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Zpravodaj obce Viničné Šumice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přicházejí chladné zimní měsíce, prozatím bez sněhu, s častým deštěm a mlhami jako loni.
Takový způsob zimy nám náladu asi nezlepší a ledová nebo sněhová kalamita většinou
také ne. Naštěstí přicházejí vánoční svátky a ty jsou jistě důvodem k radosti. Navíc můžeme
každý den přispívat k pohodě a lepší náladě ve svém okolí, třeba jen pozdravem, úsměvem, nebo slušným a vstřícným jednáním.
Blíží se konec roku 2015 a s ním i termín pro dokončení a předání stavby víceúčelové
budovy, které se uskuteční ve středu 6. 1. 2016 podle uzavřené smlouvy se zhotovitelem,
společností MSO servis spol. s r.o. Kyjov.
Počasí letošního podzimu bylo příznivé a všechny venkovní úpravy se podařilo dokončit ještě v listopadu. V prosinci již probíhají poslední práce v interiéru, montáž osvětlovacích těles, instalace zvedací plošiny do knihovny pro vozíčkáře, zapojení zabezpečovacích
systémů, malby apod.
Termín pro kolaudaci byl stavebním úřadem stanoven na pátek 15. 1. 2016 a slavnostní
otevření víceúčelové budovy by se mělo uskutečnit v únoru po kompletním vybavení interiéru, především obecní knihovny.
Začátek adventní doby jsme si letos opět připomněli slavnostním rozsvícením vánočního stromu před obecním úřadem. Vystoupily zde děti Základní školy a mateřské školy,
pěvecký kroužek šumických žen a Sivická kapela. Děkuji paní ředitelce, paním učitelkám
a všem účinkujícím za přípravu krásného vystoupení. Kulturnímu výboru děkuji za bezvadné uspořádání a spoustu nezištné práce při přípravě a úklidu této zdařilé akce. Podávané
pohoštění bylo hrazeno z výtěžku večera „Jen tak“ pořádaného dne 14. 11. 2015 v místní
sokolovně.
Stříbrný smrk věnovali obci manželé Valehrachovi, za což jim patří poděkování.
Tradiční setkání u kapličky se uskuteční i letos na Štědrý den ve 14 hodin. S programem
vystoupí šumická mládež, je připraveno malé pohoštění. Všichni zúčastnění si odnesou
do svých domovů betlémské světlo a sváteční náladu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, splněná přání u vánočního
stromečku, šťastný a úspěšný rok 2016.
Josef Drápal, starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 6/2015 ze dne 23. 9. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/6/15 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/6/15 – smlouvu č. 1030024495/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p. č. 1964/12 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční
soustavy – kabel NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, přip. NN Bočková“ mezi obcí
Viničné Šumice, jako budoucí povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí oprávněná.
Usnesení č. 4/6/15 – kupní smlouvu na pozemek p. č. 1213/3 o výměře 32 m2 v k. ú.
Viničné Šumice mezi obcí Viničné Šumice, jako prodávající a paní H. V., jako kupující.
Usnesení č. 5/6/15 – kupní smlouvu na pozemek p. č. 1213/4 o výměře 69 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi obcí Viničné Šumice, jako prodávající a panem M. M., jako kupující.
Usnesení č. 6/6/15 – poplatek za hlášení v místním rozhlase ve výši 40 Kč/za každé hlášení.
Usnesení č. 7/6/15 – poplatek za barevné kopírování:
A4 – 5 Kč, oboustranně A4 – 7 Kč
A3 – 8 Kč, oboustranně A3 – 10 Kč
Usnesení č. 8/6/15 – stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Usnesení č. 9/6/15 – členský příspěvek obce Viničné Šumice na provoz Dobrovolného
svazku obcí Šlapanicko za měsíc listopad a prosinec 2015 ve výši 2,50 Kč na obyvatele,
což činí celkem 3 237 Kč.
Usnesení č. 10/6/15 – smlouvu na poskytnutí úvěru, registrační číslo 99012451812, ve výši
6 000 000 Kč mezi Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, a Obcí
Viničné Šumice za účelem Profinancování Výstavby víceúčelového objektu v pasivním
standardu pro obec Viničné Šumice.
Usnesení č. 11/6/15 – rozpočtové opatření č. 5/2015.
Usnesení č. 12/6/15 – zpracování územní studie vymezené pro lokalitu Z44 a přilehlé
okolí v Návrhu územního plánu Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
protokol z veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní školy a mateřské
školy Viničné Šumice.
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VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 7/2015 ze dne 4. 11. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/7/15 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/7/15 – smlouvu č. 1030025563/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p. č. 643/2 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční
soustavy – kabel NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, přip. NN Škrob“ mezi obcí
Viničné Šumice, jako budoucí povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako budoucí oprávněná.
Usnesení č. 4/7/15 – smlouvu o dílo č. S16-033-0080 s názvem díla „Viničné Šumice –
oprava místní komunikace na parcele p. č. 138 a 1621/6“ v k. ú. Vin. Šumice mezi Obcí
Viničné Šumice, jako objednavatel a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová
60, Brno, jako zhotovitel.
Usnesení č. 5/7/15 – rozpočtové opatření č. 6/2015.
Usnesení č. 6/7/15 – přílohy č. 1 a č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností
od 1.1. 2016 mezi obcí Vin. Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 8/2015 ze dne 25. 11. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/8/15 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/8/15 – smlouvu č. 033675/15/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 923 Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Viničné Šumice na rok 2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
rezignaci na mandát člena Zastupitelstva obce Vin. Šumice pana Pavla Kříže

