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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní leden nebyl počasím nijak výjimečný, příliš se nelišil od let minulých, teplotně byl
průměrný a srážkově podprůměrný.
Naopak, velmi významný byl letošní leden pro naši obec. Především 5. 1. 2016 předala
společnost MSO servis spol. s r.o. Kyjov kompletně dokončenou stavbu víceúčelové budovy a dodržela tím dohodnutý termín. Celá realizace trvala osm měsíců a podle hodnocení
technického dozoru stavby je provedena bez závad, ve výborné kvalitě. Podobně kladně
hodnotili stavbu i ostatní zástupci dotčených institucí při vydání souhlasného stanoviska
v rámci kolaudace, která úspěšně proběhla 15. 1. 2016. Do konce ledna se jako první do nových prostorů přestěhovali hasiči se svojí technikou, což je pro Sbor dobrovolných hasičů
Viničné Šumice bez nadsázky historicky nejvýznamnější událost od jeho založení v roce
1904. Dosud sídlili hasiči v bývalých stodolách nebo pronajatých prostorách. Proto věřím,
že si budou nové zbrojnice náležitě vážit, využívat ji pro garážování, skladování a údržbu techniky, spolkovou činnost a samozřejmě pro práci s mládeží při vedení žákovského
družstva. Jednotka JPO III je dostatečně vycvičena a vybavena, aby mohla kdykoliv účinně
pomáhat při mimořádných událostech v naší obci i v okolí.
Do nového prostoru v prvním patře víceúčelové budovy se konečně přestěhuje i obecní knihovna. Regály a ostatní vybavení je vyráběno na zakázku podle projektu Ing. Jany
Havlíkové a montáž proběhne v měsíci březnu. Po kompletaci interiéru nás čeká poměrně
náročné stěhování všech 8 000 svazků knih a jejich zařazení na místo v moderní obecní
knihovně.
Z nevyhovujících místností domu v serpentinách se na novou základnu přestěhují
i obecní zaměstnanci s technikou a vybavením.
Slavnostní otevření víceúčelové budovy je předběžně plánováno na měsíc duben
a uskuteční se až po kompletní instalaci nábytku a dalšího vybavení v celém objektu. Přesný termín včas zveřejníme.
Jsem přesvědčen, že realizací tohoto projektu jsme vytvořili podmínky pro zlepšení
úrovně spolkových činností, práce s dětmi a mládeží, kulturní činnosti a dosáhli zlepšení
úrovně prostředí ve Viničných Šumicích.
Josef Drápal, starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 1/2016 ze dne 10. 2. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
program zasedání ZO V.Š.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcele č. 138 a parc. č. 1819 v k.ú.
Viničné Šumice pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě pod označením „16010-031654 053215 Admin. centrum Viničné Šumice_MK“ mezi
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí
Viničné Šumice, jako obtížený.
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, č. zhotovitele 119 15, pro „Výstavbu víceúčelového objektu v pasivním standardu pro obec Viničné Šumice“ mezi Obcí Viničné Šumice, jako objednatel a společností MSO servis spol. s ro.o, Svatoborská 591/87, Kyjov, jako zhotovitel.
inventarizační zprávu obce Viničné Šumice za rok 2015.
ponechání stávající výše odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Viničné
Šumice.
rozpočtové opatření č. 1/2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
rozpočtový výhled na období 2017–2021.
rozpočtové opatření č.7/2015 v kompetenci starosty.

Tříkrálová sbírka 2016
V sobotu 9. ledna 2016 proběhla v obci Viničné Šumice Tříkrálová sbírka.
Bylo zapečetěno 6 pokladniček, celkem se vybralo 38 318 Kč.
Děkujeme všem našim občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku 2016 přispěli.
2015

2016

Pozořice

73 471 Kč

82 433 Kč

Hostěnice

22 724 Kč

24 270 Kč

Kovalovice

23 796 Kč

26 400 Kč

Sivice

37 275 Kč

39 196 Kč

Viničné Šumice
Celkem
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34 408 Kč

38 318 Kč

191 674 Kč

210 617 Kč

Trikralova
sbirka
2016

březen 2016

VODNÉ, STOČNÉ
Vážení občané,
na začátku roku 2016 vám přinášíme, jako každý rok, informaci o ceně vodného a stočného
ve všech obcích sdružených ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále
jen Svazek).
Závazek České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí (z tohoto programu čerpá Svazek finanční prostředky na stavbu Posílení skupinového vodovodu I. etapa) byl, aby ceny rostly meziročně o 5 % nad úroveň inflace, v rámci Fondu soudržnosti
(financována stavba kanalizace) o 3 % nad úroveň inflace, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla. V loňském roce se podařilo Svazu vodovodů
a kanalizací měst a obcí s.r.o. společně s vedením VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,
a.s. a jednotlivými Svazky, vyjednaly na Ministerstvu životního prostředí snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5 % na 2 % nad inflaci, což povede ke zpomalení růstu ceny vody.
Také pro rok 2016 platí, že při srovnání výše ceny vodného a stočného v rámci republiky jsme ve středu pomyslné tabulky (73,44 Kč/m3 – VaK Kroměříž, 111,27 Kč/m3 – ČEVAK
Tábor, 121,00 Kč/m3 – Sokolovsko). V letech 2006 a 2007 jsme měli jednu z nejvyšších cen
vodného a stočného v republice.
Rok 2016

bez DPH

s DPH

Vodné (Kč/m )

37,40

43,01

Stočné (Kč/m3)

40,50

46,58

Celkem (Kč/m3)

77,90

89,59
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Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena vodného a stočného 72,88 Kč/m3,
v roce 2012 78,54 Kč/m3, v roce 2013 83,52 Kč/m3, v roce 2014 87,40 Kč/m3, v roce 2015
88,96 Kč/m3. Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného a stočného v korunách, byla v roce 2012 zvýšena cena o 5,66 Kč/m3, v roce 2013 bylo toto navýšení
o 4,98 Kč/m3, v roce 2014 o 3,88 Kč/m3 a v roce 2015 o 1,56 Kč/m3. Navýšení ceny pro rok
2016 je o 0,63 Kč/m3.
Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeba vody na osobu za rok 36 m3 (ve skutečnosti je nižší), která je dána zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, znamená navýšení vodného a stočného
pro rok 2016 zatížení peněženky každého občana našeho Svazku za rok o 22,68 Kč.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ JE PŘIPRAVENA NA PODPORU PROJEKTŮ NA SVÉM ÚZEMÍ
MAS Slavkovské bojiště, stejně jako ostatní místní akční skupiny
v ČR (180 MAS v ČR), pracovala v uplynulých dvou letech na své
„Strategii komunitně vedeného místního rozvoje“. Princip MAS
a tvorby jejich strategií je vázaný nařízeními řídících orgánů jednotlivých operačních programů, ale neměla by se vytratit podstata: místní akční skupiny znají své území a vědí, kde je potřebnost
a potenciál a podle toho svoji strategii koncipují.
Celou strategii MAS teď posoudí odborní hodnotitelé Ministerstva pro místní rozvoj,
a pokud bude strategie schválena, MAS Slavkovské bojiště bude moci finančně podpořit
(formou výzvy k předkládání žádostí) žadatele v těchto oblastech:
• Zemědělství – investice, marketing pro zemědělce;
• Výroba a služby – investice, marketing, spolupráce pro živnostníky, řemeslníky a podnikatele dle klasifikace ekonomických činností, u činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být podpořeny projekty pouze
ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu;
• Sociální oblast – pro poskytovatele dle zákona o soc. službách, ale i mimo zákon; založení a chod sociálního podniku, výstavba nebo rekonstrukce sociálního bydlení;
• Vzdělávání – pro zřizovatele MŠ, ZŠ, dětských skupin, dětských klubů, organizace zabývající se zájmovým nebo celoživotním vzděláváním – investice do budov, vybavení,
mzdové náklady;
• Dopravní bezpečnost – budování cyklostezek, přechodů, semaforů, chodníků;
• Krajina – realizace plánů společných zařízení po pozemkových úpravách;
• Kultura – oprava národních kulturních památek.
Celková alokace na realizaci projektů v MAS Slavkovské bojiště je 117 mil. Kč. Tyto peníze
jsou rezervovány a budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu. Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze strany MAS. První výzvy MAS chystá již koncem tohoto roku, především směrem
k prvním třem uvedeným skupinám žadatelů, kteří chtějí své projekty realizovat co nejdříve.
Celé znění „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště“,
včetně finančního plánu, naleznete na www.mas-slavkovskebojiste.cz, kde ji i dotazník pro
sběr projektů, který slouží MAS k lepší orientaci o připravenosti projektů v území. Pokud
uvažujete o projektu s podporou dotace, prosíme o jeho vyplnění. Děkujeme.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet občanů k 1. 1. 2016:

1313

Počet obyvatel k 1. 1. 2016:
1313 (občané) + 17 (cizinci) =

1330 obyvatel

Duchoňová Aneta

10
62
12
23

Úmrtí 2015

Narození 2015
Drda Josef

Narození:
Přistěhování:
Úmrtí:
Odstěhovaní:

1. 3.

