, barevnou slepičku. Po náročné práci
buchtičky chutnaly.
K jaru patří Velikonoce, vysévání obilí, zdobení vajíček a vyrábění dekorace z keramické hlíny. Velikonoční zajíček nám i letos schoval vajíčka na školní zahradě a kluci vymrskali
děvčata a paní učitelky.

13
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Výchovný program „Na hradě Šikulíkově“
Na hradě Šikulíkově se dějí podivné věci, hrad je vlastně školka pro malá strašidýlka. Učitelé strašidla učí, na co si mají dát pozor. Elektřina ani oheň nejsou kamarádi pro strašidla,
jedovaté rostliny a houby do pusy nepatří a s vodou také opatrně. Nástroje a nářadí to jsou
správné věci pro kluky, ale jen za dozoru dospělého. Takže nejen strašidla, ale i děti si musí
dát na určité věci pozor.
Noc s Andersenem
Před akcí „Noc s Andersenem“ si děti zvolily týdenní téma související s literaturou. Četli jsme a poslouchali verše i prózu, povídali jsme si, jak kniha vzniká. Zašli jsme do místní
knihovny, kde nám paní knihovnice Zdenka Puklová ukázala knihovnu. Nabídla nám obrázkové knížky na prohlížení a paní učitelky nám přečetly pohádku. Noc s Andersenem je
„nocování“ ve školce. Navečer se setkáme s kamarády a paní učitelkami a tvoříme z papíru, letos jsme vystřihovali ovečku. Po večeři jsme byli navštívit starší sourozence ve škole
a po hygieně jsme si zatančili na pyžamkové diskotéce. Před usnutím nám paní učitelky
přečetly pohádky pana Andersena Princezna na hrášku a O ošklivém káčátku. Ráno jsme si
po hygieně a snídani trochu pohráli a už hurá domů.
Návštěva hvězdárny a planetária
Sotva jsme se usadili v pohodlných křeslech, už se nad námi objevila kopule posetá hvězdami a obrázky. Pan lektor nám vyprávěl zajímavosti o obloze a o hvězdách. Pohádka Ptačí
ostrov byla zajímavá a poučná.
Putování Afrikou
Paní Eva dětem zajímavě představila rytmické nástroje a děti si na ně mohly zahrát. Následovala pohádka s relaxací.
Plavání
Po Velikonocích začal pro větší děti plavecký kurz v bazénu ve Vyškově. Děti byly podle
výkonnosti rozděleny do skupinek. Plaváčci se seznamují s vodou a základy splývání a plavání. Děti mají za sebou i závody v plavání. Naše družstvo se umístilo na pěkném 7. místě
z 11 školek. Radeček se za jednotlivce umístil na 4. místě, Kristýnka na 9. místě. Všem dětem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školky.
Obec Viničné Šumice – můj domov
Na vycházkách se procházíme naší obcí, děti nám ukazují, kde bydlí, poznáváme zajímavá
místa obce. Prohlížíme si symboly naší země i obce. Pan starosta nám vždy vyjde vstříc
a provede nás prostorami obecního úřadu. Víme, že Česká republika je náš domov.

pokračování na straně 19
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FOTKY ZE ŠKOLKY

Velikonoce

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno

Návštěva knihovny

Procházka v lese

Noc s Andersenem

Bavíme se při programu
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FOTKY ZE ŠKOLY

Šumičtí včelaříci

Dopravní výchova

Noc s Andersenem

Škola v přírodě Podmitrov

Škola v přírodě Podmitrov
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Muzeum Vyškov