KNIHA O OBCI – vhodný dárek na Vánoce
V letošním roce byla vydána nová publikace o obci
Viničné Šumice.
K zakoupení je na obecním úřadě v úřední dny
pondělí a středa a v místní knihovně během půjčovní
doby v úterý a pátek. Cena jednoho výtisku je 300,- Kč.
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Kalendář
Tak jako každý rok, i letos vydal Mikroregion Roketnice stolní kalendář pro rok 2016.
Distribuce v obci bude provedena ke konci roku – jeden kalendář / jeden rodinný dům.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
 azba poplatku za komunální odpad na rok 2016 pro fyzickou osobu, která má trvalý
S
pobyt v obci: 500,- Kč/za poplatníka s trvalým pobytem.
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2016 pro fyzickou osobu:
500,- Kč/za poplatníka (cizince) s trvalým nebo přechodným pobytem.
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2016 pro fyzickou osobu, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba: 500,- Kč/za objekt na rok.
Sazba poplatku za psa na rok 2016: 150,- Kč/za psa na rok
Poplatek za komunální odpad a za psa za rok 2016 se vybírá od 1. února 2016
do 30. května 2016.

Změna jízdního řádu linky 702!

702

Vážení spoluobčané,
od 12. prosince 2015 budou v platnosti nové jízdní řády IDS. Požádali jsme proto společnost KORDIS, která spravuje integrovaný dopravní systém JMK, aby začlenila do systému
dopravy nově vzniklou autobusovou zastávku v ulici V Zámku u zdravotního střediska.
Společnost KORDIS vyšla vstříc a od 12. prosince 2015 začne zastávka sloužit cestujícím.
Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení !!
Zastávka bude sloužit pouze lince 702, ve směru od Brna, která zajíždí na Jezera. Linka 702
v přímém směru do Kovalovic a Viničných Šumic bude mít zastávku na ulici Holubická (pod
zdravotním střediskem). Cestující z Jezer už tedy nebudou muset zajíždět až do Velkých
Lipek a mohou vystoupit přímo u zdravotního střediska. Cestující do Kovalovic a Viničných
Šumic nebudou už muset zajíždět na Jezera a mohou nastoupit do autobusu až při cestě
z Jezer. Znovu upozorňujeme, jedná se pouze o spoje, které mají závlek na Jezera a poté
pokračují do Viničných Šumic.
Děkujeme za pochopení.
Odjezdy autobusů se nemění, zůstávají stejné. Změna je u přepravce, nově ji zajišťuje
BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, Velká Bíteš.
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OZNÁMENÍ úp brno-venkov
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště
Brno-venkov oznamuje, že ve dnech 28. 12. až 31. 12. 2015 bude oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně postižené Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2 v Brně, z důvodu stěhování uzavřeno.
V nevyhnutelných případech budou ve dnech 28. 12. a 29. 12. 2015 na pracovišti Opuštěná pouze převzaty žádosti o dávky pracovníkem podatelny v kanceláři č. 342.
Ve dnech 30. 12. a 31. 12. 2015 budou žádosti o dávky pouze převzaty na podatelně,
na pracovišti Koliště 17, Brno.
Dne 31. 12. 2015 je celá budova Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2,
uzavřena.
Prvním úředním dnem oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně postižené Šlapanice, bude pondělí 4. 1. 2016 na nové adrese ÚP Brno-venkov, Šujanovo nám. 3, 660 35 Brno, 4. patro.
RNDr. Igor Poledňák
Ředitel kontaktního pracoviště Brno-venkov

OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD
HLEDÁ DOBROVOLNÍKY
Oblastní charita Rajhrad hledá pro svoje zařízení Hospic sv. Josefa a Chráněné bydlení
sv. Luisy určené pro osoby s demencí dobrovolníky, kteří by byli společníky pacientům
a klientům pro vyplnění jejich volného času. Dobrovolníci významně obohacují práci s klienty svými jedinečnými schopnostmi a dovednostmi, mohou nabídnout nové náměty a nápady, přináší pacientům zábavu, pochopení, rozptýlení, možnost zapomenout na nemoc.
NÁPLŇ ČINNOSTI: povídání a naslouchání, hraní společenských her, čtení knih, doprovody
na procházku nebo mši svatou, dopomoc při tvořivých činnostech atd.
NABÍZÍME: školení, pojištění, proplácení cestovného, zázemí dobrovolnické místnosti, společné setkávání dobrovolníků, supervize, možnost účasti na vzdělávacích kurzech atd.
Zajímá Vás tato práce? Chtěl/a byste se stát dobrovolníkem?
Neváhejte a kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Márii Durkáčovou
e-mail: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, mobil: 736 529 319
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad; www.rajhrad.charita.cz
Na osobní schůzce se podrobně seznámíte s možnostmi, jak můžete pomoci, co Vám
můžeme nabídnout a co od Vás očekáváme.
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Tříkrálová sbírka – Každá koruna pomáhá

Trikralova
sbirka
2016

V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která začne s Novým rokem a potrvá do 14. ledna
2016. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je
součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci potřebným a lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění
a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad.