445

29. 10.

169

Bajerová Emilie
Bubeníček František
Čalkovský Jaroslav

23. 11.

102

4. 8.

287

28. 12.

404

Horáková Emma

2. 12.

176

Krchňavá Alžběta

19. 9.

137

5. 8.

285

Gregora Zdeněk

4. 2.

66

Grunová Věra

21. 3.

327

Křížová Jaroslava

1. 10.

245

Mašková Marie

4. 11.

213

Šlezinger Stanislav

4. 2.

281

Zemanová Marie

9. 8.

96

12. 5.

126

Kříž Ondřej
Křížová Nikol

25. 2.

466

Pipa Teodor

28. 11.

93

Škrobová Marie

18. 11.

117

Tinka Mikuláš

6. 11.

217

Veškrňová Nikola

18. 9.

123

Divácká Oldřiška

25. 3.

81

Friedl Miroslav

2. 11.

320

Železná Marie

Sbírka farní charity
Farní charita Pozořice pořádá v pátek 22. dubna 2016
od 14,00 do 18,00 hod. a v sobotu 23. dubna 2016
od 9,00 do 12,00 hod. sbírku obnošeného šatstva
včetně dětského, textilu, přikrývek, lůžkovin, nádobí,
školních potřeb, hraček, elektrospotřebičů a dalších
věcí, které by ještě mohly sloužit potřebným. Věci
prosím přineste čisté a zabalené na farní dvůr.
Naše charita také každoročně přispívá na tři adoptované děti z Indie, dva chlapce a jedno děvče. Roční
příspěvek na jedno dítě činí 6000,- Kč. Kdo by měl zájem,
může při této sbírce pomoci i malým finančním darem.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Farní charita Pozořice
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Výtvarná dílna
Padá vločka,
Bílá vločka,
Jak peříčko holubí.
Nemohou se děti dočkat,
Až se zima pochlubí.
Vánoce tu budou co by dup, ale
kdeže ty loňské vločky jsou. Po sněhu ani památka. Co naplat. Sníh
nesníh, vánoční dílna je připravena
a tak v sobotu 19. prosince je sokolovna opět plná dětí. 43 malých
umělců je připraveno tvořit a vyrábět dárečky a vánoční dekorace.
Dopoledne pracovní zápal neustává, ale po dobrém obědě elánu
ubývá. Nezbývá než se trochu protáhnout, rozcvičit a potom rychle
dokončit rozdělaná díla pod vedením zkušených asistentek paní Jany
Vlčkové, Gábiny Paulíkové, Jany
Drápalové, Lidky Šafaříkové, Olgy
Doleželové, Zdeny Holubové, Romany Horákové, Dagmar Kohoutové, Romany Ondráčkové a Jany Železné. Bez jejich pomoci by se tato
akce nemohla uskutečnit. Díky patří obětavým kuchařkám paní Libě
Valentové, Lidce Pospíšilové, Ivetě
Gešvindrové, Jiřině Křížové a Boženě Šedé, Ivanu Mojžíšovi, který obstarával odvoz a dovoz jídla, paní Marcele Bočkové za smažení řízků, paní Zdeně Puklové,
která se starala o finance, OÚ za finanční podporu a v neposlední řadě malým fotbalistům,
kteří pomohli připravit pracovní prostředí. Snad jsem na nikoho nezapomněla a tak ještě
jednou dík všem, kteří nelitují věnovat svůj volný čas dětem.
Ludmila Nedorostková
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Desátý obecní ples
V lednu jsme připravovali desátý jubilejní obecní ples. Vzpomínám si na přípravu prvního obecního plesu. Na ples jsme se chystali se smíšenými pocity. Někdo s pesimismem, že
nikdo nepřijde a ples bude“ propadák“. Optimisté s nadějí, že vše dobře dopadne. Pravdu
měli optimisté, ples se vydařil. Vzpomínky na devět plesů v průběhu devíti let se nám honily hlavou, dá se ještě něco vymyslet, abychom návštěvníky překvapili? Padaly různé návrhy,
připomínky, náměty. Nakonec jsme se shodli, že se budeme držet osvědčené koncepce.
Partnerem desátého plesu byl Sokol Viničné Šumice, takže za pomoci jeho členů jsme ples
připravili. Snažili jsme se připravit hostům plesu příjemné prostředí, bohatý taneční program a tombolu. Vyvrcholením plesu byl bujarý a barevný kankán.
Domnívám se, že se desátý obecní ples vydařil. Výtěžek plesu bude připsán na konto sokola.
Děkuji všem, kteří se na přípravě plesu podíleli.
Za Kulturní výbor Jana Vlčková

Maškarní plesy 2016
O letošní ukončení plesové sezony se postaral Spolek tělocvičné jednoty Sokol Viničné Šumice a to v sobotu 13. února maškarním plesem. Obliba maškarních plesů ve Viničných
Šumicích stále stoupá, ten letošní v počtu 120 masek opět překonal předchozí roky.
V reji masek se představilo různorodé a vtipné společenství masek. Není v mých silách
všechny vyjmenovat, přesto zkusím alespoň některé, např. cikánky s cikánským baronem,
slepice s kohoutem, bohyně a jejich vládce Zeus, mouky „Babiččina volba“, chovanci z psychiatrické léčebny i s personálem, školáci, piráti, hráči ragby, Mach a Šebestová, Pat a Mat,
řidič Pávek a závozník Otík Rákosník, Šmoulové, důchodci, mafián a konkubína, kočky,
Mickey Mouse, samuraj, námořník, černoška, pračlověk, krojačka, indián a mnoho dalších
vtipných a originálních masek.
O úvodní výtečné taneční vystoupení se postaralo společenství 26 cikánek a v průběhu
plesu pak předvedli svůj taneček také slepice s kohoutem. Obě taneční vystoupení se velice líbila a byla odměněna obrovským potleskem.
Všichni se díky reji masek dobře bavili a v tajném hlasování zvolili vítěze:
1. místo: kohout a jeho slepičky
2. místo: cikánky a cikánský baron
3. místo: řidič Karel Pávek a závozník Otík Rákosník
4. místo: Zeus a bohyně
Všem maskám patří velký dík za jejich nápaditost a obětavost a rovněž za jejich taneční
výkony.
pokračování na následující straně
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V neděli 14. února se v sokolovně sešly děti, aby si také užily svůj maškarní ples. Ve 14. hodin byl ples zahájen a do sálu napochodovala pestrobarevná záplava masek. Představili
se princezny, víly, šaškové, rytíři, čarodějnice a čarodějové, vodníci, různá zvířátka, upíři
i Batman a další rozmanité masky.
Děti s radostí tančily a soutěžily, luštily
hádanky, zpívaly písničky a to vše spolu s učitelkami MŠ Janou Vlčkovou a Lenkou Šafaříkovou. Zapojili se i maminky, babičky a tatínkové. Byla připravena i bohatá odměna všem
dětským maskám, o kterou se zasloužili především sponzoři, kterým patří velký dík.
Na obou plesech hrála skupina Duo Metropol, která se rovněž podílela na dobré náladě
všech přítomných.
Pochvala patří i všem organizátorům, kteří se postarali o výzdobu sálu, občerstvení
a o hladký a zdařilý průběh obou plesů.
Zdenka Puklová
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Ostatkový průvod 2016
Jak je již v naší obci tradicí, v sobotu před
popeleční středou, která letos vycházela
na 6.2. se konal průvod masek obcí. Tento lidový zvyk, nazývaný též fašank nebo
masopust je u nás zažitý pod názvem
ostatky, či ostatkový průvod a jeho pořádání 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, včetně hájenky a „bahňáku“. 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. Tradiční zakončení
průvodu pochováním basy z organizačních důvodů provádíme jednou za dva roky, tudíž
se na něj můžete těšit v roce 2017.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům za vstřícnost při pohoštění i finančních darech. Vybrané peníze používáme na činnost sboru, zejména na rozšiřující se
družstvo mládeže, nebo například na vybavení nové klubovny, či pořízení hasičských uniforem. 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

