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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po delší době konečně pořádná zima s mrazy a sněhem, pár dnů snad i Ladovská. Sněhu napadlo skutečně dost, přesto se většinou dařilo udržovat komunikace prohrnuté a posypané. Děkuji všem občanům, kteří pomáhali s odklízením sněhu z chodníků a veřejných
prostranství kolem svých domů. Krajina pod sněhem má jistě svoje nesporné kouzlo, ale
většina z nás se už těší na jaro a teplé slunečné dny.
Vanové kontejnery na ukládání bioodpadu ze zahrad a vinohradů jsou již přistaveny
na svých obvyklých místech. Na kompostéry, o které jste projevili zájem v loňském roce,
musíme ještě počkat. Žádost o dotaci byla podána v říjnu 2016 a státní fond životního prostředí prozatím vyhodnocení nezveřejnil. Pokud dotaci získáme, bude pro obec pořízeno
280 kusů kompostérů o objemu 1050 litrů a štěpkovač.
Začátkem letošního roku jsme podali žádost o dotaci na nástavbu základní školy, opravu křížů v obci a vybavení jednotky hasičů. Připravujeme žádost o dotaci na biokoridor
v Loutořeči, sběrný dvůr u střediska Bonagro, prodloužení splaškové kanalizace na ulici
Vítovská až po pekárnu a kanalizaci pro tři domy na Hradské. Další projekty na komunikaci
a inženýrské sítě připravujeme v lokalitě Pod Hřištěm a Honce.
Rekonstrukce fotbalového hřiště pokračuje terénními úpravami, dokončením oplocení
hrací plochy, umístěním nových branek a střídaček. Podzimní část letošní fotbalové sezóny
budou naši fotbalisté hrát už na nové travnaté ploše.
V budově bývalé knihovny bude v letošním roce zřízeno mateřské centrum. K rekonstrukci nejsou nutné stavební úpravy. Po provedení nové výmalby, nátěrů, položení podlahových krytin a dovybavení nábytkem budou tři místnosti celoročně využívány k setkávání rodičů na mateřské dovolené při aktivitách a kroužcích se zaměřením na výchovu dětí.
Vážení spoluobčané,
věřím, že s teplejšími jarními dny načerpáte novou energii pro zvládání každodenních
starostí, povinností i radostí. Přeji vám příjemné jaro.
Josef Drápal, starosta obce
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POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE ENERGIÍ
Prodejci energií dělají vše, aby vás přesvědčili k podpisu nových smluv. Jejich nejnovější praktiky jsou takové,
že vám někdo zatelefonuje a představí se jako zástupce
vlastníka distribučních sítí, např. E.ON nebo z energetického regulačního úřadu, bude vám tvrdit, že je nutná kontrola elektroměru, je nutné uvést vaše smlouvy
na dodávku energií do řádného stavu a hrozí pokutou.
Na základě této informace požadují souhlas s návštěvou terénního pracovníka u vás doma. Pokud tento souhlas dáte a umožníte návštěvu, je
jejich zájmem dostat se k vašim smlouvám a nalákat vás na zdánlivě výhodnější produkt
společnosti, kterou zastupují. V horším případě se jedná o podvodníky, kteří se potřebují
dostat k vám do domu a okrást vás.
Dbejte vysoké opatrnosti a nezapomeňte tuto informaci předat vašim přátelům, známým a blízkým!
Nejohroženější skupinou jsou senioři.

INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 7/2016 ze dne 7. 12. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
poskytnutí příspěvků organizacím 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.,
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 2017,
navýšení příspěvku pro Římskokat. farnost Pozořice na rok 2017 o 30 000 Kč,
přílohy č. 1 a č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností od 1. 1. 2017 mezi
obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství,
smlouvu o budoucí smlouvě směnné na pozemky p. č. 1812/1 a 1812/5 v k. ú. Viničné
Šumice o celkové výměře 1798 m2 ve vlastnictví J. M., jako první směnitel na straně jedné, a na část pozemku p. č. 1801 v k. ú. Viničné Šumice o výměře 1798 m2 v budoucím
vlastnictví Obce Viničné Šumice, jako druhý směnitel na straně druhé,
2

březen 2017

k upní smlouvu na pozemek parc. č. 1131/2 o výměře 202 m2 v k. ú. Vin. Šumice mezi
panem A. Ž. a paní J. Ž., jako prodávající, a obcí Vin. Šumice, jako kupující,
umístění dvou veřejně přístupných parkovacích míst pro osobní automobily na parcele
p. č. 1131 v k. ú. Viničné Šumice, budoucí p. č. 1131/3 v k. ú. Viničné Šumice, ve vlastnictví manželů Ž., a parcele p. č. 1221/22 v k. ú. Viničné Šumice, ve vlastnictví Obce Viničné
Šumice v souvislosti s výstavbou rodinného domu manželů D. na parcele p. č. 1131, budoucí p. č. 1131/1 v k. ú. Viničné Šumice,
kupní smlouvu na pozemek p. č. 1221/17 o výměře 2 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi obcí
Viničné Šumice, jako kupující, a paní V. Z., jako prodávající,
odpis knih z knižního fondu obecní knihovny Viničné Šumice; celková hodnota vyřazených knih činí 45 108,20 Kč,
nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcele č. 550
v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu umístění prodloužení stávající splaškové kanalizace dle
schválené projektové dokumentace „Viničné Šumice, splašková kanalizace pro RD č. e.
33, č. e. 34, č. p. 74“ mezi Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 932/11, Brno, jako pronajímatel
či budoucí povinný, a Obcí Viničné Šumice, jako nájemce či budoucí oprávněný,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1624 v k. ú.
Viničné Šumice za účelem umístění dešťové kanalizace pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, lokalita pod hřištěm – dešťová kanalizace“ mezi obcí Viničné Šumice, jako budoucí
oprávněný z věcného břemene, a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, Brno,
jako budoucí povinný z věcného břemene,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcele č. 1621/6 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě pod označením „16010-035831RVDSL1701_M_B_
POZO30_MET“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., Olšanská 6, Praha,
jako oprávněný, a Obcí Viničné Šumice, jako obtížený.
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330040656/001 na obecním pozemku
p. č. 643/2 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN pro
stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp. NN Škrob“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný, a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
poskytnutí příspěvku pro Mateřské centrum Človíček z. s. na rok 2017,
poskytnutí příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.,
Klub PAPRSEK, na rok 2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
rozpočtový výhled na období 2018–2022.
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VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 1/2017 ze dne 22. 2. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1221/1
a 1624 svěřené Správě a údržbě silnic JMK, Žerotínovo nám. 449/3, Brno v k. ú. Viničné
Šumice pro stavbu „Viničné Šumice, lokalita pod hřištěm – vodovod a splašková kanalizace“, pro předpokládanou trasu vedení vodovodu a splaškové kanalizace, mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, jako budoucí povinný z věcného břemene, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí oprávněný z věcného břemene,
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1965/1 svěřený Správě a údržbě silnic JMK, Žerotínovo nám. 449/3, Brno v k. ú. Viničné Šumice pro
stavbu „Viničné Šumice – splašková kanalizace pro RD č. e. 33, č. e. 34, č. p. 74“, pro předpokládanou trasu vedení splaškové kanalizace, mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 449/3, Brno, jako budoucí povinný z věcného břemene, a obcí Viničné Šumice, jako
budoucí oprávněný z věcného břemene,
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 8800082204_2VB/P na obecním pozemku p. č.
1626/1 v k. ú. Viničné Šumice za účelem uložení plynárenského zařízení „Přeložka NTL
plynovodní přípojky pro RD č. p. 172 v obci Viničné Šumice, číslo stavby: 8800082204“
mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný, a GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, jako oprávněný,
kupní smlouvu na pozemek p. č. 1363/6 o výměře 18 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi obcí
Viničné Šumice, jako kupující, a paní V. Z., jako prodávající,
zveřejnění záměru obce směnit část obecního pozemku p. č. 1801, rozděleného geometrickým plánem č. 1066-11/2017 na parcelu určenou ke směně p. č. 1801/1 o výměře
1798 m2 v k. ú. Viničné Šumice,
ponechání stávající výše odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Viničné Šumice,
inventarizační zprávu obce Viničné Šumice za rok 2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
zprávu kontrolního výboru,
vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2016,
rozpočtové opatření č. 6/2016 v kompetenci starosty.
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
A ZA PSA NA ROK 2017
 azba poplatku za komunální odpad na rok 2017 pro fyzickou osobu, která má trS
valý 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. 2012).
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 2017 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
 azba poplatku za komunální odpad na rok 2017 pro fyzickou osobu, která má
S
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 2017:
150,- Kč za psa na rok
Poplatek za komunální odpad a za psa na rok 2017 se vybírá od 1. února 2017
do 31. května 2017.
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 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 31. květnu 2017.
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 A STOČNÉ V ROCE 2017
Valná hromada Svazku schválila v prosinci loňského roku výši vodného a stočného pro rok
2017. Cena vody se uvádí za 1 metr krychlový (lidově kubík), což je 1 000 litrů. Zahrnuje jak
vodu samotnou, tak i náklady na její dodání. Do ceny vstupují např. poplatky za odebrané
množství podzemní vody, nájemné za infrastrukturu, havarijní i plánované opravy, energie,
provozování a údržba.
Stočné tvoří náklady na odvádění a čištění odpadních vod. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami promítajícími se do stočného jsou nájemné za infrastrukturu, provozování,
údržba a předání odpadní vody do čistírny odpadních vod v Modřicích. Stočné se stanovuje dvěma způsoby: pokud má domácnost pouze jediný zdroj vody z veřejného vodovodu,
hradí množství vypouštěné odpadní vody shodně s množstvím dodané pitné vody. Domácnosti, které využívají vlastní studnu nebo v kombinaci s veřejným vodovodem, hradí
tzv. paušál, který vychází z průměrné spotřeby vody 36 m3/rok na 1 obyvatele.
Rok 2017