Výlet do ZOO

Výlet do Permonia

Výlet do Permonia

Bubnohrátky

Výlet za gotikou do Brna
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Pohádkový les
Pohádkový les v pořadí osmnáctý měl podtitul „Máme rádi zvířata“. Pohádkové babičce
utekla ze dvorečku zvířátka a babička děti požádala, aby je našly. Na trase čekala nejen
domácí zvířata, ale i hmyz – žížalky, mravenec, motýl, beruška. Úkoly dětem rozdávali králíci, pejsci, kočičky, kravičky, prasátko a slepičky. Děkuji všem kamarádkám, které investovaly do svých kostýmů a dárečků peníze a čas. Děkuji paní Lidce Pospíšilové, paní Lidce
Nedorostkové, paní Lence Muselíkové, paní Gábině Pavlíkové, paní Lidce Šafaříkové, paní
Romaně Pokorové, slečně Adélce Pokorové, paní Lence Šafaříkové, paní Marcele Khůlové,
paní Heleně Cikánkové, paní Marii Stejskalové, paní Janě Kulhánkové. Děkujeme pánům
z nohejbalu za zapůjčení hřiště a obci za finanční příspěvek. Chtěla bych poděkovat skupině Experiment za krásné písničky, které dotvářely příjemnou atmosféru u ohně.
Duhový týden
Duhový týden je oslava svátku dětí. Děti hrají hru na poklad, kreslí na chodník, sportují
ve sportovních hrách. Letos jsme byli v divadle na pohádce „Obušku, z pytle ven!“ a na výletě v ZOO Papoušci v Bošovicích. V ZOO se dětem líbilo, papoušci zářili všemi barvami,
ale ten křik! Skoro jako třída plná dětí!!! Děti si mohly pohladit králíčky a nakrmit kozlíky.
Duhový týden byl zářivý, barevný, prostě jako duha.
Telegraficky – co jsme ještě prožili
• Navštívili jsme divadlo a viděli pohádku „Čtyřlístek“.
• Tančili jsme a závodili na čarodějnickém reji.
• Slavili jsme Svátek matek.
• Vypravili jsme se na exkursi do kravína.
• Jeli jsme do divadla na pohádku Obušku, z pytle ven!
Co nás ještě čeká
• Stužkování školáků.
• Účast na školní akademii.
• Poslední zvonění pro školáky.
Milé děti, vážení rodiče,
přejeme vám krásné a slunečné léto, po prázdninách se na vás opět budeme těšit.
Za kolektiv mateřské školy
Jana Vlčková
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky (2. část)
V posledním duchovním okénku jsme se seznámili s úvodní kapitolou papežova dokumentu Amoris Laetitia o lásce v rodině. Tento dokument, jak už bylo minule zmíněno, nabízí bohaté inspirace současným manželům a rodinám, jak opravdově žít v dnešním světě.
Ve druhé z devíti kapitol dokumentu se papež František zamýšlí nad současným stavem
rodin a některými výzvami, které z toho vyplývají. Všímá si, že – oproti dřívějšku – se na jedné straně klade větší důraz na osobní komunikaci mezi manželi, což přispívá k tomu, že se
rodinný život stává lidštějším. Na straně druhé je zde až extrémní individualismus, který
oslabuje rodinné vazby, takže je nakonec každý člen rodiny nahlížen jako ostrov. Ačkoliv
současný člověk touží po kráse rodinného ovzduší, bojí se vytvořit pevný manželský svazek, který by ho omezoval v dosahování osobních cílů. Papež říká, že se sice rodinám nedostává dostatečné podpory ze strany společenských struktur, ale nebojí se vznést kritiku
i do vlastních řad v církvi, a sice že mnohdy byla výrazně opomenuta v této věci pastorační
práce a duchovní doprovázení mladých lidí, snoubenců či manželů. Manželství je často