CO, KDY, KDE…
20. 3. 2016		

Vítání jara u Jelenice

2. 4. 2016 	Dědeček, aneb na ta místa taky dojdem – Ochotnické divadelní
představení na sokolovně
2. 4. 2016		

Sběr železného šrotu

9. 4. 2016		

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Krátké zprávy ze školy
V lednu jsme organizovali několik besed. Nejdříve nás čekal program Zdvořilost
do škol. Povídali jsme o slušnosti a zdvořilosti s panem Šmídem, který za námi přijel
do školy s prezentací nazvanou „Holky mají přednost“.
Dále jsme se zúčastnili preventivního programu všeobecné primární prevence ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou. U mladších dětí v první a druhé
třídě jsme si ověřili, že rozumíme různým termínům, vhodnou formou jsme získali
informace, které souvisí s pojmem droga a nacvičili jsme si, jak se zachovat při nálezu
nebezpečného předmětu. Žáčci třetího a čtvrtého ročníku si vysvětlili pojem zdravý
životní styl, jeho výhody, negativní účinky kouření, umění odmítnout. Pro páťáky byl
připravený stmelovací program, ve kterém se daly sledovat postoje žáků ve třídě, uvědomovali jsme si vzájemné vztahy mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti.
Velmi rádi jezdíme do ekologického centra Lipka v Brně. Druháčci jeli na program „Jak
roste chléb“, díky němuž poznali, jak je pro nás důležité pole, sledovali sadbu obilí,
jeho růst, sklizeň, uskladnění a zpracování a taky si upekli dobrý chlebíček.
Na děti ze třetí třídy čekala Zimní zahrada. Pantomimicky si zahráli, co se dá dělat
v zahradě, poslouchali zvuky zimní zahrady a zaznamenávali je buď abstraktní či konkrétní kresbou, vyrobili si hudební nástroj, pro ptáčky šiškové krmítko a k tomu všemu
o přestávce popíjeli „LIPKOVÝ“ bylinkový čaj.
V lednu se žáci z pátého ročníku zúčastnili školního a vítězové pak okresního kola
matematické olympiády. Na páťáky také letos čekalo celostátní srovnávací testování
Kalibro, a to v oblastech český jazyk, matematika, anglický jazyk, humanitní základ
a přírodovědný základ.
Proběhl zápis do 1. ročníku (více v článku paní učitelky Hany Kleisové).
Již čtvrtým setkáním pokračovalo vzdělávání pedagogů na téma Výuka matematiky
metodou profesora Hejného (více v článku paní učitelky Kateřiny Šujanové).
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Zaujala nás únorová nabídka divadla Radost, a proto jsme vyrazili do Brna: mladší
děti na pohádku „O nezbedné kometě“ a starší děti na „Bylo nás pět“. A jak říkaly děti
po představení, „nemělo to chybu“.
Koncem února naši školu navštívil pan Libor Janeček s hudebně výchovným programem.
O. Růžičková, H. Kleisová, K. Šujanová

Zápis do prvního ročníku aneb kampak se jen ti malí trpaslíci
Sněhurce schovali?
Průvodkyní zápisu budoucích prvňáčků na naší škole se letošní rok stala Sněhurka, která
hledala své malé nezbedné kamarády. Najít je, nebylo jen tak. Šmudla se zatoulal hluboko do lesa a hrál si se zvířátky, Kejchal si kýchnutím rozfoukl obrázek, který bylo potřeba
opět složit, Prófa leštil nakutané drahokamy, Rejpal je ukládal do kyblíků dle barev a počtu,
Stydlín vyráběl Sněhurce náhrdelník a Štístko, ten byl celý rád, že se dopočítal, že jsou již
všichni opět pohromadě. Největší radost však měla Sněhurka, která ocenila pomoc dětí
při hledání trpaslíků malou pozorností na památku. Sněhurce se zápis do 1. třídy moc líbil
a v září se bude těšit na 25 nových (sádrových) trpaslíků.

Královskou cestou
Jaké by to bylo, stát se jedním z členů královského průvodu, který po staletí doprovázel
české krále ke korunovaci, která probíhala v katedrále svatého Víta?
Na tuto myšlenku nás ve výuce dovedlo téma „Lucemburkové na českém trůně“. Zjistili jsme, že jeden významný státník, nazývaný „Otcem vlasti“, z tohoto rodu slaví úctyhodné 700. jubileum od svého narození. Proč se nestát součástí narozeninové oslavy? Jaký
dort by oslavence potěšil? Co měl rád? Čím se zabýval? Jaký byl jako panovník? K těmto
otázkám, na které jsme si odpovídali prostřednictvím internetu, učebnice a knih, jsme si
přidali procházku Prahou, jejíž pýchou je mnoho historických budov a pamětihodností
v gotickém stylu.
My sami jsme se stali svými průvodci. Cesta s průvodem Karla IV. nás vedla od Prašné brány až do katedrály za pomoci pracovních listů, ve kterých jsme doplňovali klíčové
informace.
A jak dopadla oslava? Posuďte sami!
Hana Kleisová
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Školní družina...
...je školské zařízení výchovy mimo vyučování. I pro školní družinu platí obecný cíl – výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka. Není však pokračováním školního vyučování. Hlavním cílem je uspokojení individuálních potřeb dětí, jejich spokojenost a odpočinek. Všechny aktivity jsou voleny na základě dobrovolnosti a vlastního výběru. Střípky
z činností uplynulého pololetí Vám nyní v krátkém výčtu nabízíme.
V září jsme se sešli ve velkém počtu po krásných a sluncem zalitých prázdninách plných
koupání, cestování a zážitků. Opět máme dvě družinová oddělení a společně jsme jedna
velká družinová parta. Hravou formou jsme se seznamovali a utužovali pravidla slušného
chování mezi kamarády. Ve výtvarných chvilkách jsme si vyrobili vlastní atlas hub, origami
deštníky nebo slunečnice. Jablíčkovaná byla zaměřena na výstavku jablek s ochutnávkou,
výrobu jablečných razítek nebo skřítků. Počasí nám přálo a my jsme běhali, skákali, hopsali
a skotačili na školním hřišti. Vstup do dalšího družinového roku se vydařil.
Podzimní říjen nám nabídl listí zlaté, červené, hnědé a my jsme si s ním vyhráli při tisku
na plátno, při tvorbě pávů, svícnů a podzimníčků. Připomněli jsme si Den stromů a nutnost
chránit přírodu. Na svátek seniorů jsme vyjádřili lásku a úctu ke všem babičkám a dědečkům. Opět jsme se aktivně zapojili do projektu „ Záložka do knihy spojuje školy „ a naše
výrobky měly u slovenských kamarádů velký úspěch. Halloween jsme si užili mezi duchy,
světýlky a dýněmi.
Listopadová jitra jsou často mlhavá a deštivá, později též stříbrná jinovatkou. Balíme
se do teplého oblečení, ale hezké dny jsme si ještě užívali na čerstvém vzduchu u fotbalu,
vybíjené, atletiky nebo různých honiček. Ve třídě jsme barevných přírodnin využili k listohrátkám se zvířátky. Abychom se nechovali jako opičáci, absolvovali jsme lekci slušného
chování. V den věnovaný nevidomým jsme se zavázanýma očima zkoušeli běžné praktické
činnosti a příliš jsme neobstáli. Uvědomili jsme si, jak důležitá je ochrana zraku. Výstavku
podzimních výrobků jsme uspořádali na Den otevřených dveří ve škole. Ocenili ji spolužáci
i návštěvníci naší školy.
A už tu byl prosinec a s ním doba adventní. Většina aktivit v družince byla věnována vánoční tématice. Učili jsme se vnímat společenství mezi sebou navzájem, ale i s přírodou.
Mikuláš s andělem a čerty přišel hledat nezbedníky. My jsme je přivítali písničkou a oni nás
obdarovali sladkostmi. Předvánoční atmosféru jsme nasávali poslechem vánočních písní,
četbou vánočních příběhů nebo vyprávěním. Již tradiční posezení u stromečku bylo zpestřeno zpěvem koled, vánočním cukrovím a hlavně dárečky. Tak jsme se příjemně naladili
na nadcházející vánoční svátky.
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Jméno leden čiší mrazem, ledem a studeným větrem. Také napadlo trošku sněhu a my
si ho užívali s radostným vřískotem na ledové klouzačce, bobech a při koulování. Prvním
významným lednovým dnem byla Tříkrálová sbírka v obci. Mnozí z nás se jí aktivně účastnili, a tak nám vysvětlili, jak taková sbírka probíhá a k čemu slouží vybrané peníze. Vyrobili
jsme dárečky pro budoucí prvňáčky a už se na ně velice těšíme. K rozvíjení představivosti
a vyjádření představy posloužila témata „Kde bych chtěl žít“ a „Věda a technika budoucnosti“. Zimní miniolympiáda byla netradiční, veselá a hravá. Odvážná děvčata se proměnila
v modelky a jejich kreativitě diváci nadšeně tleskali.
Tímto přehledem aktivit tak můžete nahlédnout do pestrého a zábavného života naší
školní družinky.
Tamara Kalábová