bez DPH

s DPH

Vodné (Kč/m )

38,61

44,40

Stočné (Kč/m3)

41,39

47,60

Celkem (Kč/m3)

80,-

92,-
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V porovnání s rokem 2016, kdy vodné a stočné včetně DPH činilo 89,59 Kč, je cena
zvýšena o 2,7 %. Při průměrné roční spotřebě 36 m3 činí zvýšení vodného a stočného
na 1 obyvatele 7,23 Kč měsíčně, za celý rok je to více o 86,76 Kč.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 7. ledna 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.
Obec obešlo 6 skupinek koledníků, kteří vybrali 43 427 Kč, což je o 5 109 Kč více než loni.
Děkujeme všem našim občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku 2017 přispěli.
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PORTÁL ŠLAPANICKO.INFO UŽ TŘI ROKY
INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V REGIONU
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální
zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu www.Slapanicko.info najdete vše, co o dění v regionu chcete
vědět.
Portál Šlapanicko.info je v provozu od roku 2014 a postupně
se z něj stal největší informační web v regionu. Šlapanicko.info
denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. Portál není
zaměřený na specifické téma, a proto si na něm každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na Šlapanicku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na www.slapanicko.info/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete
publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese www.slapanicko.
info/kalendar-akci. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální
facebookové stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál Šlapanicko.info podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou institucí v regionu, např. Muzeem Brněnska a Městskou knihovnou Šlapanice. Píšeme o Šlapanicku pro
Šlapanicko.

VZNIKAJÍCÍ MATEŘSKÉ CENTRUM
Vážení občané,
ráda bych Vás informovala, že v naší obci v budově bývalého kina vzniká mateřské centrum. Jedná se o zázemí pro svépomocné vzdělávací a volnočasové aktivity rodičů, prarodičů s dětmi (především pro děti od 0–6 let). Za tímto účelem přijímáme dary v podobě
hraček, výtvarných potřeb a věcí, které by přispěly k chodu centra.
Těšíme se na všechny, kteří chtějí kreativně trávit čas se svými dětmi, potkat nové přátele, odpočinout si od každodenních povinností a načerpat nové poznatky. Vítáni jsou i ti,
kteří se chtějí zapojit do programu a organizace centra.
Předem děkuji za jakoukoliv podporu
iniciátor projektu
Bc. Linda Horáková
tel: 739 256 733, email: horakovalinda@email.cz
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OBECNÍ PLES
Tak jaký byl ten jedenáctý ples? Veselý, barevný, bohatý…
K tanci a poslechu hrál orchestr „Night and Day Band“, večerem provázel pan Janč.
Myslím si, že se přítomní hosté dobře bavili, byli veselí, hodně se tancovalo. S hudbou,
jak už to bývá, byl někdo spokojen, jiný měl připomínky. Vystoupení žákyň ZUŠ v Pozořicích bylo na vysoké úrovni, děkujeme paní ředitelce a paní učitelce za laskavý doprovod
a letitou spolupráci na programu našeho plesu.
Mladí muži a děvčata, kteří ples zahájili polonézou, dokázali i v ostatních tancích smysl pro rytmus, eleganci a odvahu vystoupit před obecenstvem. Děkujeme paní Škrobové,
slečně Danielce Škrobové a paní Ivetě Zhořové za spolupráci.
Půlnoční tombola v režii pana Sedláčka byla takřka několikaminutová záležitost. Děkujeme všem sponzorům a spolkům za věcné dary do tomboly.
Ráda bych poděkovala členům zastupitelstva, zaměstnancům obce, členům SDH za přípravu a organizaci plesu.
Za Kulturní výbor Jana Vlčková

MAŠKARNÍ PLESY 2017
Únor – měsíc masopustního veselí a taškařic a také měsíc maškarních plesů. S paní Puklovou jsme chtěly zjistit něco o jejich vzniku, ale ať jsme se snažily, jak chtěly, moc jsme toho
nevypátraly. Původ mají pravděpodobně v masopustních zábavách. Masopust se slavil
na venkově i ve městech. Vyvrcholením masopustního veselí byly průvody maškar, hrála se
masopustní divadelní představení. Záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou provádět. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy zvané
reduty. Z počátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. V Praze se
první reduta konala roku 1752.
Letošní ukončení plesové sezony v naší vesnici bylo již tradičně pod hlavičkou Tělocvičné jednoty Sokol, a to maškarním plesem. Večer v sobotu 11. února sál sokolovny zaplnily
a roztančily ženy z pravěku. Vůz rodinky Flinstounových s posádkou překvapil svou věrnou
kopií. Jako vždy nezklamal Štěpán. Jeho farář Otík spolu s Cecilkou, Kelišovou a Matouškovou byl ještě lepší než ve známé trilogii filmu Slunce, seno... Pravěkým ještěrům muselo
být pořádné horko v jejich kostýmech. Posádka jamajských bobistů, parta uklizeček, ufoni,
kráska a zvíře, černokněžník, medvídek panda, domino, baletka, cikán a cikánka, a vůbec
asi sedmdesát masek se postaralo o dobrou náladu. Všem maskám patří velký dík za jejich
nápaditost a skvělé provedení.
V neděli 12. února maškarní křepčení pokračovalo dětským maškarním plesem. Pod vedením paní Jany Vlčkové a paní Lenky Šafaříkové si děti zasoutěžily, zatančily, zaskotačily
a vyhrávaly v tombole. Nálada byla vynikající. Pravěká jeskyně byla permanentně obsaze-
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na a z barevných konfetů, které dětem dělají velkou radost, byla v sále, dá se říci, vysoká
podestýlka.
O dobrou náladu na obou plesech se postarala svou hudbou a zpěvem skupina Duo
Metropol. Velký dík patří všem sponzorům, kteří přispěli věcnými i finančními dary. Pochvala patří všem členům Sokola, kteří se postarali o organizaci, výzdobu a občerstvení v průběhu obou plesů.
Ludmila Nedorostková a Ladislav Šedý