prezentováno církví jako zatěžující břemeno namísto přitažlivé cesty k lidskému růstu. Papež také dále hovoří o tzv. „kultuře prozatímnosti“: Životní styl je tak rychlý, že lidé snadno
přecházejí z jednoho citového vztahu k jinému. Domnívají se totiž – jak jsou tomu zvyklí
na sociálních sítích – že lásku je možno začít nebo skončit podle libosti uživatele a také,
že ji mohou rychle zablokovat. Jako by lidé byli jen „na jedno použití“. Založení rodiny se
také do budoucna jeví z různých důvodů jako nevýhodné. Papež dále poměrně podrobně
analyzuje současnou situaci rodiny z hlediska nejrůznějších negativních vlivů, ale pro větší
prezentaci tu nemáme prostor. Je jím tu také zmíněna velká různorodost situací, ve kterých se rodiny po celém světě v různých kulturách nacházejí. Jsou to ale, jak píše papež,
nové výzvy! Z uskutečněných dotazníků o stavu rodin po celém světě vyplývají např. tyto:
Výchova dětí je oslabena mj. např. únavou rodičů po návratu z práce, takže rodiče nemají
chuť s dětmi komunikovat. V mnohých rodinách už také neexistuje zvyk společně stolovat. Roste závislost na televizi, úzkost a větší zájem o zajišťování budoucnosti než prožívání
přítomnosti. Rodina by mohla být účinným místem prevence a vštěpování dobrých zásad
chránících před narkomanií, alkoholismem, gamblerstvím a jinými závislostmi. Ale jak zmiňuje František: Společnost a politika nedokáží pochopit, že rodina v ohrožení ztrácí schopnost účinně pomáhat svým členům. Společenská agresivita je pak důsledkem chybějící
komunikace v rodinách. Násilí uvnitř rodiny je líhní roztrpčenosti a nenávisti v základních
mezilidských vztazích. To následně poškozuje zrání jednotlivců, pěstování společenských
hodnot a etický rozvoj měst a vesnic. Ani vztahy mezi jedinci téhož pohlaví nelze jednoduše stavět na roveň manželství. Je třeba odmítnout „tradiční“ model rodiny ve smyslu autoritářského a násilnického chování, ale rozhodně ne ve smyslu pevného a trvalého svazku
mezi konkrétním mužem a konkrétní ženou. Papež také mj. zmiňuje problém chybějících
opravdových otců při výchově dětí či nebezpečnost tzv. genderové ideologie, která stírá
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rozdíly mezi oběma pohlavími. V této věci varuje papež před pokušením nahrazovat Stvořitele. Jsme tvorové, nejsme všemocní! Stvoření je tu dřív než my a musí být přijímáno jako
dar. Závěrem této kapitoly papež píše: Děkuji Bohu za to, že mnoho rodin, které jsou daleké toho, aby se považovaly za dokonalé, žijí v lásce, realizují svoje povolání a postupují vpřed,
i když třeba víckrát během cesty padnou. Ze synodálních úvah nevzešel nějaký stereotyp ideální rodiny, nýbrž oslovující mozaika tvořená mnoha různými skutečnostmi, plnými radosti, dramat a snů. Skutečnosti, které nám dělají starosti, jsou výzvami. Neupadněme do léčky vyčerpávat se v sebeobranných nářcích, místo toho, abychom probouzeli misionářskou kreativitu.
Ve všech situacích „církev cítí potřebu vyslovit slovo pravdy a naděje. [...] Velké hodnoty manželství a křesťanské rodiny odpovídají hledání, jímž prochází lidský život.“ Četné těžkosti, které
konstatujeme, jsou – jak prohlásili kolumbijští biskupové – „pozvánkou uvolnit v nás energie
naděje a předávat je prorockými sny, přetvářejícími činy a představivostí dobročinné lásky.“
P. Pavel Lacina, pozořický farář