Výuka nejen pro děti
Naše škola se stala místem společného setkávání pedagogů nejen z Viničných Šumic, ale
také z Brna, Rousínova a Rosic. Paní magistra Bednářová nás seznámila se základními principy výuky matematiky podle pana profesora Hejného. Toto netradiční pojetí je založeno
na 12 principech složených do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku
samo a s radostí. Prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky
objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Podle této metody vyučuje více než
750 základních škol v ČR a využívá ji i řada alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí. O metodu profesora Milana Hejného se zajímají také v Itálii, Řecku, Finsku,
Švédsku, Polsku či v Kanadě. Také my bychom se rádi stali průvodci a pozorovateli dětských
objevů v oblasti matematiky. Těšíme na společnou cestu matematickým světem!
Kateřina Šujanová

Ve školní družině

Ve školní družině
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Zprávičky z naší školičky
Návštěva nové hasičské zbrojnice
V naší vesnici byla dokončena víceúčelová budova, kde se nachází hasičská zbrojnice.
Na vycházkách děti sledovaly stavbu této budovy. Když byla dostavěna, velmi je lákalo podívat se, jak vypadá zbrojnice uvnitř. Požádali jsme místní dobrovolné hasiče o návštěvu.
Hasičskou zbrojnicí nás provedl pan starosta SDH Viničné Šumice Karel Kříž. Ukázal dětem
hasičskou techniku a zavedl děti i do šatny hasičů. Předvedl jim, co všechno si musí hasiči
obléci, než vyjedou k zásahu. Ve školce si děti celý den na hasiče hrály a seznamovaly se
s jejich důležitou a náročnou prací. Také namalovaly pěkné obrázky s hasičskou tématikou.
Jako každý rok, tak i letos se dětí účastní výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí.“
Ve školce proběhlo základní kolo a tři nejlepší obrázky z každé věkové kategorie posíláme
do okresního kola této soutěže. Opět bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší!
Lenka Šafaříková

Muzikoterapie
Děti z naší školky mají rády hudbu, rády hrají na rytmické hudební nástroje. Děti milují
hudbu a to i hudbu hodně hlasitou, takže drumbeny byly pro děti to pravé. Paní Sádlíková přivezla do mateřské školy drumbeny mnoha barev a velikostí. Na drumbeny se může
sedat, můžete je použít na opakování barev, ale dá se na ně i hrát. Děti se zhostily hry s velkým nasazením, rytmus moc neřešily, ale slyšet nás bylo daleko. Hudební dopoledne se
prostě líbilo.

Maškarní ples
Na maškarní ples jsme se připravovali s velkým nadšením. Vyráběli jsme masky a škrabošky
na výzdobu všech prostor mateřské školy, připravovali jsme girlandy z krepového papíru.
Děti si povídaly o svých kostýmech a všichni jsme se těšili na pátek. V pátek ráno se děti
v šatně převlékly do kostýmů a užily si jich až do odchodu domů. Po přesnídávce jsme se
sešli ve třídě Koníčků a děti se pustily do tance a zábavy. Maškarní ples ukončila tombola.
Děti byly nadšené, ples jsme si společně užili a všem to báječně v kostýmech slušelo!

Výukový program – Skřítkové z Bezbolístkova
Medvídek onemocněl a děti se snažily medvídkovi pomoci v uzdravení. Radily, jak medvídka léčit, aby neměl teplotu, aby ho přestalo bolet v krku. Děti také ví, kam zajít pro léky a jak
medvídkovi zavázat ruku. Medvídek odcházel z naší školky úplně zdravý.
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Fotky ZE ŠKOLY

Dort pro Karla IV.

Lipka Brno – Vyrábíme krmítko

Tělocvik v přírodě

Zápis do 1. ročníku

15
Ve školní družině

Seminář pro pedagogy
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Fotky ZE ŠKOLKY

Maškarní ples

Maškarní ples

Výukový program Skřítci z Bezbolístkova

Požární ochrana očima dětí
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Edukativně stimulativní skupina

S Tetinami na zelenou
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Ministranský florbarový turnaj

Stromík

17
Tříkrálová sbírka
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Ostatky

Ostatky

Ostatky
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Svatý Florián – patron hasičů
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Edukativně stimulativní skupiny
Děti, které půjdou po letních prázdninách do základní školy, se účastnily za doprovodu rodičů edukativně stimulativních skupin. V deseti lekcích děti zdokonalovaly motoriku ruky,
plnily úkoly z matematiky. Procvičovaly řeč, jazykové dovednosti, dokonalovaly zrakové
a sluchové vnímání.
Minulý týden jsme edukativně stimulativní skupiny ukončili desátou lekcí. Děti dostaly
diplom, rodiče poděkování. Sešli jsme se u malého pohoštění, děti mlsaly dortík a rodiče
odpovídali na otázky krátkého dotazníku. Odpovědi nám jasně ukázaly, že skupiny mají
smysl.
Dětem blahopřejeme ke zdárnému ukončení skupin.

A pár střípků nakonec…
•
•
•
•

Dramatizovali jsme příběh Tří králů.
Navštívili jsme představení S Kamarády za pokladem v Divadle Bolka Polívky.
V keramice vyrábíme velikonoční překvapení.
Viděli jsme“ S Tetinami na zelenou“ v Divadle Bolka Polívky.

Co připravujeme…
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro děti a rodiče jarní výtvarnou dílnu 14. 3.
Výukový program O jabloňce.
Navštívíme Hvězdárnu.
Přijede k nám divadlo Šikulka.
Přivítáme v mateřské škole maminky.
V duhovém týdnu oslavíme Den dětí.
Pojedeme do Soběšic na environmentální výuku.
V Divadle Bolka Polívky uvidíme pořad S Tetinami u moře.
Jana Vlčková