OSTATKOVÝ PRŮVOD 2017
Jak je již v naší obci tradicí, v sobotu před Popeleční středou, která letos vycházela na 25. 2.,
se konal ostatkový průvod. Pořádání tohoto lidového zvyku každoročně zajišťuje sbor dobrovolných hasičů.
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 a nevynechali jsme ani hájenku. I když jsme měli krátkou pauzu na oběd, téměř
jsme nebyli hladoví, protože díky štědrosti občanů jsme byli zásobeni tradičními koblížky,
jednohubkami, chlebíčky i pestrou paletou tekutých tělesných ohřívačů. Celkem bylo cca
22 masek, nechyběl tradiční medvěd, kterého jsme pro letošní rok zapůjčili z odchytové
služby městské policie i se strážníkem.
Tradiční zakončení průvodu pochováním basy a zahájení čtyřicetidenního půstu se konalo v 16:33 hodin. Symbolický smuteční průvod v čele s rozevlátým basovým klíčem a veden starostlivým a zodpovědným velitelem vyrazil od hasičské zbrojnice a zamířil k obecnímu úřadu, kde se konalo poslední rozloučení s nebožkou basou. Básnickou a satirickou
formou byly čteny „hříchy“ a neduhy dění v naší obci. Proběhlo též přimlouvání k base, aby
nás těchto nešvarů zbavila, kdy celé shromáždění zpívalo „Vysvoboď nás baso!“ Po krátkém
obřadu jsme basu doprovodili na její „poslední cestě“.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům za vstřícnost při pohoštění i finančních darech. Vybrané peníze používáme jednak na organizaci vlastního průvodu (občerstvení všech masek, odměna kapele), zbývající prostředky zajišťují činnost sboru během
roku. Sem patří zejména družstvo mládeže, dále pořízení hasičských uniforem, úhrada startovného na soutěžích a jiné režijní náklady. Zároveň bychom chtěli pozvat všechny občany
do ostatkového průvodu v příštím roce. Jedná se o lidový zvyk, účast tedy zdaleka není
vyhrazena jen hasičům.
Karel Kříž
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V ZIMĚ V LESE
Cesty pokryté třpytivými drahokamy, bělostné krajkoví na každé
větvičce, louky pokryté heboučkou prachovou peřinou. Opravdové
lesní Ledové království! To byl největší prožitek letošní zimy prožité
v přírodě. Po podzimu hýřícím barvami a vůněmi je bílá barva sněhu a černá kůra stromů pravým balzámem pro duši přehlcenou dojmy
z Vánoc a celoročního ruchu. Všude ticho, nikde ani živáčka, jen zvířecí stopy
ve sněhu svědčí o tajném lesním životě. Každý má možnost bez rozptylování přemýšlet
nad vším, na co jindy není dost klidu. Zima budiž pochválena!
Děti ve Stromíku si letos dosyta naplnily potřebu klouzání, opatrné i divoké jízdy z kopců
a kopečků. Ve školkové zahradě vyrostlo iglú, stromy se pyšnily ledovými ozdobami vyrobenými ve formičkách na cukroví a jednou ráno se u školky objevily tajemné ledové cihly, ze
kterých si děti pomocí kladívek vysekávaly skleněné korálky – k úlevě všech nebyly z ledu!
Po letošních mrazech jsme všichni otužilejší, dokážeme se vypořádat s nepohodlím,
a když je potřeba zapřít i sám sebe a pomoci slabšímu – ať je to menší kamarád anebo
ptáčkové zoufale hledající potravu v zasněžené krajině.
Ovšem po dvou měsících je té bělostné nádhery až až. Vale zimě jsme dali na Ostatkovém průvodu, který se nám podařilo ve spolupráci s mnohými spolky uspořádat v Pozořicích po téměř 40 letech. Řinčení vozembouchu je pryč, medvěd odtančil spolu s maškarádami, a tak teď už v postním
tichu s napětím vyhlížíme
všechny známky jara – cvrlikání
ptáků, první pupeny na větvích
a vůni vzduchu, která už slibuje
všechny jarní radosti.
Nedočkavě vyhlížíme i nové
kamarády, kteří přijdou do školky v novém školním roce. Zápisový týden i Odpoledne otevřených dveří již proběhly začátkem
března, ale jsme otevřeni dalším
individuálním setkáním. Kontaktovat nás můžete na adrese stromik@stromik.cz.
DLK Stromík nabízí plnohodnotné předškolní vzdělávání,
i pro děti, kterých se v příštím
roce bude týkat povinná předškolní docházka. Jednou týdně
se děti setkávají s anglickým ro10
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dilým mluvčím, zájemci mají možnost připojit se do kroužků keramiky, tvoření, bubnování
na bubny djembe, hru na flétničky.
V lesní školce mají děti možnost prožít to, co dnešním dětem tolik chybí – spousta pohybu na čerstvém vzduchu ve volné přírodě, neomezený prostor pro uplatnění fantazie
a kreativity, čas na prožitek, možnost chybovat a hledat znovu správné řešení. V reálném
světě se připravovat na opravdový život.
Radostné jarní dny Vám za Stromík přeje Tereza Jiráčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet občanů k 1. 1. 2017:

1340

Počet obyvatel k 1. 1. 2017:
1340 (občané) + 12 (cizinci) = 1352 obyvatel

Narození:
Úmrtí:
Přistěhování:
Odstěhovaní:

17
9
36
17

Z našich řad odešli

Narozené děti
Buchta David

28. 4.

385

Drápal Josef

28. 1.

300

Hradský Alfréd

14. 1.

324

Gregora Miroslav

17. 4.

325

Hrdličková Eliška

6. 11.

124

Herbert Jana

19. 4.

333

Kaláb Matěj

19. 6.

291

Hřebíček Bohumil

22. 3.

134

Kern Jan Sebastian

29. 2.

285

Kvasnica Jan,

20. 3.

156

Kosová Simona

15. 1.

246

Petrželková Naděžda

Krajcigr Matyáš,

6. 6.

191

Slavík Jan

Kratochvílová Adéla

2. 6.

E31

Kuncová Mariana

9. 8.

314

Maršálek Mikuláš

7. 2.

439

Mašková Agáta

12. 11.

321

Mitášová Valerie

25. 9.

461

Nováková Romana

12. 2.

234

Plachý Matyáš

2. 7.

205

27. 5.

342

Ulrich Jan

5. 1.

418

Zimek Radomír

2. 3.

471

Stavěl Oliver

28. 1.

257

24. 12.

254

Švábenský Pavel

19. 5.

257

Zachovalová Věra

15. 10.

49

Blahopřejeme rodičům k narození dítěte
a přejeme hodně radostných chvil při
jejich výchově.
11
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás zveme k zápisu do prvního ročníku základní
školy ve středu 5. dubna, od 13.00 do 17.00, a k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole ve čtvrtek 4. května od 15.00 do 16.30. Nezapomeňte si vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na vás.

Krátké zprávy ze školy
Ohlédnutí za předvánočním časem (aneb co se do minulého zpravodaje nevešlo).
Perníčkový betlém
Místo tradiční vánoční besídky jsme letos zdobili perníčky. Děti si společně s rodiči nazdobily perníkový betlém, figurky si předem samy předem připravily. Připadalo nám, že si zdobení všichni užili a vánočně se naladili. Velký dík patří našim paním kuchařkám za upečení.
Školní kolo matematické olympiády
Ze školního kola postoupili čtyři žáci. Máme velikou radost a srdečně blahopřejeme Radkovi za 3. místo, velké poděkování patří i dalším třem účastnicím, které se v obrovské konkurenci 120 dětí umístily v první třetině (Míša, Áďa, Paťa).
Vánoční koncert ve škole
Manželé Šujanovi nám zpříjemnili předvánoční čas (nejen) vánočními melodiemi.