V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:
• kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici sv. Josefa
• nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích lůžek pro klienty hospicových služeb
• vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro klienty Chráněného
bydlení sv. Luisy v Rajhradě, určeného pro osoby s demencí
• nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana a Charitní pečovatelskou službu (za vozy
již dosluhující)
Více o podpořených a dalších projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.
Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno pro:
• obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů rajhradského hospice.
• pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
• podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu nebo
pomáhají jako společníci klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy
• další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích, které slouží mládeži v rámci prevence ohrožení negativními společenskými jevy
• zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou službu
• podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné umístění
do klasických škol
• Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob v tíživé životní situaci
• humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě živelných katastrof
Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá
srdce a přispějete do jejich pokladniček.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS
ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.
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Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v sobotu 2. ledna 2016 v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro
koledníky je připraveno občerstvení.
V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.
Ve Viničných Šumicích proběhne Tříkrálová sbírka 9. ledna 2016.
Koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Rajhrad:
Ing. Hana Bělehradová
mobil: 737 220 085
e-mail: hana.belehradova@rajhrad.charita.cz

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Nastal předvečer adventu a na prostranství před obecním úřadem se
začali shromažďovat slavnostně
naladění hosté. Z balkonu zazněly krásné tóny hudby a uvedly nás
do programu rozsvěcení vánočního
stromu. Na podiu se shromáždili
děti a žáci mateřské a základní školy, aby zarecitovali a zazpívali verše
a písně se zimní a vánoční tématikou. Děti vystřídaly Kamarádky
pod vedením paní Hanky Volkové
a s chutí zazpívaly všem posluchačům vánoční písně. Následovaly koledy Sivické kapely, se kterou jste si
možná i vy zanotovali.
K občerstvení byly nabízeny výborné koláčky, punč, svařené víno,
čaj a párek v rohlíku. Mnozí sousedé
častovali své známé a kamarády domácí tekutou „dobrůtkou“.
pokračování na následující straně
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Myslím si, že se večer vydařil. Sousedé se sešli a popovídali si, a tak to má na vesnici být.
Děkuji členkám kulturního výboru, všem přátelům, kteří se na přípravě této akce podíleli.
Děkujeme dětem, žákům, paní ředitelce a paní učitelkám, panu Růžičkovi, synovi paní
ředitelky, paní Hance Volkové a Danovi Svačinovi za přípravu programu.
Stromeček byl rozsvícen, tak ať nám svítí v tento adventní čas.
Za Kulturní výbor Jana Vlčková

MASO JE MASO, aneb Večer „JEN TAK“
Rok se s rokem sešel a na místní sokolovně se konala již tradiční akce Večer JEN TAK, spojená s prodejem čerstvého uzeného masa.
Zpříjemnit si sobotní večer a zlepšit náladu přišlo tentokrát víc návštěvníků, než bývá
zvykem.
Čerstvě vytažené šrůtky z udírny chutnaly opět výborně a v nabídce nechybělo jako
vždy i několik druhů domácích sladkostí.
Letošní Večer JEN TAK byl zpestřen o RETRO STYL. Přijít si užít akci v retro oblečení napadlo naši Věrnou gardu, které to mimochodem velmi slušelo. A nejen jim. I mnoho dalších
účastníků večera včetně naší mládeže se nezdráhalo a nápaditě se obléklo ve stylu retro.
K tomuto veselí také velkou mírou přispěla hudební skupina Metropol, která k tanci
i poslechu skvěle hrála.
Poděkování patří návštěvníkům, hudební skupině Metropol, pořadatelům a všem ostatním, kteří se svojí prací podíleli na zdárném průběhu této vydařené společenské akce.
Renata Černá
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OSLAVA JUBILANTŮ
Každoročně zveme začátkem měsíce října (letos 9. 10.) na sváteční podvečer naše milé spoluobčany, jubilanty. Kulturní výbor společně s dětmi z mateřské školy a žáky základní školy
sestaví zajímavý program, který doplní svými tóny Sivická kapela. Následuje blahopřání
a dárky, občerstvení a pak už jen zábava. Letos se oslava velmi zdařila. Hosté se dobře bavili
a pánové vytáčeli své dámské protějšky v tanci. Velmi populárním se stal bubeník kapely,
který přítomné udivoval svými tanečními kreacemi.
Děkuji dětem, paní učitelkám, členkám kulturního výboru a sekretariátu obce za dokonalou přípravu oslavy.
Za kulturní výbor Jana Vlčková
Za SPOZ Zdeňka Holubová
V roce 2015 oslavují významná životní jubilea:
Božena Brázdová