Farnost Pozořice a místní KDU-ČSL
ve spolupráci s obcí a hasiči zvou na slavení

MŠE SVATÉ POD LIPAMI
VE VINIČNÝCH ŠUMICÍCH
NEDĚLE 25. 6. 2017 OD 7,30
u příležitosti svátku narození Sv. Jana Křtitele, patrona obce.
Bohoslužbu bude doprovázet dechová hudba a kytary.
Součástí obřadu bude žehnání novému vozidlu hasičů CAS32 Tatra T815.
Po mši následuje tradiční občerstvení a živá hudba.

NĚKOLIK MYŠLENEK…
Za několik týdnů končí školní i cvičební rok, blíží se doba odpočinku a prázdninových radostí – ale i doba, kdy bychom si měli udělat trochu času sami na sebe. V průběhu roku
na to není příliš mnoho času, kromě toho jsme zahlcováni nejrůznějšími katastrofickým
– ať už skutečnými, nebo i vymyšlenými – zprávami, které nás rozčilují a způsobují stres
a otrávenost.
Jenže tak se žít dost dobře nedá. I v denním životě je třeba hledat to dobré, co se kolem
nás vyskytuje. Není toho tak málo, jak si mnohdy myslíme. Máme přátele, práci, kterou děláme rádi, máme rodinu, žijeme v krásné zemi, kterou je nutno opatrovat a chránit.
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Hrozný a naprosto nepřijatelný je názor některých, hlavně mladých, lidí – totiž že se
za republiku stydí. Řekla bych, že ti, co tohle prohlašují, by se měli hlavně stydět sami
za sebe! Je jistě pravda, že „žádná, ani ta nejskvělejší minulost“ nezajišťuje národům současnost a budoucnost! Dnešním problémem číslo jedna jsou rozhárané politické poměry, které zpochybňují naši víru ve slušnost a korektnost chování, stejně jako naši odvahu
uplatňovat veřejně své názory a především jednat tak, abychom si to přízvisko „slušný“
člověk každý sám za sebe zasloužili.
Obecně známý je epitaf na hrobě presidenta USA J. F. Kennedyho:
„Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe! Ptej se, co ty můžeš udělat pro svou zem!“
Ten citát by měl platit pro každého, ale pro člena Sokola by měl být samozřejmostí. Člověk
se nemůže vymlouvat na to, že je „malý pán“ a že jeho snaha a činy nic neznamenají! Znamenají! A nevymlouvejme se! Ti, co tu byli před námi, to určitě také neměli lehké, i když se
zřejmě potýkali s jinými, ale stejně těžkými problémy.
Jsou před námi poslední prázdniny před rokem, ve kterém oslavíme sté výročí vzniku
republiky. Jsou před námi prázdniny – doba, kdy si můžeme v klidu oddechnout a připravit
se na další boje, které jsou před námi.
„Skutečná demokracie nikdy nebyla a asi nikdy nebude samozřejmostí. Je totiž hodnotou,
o kterou je stále třeba usilovat. Vše, po čem člověk skutečně touží, musí být podloženo vynaloženým úsilím. Prací!“ (Jan Konfršt – „O vlastenectví – povídání s Janem“)
Mnozí z mladých pochopili, o co v Sokole jde! Že staré heslo „Ve zdravém těle, zdravý
duch!“ znamená stejně tak jako výchovu tělesnou také výchovu kulturní, mravní – a že tenhle požadavek platí obecně. Přiznejme si, že vlivem okolností se nám však pozitivní uvědomění těchto priorit obecně u mladých lidí tak docela nepovedlo. Mohla bych vyjmenovat
– stejně jako čtenáři těchto řádků, proč to tak je, proč se to tak stalo! Tyto důvody je třeba
vzít na vědomí – a asi začít přemýšlet a jednat nějak jinak. Nevím jak, nedovedu poradit.
Vím jen jedno, že každý musí začít u sebe – dát do boje za ideály, kterými vznikla tato republika, sám sebe – rozhodovat bude jako vždy míra věnovaného úsilí, pravdivost našeho
života a láska ke svému bližnímu a zemi, ve které žijeme!
„Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat!“
„Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnsti
k životu!“
„Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát!“
Z časopisu „Sokolské souzvuky“ vybrala Zdenka Puklová
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CVIČENÍ DĚTÍ
Koncem školního roku končí i cvičební rok v TJ Sokol Viničné Šumice. Na podzim začalo cvičení pro děti předškolního věku a pro žáky prvního stupně. Přitom především cvičení žactva není činnost v posledních letech běžná. Cvičení všestrannosti byla v pondělí. Starší měli
k dispozici 1,5 hod a mladší necelou hodinu. Snahou bylo nabídnout dětem možnost dalšího sportovního vyžití v kolektivu, kdy někdy jde o výsledek jednotlivce a jindy o schopnost
spolupráce kolektivu. Cvičení se konala v sále sokolovny a vycházela z možností, jež nabízí
toto zařízení a částečně z materiálních možností cvičitele. Přitom pestrost nářadí i náčiní
odráží dlouhodobou absenci cvičení mládežnických kategorií.
S ohledem na počet dětí bydlících ve Viničných Šumicích a k možnostem sportovních
aktivit na obci je možné konstatovat, že zájem býval spíše malý. Počáteční nadšení v celkovém počtu dětí kolem pětadvaceti výrazně opadlo. Cvičení větších se účastnilo kolem
sedmi děvčat a chlapců a u menších to bylo kolem pěti dětí. Je otázkou, nakolik je takováto
účast poznamenaná zájmem dětí cvičit, podporou rodičů, nabízeným programem, dobou
konání cvičení či osobou cvičitele.
Ti, co pravidelněji chodili, však sami na sobě mohli pozorovat, jak se jejich pohybové
dovednosti zlepšují. Jak se strach z nezvládnutí cviku ztrácí a stoupá jejich sebevědomí. Jak
se k lepšímu proměňuje spolupráce při kolektivních činnostech, a tím i radost z pohybu
a výsledku.
Školáci se kromě základních gymnastických prvků seznamovali se švédskou bednou,
koněm a kozou. Zvládli základní cviky na hrazdě, kladině a kruzích. Při kolektivních hrách
byl dán důraz na práci s míčem.
Mladší sportovci si spíše hráli za pomoci drobného náčiní, jako jsou švihadla, míče, obruče a další drobné předměty pro zlepšení motoriky a koordinace. Při tomto cvičení byli
nápomocni i jejich rodiče a starší sourozenci, kteří je na cvičení doprovázeli.
I menší počet cvičenek a cvičenců má svá pozitiva. Cvičitel má více času na každého
z nich a při kolektivních hrách není prostor se schovávat za druhé. Proto je na místě označit
tento cvičební rok za přínosný, neboť jistě několika dětem pomohl k mnohému.
Mojmír Ryška