Srdečně zveme děti s rodiči k zápisu do mateřské školy ve čtvrtek 7. 4. 2016 od 15,00
do 16,30 hodin. Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte. Těší se na vás paní učitelky.
Milé děti a vážení rodiče, dovolte, abych vám jménem všech zaměstnanců mateřské školy
popřála krásné jaro a příjemné Velikonoce.
Jana Vlčková
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Buď pochválen
Laudato si´– Buď pochválen! Tak se jmenuje poslední významný církevní dokument (encyklika) papeže Františka. Název tohoto dokumentu je zároveň úvodem chvalozpěvu sv.
Františka z Assisi na chválu Božího stvoření. „Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám, a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu,“ zpíval sv. František.
Současný papež se ve světle těchto slov zamýšlí nad světem jakožto společným domovem všech lidí a varuje před jeho zničením. Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou
po nás, dětem, které právě vyrůstají? Podle papeže Františka nelze tuto otázku řešit izolovaně, pouze v rámci životního prostředí. Papež upozorňuje, že se musíme ptát, co je smyslem života na zemi, jaké jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem naší
práce a veškerého našeho úsilí. Pokud se nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy,
nepovede naše starost o ekologii k žádným významným výsledkům. Proto zde papež vybízí nejen věřící, ale též všechny obyvatele naší planety k ekologickému obrácení, které
v sobě má zahrnovat – kromě starostlivosti o přírodu – také hluboce lidské a sociální otázky. Svět nemůžeme analyzovat tak, že se izolovaně zaměříme pouze na jeden z jeho aspektů… Vždyť „kniha přírody“ je jedna a nedělitelná! Zahrnuje v sobě životní prostředí, život,
sexualitu, rodinu, sociální vztahy, zaměstnanost a mnoho dalšího. Platí totiž, že zhoršování
stavu přírody jde ruku v ruce s kulturou utvářející lidské soužití.
Všechny problémy současného lidstva jsou v posledku způsobeny jediným zlem: totiž
přesvědčením, že neexistují neměnné pravdy, kterými se mají řídit naše životy, a že lidská
svoboda tudíž nemá žádná omezení. Člověk tak ze sebe činí nejvyšší instanci, která vidí
jenom sebe sama, a svět, o který se má starat, konzumně spotřebovává. Stejně tak dochází
k těžkým újmám v mezilidských vztazích. Tím se narušuje celková rovnováha světa, za kterou jsme – více či méně – zodpovědní všichni. Proto má každý litovat svého špatného zacházení s planetou, protože v míře, v jaké každý z nás působí malé ekologické škody, jsme
povoláni uznat svůj malý či velký vliv na zhoršování a poškozování životního prostředí.
Papež nemluví jen za sebe, ale shrnuje příspěvky bezpočtu vědců, filozofů, teologů,
sociálních organizací i jiných náboženství, které ve své podstatě hovoří o tom samém.
Ve výsledku je tedy třeba se obrátit od spotřeby k obětavosti, od nenasytnosti ke štědrosti, od plýtvání ke schopnosti sdílet. Je to způsob, jak projevovat lásku a jak postupně
přecházet od toho, co chci já, k tomu, co potřebuje Boží svět. Celá encyklika, ačkoliv zcela
konkrétně poukazuje na velmi závažné problémy dneška, je zároveň prodchnutá nadějí, že
lidstvo je stále schopné pracovat na budování svého společného domova jménem „Země“.
Ale o tom zase třeba někdy příště! :-)
P. Pavel Lacina, pozořický farář
Encykliku Laudato si´ vydalo nakladatelství Paulínky a je k dostání i v elektronické podobě
na www.paulinky.cz.
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Velikonoce 2016 v pozořické farnosti
ZELENÝ ČTVRTEK (24. 3. 2016):
18,00 hod.

Mše sv. na památku Večeře Páně

po skončení:
společná modl. v Getsemanské zahradě
19,00–24,00 hod. adorace vedená postupně jednotlivými malými společenstvími
do 24,00 hod.
otevřený kostel

VELKÝ PÁTEK (25. 3. 2016):
8,00–24,00 hod. otevřený kostel – možnost soukr. modlitby
8,00 hod.	společná modlitba ranních chval a četby (denní modlitba církve – DMC)

10,00 hod.

Křížová cesta na Poustce

12,00 hod.	společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (DMC)
a modlitba bolestného růžence

15,00 hod.
po skončení:
19,00 hod.

Velkopáteční obřady
zahájení novény k Božímu milosrdenství, modlitba Korunky
Křížová cesta Pozořicemi – zač. u fary

do 24,00 hod.

otevřený kostel – možnost soukr. modl. u Božího hrobu

BÍLÁ SOBOTA (26. 3. 2016):
8,00–20,00 hod. otevřený kostel – možnost soukr. modlitby
8,00 hod.
společná modl. ranních chval a četby (DMC)
12,00 hod.	společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (DMC)
a Korunka k Božímu milosr. (2. den novény)
18,00 hod.
společná modlitba Anděl Páně a modlitba večerních chval (DMC)

21,00 hod.

Velikonoční vigilie (za farníky)

po skončení:

agapé na faře a ve zpěvárně fary

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (27. 3.):
7,30 hod.
9,30 hod.

mše svatá s žehnáním pokrmů
mše svatá s žehnáním pokrmů (za katechumeny a biřmovance)

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (28. 3. 2016):
7,30 hod.
9,30 hod.

mše svatá
mše svatá
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Ministrantský florbalový turnaj
O první neděli postní (14. února 2016) se sešla ohromná skupina ministrantů z modřického
a slavkovského děkanátu v telnické sportovní hale a sokolovně k poměření svých florbalových schopností. Už podle počtu 22 přihlášených týmů se dalo tušit, že půjde o něco
mimořádného… a myslím, že se sportovní hala i sokolovna musela hodně snažit, aby se
udržely ve svých základech. Burácení povzbuzujících fanoušků prověřovalo obě stavby
permanentně. Sotva se fanoušci vešli do ochozů, všude byla hlava na hlavě. A velmi často
to navíc byla hlava zelená – to se právě Zelená záplava opět převalila přes Telnici – je jich
čím dál více? Tentokrát už musel dojet snad celý PoŠuKov!
V takové atmosféře se více než 140 ministrantům muselo hrát doslova nádherně. Letos
jsme přivítali staré známé florbalisty ze Šlapanic, poprvé se zúčastnili ministranti z Měnína,
Křenovic a dokonce až ze vzdálené Osové Bítýšky. Ve třech věkových kategoriích pak probíhaly o ten kulatý nesmysl líté boje, avšak všechny ve vší počestnosti a slušnosti. Často
byla k vidění gesta plná slušnosti a úcty, dokonce i přiznání autora gólu k tomu, že jeho zásah byl neplatný (Adam Beneš z PoŠuKova si za to odnesl cenu fair-play – skvělé, Adame!).
Jeden malý špunt tak poctivě hlídal karuselové dveře ve sportovní hale, až za to obdržel
mimořádnou cenu pořadatelů: Matouš Nováček ze Syrovic, určitě tak ušetřil aspoň něco
za topení v hale, díky Matouši!
V úžasné atmosféře v sokolovně vybojovali v kategorii I. stupně ZŠ prvenství vynikající borci ze Syrovic, kteří ve finále porazili favority ze Šlapanic. Ve sportovní hale pak ještě
před finálovými zápasy předvedla své umění děvčata – roztleskávačky Zelené záplavy pod
vedením Jitky Šmerdové – v bouřící hale si diváci vyžádali opakování jejich krásného čísla.
Souboje v kategorii II. stupně ZŠ byly ve sportovní hale v průběhu celého turnaje velmi vyrovnané, prokázala to nakonec i utkání play-off. Samotné finálové utkání mezi Slavkovem
B a PoŠuKovem C skončilo prakticky v poslední sekundě zápasu, kdy padl teprve rozhodující gól a následně na to zazněla píšťalka rozhodčího. V nejstarší kategorii středoškoláků se
sice utkali borci pouze ze třech týmů, přesto tyto zápasy nepostrádaly napětí, vyrovnanost
a především sportovního ducha.
Oceněn byl Karel Barták z PoŠuKova jako nejlepší brankář na turnaji a největší počet
gólů z PoŠuKova nastřílel Karel Devatter a David Škrob
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli, především z řad telnické
mládeže a všem spolupracujícím rodičům, kněžím, rodičům, fanouškům či báječným roztleskávačkám.
František Kroutil – telnický starosta
Petr Šmerda – vedoucí ministrantů
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Vítejte ve Stromíku!
Přestože nám letošní zima nenadělila moc sněhu ani mrazu, snažili
jsme se ji užít nejvíc, co to šlo. Sáňkování jsme moc neužili, zato
nám lednové mrazivé dny připravily zásoby ledu na lesních potocích. Dětská vynalézavost nezná mezí, a tak jsme brzy chodili na led
s pilkou a naši ledosochaři vyřezávali z ledu cihly a stavěli ledové paláce pro případné kolemjdoucí Ledové královny.
Možná při svých procházkách lesem potkáváte zvláštní stavby z větví. Klidně vstupte
dál a chvíli si poseďte. Zřejmě jste se právě dostali do cukrárny, kde vaří slaďoučké kakao
a pečou ty nejchutnější zákusky na světě. Dost možná, že jste právě v prodejně vánočních
ozdob, koňské stáji, ve stanu udatných rytířů anebo máte opravdu velké štěstí a ocitli jste
se přímo ve výzkumném centru, které se zabývá vyhledáváním dinosauřích kostí. Vědecké
kapacity z našeho týmu jsou přesvědčeny, že okolo hájovny jsou bohatá pravěká naleziště!
Pokud má domeček střechu z jehličnatých větví, je jasné, že se jedná o domov rodiny
Stromíků. Ten mívá vícero místností, protože členů je mnoho. Maminka s tatínkem, děti,
prarodiče, často přijedou příbuzní Indiáni, strejda rybář a někdy se zastaví i teta princezna
se svým pejskem.
Máme velkou radost, že naše Stromíková rodina je tak široká a rozmanitá. Snažíme se,
aby se v ní cítili dobře všichni – děti, jejich rodiče a i my dospěláci, kteří děti doprovázíme
na jejich cestě k samostatnosti. A přestože staré přísloví praví, že stromeček se má ohýbat dokud je mladý, my si myslíme pravý opak. Aby z mladé, zranitelné sazeničky vyrostl
zdravý strom, který bude pravým požehnáním pro své okolí, potřebuje zejména hodně
prostoru, mnoho respektu, dobrou výživnou půdu, láskyplnou ochranu velkých stromů
a hřejivé slunce.
Možná, že i vy máte doma nějakou tu malou jedličku nebo doubek, který byste rádi přesadili z domácího skleníčku do přírody.
Moc rádi vás přivítáme na Dni otevřených dveří, který se koná 15. 3. 2016 na Axmanově hájence v Pozořicích.
Zápis do Dětského lesního klubu bude probíhat elektronickou formou v době
od 14.–18. 3. 2016.
Bližší informace najdete na webových stránkách klubu www.stromík.cz.
Za DLK Stromík Tereza Jiráčková
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Činnost sboru dobrovolných hasičů
v roce 2015
Svoji činnost v uplynulém roce jsme zahájili na výroční valné hromadě, která se konala
11. 1. 2015 v salonku restaurace Hradská. Hlavním bodem programu byly volby nových
funkcionářů sboru, které se konají pravidelně jednou za 5 let. Výsledkem těchto voleb byla
výrazná generační obměna ve vedení sboru.