210

Jaroslav Čalkovský

404

Zdenka Doleželová

13

Vojtěška Klvačová

320
257

323

Jarmila Kvasnicová

156

7

Františka Gregorová

66

Nasťa Jelenová

276

195

Margareta Petrželková

203

Miroslav Gregora

325

Jiřina Ondráčková

15

Miroslava Kohutová

133

František Koudelka

139

Jaroslav Šimáček

183

Olga Jelínková

69

Pavel Skládaný

260

Jiřina Khůlová

55

Bedřich Markytán

74

Zdeněk Muselík

334

Zdenka Chabičovská

293

Věra Valehrachová

193

Květoslav Ondráček

15

Eliška Křížová

283

Vlasta Grycová

190

Vladimír Koláček

237

Božena Čalkovská

11

Marie Šedá

225

Zdeňka Mouralová

204

Jana Rotreklová

291

Bohumil Železný

126

Zdenka Divácká

223

Zdeněk Černý

212

František Řiháček

151

Květoslava Pavézková

227

Jiří Severa

266

Zdeňka Holubová

80 let

8

Božena Friedlová

Jiří Železný

75 let

Marie Laichmanová
Naděžda Petrželková

Danuše Hrdinková

70 let

80 let

316

85 let

86 let

87 let

88 let

90 let

93 let

Jaroslav Mojžíš

80

94 let

Vítězslav Švec

248

96 let

Věra Zachovalová

49

Vítězslava Kvasnicová

233

Bruno Jedlička

191

Lubomír Švec

292

Emílie Bajerová

102

Marie Sedláčková

178

Jan Kvasnica

156
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Krátké zprávy
V září zahájilo činnost naše Školní poradenské centrum. Zajišťujeme poradenskou,
diagnostickou a metodickou činnost. Máme kvalitní diagnostické nástroje, společně
si pohovoříme o dalším postupu, navrhneme konkrétní práce ve škole i v domácím
prostředí. Samozřejmostí jsou pravidelné konzultace, skupinová a individuální péče
po vyučování i v rámci výuky.
Našim nejmladším, prvňáčkům, jejich paní učitelka připravila zajímavé akce. Navštívili
své kamarády v naší školce a společně zhlédli divadelní představení maňáskového divadla Šikulka. V říjnu zavítali do šumické knihovny, kde si s paní Puklovou povídali o známých pohádkách, luštili hádanky a dostali hezký dárek s diplomem. Na závěr byli pasováni na čtenáře. V říjnu jeli společně s naší mateřskou školou do slavkovského muzea
na pořad „Poprvé do muzea…“
Všechny třídy se zúčastnily besedy s příslušníkem Armády české republiky, diskutovalo
se o krizových situacích, bezpečnosti, ochraně státu a osob.
Na konci září celá škola vyrazila na výlet do jeskyně Balcarka. Co tomu předcházelo, se
můžete dozvědět z článku paní učitelky Kláry Konečné.
Již tradičně jsme vyráběli záložky pro slovenskou školu (více v článku paní učitelky Tamary Kalábové).
Na konci září nejstarší děti z kroužku flétny velmi rády zahráli našim jubilantům v šumické sokolovně.
V říjnu jsme sbírali starý papír, a to nejen naše děti, ale mnozí šumičtí spoluobčané. Děkujeme, díky vám všem jsme mohli nakoupit dětem odměny, různý materiál a vybavení
do tříd.
Druháci a třeťáci se uvolnili při „Bubnohrátkách“. Vybili přebytečnou energii, hráli si
na zvířátka, rytmem je vyjadřovali a předváděli si je.
Ve středu 18. listopadu jsme pořádali Den otevřených dveří (více v článku paní učitelky
Miriam Lerchové).

10
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V sobotu před první adventní nedělí jsme se zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu
a předvedli krátký kulturní program.
Nejstarší žáčci již tradičně zavítali do nižších tříd školy a do školky jako Mikuláš a jeho
pomocníci. Nadělovalo se, zpívalo, říkaly se básničky a taky se hodně slibovalo.

Záložka do knihy spojuje školy
Stalo se dobrou tradicí na naší škole, že se každoročně se všemi žáčky účastníme česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Jejím organizátorem je Ústav pro
informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Cílem je vhodně podpořit a naladit děti k četbě knih
a navázat přátelské vztahy se slovenskými partnery.
Vyhlášené téma podpořilo u žáčků rozvoj kreativity, fantazie a zájem o práci s informacemi. Aby byly záložky co nejvýstižnější, děti listovaly v encyklopediích, atlasech, knihách
s bajkami. Při vlastní tvorbě tak získaly z používané literatury mnoho užitečných rad, nápadů a informací. Doplňujícím programem bylo poznání Slovenska a internetová prezentace
partnerské školy.
Věříme, že naše záložky si našly svoje místo v knihách slovenských kamarádů, že je potěší a budou jim inspirací k četbě. K záložkám jsme přidali publikaci o ČR, fotografie a informační letáčky o naší škole, zpravodaje obce, srdečné dopisy našich dětí a drobné dárečky
pro radost. Bylo příjemné zjistit, že cíl smysluplného projektu byl naplněn. Jsme rádi, že
jsme se mohli opět účastnit.
Tamara Kalábová