I v novém roce se u nás stále něco děje
Bubnohrátky
Děkujeme paní Soně Štoudkové za příjemně strávené chvíle.
Strakonický dudák
Naši nejstarší žáci ze čtvrté a páté třídy se vypravili do divadla Radost.
MEA Energy Truck před školou
Pro každou třídu byl připraven jiný program. Například u prvňáčků byl kouzelník Voltík
a jeho pomocnice Leontýnka, kteří dětem předvedli, co je to elektřina, jak vzniká a na co
si při setkání s ní dát pozor. Sami jsme se pak stali malými kouzelníky, trochu si začarovali
a poučili se.
Divadlo ve škole
Každoročně mezi nás zveme Divadélko z Hradce Králové a ani tentokrát s přestavením
Nová dobrodružství veverky Zrzečky nezklamali.
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Jubilanti v Kovalovicích
Muzikanti z kroužku flétny potěšili svými písničkami a básničkami nejstarší obyvatele Kovalovic na jejich setkání.
Olga Růžičková

Naše aktivity s
Přihlásili jsme se do celoroční soutěže Malé Energetické Akademie, která byla v rámci zimní etapy plná rébusů, šifer, zajímavých tvůrčích úkolů a společných zážitků. Pro celý náš
tým „Šumíci“ to znamenalo pracovat především v týmu a vzájemně se podpořit.
Jedna z etapových akcí nesla název „Stopy ve sněhu“. V každém kraji žijí významní rodáci, kteří zanechali ve své domovině nesmazatelné stopy – vynálezy, objevy, poznatky, nebo
se jinak pozitivně zapsali do historie svého rodiště – a vypátrat je, to byl náš úkol.
Obrátili jsme se ve škole na naši paní Evu Mazlovou, která nás vždy zaujme, když o svém
rodišti hovoří. Navedla nás k pamětní desce spisovatele a učitele Františka Václava Kříže
a Pomníku padlým vojákům z 1. a 2. světové války. Také jsme zjistili, že orientační tabule
v obci nám odkrývají další pamětihodnosti a významná místa.
K dalším aktivitám patřily videokvízy, „lovení kešek“, náš projekt „Umíme se chovat k přírodě s respektem“, který jsme v této etapě zaměřili na recyklaci odpadů a dokrmování ptáků v okolí školy. V podzimní etapě jsme byli úspěšní a umístili jsme se na prvním místě.
Jak děti naložily s výhrou? To byla za celou etapou „třešnička na dortu“, část výhry putovala
organizaci „Vodicí pes“.
Hana Kleisová, Jana Kulhánková a žáci 1. ročníku
Výukové programy na Lipce a Jezírku
Začátkem roku naše třídy navštívily výuková pracoviště v Brně na Lipce a v Soběšicích
na Jezírku. Naši nejmenší jeli na program Hospodářství pana Šlofouse, ve kterém si povídali o tom, jak se postarat o zvířata, jak podojit kozu, posilnili se podmáslím a čerstvým
chlebem s máslem, který si sami ušťouchali. Druháci a třeťáci navštívili program o zvířatech
v zimě, ve kterém se dozvěděli, jak přezimuje havran, liška, netopýr, zajíc nebo jiná zvířátka,
jaké dělají stopy nebo jaká zanechávají pobytová znamení. Při druhé návštěvě na Jezírku si
děti prošly zimní les, plnily různé úkoly z říše mravenců nebo si prolezly „mraveniště“. Třeťáci si v programu s názvem Sojčí lumpárny vytvořili krmítko pro ptáčky. Nejstarší děti se
seznamovaly s problematikou kácení deštných pralesů za účelem pěstování palmy olejné.
Zjistily, jaký dopad má změna životního prostředí na ekosystém.
Tyto návštěvy výukových center jsou vždy zábavné, poučné a zajímavé. Děti se zde formou didaktických her seznamují s přírodou.
Martina Havlíčková
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Stopy ve sněhu aneb stopa, která nás dodnes vede (etapový úkol – soutěž MEA)
Zjistili jsme, že v našem okolí žil jeden velmi významný učitel a spisovatel, pan František
Neužil. Psal i o Viničných Šumicích, kde žijeme a kam chodíme do školy. Proto jsme si vybrali tuto významnou osobnost a toužili jsme si ji připomenout.
Co jsme zjistili:
•
pan František Neužil se narodil 9. 9. 1907 na Jezerách – dnes Pozořice Jezera –
a zemřel 22. 11. 1995 v Brně,
• byl to významný spisovatel i pan učitel a učil nejen v Pozořicích,
• napsal historické romány, jejichž děj zasadil do našeho okolí,
• psal i díla pro děti,
• viděli jsme jeho rodný dům i staré fotografie,
• půjčili jsme si Sborník ke 100. výročí jeho narození a čerpali z něho,
• zajímavosti, zvláště nás zaujaly texty psané jeho vrstevníky, vzpomínky na rodinu, děti,
zážitky,
• k oslavě jeho památky a pro snahu na tuto osobnost nezapomenout je v našem okolí vybudována stezka s názvem Krajina mého srdce.
Jsme rádi, že můžeme nějakým způsobem pokračovat v jeho stopách, ať už vědomostmi,
psaním, zájmem o literaturu nebo kulturu obecně. Chtěli bychom postupně také my, stejně jako on, být přínosem pro naši společnost.
tým Tornádo – děti ze 3. ročníku
Od semínka po papír
V březnu nás navštívili kamarádi z brněnské Fantázie, se kterou spolupracujeme již mnoho
let. Během jednoho týdne představili ve všech třídách naší školy výukový program Od semínka po papír. Hlavním tématem programu byla recyklace a proces výroby papíru. V teoretické části jsme se dozvěděli, proč je výhodné recyklovat, seznámili jsme se s procesem výroby recyklovaného papíru a s keltským stromovým horoskopem. V teoretické části jsme si
vyrobili ruční recyklovaný papír a udělali z něj obal na deníček. A na závěr dobrá zpráva pro
maminky: Každý z nás držel v ruce žehličku a většina dětí tvrdila, že je žehlení moc baví :-)
Klára Konečná
Den otevřených dveří
v naší škole na sebe letos nechal čekat. Bývávalo už jakousi tradicí, že v předvánočním ruchu a shonu jsme ještě otevírali, předváděli, tvořili… V letošním roce jsme zvolili předjarní
termín, kdy je doma i ve škole relativní klid, čas a prostor se navštívit. Dalším důvodem je
posunutí termínu zápisu budoucích prvňáčků, který se letos bude konat až v dubnu.
Návštěvníci k nám přicházeli v hojném počtu od rána a zúčastňovali se školního dění nejen jako pozorovatelé, ale byli aktivně angažováni ve vyučovacím procesu. Příbuzní našich
pokračování na straně 19
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FOTKY ZE ŠKOLKY

Africká pohádka

Africká pohádka

Maškarní ples

Maškarní ples

Edukativně-stimulativní skupiny

Dramatizace Tří králů
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FOTKY ZE ŠKOLY

Den otevřených dveří

Jezírko Soběšice

Lipka Brno

Účastníci matematické olympiády

Netradiční bubnohrátky
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Naše aktivity s MEA

Od semínka po papír

Školní družina

Školní družina

Stopy ve sněhu

Zpravodaj obce Viničné Šumice

OSTATKY

OSTATKY

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

školních dětí si ověřili, že je u nás dětem dobře, a rodiče budoucích žáčků měli možnost
posoudit, zda se jim naše škola líbí a bude vyhovovat. Samozřejmě, že to nebyl úplně obvyklý školní den, ale chtěli jsme ukázat, jaké výukové metody a aktivity u nás používáme
a jak s dětmi pracujeme. Kdo přišel a viděl, byl příjemně naladěn a nešetřil chválou, která je
pro nás učitele velkou odměnou a motivací.
Odpolední program byl také odlišný od předchozích let. Pozvali jsme zájemce o problematiku výchovy dětí na přednášku Respektovat a být respektován. Přednášku a diskusi vedla psycholožka PhDr. Jana Nováčková, CSc., která je spoluautorkou velmi populární
stejnojmenné knihy. Přednáška se týkala různých modelů výchovy dětí a problémů, které
tyto metody mohou vyvolat. Paní doktorka má dlouholetou zkušenost z psychologické poradny a při diskusi dokázala rodičům objasnit příčiny různého chování dětí i možnosti, jak
se s ním vyrovnat nebo jej ovlivnit.
Návštěva školy a odpolední program byl zajímavý a přínosný pro všechny zúčastněné,
a když se taková akce vydaří, je to velký impuls pro další práci školy.
Miriam Lerchová