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
I soutěžní ročník 2016–2017 byl pro potěr šumického fotbalu zajímavý. Starší přípravka
ročníku 2006 ve složení Vojtěch Cabal, Jakub Čalkovský, Jakub Drápal, Martin Řežucha, Vojtěch Svačina a ročník 2007 ve složení Jakub Čalkovský, Maxmilián Drápal, Jan Kohut, Vilém
Kotlán, Martin Šelle byly celé jaro až do posledního kola ve stínu lídra soutěže, Měnínu.
V posledním kole favorit prohrál a remíza Viničných Šumic je postrčila na první místo. Se
ziskem 52 bodů z 60 možných tak získaly titul. Ten je sice výsledkem hráčů, avšak bez tre-
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nérů (Radek Cabal a František Řežucha) by jej nedosáhli.
Mladší přípravka pod trenérskou taktovkou Jiřího Stejskala
a vedoucího mužstva, Jiřího Palzera, skončila na třetím místě.
Z 60 možných bodů získala 31. Mužstvo tvořili hráči ročníku
2008 – Dominik Brtník, Viktor Cabal, Jiří Palzer, Michal Pokora,
Adam Slavíček, Tobiáš Volek – a hráči ročníku 2009 – Šimon
Kříž, Marek Mikula, Natálie Růžičková, Šimon Stejskal a Šimon
Zahradník. I zde je třeba poděkovat rodičům hráčů, kteří se
mužstvu věnovali.
Obě uskupení hrála svá domácí utkání na pronajatém hřišti
v Pozořicích. Důvodem bylo uzavření hřiště ve Viničných Šumicích,
kde probíhala rekonstrukce a modernizace fotbalového trávníku včetně
zavlažování. Jako tréninková plocha bylo používáno hřiště u biotopu v Kovalovicích. Tato
skutečnost nevytvářela optimální podmínky k přípravám na utkání.
Novinkou roku 2017 bylo přihlášení hráčů ročníku 2010 a 2011 do soutěže nejmladších
přípravek. Jejich přípravu značně poznamenalo chladné počasí v jarním období. Poprvé
se dostali na travnaté hřiště s brankami 2x5 m až na prvním turnaji v Ořechově. Zatímco
starší a mladší přípravka hrávala vždy jedno utkání za víkend, tak nejmenší hrávali dvě
za jeden den. Na svém prvním turnaji dokonce sedm zápasů. Pro nejmladší fotbalisty to
bylo docela náročné období. I přesto se jim podařilo třetinu utkání vyhrát. V mužstvu se
vystřídali hráči ročníku 2010 – Jakub Maštalíř, Michala Ryšánková, Robin Svoboda, Pavel
Šidlík, Radek Vrážel a Daniel Železný. Z ročníku 2011 Martin Florián, Štěpán Maršálek a Josef Palzer. Nejmladším hráčem byl Marek Vrážel, narozený v roce 2012. Vedoucím mužstva
byl Martin Železný.
Velkou podporou hráčů ve všech věkových kategoriích byli jejich rodiče. Ti je doprovázeli k utkáním a ty mladší a nejmladší i na tréninky. Bez jejich zaujetí pro sportování ratolestí by nedosahovaly děti takových výsledků. Proto i jim je správné poděkovat.
Pro rozšíření hráčského kádru všech přípravek jsou vítáni hoši a dívky narození od roku
2007 do roku 2012. U děvčat i ročník 2006. Rok 2012 je tabulkovým rokem. Záleží na individuálním nastavení sportovce. Pokud je dítě mladší a natěšené hrávat fotbal, může být i mladší.
Pro bližší informace je možné se dotazovat na emailové adrese fotbal.posukov@seznam.cz.
Mojmír Ryška