„Moravský kras – báječná procházka“ (projekt žáků 5. ročníku)
Během září jsme se my, páťáci, formou tematické výuky seznamovali s tématem Ochrana
přírody. V prvním bloku jsme poznávali nejbližší chráněné území Hynčicovy skály. V dalším
jsme se pak snažili pochopit, jak funguje ochrana přírody v ČR a v bloku posledním – největším – jsme pronikali do tajů CHKO Moravský kras. Faktem je, že někdy to byla docela
zábava a jindy zase velká dřina. Ale když už jsme byli nabití tou spoustou zajímavých informací, byla by velká škoda je nevyužít. Uspořádali jsme proto celoškolní výlet do Moravského krasu, a to konkrétně do jeskyně Balcarka a starší děti se vydaly i k propasti Macocha.
Příprava výletu není žádná velká sranda, je to docela zodpovědnost. Museli jsme si rozdělit
role (co kdo udělá před výletem a na co se jako průvodce specializuje), napsat objednávku,
provést předběžnou kalkulaci, rozpočítat cenu na každého žáka školy, vytvořit informace
k výletu, shromáždit a utřídit si informace, které jako průvodci Moravským krasem musíme
znát a také se zbavit ostychu.
pokračování na následující straně
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Den D nastal 27. října a stali jsme se průvodci. Každá naše skupinka si vzala na starost
jednu třídu a seznamovala ji se zajímavostmi a reáliemi z této chráněné oblasti. Hovořili
jsme například o krasu obecně a jeho jeskynním systému, Karlu Absolonovi, paleontologii,
vysvětlovali, jak odlišíme vrápence od netopýra, samozřejmě také o Macoše, její hloubce
a velmi vzácné rostlině kruhatce, jejíž výskyt je v ČR evidován pouze v této propasti. No
a nesměly chybět také pověsti O divožence z Balcarky a známá pověst, jež dala Macoše její
jméno. Uteklo to všechno nějak rychle a než jsme se nadáli, byli jsme už zase doma. Unavení, vyřízení, ale spokojení a šťastní, že jsme to dokázali.
Klára Konečná

Den otevřených dveří v naší škole
je neklamným znamením, že Vánoce se blíží, zvláště, když odpoledne následují dílny s příslušnou tematikou. Škola se otevírá pro veřejnost hlavně proto, abychom se pochlubili, jak
se nám ve škole daří a jak je to u nás hezké. Přicházejí příbuzní a přátelé školy našich žáčků, a také rodiče, kteří se rozhodují o nejvhodnější škole pro své předškoláčky. Letos přišli
maminky a tatínkové nejen tradičně zkontrolovat dítka v první či druhé třídě, ale hojná
byla účast i ve výuce páté třídy. Nejvíce překvapila paní učitelka ve třetí, která autenticky
předvedla spojení výuky se životem, a nejenže si oblékla medicínský bílý plášť pro téma
Zubařská, ale také patřičně šišlala, jakože po ztrátě části chrupu, což jí někteří rodiče uvěřili.
Odpolední dílničky přinesly nový prvek, a to tvoření duševní. Naše současné děti byly
velmi nepříjemně zaskočeny, když zjistily, že součástí dílen je i výuka matematiky a ještě víc
je dostal fakt, že je tam nechceme. Matematická dílna byla určena především pro rodiče,
aby se seznámili s metodou výuky profesora Hejného a utvořili si představu, jak je také
možné uchopit výuku počtů. Další dílny už byly ryze tradiční, tvořili jsme ozdůbky, krabičky, dekorace a hlavně jsme se s dětmi i rodiči potkali jinak, příjemněji. Jak často maminky
říkaly, když si spokojeně stříhaly a lepily a zdobily: „Tady je opravdu pohoda.“
Miriam Lerchová
Srdečně zveme děti předškolního věku a jejich rodiče k zápisu do 1. ročníku ve středu
20. ledna 2016 od 13 do 17 hodin. Nezapomeňte vzít rodný list dítěte. Těší se na vás
paní učitelky.
Vážení a milí, dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřála spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce všechno dobré,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Olga Růžičková

12

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

Zprávičky z naší školičky
Ovoce a zelenina v naší školce
A přišel podzim. Děti ve třídě Koníčků si od podzimu povídaly ve školce a pozorovaly změny
v přírodě i na vycházkách. Poznávaly také podzimní ovoce a zeleninu v zahrádkách a společně
jsme se domluvili, že bychom si mohli přinést část tohoto barevného podzimu i do naší školky.
Děti za pomocí rodičů vybraly na jejich zahrádce to nejkrásnější z ovoce i zeleniny. Ve školce
jsme si zahráli na výstavu, děti se seznámily s tím, jak se mají na výstavě chovat. Procvičily si
i smyslové vnímání. Nejvíce se však těšily, až budou moci něco z výstavy ochutnat. Jako tradičně chutnala opět jablíčka. Děti si je i namalovaly, vystřihovaly je z papíru, polepovaly vytrhanými kousky barevného papíru, otiskávaly polovinu jablíčka natřeného barvou na papír.
Teď už také všechny děti ví, že jak se říká v jedné básničce „Ovoce a zelenina to je život, to je
síla“. Zatančily si také taneček o jabloňce a zazpívaly si jablíčkovou písničku. Ještě jednou bych
chtěla poděkovat všem dětem i rodičům za pěkné výpěstky, které přinesli na naši výstavu.
L. Šafaříková