Nové složení výboru SDH a dalších funkcionářů
Funkce

Jméno

Starosta

Ing. Kříž Karel

Náměstek starosty

Doležel Martin

Jednatel

Malíková Veronika

Velitel

Jílek Aleš

Pokladník

Drápalová Barbora

Další člen výboru

Řiháček Lukáš

Referent evidence majetku

Malík Jiří ml.

Vedoucí mládeže

Paukert Jan

Kulturní referent

Raus Radek

Kronikář

Valter Pavel

Předseda KRR

Šmerda Jakub

1. člen KRR

Barták Leoš

2. člen KRR

Valter Pavel

Člen okrskového výboru – velitel

Moural Zdeněk

Člen okresního výboru – jednatel

Šmerda Jaroslav
tučně zvýraznění jsou členové výboru

Nově zvoleným členům výboru jsme pořídili nové uniformy, aby vzorně reprezentovali
Šumické hasiče na řadě společenských akcí, kterých se pravidelně zúčastňujeme. V roce
2015 to byl například okrskový hasičský ples v Ochozi u Brna, oslavy 130 let SDH Kovalovice, hasičská pouť ve Křtinách, mše sv. Pod Lipami ve Viničných Šumicích, oslavy 130 let
SDH Pozořice.
Podstatnou částí činnosti dobrovolných hasičů je podpora kulturního a společenského
života v obci. V této oblasti jsme uspořádali tradiční ostatkový průvod se satirickým obřadem pochovávání basy. Velmi si vážíme vstřícnosti občanů, kteří nás v průběhu průvodu zásobovali bohatým občerstvením i finančními příspěvky, které věnujeme na činnost sboru,
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zejména na fungování družstva mládeže. V květnu jsme na hřišti u sokolovny uspořádali 2.
ročník výkonnostní soutěže Šumická TreFA, kde hasiči soutěží ve fyzické zdatnosti zdoláváním překážek simulujících reálné podmínky hasičského zásahu. Pro děti jsme ve spolupráci
s TJ Sokol uspořádali „dětské odpoledne“, kde si děti mimo jiné vyzkoušeli hašení hořícího
domu, či rozhazování hasičské hadice na cíl. Na podzim jsme, jak je již zvykem provedli
sběr železného šrotu a elektroodpadu.
Na poli sportovním se pravidelně účastníme několika soutěží družstev v požárním sportu a v poslední době někteří naši borci absolvují též soutěže v simulaci zásahové činnosti,
které jsou obdobou Šumické Trefy. Mezi největší úspěchy roku 2015 patří 2. místo ze soutěže v Blažovicích, kde jsme postoupili do okresního kola. Dále je to celkové 2. místo v hodnocení „Přeborník okrsku“, v němž se poměřují síly s nejbližšími sbory v okolí. Toto umístění
jsme vybojovali v konkurenci 11 sborů na celkem 6 soutěžích družstev.
V roce 2015 se též začalo formovat nové družstvo mladých hasičů, jakožto našich potenciálních nástupců. Vedení se ujal Jan Paukert, jeho pravou rukou je Vítek Vrba a příležitostně
vypomáhají Karel Kříž a Václav Kovář. Zpočátku se počet dětí v družstvu dal spočítat na prstech jedné ruky a nepodařilo se složit družstvo pro požární útok (zde je minimum 7 dětí) a tak
se činnost dětí zaměřovala na soutěže ve vázání uzlů, kde stačí 4 závodníci. Kluci se také během schůzek seznamují s vybavením hasičů pro zásahy a s používáním jednotlivých technických prostředků. V současnosti se družstvo mládeže stále rozrůstá, za což jsme rádi a uvítáme
další nadějné mladé hasiče. Scházíme se každé pondělí v 16,30 na nové hasičské zbrojnici.
Nejdůležitější událostí roku 2015 byla bezpochyby výstavba nové víceúčelové budovy, jejíž součástí je i hasičská zbrojnice. Od svého založení v roce 1904 šumický sbor třikrát
měnil svoje stanoviště a bezmála 50 let strávil v „provizorních“ budovách, v posledních
devíti letech dokonce mimo obec. Rok 2015 je tedy historickým milníkem našeho sboru,
kdy se dostáváme do důstojných prostor v centru obce tak, jak je to u dobrovolných hasičských sborů obvyklé. Hodnota sboru dobrovolných hasičů v obci se však neměří leskem
a velikostí hasičské zbrojnice, ale obětavostí a aktivitou jeho členů. Jsem přesvědčen, že
v našem sboru je dostatek obětavých, aktivních a schopných hasičů a že tato nová budova
bude dobrým prostředkem k rozvoji naší činnosti a účelné pomoci občanům v nouzi.
Karel Kříž,
starosta SDH

Hledám ke koupi RD se zahrádkou
ve Viničných Šumicích a v okolí do 15 km.