BUDOUCNOST OK NEBO KO
V počátcích oddílu kopané byl přebytek hráčů od žáků po muže. Funkcionářů bylo více než
dost. Postupem času počty klesaly až na potřebnou míru. V současnosti je hráčů tak tak
a funkcionáři schází. U hráčských mužstev se zatím daří zalepovat díry v sestavách mladšími hráči anebo se nastupuje v neúplném počtu. Ve výboru chybí předseda a většina členů
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jsou důchodci a důchodci aspiranti. Funkce vykonává většina skoro třicet let a pořád se
nedaří předat pomyslný štafetový kolík mladším. Je otázkou, kde jsou generace hráčů, kteří
prošli oddílem kopané. Přitom o mužstva mládeže se stará jeden rodák z Kovalovic, dva
z Viničných Šumic a čtyři „náplavy“.
Příslibem světlých zítřků může být mužstvo mužů. Po letech absence trenéra bylo mužstvo v nejnižší možné soutěži. Hráčský potenciál nebyl využit. Až v předchozím ročníku poskočili ze čtvrté do třetí třídy. Následuje příchod hráče, jenž začínal s fotbalem ve Viničných
Šumicích, Radka Paulíka, na post hrajícího trenéra. Současně posiluje mužstvo kádr hráči
z SK Pozořice, kteří sami projevili zájem hrát za šumné vinice. Trenér jako vinař začal lisovat
hráčský kádr a výsledkem je nováček soutěže umístěný v horních patrech tabulky. Tým má
své hvězdy od brankáře až po hrotového útočníka. Od benjamínka až po veterány. Vyzvedávat jednoho a opomenout jiného by nebylo správné. Fotbal je kolektivní sport a každý
z hráčů přispěl svým dílem. Největší zásluhu má však trenér Radek Paulík, neboť dobře naformátoval hráče a zvedl jejich sebevědomí. Změnil přístup hráčů k tréninku, herní projev
a snad i ducha mužstva. Pokud neodejdou výrazné postavy mužstva a nepoleví tlak vinařského lisu, je možné v dalším ročníku očekávat pohlednou kopanou s možností . . .
Dorostenecká utkání se již sedm let ve Viničných Šumicích nehrají pro nedostatek hráčů. Za Viničné Šumice hraje pouze jediný dorostenec, a to brankářská jednička v mužstvu
mužů, Tomáš Martauz. Dalších osm hráčů hraje jinde. Nejpočetnější je enkláva v SK Pozořice. Dorost je zásobárnou hráčů pro muže. Bude-li toto mužstvo nadále scházet, je otázkou
času, kdy se fotbalem budou zabývat pouze děti do věku školní mládeže, a pokud budou
mít zájem hrát i v dospělosti, tak jim rodiče umožní hrávat tam, kde kontinuálně od přípravky dojdou až do mužů. A to by mohl být začátek konce fotbalu v šumných vinicích.
Ztracenou generací jsou hráči starších žáků. Doposud v ní hráli fotbalisté jak starších,
tak i mladších žáků. I tak jich bylo málo. Proto se přihlásili loni do soutěže na okrese Vyškov.
Zde se hraje i soutěž 7+1. A byla utkání, kde by bez účasti hráčů starší přípravky nedali
sestavu dohromady. Velice těžkou měl pozici trenér starších žáků, Jan Kohout. Nenašel se
nikdo, kdo by mu pomáhal. Organizoval tréninky i utkání, prováděl zápisy o utkání, k tomu
občas vykonával funkci rozhodčího. Na pořadatelskou službu u domácích utkání radši ani
nemyslel. Až po opakovaných urgencích výbor zajistil několik domácích utkání alespoň
pořadatelskou službou. A to vše v roce, kdy všechna mužstva hrála domácí utkání v Pozořicích, což nezjednodušovalo situaci.
Obdobné problémy s počtem hráčů měla i sousední obec. To vedlo ke spolupráci s SK
Pozořice. V příštím soutěžním ročníku tak budou moci hráči narození v roce 2005 a 2006
hrávat ve sdruženém mužstvu mladších žáků Viničné Šumice – Pozořice. Domácím hřištěm
budou Viničné Šumice a hlavním trenérem bude trenér z Viničných Šumic. A hráči narození
v roce 2003 a 2004 ve sdruženém mužstvu Pozořice – Viničné Šumice. Domácím hřištěm
budou Pozořice a hlavním trenérem bude trenér z Pozořic. Spolupráce je uzavřena pro
soutěžní ročník 2017–2018.
Do nového soutěžního ročníku jsou přihlášena mužstva starší a mladší přípravky. Nej-
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mladší přípravka bude k soutěži přihlášena na jaře, pokud se sejde dostatek dětí ročníku
2011 a 2012.
Od července má být zprovozněno hřiště uzavřené od června 2016. Trávník dává tušit
výrazné zkvalitnění hrací plochy, a tím i zlepšení podmínek pro přípravu na utkání všech
mužstev. A hráči hostujících mužstev si přestanou fotit hřiště Viničných Šumic jako raritu
z doby kamenné.
Mojmír Ryška

Letos uplynulo 155 let, kdy odešla z tohoto světa naše významná spisovatelka Božena Němcová. Zemřela ve věku pouhých
čtyřiceti dvou let. Její velké literární dílo
vznikalo za těžkých životních zkoušek. Sužovalo ji nešťastné manželství, smrt milovaného syna Hynka, nesmírná chudoba,
nepochopení a rozchod s přáteli a milenci
z tehdejších intelektuálních kruhů. Přesto je
celé dílo Boženy Němcové psáno s láskou,
s láskou k národu, rodině a přírodě. Kdo by
neznal její nejlepší román „Babička“ nebo
povídky jako „V zámku a podzámčí“, „Chudí
lidé“, „Divá Bára“ nebo „Karla“ a „Pohorská
vesnice“. Samozřejmě nesmím zapomenout
na její pohádky, které jsou známé všem dětem malým i velkým.
Její dopisy, jichž je nespočetně, odrážejí
v celé šíři tento složitý vnitřní svět naší spisovatelky. Některé z nich alespoň v úryvcích si
dovolím připomenout.