Jak si žijeme ve školní družince
V září už šlo na léto stáří. Slunce svítilo malátně a s únavou. Ptáci nám mizeli nad hlavou,
švestky se modraly a jablka sládla. A v tuto dobu jsme se sešli v naší družině odpočatí,
opálení, plni zážitků a dojmů. Zamávali jsme létu a věnovali se již podzimním činnostem.
Z brambor vznikali bramborníčci, hráli jsme hry s přírodninami, tvořili otisky a frotáže,
uspořádali malou výstavku ovoce a zeleniny, věnovali se dopravní tématice. Příjemně
v dobré náladě jsme vpluli do nového školního roku.
Téma měsíce října „Pan Podzim přichází“ bylo pravdivé a výstižné. Vtrhnul do naší družinky s plnou silou a přinesl draky a dráčky na provázku, poletující listí ze stromů a také
projekt „Pranostiky a počasí“. Navštívili jsme obecní knihovnu, která je tak lákavá krásným
prostředím a vůní uložených knih. Poslední říjnový den jsme si užili za přítomnosti duchů,
strašidel a upírů. Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ nás provázel celé dva měsíce
a byl ukončen úspěšnou výměnou záložek, dopisů a dárečků mezi námi a partnerskou
školou na Slovensku.
V listopadu jsme se ponořili do společně vybraných aktivit. Lisovali jsme listí a poznávali,
ze kterých větví spadlo. Využívali jsme je k lepení panáčků, otiskům a dekoracím. Na hřišti
jsme ze spadaného listí vytvářeli dráhy, draky, domy, srdíčka, kupky a kupy. V průběhu odpoledne věnovanému nevidomým jsme zkoušeli činnosti, které denně vykonávají. Po této
zkušenosti si jich ještě více vážíme. V den poezie jsme se pasovali na básníky a pustili se
do veršování. Prostor dostali též nadšenci pro hru na zobcovou flétnu. U příležitosti výstavy
betlémů a perníčků jsme návštěvníkům zpestřili program veršovaným a hudebním pásmem.
Vánoce jsou považovány za nejkrásnější svátky v roce a prosinec je plný tajného očekávání. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o tomto svátku u nás i v zahraničí,
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zkusili si některé vánoční zvyky, zdobili školní vánoční stromeček. Soutěžili jsme o nejhezčího vánočního kapříka. Užili jsme si prvního sněhu a sledovali nástup zimy. Již tradičním
zvykem je předvánoční posezení s dobrotami, koledami, přípitkem, dárečky a přáním všeho nej v novém roce.
Někdy je těžké ubránit se smutku, že Vánoce odcházejí. Ale i tak jsme se těšili, co nám
přinese leden. Spolehlivě nás rozveselily společné hry, zábavné kvízy, rébusy, hádanky.
Odskočili jsme si do knihovny na malou čtenářskou chvilku, nasypali ptáčkům do krmítek,
vyrobili kalendář v rámci projektu „Můj život s domácím mazlíčkem“. Zimní miniolympiáda byla veselá, hravá, s prvky netradičních sportů. Vše vedlo k zábavnému protažení těla
a zpestření pobytu v družince.
Únor byl bujarý a radostný. Z nabízených aktivit vyhrálo masopustní řádění s maskami
a konzumací koblih, tanec, klouzačky na ledu, pohybové a míčové hry na sněhu. Vyráběli
jsme klauny, srdíčková zvířátka, sněženky v květináčích a dárečky k zápisu pro naše budoucí prvňáčky. Zdobili jsme školu a uspořádali výstavku našich výrobků na den otevřených
dveří. Družinovou paralympiádou jsme na vlastní kůži zažili sportovní zápolení s určitým
tělesným handicapem. Páni, to byla dřina! A pochopili jsme!
Vyjmenování těchto střípků činností vám dává nahlédnout do pestrého života naší školní družiny.
Tamara Kalábová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Zima, která sněhem a mrazy nešetřila, je za námi a my se můžeme těšit na jaro…
Africká pohádka
Africká pohádka, kterou dětem přijela vyprávět paní Eva Sádlíková, byla pro děti zajímavá.
Paní Eva s sebou přivezla netradiční hudební nástroje, se kterými děti nejen seznámila, ale
děti si mohly na nástroje zahrát. Nástroje zpívaly jako ptáci, šuměly jako déšť v pralese,
ozývaly se jako vítr, cinkaly, bubnovaly. Pohádka nás zavedla na cestu plnou tajemství, cestovali jsme po světě, abychom se zase navrátili domů. Cesta příjemně uběhla, zbyly vzpomínky, které děti nakreslily.
Maškarní ples
Maškarní ples je pro děti radostná událost, vypráví si dlouho před plesem, za jakou masku
půjdou, a vyzvídají na paních učitelkách, jakou masku budou mít ony. Jenže než zazní první písnička do tance, musí se stihnout vyzdobit třídy, nakoupit věci do tomboly, připravit
hry a odměny. Zkrátka, paní učitelky čeká spousta práce, za kterou jsou odměněny radostí
a smíchem dětí.
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Děti se připravují do kostýmů ráno v šatně a užívají si je až do odchodu domů nebo odpočinku na lehátkách. Ještě trocha zvýšené pozornosti při přesnídávce, přece si nezničíme
krásné oblečky, a už zní první tóny pochodu a pestrobarevný zástup se vydává vstříc karnevalu. Princezny, zvířátka, nadpřirozené bytosti, pohádkové a filmové postavy nastupují,
aby se představily. Rytmické písničky lákají do tance a děti se nedají pobízet. Tanec vystřídá
hra, ve které děti ukáží pohotovost, rychlost a taktiku. Slalom a oblíbená „židličková“ jsou
hry, které se dětem neomrzí. Závěrem děti losují tombolu, rychle se s karnevalem rozloučit
a už nás čeká oběd. Tak až zase za rok….
Edukativně-stimulativní skupiny
Edukativně-stimulativní skupiny byly ukončeny desátou lekcí. Děti si ve skupinách procvičily motoriku ruky, dostávaly úkoly z matematických představ, věnovaly se zrakovému
a sluchovému vnímání, řeči. Po poslední lekci děti dostaly diplom a sladkou odměnu.
Masopustní veselí
Před masopustem bylo v mateřské škole veselo. Děti zpívaly, hrály na rytmické nástroje,
poslouchaly hudbu. Připravily si barevné papírové čepice a za veselého muzicírování se
představily mladším dětem a paní učitelce ve třídě Papoušků.
Na co se mohou děti těšit?
• Čekají nás divadelní představení.
• Odpočineme si při muzikoterapii.
•D
 ozvíme se něco zajímavého o přírodě
(environmentální program).
• Navštívíme kravín (Bonagro).

• Zúčastníme se Noci s Andersenem.
• Přivítáme jaro.
•Z
 hotovíme si velikonoční dekorace
ve výtvarné dílně.
• Oslavíme Velikonoce.