Tel.: 792 284 071
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Zpráva velitele jednotky SDH
obce Viničné Šumice
Jednotku obce tvoří 16 členů a to ve složení: velitel jednotky – Lukáš Řiháček, velitelé družstva – ing. Václav Kovář a ing. Karel Kříž, strojníci – Jiří Malík starší, Aleš Jílek, Jakub Šmerda
a Martin Doležel, zbylých osm hasičů: Roman Matěja, Petr Kříž, Jaroslav Crha, Michal Kříž,
Jiří Sedláček, Jiří Malík mladší, Jan Paukert a Radek Raus.
Za celý rok 2015 jsme na zajištění akceschopnosti, školení, udržbě techniky a oděvů a jiných činností ve zbrojnici strávili necelých 400 hodin. Jedním z nejzajímavějším výcviku loňského roku byl ve Tvarožné, kde jsme cvičili plnění ,,Bamby‘‘ vaku připevněném na vrtulníku.
Bamby vak má objem 800 litrů a plní jej 4 členové pomocí dvou speciálních proudnic. Z naší
jednotky se zúčastnilo 7 členů. Fotky i sestřihané video z výcviku můžete najít na našich
webových stránkách, které již provozujeme přes dva roky. Školení v Tišnově, kde probíhají
kurzy pro prodloužení nebo k získání odborné způsobilosti, jsme navštívili celkem dvakrát,
jednou na jednodenním pravidelném školení velitelů a podruhé na podzim se 2 členové
zúčastnili nového dvoudenního kurzu Základy zdravotnických znalostí. Od podzimu do jara
udržujeme kondici v místní sokolovně, kterou máme k dispozici na sportovní činnosti.
Počet vyhlášených poplachů v roce 2015 byl 18, z toho třikrát taktické cvičení, jedenkrát
prověřovací cvičení. Vždy se nám podařilo vyjet. Jedním z výjezdů byl v ráno ve 3 hodiny do Královoposlkých Vážan na požár střechy rodinného domu, 7 členů vyjelo s oběma
auty a doplňovali vodu, rozebírali střešní konstrukci a dohašovali ohniska pomocí C proudu, z místa události jsme odjížděli před šestou hodinou ranní. Celkem na výjezdech bylo
stráveno 90 hodin, většinou šlo o požár lesního, nebo polního porostu. Oproti předchozímu roku je to o necelých 70 hodin více, to jich bylo pouze šest. Nejčastěji a to desetkrát
jsme vyjížděli o prázdninách, kde i během 22 hodin nám byl vyhlášen poplach čtyřikrát,
jen za tyhle dva měsíce jsme na výjezdech strávili 60 hodin. K těmto statistikám můžeme
připočítat činnosti, které jsou předem domluvené a provádí se na žádost starosty obce –
šlo o umývání vozovky a čerpání vody u sokolovny. Ostatní výpomoc byla např. při demontáži žárovek u vánočního stromku, konání dětského dne na hřišti, při tréninku dětí v lese
na branný závod a nebo požární dozor při pálení čarodějnic.
Během roku se nám ve spolupráci s obcí podařilo prodat ruční motač na hadice a vozidlo
Avia, pro které už delší dobu nebylo využití a taky kvůli omezeným prostorům v nově postavené víceúčelové budově, které jsme se již po několika letech dočkali a koncem roku jsme se
mohli přestěhovat do nových, pěkných a hlavně obecních prostorů, za které jsme velice rádi.
Koncem roku jsme nakoupili 5ks pracovních stejnokrojů PSII a jeden zásahový komplet
v hodnotě přes 20 000 korun českých. Dotace pro minulý rok z kraje přiděleny byly, ovšem
ne na vybavení jednotky, ale na stavbu víceúčelového objektu a to částkou 350 000 Kč,
proto větší nákupy jsme nedělali. Co se týče techniky se kterou vyjíždíme k zásahům, tak je
stále Tatra 148 a Praga V3S a je stále snaha o převod cisterny z HZS.
Lukáš Řiháček, velitel jednotky
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Osobnost nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje 2015
V loňském roce vyhlásila Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje první ročník ankety Osobnost NNO
JMK 2015, do kterého Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice
nominovala svého dlouholetého člena pana Jaroslava Lozrta.
Svou úctyhodnou délkou působení v Sokole se může považovat za pravý příklad věrnosti sokola. Už od roku 1955 začal
působit v TJ Sokol ve Viničných Šumicích jako cvičitel mládeže, posléze jako trenér fotbalového mužstva. Této činnosti se věnoval při zaměstnání. Během šedesáti let svědomité
a zodpovědné práce vystřídal i několik funkcí ve výboru
tělocvičné jednoty včetně hospodáře, předsedy kontrolní komise či správce sokolovny. Jeho aktivity nespočívaly
pouze v trénování, ale také v práci s dětmi, organizování
brigád a zvelebování sokolovny, fotbalového hřiště a dalšího sociálního zázemí sportovců. Je znám především pro
svůj nadšený přístup, kterým podněcuje mládež k co nejlepším výkonům.
Slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku ankety Osobnost NNO Jihomoravského
kraje proběhlo v Brně 22. října 2015 v Domě pánů z Lipé.
Hlasy byly zaslány, a to od 2033 hlasujících. Ocenění nominovaným osobnostem, sponzorské dary i hlavní cena byly předány.
Všech šestnáct nominovaných kandidátů přijelo z celé Jižní Moravy a prezentovalo širokou škálu mnoha různých neziskových organizací. Díky této anketě se potkalo mnoho zajímavých osobností ve svém oboru. Všichni ocenění obdrželi drobné dárky a poděkování
za dlouholetou aktivní práci v neziskovém sektoru Jihomoravského kraje.
Ceny oceněným předali ředitel RRAJM a zástupce Svazů obcí a měst Jižní Moravy Vlado
Gašpar, starosta Kunštátu Zdeněk Wetter, místostarosta městské části Řečkovice a Mokrá
hora René Černý, předseda ANNO JMK Jaromír Hron a zástupci firem Siemens, s.r.o., MOSS
logistics s.r.o. a RENISHAW s.r.o.
Konání této ankety se mohlo uskutečnit díky podpoře partnerských firem Siemens,
s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery, MOOS Logistics, s.r.o., Renishaw, s.r.o.
a Radimu Jančurovi a firmě Student Agency, které přispěly na průběh a konání ankety
i na pořízení dárků oceněným osobnostem.
Zdena Puklová
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Rozpis fotbalových utkání
sezóna 2015/16 – jaro 2016
Muži, Brno-venkov – IV.třída
Kolo

Termín

Domácí – Hosté

12.

Neděle 3. 4. 2016 15,30

Opatovice – Viničné Šumice

13.

Neděle 10. 4. 2016 10,30

Viničné Šumice – Blažovice B

14.

Sobota 16. 4. 2016 16,00

Moutnice B – Viničné Šumice

15.

Neděle 24. 4. 2016 10,30

Viničné Šumice – Blučina B

16.

Neděle 1. 5. 2016 10,30

Tvarožná – Viničné Šumice

17.

Neděle 8. 5. 2016 10,30

Viničné Šumice – Pozořice B

18.

Sobota 14. 5. 2016 16,30

Babice n/Sv B – Viničné Šumice

19.

Neděle 22. 5. 2016 10,30

Viničné Šumice – Podolí B

20.

Neděle 29. 5. 2016 16,30

Kobylnice – Viničné Šumice

21.

Neděle 5. 6. 2016 10,30

Viničné Šumice – Újezd B

22.

Sobota 11. 6. 2016 16,30

Rajhradice B – Viničné Šumice

Přejme chlapům hodně úspěchů na hřišti.

Starší žáci, Brno-venkov – OP
Kolo

Termín

Domácí – Hosté

11. kolo

Neděle 10. 4. 2016 13,30

Viničné Šumice – Měnín/ Blučina

12. kolo

Neděle 17. 4. 2016 13,00

Podolí – Viničné Šumice

13. kolo

Neděle 24. 4. 2016 13,30

Viničné Šumice – Mokrá-Horákov

14. kolo

Sobota 30. 4. 2016 14,15

Pozořice – Viničné Šumice

Nadstavba 1. kolo

* víkend 7./8. 5. 2016

Měnín/ Blučina – Viničné Šumice

Nadstavba 2. kolo

Neděle 15. 5. 2016 11,00

Mokrá-Horákov – Viničné Šumice

Nadstavba 3. kolo

Neděle 22. 5. 2016 13,30

Viničné Šumice – Lokomotiva A

Nadstavba 4. kolo

Neděle 29. 5. 2016 10,30

Viničné Šumice – Měnín/ Blučina

Nadstavba 5. kolo

Neděle 5. 6. 2016 13,30

Viničné Šumice – Mokrá-Horákov

Nadstavba 6. kolo

* víkend 11./12. 6. 2016

Lokomotiva A – Viničné Šumice

* k termínu uzávěrky Zpravodaje nebyly upřesněny domácím týmem termíny utkání:
Měnín/Blučina – Viničné Šumice a Lokomotiva A – Viničné Šumice.