zdroj: commons.wikimedia.org

DOPISY BOŽENY NĚMCOVÉ

Daguerrotypie Boženy Němcové
z roku 1854

Z dopisu Elišce Lamblové:
„Já se tak často, často zklamala. Zamilovala jsem si lidi, věřila jim, a oni mne zklamali. Bolelo
mne to zajisté, ale všecko to ubližování a zklamání nezničilo cit lásky ve mně. Já přece miluju,
věřím, a kdyby mne stokrát ještě zklamali, přece budu milovat.“
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Z dopisu synu Karlu Němcovi:
„Měj vážnost a úctu k sobě samému a cti obraz boží v sobě sám, chceš-li, aby jiní si tebe vážili. Ne dobrým se zdáti, nýbrž jím býti hleď! Čiň dobře, miluj pravdu a drž své slovo: Tak staneš
se hodným synem své vlasti.“
Z dopisu sestře Adéle Panklové:
„Ujišťuji tě, že na druhé straně každá žena dokáže, aby se do ní muž zamiloval, když o něho
projeví zájem, neboť muži jsou ještě ješitnější. Často si z pouhé ješitnosti namlouvají, že jsou
skutečně zamilováni do té, u níž vzbudili zalíbení. Ach, co všechno často nazýváme láskou!
A jsou to mýdlové bublinky, pestré dětské hračky, které se rozpadnou v nic při sebemenším zachvění ve větru!“
Z dopisu synu Karlu Němcovi:
„Abych ti vše povídala, čím se táta proti mně prohřešil, to není třeba, ale je toho tolik, že
bych s tátou nebyla ani rok bývala, kdyby nebylo vás, že jsem si to nechtěla vzít na svědomí,
abyste přišli do cizích rukou a na mě někdy naříkali. Trpěla jsem tedy pro vás, co málokterá žena
vytrpěla, neboť při mojí povaze je to hrozná věc, býti s hrubým, divým takovým mužem 23 let.
Kdyby byl táta se mnou zacházel jako se ženou a ne jako s otrokem, byla bych ho milovala a byli
bychom šťastni bývali i do smrti, navzdory všemu neštěstí.“
Z dopisu muži Josefu Němcovi:
„Moje srdce bažilo být milováno, mně bylo lásky zapotřebí jako květině rosy, ale darmo jsem
hledala takovou, jako já cítila. Já chtěla muže mít, před nímž bych se kořit mohla, jenž by vysoko nade mnou stál, já bych život pro něj obětovala, ale viděla jsem v mužích jen hrubé despoty,
jen pána. To schladilo všecku vroucnost – úcta se ztratila a hořkost a vzdor v srdci se umístily.
Touha je spojena s láskou, láskou opravdivou, ne k jedné osobnosti, ale ku každému člověku,
k veškerému lidstvu, láska, která nežádá odplaty, nalézaje v sobě vše, snaha státi se vždy lepší
a pravdě se sblížiti, to je můj ráj, moje štěstí, můj cíl.“
Z dopisu Ivanu Helceletovi:
„Ó ty Ivane! Věru by člověk mohl mysliti, že máš hlavu jako jabloň: oudy zvadlé – mysl chorou – kdo tě slyší tak truchlivým hlasem chválit mladictví. Kdož by si nepřál být mladým – ačkoliv nevím, chtěla-li bych stejné živobytí ještě jednou prožít – ne, já kdybych měla volit – tedy
bych si přála narodit se za dvě stě let – nebo ještě později – neboť nevím, bude-li do té doby
takový svět, v jakém bych chtěla žít s rozkoší.“
Zdena Puklová
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ŠKŮDCI ZELENĚ
Jaro se nám posunulo
do své druhé poloviny,
stromy odkvetly a vše se
začíná zelenat. Při procházce po obci na některých
keřích a stromech kromě
zelené barvy narazíme
i na jinou. Rostliny jsou
totiž pokryty bílými závoji. Říkáme si, co to je? To
sem přeci nepatří. Nejvíce
jsme se s tím mohli setkat
na stráni podél cesty do Vítovic.
O jaký druh škůdce zeleně se jedná, to se zatím
nepodařilo zjistit. Zůstaly
po něm jen holé větve.
V posledních letech se v Česku velmi rozšířil výskyt invazních škůdců zeleně (jako by
bylo doposud málo té migrace).
Jedním z nich je zavíječ zimostrázový. Původem je z Asie, poprvé zaznamenán v jihozápadním Německu a Holandsku v roce 2007, u nás v Česku po roce 2011. Jak název napovídá, nejvážnější hrozbou je pro zimostráz, hostuje na brslenu a cesmíně.
Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) je drobný motýl z čeledi travaříkovitých.
Jde o nevýrazného motýlka, kterého si na zahradě ani nevšimnete. Dospělý motýl má rozpětí křídel kolem 4 cm. Křídla jsou bílá s odstíny zlaté a fialové okraje hnědé. Tento hmyz
není dostatečně prozkoumán, ale předpokládá se, že zakládá každý rok až čtyři generace
potomků a je schopen přezimovat ve formě kukly na stromech. Housenky dorůstají délky
5 cm, okusují nejen listy, ale i jejich zelenou kůru. Keře zimostrázu likvidují zevnitř a až se
objeví na okraji keře, vnitřek je zlikvidován a na jeho záchranu je už pozdě.
Biologická likvidace je neúčinná, neboť ptáci se těmito housenkami neživí.
Likvidaci můžeme učinit dvojím způsobem, ručně odstraňovat larvy, to lze pouze u malých stromků a opakovat každé 2–3 dny, nebo chemický postřik za použití speciálních insekticidů proti žravým škůdcům.
Dalším škůdcem jsou housenky předivky brslenové, které holožírným způsobem spásají
vyrašené listy dřevin brslenu a celý jej obalí hustým bílým předivem do hnízd. V červnu se
zakuklí u pat porostů a následně se z kukel vylíhne motýlek s bílými třásněmi na křídlech.
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Který škůdce zeleně se nám na katastru obce objevil, to zatím přesně nevíme. Ať již to byl
některý z výše popsaných (jenž se přeorientoval na jiný rostlinný druh, ponejvíce švestky)
anebo popřípadě jinší druh škůdce, každopádně pro příští rok můžeme očekávat jeho výskyt ve větší míře. Bude potřeba dopředu se na něj připravit. Ačkoliv každý pozemek v obci
má svého majitele, který by měl o něj vzorně pečovat, tak i stráň podél cesty do Vítovic má
řadu svých majitelů. Podle dosavadního stávajícího stavu nemůžeme očekávat dostatečnou péči majitelů o tyto porosty. Jako ve většině případů zbude to nakonec na obec, aby
se zde o nezvaného škůdce postarala a dále se nešířil po katastru obce. Nejsnazší řešení
v tomto případě bude použití chemického postřiku.
Pavel Vrba