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
přejeme vám krásné a slunečné jaro a voňavé Velikonoce.
Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy
Jana Vlčková
Požární ochrana očima dětí
I v letošním školním roce se děti z naší mateřské školky zapojily do výtvarné části soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Ve školce proběhlo základní kolo soutěže. Povídali jsme si o náročné
práci hasičů, prohlíželi jsme si obrázkové knížky. Děti namalovaly barvami obrázky, které jsme
vyhodnotili ve dvou věkových kategoriích. V mladší kategorii se nejlépe umístili Kačenka Řežuchová, Ondráček Kratochvíl, Zoinka Pipová a Vašík Kohout , ve starší kategorii Barunka Vajdová,
Elenka Jílková, Martínek Florián a Radimek Mojžíš. Vítězné obrázky posíláme do okresního kola
této soutěže a budeme všem dětem držet pěsti, aby se jim dařilo i v tomto kole!
L. Šafaříková
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky…
...tak se jmenuje dokument papeže Františka – o lásce v rodině. Spis je výsledkem dvou biskupských synod, které probíhaly v předchozích letech a které umožnily prozkoumat stav
rodin a rodinného života v současném světě. Tato práce pomohla rozšířit pohled na důležitost manželství a rodiny a oživit vědomí o ní. Především však má pomoci rodinám, aby
obstály pod tlakem nejrůznějších ohrožení doby, a také rodinám, které se ocitly v nejrůznějších problémech.
Dokument má devět kapitol. V té první, kterou bych zde dnes chtěl představit, papež
prezentuje instituci rodiny ve světle biblického poselství. Ukazuje, že Bible je plná rodin,
narození, milostných příběhů a rodinných krizí. A to už od první stránky, kdy vstupuje
na scénu rodina Adama a Evy s břemenem násilí i s trvající životní silou, až do poslední
stránky, kde se odehrává svatba Nevěsty s Beránkem. Dvě velkolepé úvodní kapitoly celé
Bible o stvoření prvních lidí nám představují lidský pár v jeho podstatné skutečnosti. Muž
a žena, kteří milují a plodí život, jsou skutečným živým „uměleckým dílem“, schopným zjevovat Boha stvořitele a spasitele. Proto se plodná manželská láska stává symbolem hlubokých Božích skutečností. V tomto světle se plodný vztah páru stává obrazem, v němž se
odhaluje tajemství Trojjediného Boha: Společenství nekonečné lásky Otce, Syna a Ducha
svatého. Bůh jako Trojice je společenství lásky a rodina je jeho živým odleskem. Rodina
tedy není bez vztahu k samotné božské podstatě! Muž i žena – jeden v druhém – překonávají bytostnou samotu a zplozením dalšího potomstva stavějí dům své rodiny. Zde se
uchovává živý kořen rodu, rodinných a kulturních tradic, zde se nachází pravá identita a jistota. Po tom všichni toužíme, bez rozdílu náboženského vyznání – je to zkrátka vepsáno
do naší lidské identity.
V biblických textech jsou rodiče povinni konat své výchovné poslání s váženou odpovědností; děti jsou zase volány k tomu, aby ctili své rodiče ve smyslu plnění rodinných
a společenských povinností v celém rozsahu. Bible nepopírá ani hořkou realitu bolesti, zla
a násilí, které trhá rodinný život: Začíná to už tam, kde Kain násilně zabil svého bratra Ábela. V Bibli také najdeme zdůrazněnou hodnotu práce, která přispívá k rozvoji společnosti
a zajišťuje rodinu, její stabilitu a plodnost. Stejně tak tam najdeme varování před ničením
přírody.
První kapitola Františkova dokumentu končí důležitou zmínkou o tom, jak je v biblických textech zdůrazněna něžnost – něha v projevech opravdové lásky. Vzorem nám zůstává svatá Rodina nazaretská, které se nevyhnuly nejrůznější obtíže, a přesto zůstala vždy
na cestě tím Božím směrem. Závěrem je tedy třeba říct, že se vyplatí číst Bibli nejenom
s cílem poznání Boha, ale že zde najdeme v hojné míře také cenné nadčasové inspirace pro
společenský život, zvláště pak v rodině. Bude-li to možné, pokračoval bych v prezentaci
papežova dokumentu v příštím duchovním okénku.
P. Pavel Lacina, pozořický farář
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HRKÁNÍ
Blíží se doba velikonoční, zveme všechny
děti k hrkání, a to od 13. do 15. 4. 2017.
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:
čtvrtek: večer po obřadech
pátek: 7,00 hod. – 12,00 hod. – 15,00hod. – 18,00hod.
sobota: 7,00 hod. – 12,00 hod. – 18,00 hod.
Těší se na Vás Pavel Hoffmann a ostatní děti :-)

NOC KOSTELŮ
Proběhne v termínu 9. 6. 2017, ale tentokrát bude v Pozorském kostele jen mše svatá
a na další program zveme do okolních farností Tvarožná, Rousínov, Slavkov a Podolí.

POUTNÍ MŠE POD LIPAMI
V neděli 25. června zveme
na setkání "pod lipami"
u příležitosti svátku patrona obce, svatého Jana
Křtitele. Poutní mše svatá
bude v 7.30 hodin, po jejím
skončení bude k dispozici
malé občerstvení, hudba
a zábava pro děti.
Během mše bude též
požehnána nová hasičská
cisterna Tatra 815, kterou
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šumičtí hasiči využívají od podzimu loňského roku. Žehnat se bude proto, aby se z každého
zásahu vrátila s celou svou posádkou v pořádku a bez újmy.
Na praktickou ukázku nové i stávající techniky šumických hasičů a činnosti družstva
mládeže vás zvou hasiči v tentýž den mezi 14. a 18. hodinou do prostor hasičské zbrojnice.
Více informací bude aktuálně na facebookovém profilu „Život v Šumicích“.
www.facebook.com/vinicnesumice

ZELENÁ ZÁPLAVA ZAPLAVILA TELNICI
Šestnáct ministrantských týmů přijelo v neděli 29. ledna 2017 do telnické sportovní haly,
aby se spolu poměřilo ve svých florbalových dovednostech. Samotnou účast však silně
poznamenala chřipková epidemie a vůbec zvýšená nemocnost. Nejvíce to snad postihlo
týmy z Telnice, které ve všech kategoriích silně improvizovaly. I přes velmi slušné a bojovné
výkony všechna mužstva zůstala na chvostu výsledkových tabulek.
Po několika letech jsme opět přivítali kluky z Moravan u Brna (a z Ořechova), kteří se
předvedli ve vynikajícím světle, ve finále se však museli sklonit před Šlapanicemi, kterým
podlehli až na samostatné nájezdy. Vůbec samostatných nájezdů jsme si pořádně užili
– řada výsledků v utkáních o umístění byla rozhodnuta až tímto způsobem. To samotné
svědčí o velké vyrovnanosti celého turnaje. Exekuce samostatných nájezdů navíc přinášela
fanouškům napětí a vzrušené emoce, chvílemi i nadšené ovace vítězům… Atmosféra byla
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na obou sportovištích (ve sportovní hale a sokolovně) tradičně bouřlivá, skvěle ji rozpumpovala „zelená“ děvčata z PoŠuKova, která pod vedením Jitky Šmerdové za doprovodu
písně Chrise Tomlina „Our God“ roztleskala celou halu. Diváci si dokonce vyžádali „repete“,
takže jsme si vystoupení malých roztleskávaček hezky užili hned dvakrát.
Byť se celé odpoledne neslo ve sportovním duchu, přesto jen o něj zdaleka nešlo. Potkali se tu staří kamarádi, spolužáci, navazovaly se dobré vztahy i pro budoucnost... Požehnání celé akci na úvod udělil bývalý telnický duchovní správce P. Ladislav Kozubík, svou
návštěvou nás potěšili také šlapanický děkan P. Jan Nekuda, místní farář P. Vladimír Langer,
P. Petr Hošek z Újezda u Brna a tradičně v zelených barvách povzbuzoval zelenou záplavu
i P. Pavel Lacina. Právě otec Pavel z PoŠuKova spolu s asi 120 přítomnými ministranty zakončil celou akci společnou modlitbou.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na uspořádání tohoto tradičního turnaje jakkoliv
podíleli, ať už organizačně, materiálně či finančně. Děkuji také všem účastníkům za to, jak
se k sobě chovali, rozhodně dělali čest svému „ministrantskému řemeslu“. Pomyslnou cenu
fair play bych letos udělil klukům z PoŠuKova, kteří v mladší kategorii dobrovolně nahlásili
gól ve vlastní brance, který nemohl rozhodčí ze svého úhlu pohledu vidět. Ve starší kategorii pak zelená záplava statečně nesla chybu rozhodčího, který ji sice přiznal, ale až dodatečně, kdy už nebylo možné s výsledkem finálového utkání nic dělat. Klobouk dolů, borci.
Na závěr ještě jedna omluva rodičům: časově nám turnaj rozhodily především nerozhodné výsledky mnohých utkání o umístění, takže jsme museli čas turnaje natáhnout o samostatné nájezdy. A tak nám prosím odpusťte to, že se vaše děti dostaly domů až kolem
osmé hodiny večerní.
František Kroutil, vedoucí ministrantů Telnice

Konečné výsledky turnaje:
Mladší kategorie:
1. Šlapanice A
2. Slavkov u Brna A
3. PoŠuKov A
4. Újezd u Brna A
5. Měnín
6. Telnice A