Přejme klukům hodně úspěchů na hřišti.
Jak utkání skončila, můžete sledovat na stránkách fotbalového oddílu www.vinopa.info.
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Karel IV. Lucemburský
V letošním roce si připomeneme 700.
výročí narození Karla IV. Lucemburského, nejvýznamnějšího evropského
panovníka pozdního středověku, římského císaře a českého krále přezdívaného „Otec vlasti“. Narodil se v Praze 14.
května 1316 jako prvorozený syn Jana
Lucemburského a Elišky Přemyslovny
a dostal jméno Václav.
V roce 1323 byl Václav poslán na vychování k francouzskému královskému
dvoru, kde při biřmování přijal jméno
Karel. V Paříži získal Karel rozsáhlé
vzdělání, na tehdejší dobu byla mimořádná jeho znalost jazyků – budoucí
císař a král hovořil německy, francouzsky, latinsky, italsky, na prvním místě
ale vždy uváděl češtinu.
Od podzimu roku 1333 spravoval
České království místo nepřítomného
otce a od roku 1334 vykonával úřad
Karel IV. z Votivního obrazu
moravského markraběte. Od počátku
Jana Očka z Vlašimi
čtyřicátých let byl Karel IV. favoritem
papežské kurie na hodnost římského
panovníka proti císaři Ludvíku Bavorovi. I proto bylo pražské biskupství v roce 1344 povýšeno na arcibiskupství a tak ukončilo podřízenost arcibiskupství německému. Dne 11.
července roku 1346 byl pak Karel IV. hlasy pěti kurfiřtů zvolen římským králem.
Českým králem se Karel IV. Lucemburský stal o rok později, po smrti svého otce. K této
příležitosti dal Karel zhotovit novou královskou korunu, později se pak podílel i na formulování korunovačního řádu.
V dalších letech bylo České království uznáváno jako centrum římskoněmecké říše.
Praha byla Karlovým sídelním městem, bylo založeno Nové Město pražské, budoval se
nový kamenný most (dnes Karlův most) a byl postaven hrad Karlštejn, kde se uložily říšské korunovační klenoty. V roce 1348, konkrétně 7. dubna, založil Karel IV. v Praze vysoké
učení, nejstarší univerzitu na sever od Alp. Dne 6. dubna 1355 byl Karel v Římě korunován římským císařem a ve stejném roce se pokusil vydat nový zemský zákoník „Majestas
Carolina“. Návrh však musel stáhnout pro odpor panstva. Koncem roku 1356 pak císař
pokračování na následující straně
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Karel IV. vydal dokument Zlatá bula Karla IV. - zákoník, který platil ve Svaté říši římské až
do roku 1806.
Jako vladař se Karel IV. choval většinou racionálně a cílevědomě nezřídka s potřebnou
dávkou lsti. Ve vlastní rodině se ale choval dost odlišně. Především nepřiměřeně zbožňoval
svého syna Václava. Snad i proto, že tento dědic jeho trůnu (v roce 1376 ho Karel prosadil
na trůn římského krále), přišel na svět až po třech dcerách. Karel IV. byl čtyřikrát ženatý.
Poprvé s Blankou z Valois, s níž měl dvě dcery Markétu a Kateřinu. Podruhé s Annou Falckou, které se narodil syn, křtěný Václav, ten ale ve věku necelých dvou let zemřel. Třetí Karlovou ženou se stala Anna Svídnická, se kterou měl dceru Alžbětu a syna Václava - svého
následníka. Čtvrtou ženou pak byla Alžběta (Eliška) Pomořanská, která mu porodila Annu,
Zikmunda Lucemburského, Jana Zhořeleckého, Karla, Markétu a Jindřicha.
Karel IV. byl velkým vzdělancem – dodnes je znám jeho vlastnoručně sepsaný životopis
„Vita Caroli“. Též napsal „Život svatého Václava“ a řadu teologických a právních spisů, všechny latinsky. Za své vlády také podporoval dějepisectví ve snaze oslavit svoji vládu, ale též
její přemyslovské kořeny.
Význam Karla IV. Lucemburského je pro české
země obrovský. Je oceňován především pro svou
moudrost, vzdělanost a diplomatickou
obratnost.
Za jeho vlády se České království stalo středobodem
Evropy. Dlouho opomíjená
Praha se stala skutečnou
metropolí Svaté říše římské, celá země zažívala neobyčejný rozvoj hospodářský, umělecký i kulturní.
Vita Caroli (v překladu Život Karlův)
Karel IV. zemřel 29. listopadu 1378 kolem sedmé hodiny večerní na Pražském hradě na zápal plic ve věku šedesáti dvou a půl roku. Již Karlovi současníci jsou si jeho významu vědomi – v pohřební řeči
je císař Karel IV. Lucemburský poprvé nazván Otcem vlasti s odvoláním na tradiční titul
římských senátorů. Je pochován v královské hrobce chrámu sv. Víta na Pražském hradě
po boku svých manželek.
Zdena Puklová
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Můj problém
Všeobecně se ví, že jsem vdova. Navíc už letitá, takže veškeré myšlenky na doplnění mé domácnosti se rozhodně netýkají mužů, ale spíš jak zvládnout činnosti, které zpravidla muži
dělají. Přesto, že nejsem ani mladá, ani hezká, ba ani bohatá, nutí se mi do soužití muž. Je
to němec. Není to „enderák“, je z Německa západního, tedy by měl být movitější. Já ale
nemám zájem. Není mi to nic platné. Nerespektuje žádné soukromí, stejně si chodí a co
víc nechodí jen za mnou, ale i za jinými a dokonce za mužskými. Tak v dobách internetu
není problém si takového ptáčka zjistit na Googlu a řádně si jej prolustrovat. Takže Jmenuje se Alois Alzheimer, je psychiatr, narodil se v roce 1864 v Marktbreitu v Německu a zemřel
v roce 1915. Nemoc kterou objevil je bohužel tím častější, čím se vyššího věku lidstvo dožívá. Tak pozor vyšší věk není vždycky výhra. K onemocnění přispívá cukrovka a hromadění
hliníku v mozku. Pozor neodstěhoval se do Humpolce, ale hromadí se nám v mozku.
Hliníkem se vědomě nekrmím a jsem přesvědčena, že by mi ani nechutnal, ale co já vím
v které potravině nám jej servírují? V době kdy si jen člověk s dobrým zrakem může přečíst
droboučkým písmem na výrobku šokující informaci, že šunka má až 70 % masa, další přísady jsou pro mne nesrozumitelné, v chemii jsem žádná hvězda nebyla. Mám smůlu, vegetariánka ze mně nebude, ale budu jíst to co celý život jedli moje i jejich rodiče a co jsem jedla
do teď. Mně s Ramama, Flórama nedostanou, já si zase namažu chleba se sádlem a cibulí
nebo pažitkou a tu pochybnou šunku nemusím. Ona určitě existuje i šunka dobrá, ale proč
je tolik druhů, rozdíl není v chuti, ale v obsahu vody a v ceně. Chuť mají všechny stejnou. Já
bych si chtěla koupit kvalitní výrobek na kterém bych si pochutnala a ne že po jednom dni
v ledničce se lepí a nevypadá vábně.
Ludmila Pospíšilová

Nabízím dluhové poradenství, řešení a vyplácení
exekucí a sepis návrhů na povolení oddlužení,
insolvenci-osobní bankrot-levně!!!

Tel.: 728 140 655 i sms.
Přijedu za Vámi
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Něco o včelařích
V dávných dobách sídlily včely v dutinách starých stromů. Tehdy byl jediným sladidlem med
a jediným materiálem pro výrobu svíček včelí vosk. Vrchnost měla služebníky, kteří pro ni
med a vosk od divokých včel získávali. Dutině s mednými plásty se říkalo brť a ti, kteří včelí
produkty sbírali, byli brtníci. Dnešní brtníci – včelaři chovají již včely pokrokověji. My včelaři jsme dnes většinou členy Českého svazu včelařů. Svaz pro nás vydává odborný časopis
Včelařství, přispívá na pořádání přednášek, exkurzí i na léčení. Podílí se na zajištění státních
dotací pro začínající včelaře i pro modernizaci včelařských zařízení. Stát přispívá také na přezimování včelstev. Včelařská organizace v Pozořicích sdružovala koncem minulého roku
včelaře z Pozořic, Tvarožné, Sivic a Hostěnic. V roce 2015 jsme získali od našich včel 4 200 kg
medu, je 11,2 kg od včelstva, 210 kg vosku a vychovali jsme si 122 matek. Na podzim jsme
na každé včelstvo dostali příspěvek na přezimování 126 Kč. Když totiž odebereme včelstvu
medné zásoby, musíme mu na přezimování dodat 10 až 15 kg cukru. Od letošního roku se
k nám připojili i včelaři z Viničných Šumic a Kovalovic. V současné době máme 42 členů s 475
včelstvy. Polovina členů má
do deseti včelstev, největší
chovatel má včelstev 136.
Věkový průměr našich členů
je šedesát let, nejmladším
je dvacet čtyři, osmdesátku
zapsalo již sedm a nejstarší
z nich oslaví devadesátiny.
Nejsme tedy již žádní mladíci. Do budoucna se však
díváme optimisticky. Díky
aktivnímu členu celorepublikového výboru Ing. Krejčímu navštěvuje v Pozořicích
a ve Viničných Šumicích včelařské kroužky pětadvacet
dětí. Doufáme, že někteří
u včelaření vydrží. Až uvidíte kvetoucí stromy obsypané včelkami, věřte, že jejich
opylovací činnost je ještě záslužnější než shromažďování
medu. Snad jim proto i nějaké to žihadlo odpustíte.
Ing. Miloš Tinka
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maškarní ples
sobota 13. února 2016

&

neděle 14. února 2016

dětský maškarní ples

Výtvarná dílna

Vánoční setkání u kapličky