TAK NEVÍM
Mám problém. Jsem vyučená typografka. Základním předpokladem pro přijetí tehdy byla
samozřejmě čeština. S padnutím železné opony dorazily nové technologie i k nám a dá se
říct, že obor ruční nebo strojní sazeč a knihtiskař zanikl. Olověná sazba zmizela, nastoupil
papír, film, počítač. Je to dobře, protože práce s olovem nebyla zrovna nejzdravější. Knihy
se tisknou dál a právě tady je můj problém. Tiskový podklad může udělat kde kdo, aniž by
měl tuchu o nějakých typografických pravidlech. To už vůbec nezmiňuji pravopisné chyby.
Nejen v knihách, ale i noviny a časopisy se někdy potýkají s češtinou. Chodím si půjčovat
knihy do místní knihovny, ráda čtu české detektivky. Půjčím si knihu od spisovatelky, která
vystudovala FF Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština, literatura a dějepis. V románu
Vejce podle Stroganova je po souhlásce k, e s háčkem neboli ě. To mě dostalo. Patnáct let
jsem se v různých školách učila češtinu, obojetné souhlásky se učí už na základní škole
a pak si přečtete knihu a tam je jméno Praskěva. Nevěřila jsme svým očím.
Ludmila Pospíšilová

CO, KDY, KDE…
14. 6.

Školní akademie

13. 8.

Pouť Pozořice

24. 6.

Babské hody

27. 8.

Farní den Pozořice

25. 6.

Poutní mše pod lipami

10. 9.

Tradiční hody
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
Jak postupovat v případě rozbitého čelního skla
K poškození čelního skla na vozidle dochází v dnešní době poměrně často. Většinou je to
způsobeno letícím kamínkem od vozidla jedoucího před Vámi nebo od vozidla, které Vás
právě minulo. V takovém případě byste měli reagovat co nejdříve, protože hrozí, že při běžné silniční kontrole Vám může policie uložit blokovou pokutu, v krajním případě zakázat
pokračovat s vozidlem v jízdě.
Dnes již většina vozidel uváděných do provozu má v rámci své havarijní pojistky poškození skel připojištěno. V takovém případě stačí pouze kontaktovat svoji pojišťovnu, zaregistrovat vznik škody a pak už jen zbývá domluvit se na opravu ve smluvním servisu dané
pojišťovny. Pokud je servis smluvním partnerem pojišťovny, vyřeší si úhradu škody sám
s pojišťovnou. Bude po Vás pouze požadovat některé doklady nutné pro vyplacení škody. Zpravidla to bývá řidičský průkaz, kopie velkého technického průkazu, zplnomocnění
pro daný servis, a pokud je vozidlo na úvěr/leasing i souhlas s devinkulací dané leasingové
společnosti.
Co se týče samotné opravy či výměny skla, platí několik pravidel. Dle typu poškození lze
některé drobné ,,jamky“ pouze opravit bez nutnosti výměny skla. Taková oprava je možná
však jen tehdy, pokud se poškození nenachází ve výhledu řidiče a povoluje to rozsah poškození.
V častějším případě, kdy se vyměňuje celé poškozené sklo, je dobré dát si pozor na některé
věci. Například je dobré vědět, že některé neautorizované opravny používají při výměně
levnější skla s menší pevností. V praxi to znamená, že jednak skla jsou méně odolná proti
poškození, ale také protože jsou součástí karoserie, snižují její celkovou tuhost.

Příště vysvětlíme, co jsou to Economy díly a jaké výhody přináší jejich použití.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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Hledám RD ve Viničných Šumicích nebo v okolí,
dům by měl být min. 2+1 s možností rozšíření.
Výhoda dvorek nebo kousek zahrádky.

Tel.: 721 387 897
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VÝSTAVA ČS LEGIE

NEJMLADŠÍ
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