Poprvé do muzea, aneb…
Pod tímto názvem se skrývalo týdenní téma, završené výletem dětí do muzea ve Slavkově, v bývalých konírnách. Společně jsme si povídali o výstavách v zámcích a muzeích.
Děti vyprávěly své zážitky z prázdnin, kdy navštěvovali s rodiči zajímavé objekty a výstavy.
Do Slavkova nás pozvala paní Šárka Drápalová, která ve Slavkově pracuje. Navštívili jsme
konírnu, kde jsou vystaveny exponáty týkající se slavkovské bitvy. Paní Šárka dětem nejdříve vysvětlila, co muzeum je. Pověděla dětem příběh zamilované dvojice, kterou rozdělila
válka. Děti si prohlédly uniformy vojáků, mohly si vyzkoušet čepice a potěžkat torny. Chlapce zajímali makety zbraní. Děti si vymalovaly omalovánky a vyplnily pracovní listy. Na konci
návštěvy dostaly za úspěšné splnění úkolů medaile.

Lampionový průvod
Lampionový průvod pořádala naše mateřská škola ve spolupráci s Kulturním výborem obce.
Počasí bylo nádherné, přímo zvalo na procházku s lampionem. U školky se sešlo několik desítek dětí a dospělých, mohlo nás být i ke stovce. Trasa průvodu byla pozměněna, protože na tradičním místě odpalu ohňostroje se staví víceúčelová budova. Prošli jsme vesnici a shromáždili
jsme se na fotbalovém hřišti, kde pan Moural odpálil ohňostroj. Po dobu lampionového průvodu nám na cestu svítil „lampion na obloze“ – měsíc. Děkuji všem, kteří se průvozu zúčastnili. Děkuji za pomoc členkám Kulturního výboru, paní učitelce Lence, fotbalistům a panu Mouralovi.

Podzimní přednášky
Podzimní týdenní téma jsme věnovali zdravému životnímu stylu, prevenci nemoci a bezpečnosti. Požádali jsme maminku Ondráška ze třídy Papoušků, aby dětem vysvětlila
13
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některé zásady prevence nemoci. Paní Kratochvílová je lékařka a naší prosbě vyhověla.
Vyrobila si loutky a zahrála dětem loutkovou scénku s tématem prevence. Dětem se pohádka moc líbila a určitě si rady zapamatovaly.
Druhé přednášky se ujal pan Malík, který děti poučil o prevenci požáru. Vysvětlil dětem,
jak se mají chovat a koho přivolat, kdyby zpozorovaly požár.
Děkujeme paní MUDr. Kratochvílové a panu Malíkovi za návštěvu v naší školce.

Co je felinoterapie?
Felinoterapie – terapie kočičkami. Dětem se kočičky líbí, jsou chlupaté, přítulné, mazlivé.
Felinoterapie se používá v nemocnicích a domovech důchodců. Hlavně starší lidé, kteří
měli ve svém aktivním životě nějakou kočku, rádi se o svých kočičkách rozpovídají a vrátí
se ve vzpomínkách do svého mládí. Pookřejí, rozveselí se.
Dětem se přítomnost zvířátek ve školce také velmi líbila. Kočičky si hladily, povídaly
si o nich s paní ředitelkou MŠ při Fakultní nemocnici a paní učitelkami. Děti odpovídaly
na dotazy paní učitelek, kočičky si kreslily a dlouho se nemohly s kočičkami rozloučit.

Rozsvěcení vánočního stromu
Naše školka se zapojila do programu v předvečer adventu – rozsvěcení vánočního stromu.
Děti se naučily verše se zimní a vánoční tematikou a písničku, kterou doprovázela na housle paní Hanka Volková a na kytaru pan Dan Svačina. Vystoupení dětí z naší mateřské školy
přispělo k příjemnému podvečeru u vánočního stromu.

Mikuláš
Tak zase přišli! Kdo? No přece Mikuláš, andělé a čerti! Tolik bylo těšení a možná i malinko
obav. Vše dopadlo dobře! Děti, které mají malinké chybičky, slíbily, že se napraví. Všechny
děti dostaly dárek. Děkujeme žákům a paní učitelce za spolupráci.

A pár střípků nakonec
•
•
•
•
•
•

Recitovali jsme na večeru jubilantů.
Viděli jsme v Divadle Radost vyprávění Pohádková píšťalka.
Navštívilo nás Divadlo Šikulka s maňásky a výchovnými pohádkami.
Zúčastnili jsme se sportovního odpoledne s geometrií.
Poučili jsme se při výukovém programu „Pohádkový les“.
Byli jsme v Muzeu loutek Divadla Radost na pohádce Jak pejsek a kočička chystali Vánoce.