Starší kategorie:
1. Újezd u Brna B
2. PoŠuKov B
3. Slavkov u Brna B
4. PoŠuKov C
5. Telnice B

Staří pardálové:
1. Šlapanice B
2. Moravany u Brna
a Ořechov
3. Slavkov u Brna C
4. PoŠuKov D
5. Telnice C

Nejlepší střelec – Ondřej Mlčoch (Slavkov u Brna)
Nejlepší nahrávač – Karel Devetter (PoŠuKov)
Nejlepší brankář – Jan Kříž (PoŠuKov)
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FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
V rámci zimní přípravy sehrály všechny fotbalové přípravky
18. 2. 2017 tréninková utkání ve školní tělocvičně v Pozořicích. Všechna utkání se hrála na 1x15 min. Nejprve odehráli
utkání hráči ročníku 2010 a 2011. Domácí měli málo hráčů,
a tak jim byl zapůjčen hráč V. Šumic Pavel Šidlík. Toto uskupení mini přípravky sehrálo s SK Pozořice vyrovnanou partii.
Mladší přípravka, ročníky 2008 a 2009, odešla poražena rozdílem třídy. Nechyběla jim vůle ke hře, ale propadali při obsazování hráčů. Stejnou porážku pak musela přijmout starší přípravka,
ročník 2006 a 2007, SK Pozořic. Přitom za starší přípravku hostí pro nedostatek hráčů nastoupili i dva hráči mladší přípravky.
Podstatně náročnějším testem byl pohárový turnaj starších přípravek v sobotu 4. 3. 2017
v Bílovicích nad Svitavou. Fotbalisté z Ochozi zde ve školní tělocvičně pořádali turnaj pro
pět mužstev. Každé utkání trvalo 1x20 min. V základní části V. Šumice porazily Babice 5:1,
Řícmanice 6:2, Ochoz 4:1 a s Bílovicemi remizovaly 1:1. Ve finále remizovaly s Ochozí 1:1.
Došlo na pokutové kopy, ve kterých V. Šumice vyhrály 4:1 a staly se vítězi turnaje. K tomu
byl vyhlášen za nejlepšího střelce turnaje hráč V. Šumic Vilém Kotlán s deseti góly. Mužstvo
starší přípravky ve složení Vojtěch Cabal, Jakub Čalkovský, Jakub Drápal, Vojtěch Svačina,
Maxmilián Drápal, Vilém Kotlán bylo doplněno hráči mladší přípravky Viktorem Cabalem,
Adamem Slavíčkem a Šimonem Křížem.
Úspěch je výsledkem nejenom hráčů, ale především dlouhodobé práce trenérské dvojice starší přípravky, Františka Řežuchy a Radka Cabala. Poděkování patří rodičům hráčů, kteří
malým sportovcům zajistili dopravu a podporovali je po celou dobu turnaje jako i mnozí
sourozenci.
Mojmír Ryška

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI
TJ SOKOL VINIČNÉ ŠUMICE ZA ROK 2016
Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice zhodnotila svoji činnost za rok 2016 na výroční
valné hromadě, konané v březnu letošního roku.
K 1. lednu 2017 má jednota 176 členů, z toho 70 mužů, 54 žen, 7 dorostenců, 1 dorostenku, 38 žáků a 6 žákyň. V loňském roce ukončilo členství 14 členů, nově přistoupilo
19 členů. Z celkového počtu členů je 105 aktivních a tito působí v oddílu kopané, oddílu
nohejbalu, oddílu stolního tenisu a oddílu všestrannosti, který zahrnuje cvičení pilates, aerobik, kondiční gymnastiku, jógu, drobné pohybové hry rodičů s dětmi, malou kopanou
a badminton. Členové oddílu kopané jsou stále nejaktivnější ve sportovní činnosti a to ze26
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jména mladší a starší žáci. Oddíl nohejbalu a stolního tenisu udržují svůj standard, bylo by
však dobré, kdyby do svých řad přitáhli též mládež. Kromě vynikajících sportovních výsledků se členové oddílů kopané a nohejbalu příkladně starají i o svá hřiště, jak u sokolovny
tak Pod lesem. Cvičení kalanetiky bylo ukončeno, ale místo kalanetiky cvičí ženy pilates.
Cvičení aerobiku není třeba nijak zvlášť komentovat, zájem o toto cvičení je pořád velký.
Úterní dopolední cvičení rodičů s dětmi pod vedením Jany Železné je víc než potěšující
a stále se těší u maminek s malými dětmi velké oblibě. Díky bratru Ryškovi začaly cvičit
v odboru všestrannosti také děti žákovského věku. Těší nás zájem rodičů, kteří se dětem
v tomto směru věnují a sledují hlavně malé fotbalisty. Pozadu nezůstávají ani ženy Věrné
gardy, které kromě pravidelného pondělního cvičení pořádají od jara do podzimu turistické vycházky po okolí.
Ve školním roce využívá bezplatně tělocvičnu také Základní škola Viničné Šumice
za účelem vyučování tělesné výchovy a k pořádání tělocvičné akademie v červnu.
S kulturou na tom nejsme až tak špatně. Uspořádali jsme maškarní ples a spolu s Mateřskou školou dětský maškarní ples. Oba plesy měly velký úspěch. Ve spolupráci s hasiči
proběhlo na fotbalovém hřišti dětské sportovní odpoledne s poutí, na němž se finančně
podílel vedle Sboru dobrovolných hasičů i Český svaz zahrádkařů. Na zahájení školního
roku 2016/2017 se uskutečnil a tak jako i v minulých letech i vydařil noční lesní pochod
ukončený zábavou při táboráku na nohejbalovém hřišti Pod lesem. Za přípravu táboráku
a občerstvení patří dík členům oddílu nohejbalu. Velkou akcí, kterou jsme pro děti uspořádali, byla předvánoční výtvarná dílna za finanční podpory Obce Viničné Šumice. Uspořádali jsme dva nákupní zájezdy do Polska a podíleli jsme se na přípravě a realizaci výstavy
betlémů pod vedením paní Anežky Drápalové a prodejní výstavy perníčků.
pokračování na následující straně
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Sokolský majetek je udržován, ovšem stále je co vylepšovat a opravovat. V roce 2016
byly provedeny revize hasicích přístrojů, kontrola komínů, seřízení plynových kotlů a spoje plynového potrubí. Z Jihomoravského kraje Požární ochrany byla provedena kontrola
budovy sokolovny a byly zjištěny nedostatky ve vedení administrativy, tyto se postupně
odstraňují. Pravidelně je zapisován stav vody, plynu a elektrické energie. V letošním roce
provedeme vydláždění příjezdové cesty k zadnímu vchodu sokolovny, dovybavení jeviště novými závěsy, opravu některého tělocvičného nářadí a zakoupení tělocvičného náčiní
pro nejmenší děti.
Budova sokolovny je pronajímána také k pořádání společenských akcí, jako Obecní
ples v lednu, pořádání divadelního představení Ochotnického divadla Bosonohy, vystoupení tanečního souboru Ondráš v květnu, pořádání tradičních krojovaných hodů v září,
setkání jubilantů v říjnu, zábava Kácení máje rovněž v říjnu a pořádání zábavného večera v listopadu. Prostory sokolovny jsou pronajímány jak členům Sokola, tak i nečlenům
k soukromým oslavám. Za pronájmy prostor v sokolovně pro pořádání společenských
i soukromých akcí je stanovena výše nájemného. Ceník služeb nájemného je vyvěšen
na nástěnce v tělocvičně.
Chtěla bych poděkovat všem cvičitelům, trenérům a dobrovolníkům, kteří nezištně věnují svůj volný čas k zajištění všech akcí, které naše jednota pořádá. Rovněž velký dík patří
starostovi a zastupitelům obce za dotace na energie, za dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště, dotace pro mládež v oddílu kopané a za finanční příspěvek na výtvarné dílny.
Velké poděkování také patří Sboru dobrovolných hasičů za spolupráci při pořádání akcí
pro děti, Českému zahrádkářskému svazu za sponzorské dary a všem dalším sponzorům,
kteří nám věnují svou přízeň a bez nichž by se spousta sportovních i kulturních akcí vůbec
nemohla uskutečnit.
Zdenka Puklová
jednatelka TJ Sokol Viničné Šumice

ZAMYŠLENÍ NAD NAŠÍM JAZYKEM
Čeština je jazyk krásný už proto, že je to naše mateřština. Má pochopitelně svá úskalí, ale
je libozvučná a košatá. Žádný jiný světový jazyk nemá takovou rozmanitost, např. srdce, srdíčko, jablko, jablíčko, dům, domek, domeček. No řekněte parafrází slovy nejmenovaného
politika, „kdo to má“? A co teprve trefná příjmení, která někdy opravdu sedí. Třeba primabalerína Anežka Kulhavá, víc než dvoumetrový sportovec – košíkář se jmenuje Nedorostek,
velitel hasičů Požár, katolický kněz Pohan, bachař se jménem Mazel a kaligraf Drápal. Valící
se stopadesátikilový pivař se jménem Diblík a co teprve generál se jménem Vojáček. Jména
a příjmení nás někdy pobaví i při volbě exotických jmen z probíhajících televizních seriálů.
Tak pozor na ty Esmeraldy nebo Keny ke jménu Voříšek. Dříve to bylo také, jen ne z televi-
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ze, ale v souvislosti s dobou, ve které jsme žili. Tak bylo dívčí jméno Revoluce (podle VŘSR)
nebo Ninel jako anagram ke jménu Lenin. Čeština je prostě bohatá, ale i vtipná. Podle cizinců je složitá, což je pravda. Naše gramatika složitá je. Přesto si jí vážíme a jsme na ni pyšní.
Ještě se v souvislosti s češtinou musím vrátit ke kalendáři, který každoročně zdarma dostáváme jeden kus na každý dům v obci. Tam by to chtělo věnovat mnohem větší péči. Pobavilo mě, že zatímco v Evropě skončila válka v květnu 1945, Japonsko podepsalo kapitulaci
2. září 1945, v Pozořicích ještě dva roky zuřila válka. Budou letos slavit 70. výročí osvobození
obce. Na podzim půjdou na pouť do „Sloupa“. V další části je problém s lampionovými průvody, správně je však s krátkým o ve slově lampionový. 8. října bude v Pozořicích „Dýňobrabí“. Ale hlavně že víme, kdy je 30. neděle v mezidobí.
Tak ať žije naše krásná mateřština a pohříchu závidím vám mladým, co ovládáte další
jazyk. Už mi to prostě tolik nejde a hlava nebere.
Ludmila Pospíšilová

STŘÍPKY Z HISTORIE – 1937
V lednu roku 1937 projednávalo pozořické zastupitelstvo žádost Brněnských elektrických pouličních
drah o udělení licence k provozování autobusové
dopravy v trase Brno – Jezera – Viničné Šumice.
Zastupitelstvo žádost jednohlasně zamítlo a podpořilo tímto krokem místní dopravce.
7. února 1937 se v sále sokolovny konalo protestní shromáždění zástupců zúčastněných obcí.
Rázně vystoupil starosta Tvarožné pan Galla, který uvedl, že dříve se o tento kraj nikdo nezajímal
a lidé museli za každého počasí pěšky docházet
na vzdálenou dráhu do Holubic nebo Blažovic. Až se dopravy ujal pan Svoboda z Otaslavic a později místní dopravci, kteří se
při nákupu autobusů museli zadlužit,
nelze připustit konkurenci, která by je
zcela zničila.
Bc. Hana Žatecká
Převzato z Pozořického zpravodaje
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
Správnou údržbou pneumatik ušetříte peníze.
To, že je třeba pneumatiky každý rok dvakrát přezout – letní a zimní sezóna – je již známý
fakt. Letní a zimní pneumatiky mají odlišnou tvrdost a přilnavost k vozovce a jsou tak důležitým prvkem ovlivňující bezpečnost jízdy a brzdnou dráhu. Zároveň jejich pravidelnou
výměnou a převážením chráníme pneumatiky před opotřebením, navíc zkušený technik
z opotřebení pneumatik dokáže odhalit i další závady, které se mohou na autě vyskytovat. Nesouměrné opotřebení pneumatik může například značit závadu na podvozku nebo
špatně seřízenou geometrii řízení.
Při každé výměně pneumatik/kol by mělo být dodrženo několik zásadních věcí, které ovlivňují jak bezpečnost provozu vozidla, tak i životnost pneumatik a podvozkových dílů. Vždy
by mělo dojít k převážení pneumatik, kdy špatně vyvážené kola nejen že mají vliv na chování vozidla, ale i na přetěžování některých součástí náprav a dochází tak ke snížení jejich
životnosti. Dalším důležitým bodem je správné utažení kol. Pokud jsou kola utažena nedostatečně, může dojít k jejich uvolnění během jízdy, na druhou stranu pokud jsou utažena
příliš, nejen že je s největší pravděpodobností příště nepovolíte, ale dochází k deformaci
disku a šroubů a opět může dojít k nestandardnímu chování vozidla a přetěžování dílů
na podvozku.
Důležité je také nasazení pláště na disk dle správné rotace vyznačené na pneumatice. Také
na jedné nápravě by měly být pneumatiky se stejnou hloubkou dezénu, zajistí se tak správné chování elektronických a asistenčních brzdových systémů.
V neposlední řadě je třeba dbát na správné uložení sezónních kol. Správné uskladnění
má vliv na zachování vlastností pneumatik. Pokud jsou pneumatiky skladovány bez disků,
měly by být uloženy nastojato vedle sebe a vždy po čtyřech týdnech je dobré s nimi pootočit. Není vhodné je zavěšovat ani je pokládat naležato. Naopak pneumatiky s disky je
vhodné na háky zavěsit, případně položit naležato. Pneumatiky by měly být chráněny před
povětrnostními vlivy.
Příště se dozvíte, jak postupovat v případě rozbitého čelního skla.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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DO NAŠEHO VÝROBNÍHO ZÁVODU V SIVICÍCH

PŘIJMEME
SERVISNÍHO PRACOVNÍKA
– ELEKTRIKÁŘE
řidičský průkaz sk. B, vyhl. 50, § 6

INSTALATÉRA – TOPENÁŘE
V případě Vašeho zájmu
zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
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CO, KDY, KDE…
duben – Výstava Československé
legie 1914–20 – v knihovně

13. 5.

Soutěž východní konference
v nohejbalu

Sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

26. 5.

Pohádkový les

14. 6.

Školní akademie

16. 4.

XXIII. výstava vín

24. 6.

Babské hody

30. 4.

Pálení čarodějnic

25. 6.

Poutní mše pod lipami

Hasičská soutěž Šumická trefa

13. 8.

Pouť Pozořice

27. 8.

Farní den Pozořice

24. 3.
1. 4.

7. 5.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu VINIČNÉ ŠUMICE, Brno-venkov
Vás srdečně zve na

XXIII. VÝSTAVU VÍN S OCHUTNÁVÁNÍM
která se koná v neděli 16. dubna 2017 od 9.00 hod. v místní sokolovně.
Celodenní občerstvení, odpoledne hraje k tanci i poslechu cimbálová muzika.

Bodování se uskuteční v sobotu 8. dubna od 10.00 hod.
v sokolovně ve Viničných Šumicích.

K přátelskému posezení při dobrém vínku zvou pořadatelé.

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
ZPRAVODAJ obce Viničné Šumice, periodický tisk územního samosprávního celku.
číslo 1/17, březen 2017, vychází čtvrtletně, náklad: 460 ks
Vydává: Obec Viničné Šumice, č. p. 23, PSČ 664 06, IČ: 00488372
Odpovědný redaktor: Pavel Vrba, e-mail: pavel.vrba35@tiscali.cz
Grafika a DTP: Michal Polus, e-mail: polus.michal@typostaﬀ.cz
Aktuální i archivní čísla v elektronické verzi a ceník inzerce: www.vinicne-sumice.cz/zpravodaj
Registrační číslo: MK ČR E 17645; uzávěrka příštího čísla: 2. 6. 2017
32

K
M
B
2
0
1
7

STROMÍK
OSTATKY

FOTBALOVÁ
PŘÍPRAVKA