Milé děti, vážení rodiče a přátelé,
za celý kolektiv mateřské školy vám přeji krásné a štědré Vánoce, do nového roku mnoho sil, pevné zdraví a klid.
Jana Vlčková
14
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Fotky ZE ŠKOLY
Výlet do jeskyně Balcarka

Výlet do jeskyně Balcarka

Výlet do jeskyně Balcarka

Záložka do knih spojuje školy
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Den otevřených dveří – výstava prací ve škole

Bubnohrátky

16
Pasování prvňáčků na čtenáře

Den otevřených dveří – matematická dílnička
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Fotky ZE ŠKOLKY

Poprvé do muzea, aneb...

Poprvé do muzea, aneb...

Felinoterapie

17
Lampionový průvod

Poprvé do muzea, aneb...
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Výukový program

Rozsvěcení vánočního stromu

18
Rozsvěcení vánočního stromu

Přednáška o zdraví a prevenci požáru

prosinec 2015

Adventní pozdrav ze Stromíku
Letošní podzimní počasí jakoby ti nahoře připravovali na míru přímo pro děti ze Stromíku. Přestože jsme vybaveni nepromokavým
oblečením, pořádnou svačinkou a hlavně velkou touhou prozkoumávat les v jakémkoli počasí, nemůžeme zastírat, že jsme si převelice
užívali dlouhotrvající teplé a slunečné dny.
Až přijdou plískanice, mlha a mrazu bude víc než je milé, bude stačit jen
zavřít oči a v hlavičkách dětí se spustí krásný barevný film. Bude mít jásavé červenožluté
barvy podzimního listí, vonět bude po čaji z nasbíraných šípků, jazýček si vzpomene jak
chutnal mošt z padaných jablek v sadu, do uší zazní klapot kopyt koně, který k nám přijel
na sv. Martina a určitě bude slyšet i výskot z bukové stráně – právě tam v závějích napadaného listí kutálí sudy banda kluků a holčiček. Až se dokutálí dolů, půjdou společnými silami
postavit most přes potok, velkou chýši z větví a ještě jeden malý domeček z mechu – ten je
pro skřítky, aby jim nebylo zima,
když bude foukat. A běžíme tryskem párkrát se sklouznout na hliněnou klouzačku ke Dračí skále,
do Cukrárny uvařit pár dortíků,
z větví spadlého stromu nařezat
pilkou pěkná kolečka a vyrobit
autíčko na písek k hájovně.
Ale podzim je za námi a teď
se všichni těšíme na Vánoce. Až
přiletí velká zářivá hvězda a oznámí nám tu radost, ze které se děti
na celém světě radují už tolik let.
Čekáme napjatě a potichoučku,
ať nepokazíme to tajemno všude okolo. Abychom nepřeslechli zvoneček, který oznamuje
zapálení další svíčky na věnci, nevyplašili anděla, co nám nosí každé ráno tajemné dopisy
do týpí a hlavně ať nepřeslechneme ptáčky, kteří trénují ty nejkrásnější koledy na světě. Pro
děťátko z Betléma děti společně postavily v lese bytelnou stáj z klacíků, v ní postýlku vystlanou měkoučkým mechem a trpělivě tam už čeká i vůl a oslík vyrobený ze šišek.
Doufáme, že v tom adventním tichu se něco kouzelného stane. Že třeba naše srdce
se rozleží a změknou jako vánoční perníčky a do Nového roku zavoní novou plnější vůní.
A tak přejeme i Vám, abyste vždycky měli někoho, kdo vás bude s radostí očekávat, kdo
vám ze svojí termosky naleje teplý čaj, až vám bude zima a kdo vám přijde na pomoc, když
ponesete něco tak těžkého, co jeden člověk sám neunese.
Za DLK Stromík Tereza Jiráčková
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KNIŽNÍ VÝZVA 2016

pro čtenáře ve věku do 14 let, registrované v Obecní knihovně
Viničné Šumice (věk dosažený v roce 2016)
V období od 1. 2. 2016 do 30. 9. 2016 si v knihovně vypůjčíte a přečtete 5 knih podle uvedených kritérií (1 kniha = 1 kritérium).
Kniha:
1. která má v názvu číslo
2. která má v názvu jméno
3. s jednoslovným názvem
4. ve které hlavním hrdinou není člověk
5. pohádková
Autora a titul knihy Vám při jejím vrácení knihovnice zapíše do Vašeho registračního listu,
který bude uložen v knihovně.
Příklad registračního listu
Jméno, příjmení, rok narození
kontakt: Šárka Maděrová, 2002,
madera@seznam.cz
1) Jules Verne – Dvacet tisíc mil pod mořem
2) Miloš Macourek – Mach a Šebestová
3) Klára Smolíková – Řemesla
4) Gianni Rodari – O statečném Cibulkovi
5) Marie Kubátová – Krkonošské pohádky
Knižní výzva končí 1. října 2016. Po tomto datu obdržíte e-mailem tři kontrolní otázky vztahující se k obsahu knih zapsaných ve Vašem registračním listu.
Z účastníků Knižní výzvy, kteří budou mít zcela vyplněný registrační list a správně odpoví na kontrolní
otázky, bude v listopadu v knihovně vylosováno pět
výherců cen.
Ceny – dárkový poukaz na nákup zboží v hodnotě 200,- Kč dle vlastního výběru v obchodě u paní
Blahové Kovalovice.
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Jaroslav Seifert
Za vločkou padá třpytná vločka
a letíc tiše ptá se jí,
kam spěchá, ať jen chvilku počká.
A pak se sešly v závěji.
Už do ticha, už ve stíny
čas spřádá vás jak vteřiny,
sněhové vločky!
Než napije se z kalužiny
pták zpívající o závod,
budou z vás dávno ve tmě hlíny
jenom dvě drobné kapky vod.
Budou z vás stonky plavuně,
která se plazí bez vůně,
sněhové vločky!
A co jsme my v tom koloběhu,
utkáni jenom z vodních par?
Vždyť tančíme jak vločky sněhu
pro život nových, příštích jar.
A do ticha a ve stíny
čas spřádá nás jak vteřiny,
sněhové vločky!

prosinec 2015

Ostatním účastníkům Knižní výzvy, kteří nebyli vylosováni, budou předány drobné dárky.
Upozornění pro čtenáře a návštěvníky knihovny:
Knihovna se v příštím roce přestěhuje do nových prostor v nově postavené víceúčelové
budově. Knihovna bude umístěna v prvním patře nad hasičskou zbrojnicí. Pravděpodobná
doba stěhování únor–březen 2016.
Z knihovny všem přeji klidné a radostné vánoce a do Nového roku hodně štěstí
a spokojenosti!
Zdenka Puklová

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Milosrdenství jako duchovní lék
Do světa nenávisti vnášet milosrdenství. To je pravý křesťanský postoj, který zdůraznil papež František vyhlášením Roku milosrdenství od letošního 8. prosince (slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie) do 20. listopadu 2016 (slavnost Ježíše Krista Krále). 8. prosinec
tohoto roku je zároveň 50. výročím ukončení 2. vatikánského koncilu, kterým církev vyjádřila touhu mluvit k lidem své doby o Bohu srozumitelnějším způsobem. Jak píše František v úvodu do tohoto jubilea, „církev (tehdy) pocítila odpovědnost, že má být ve světě
živým znamením Otcovy (Boží) lásky.“ Není to nic jiného než návrat ke kořenům, k podstatě
křesťanské víry, k základnímu poselství a vlastně k tomu, co také zakoušíme každé Vánoce:
Na svět přišla láska, „Slovo se stalo tělem“ (Jan 1,14) a tato Boží láska přebývá mezi námi.
Náš svět a naše společnost je nemocná nedostatkem pravé lásky. A jako by této lásky
stále ubývalo… Můžeme se ptát, kam až to všechno může dojít? O Vánocích si ale znovu
připomínáme, kde je onen zdroj Pokoje pro celý svět: Tam v chudých jeslích, chudé Božské
dítě, vydané zcela nám lidem… Kdyby se mu všichni přišli poklonit s upřímným srdcem,
od jeslí by odcházeli proměněni… Svět by se tak stal jiným, lepším… To chudé a zároveň
nebesky bohaté Dítě, to je Boží milosrdenství! Bůh nás jako zlé lidstvo nepřišel zahubit, ale
dal nám svého Syna… A dává nám Ho stále, i letos! Neodpovídejme na zlo zlem, na nadávku nadávkou, nenechme se paralyzovat strachem... MILOSRDENSTVÍ!
S čím můžeme jít od jeslí do celého nového roku? Třeba s těmito předsevzetími: Že navštívíme někoho nemocného nebo opuštěného, že poradíme, vyslechneme, potěšíme,
odpustíme, budeme trpěliví… To je onen duchovní balzám, který tento svět a naše společnost tolik potřebuje!
Milí spoluobčané a čtenáři! Všem Vám ze srdce přeji „voňavý“ adventní čas, krásné prožití vánočních svátku a vše dobré v novém roce!
pokračování na následující straně
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Opravu fasády kostela podpořil ministr kultury také svou návštěvou
Určitě jste si při průjezdu Pozořicemi všimli, že průčelí kostela včetně obou věží je opraveno
a letošní práce na opravě fasády jsou u konce. První etapa opravy kostela stála 3,2 mil. Kč.
Stihli jsme udělat také nový hromosvod na obou věžích a upevnili jsme sněhové zábrany
u úžlabin střechy kostela, aby padající sníh nerozbíjel střechy bočních sakristií.
Vzhledem k obrovské finanční náročnosti tohoto díla (komplexní oprava kostela vyjde
na cca 10 mil. Kč), plánuje farnost rozdělit opravu na několik etap, do let 2015–18. V letošním roce se nám podařilo zařadit náš kostel do programu „Záchrana architektonického dědictví“ a díky tomu jsme dostali v roce 2015 z Ministerstva kultury dotaci 1,8 mil Kč.
Také díky významným příspěvkům ze všech obcí farnosti, farníků i dalších soukromých
dárců jsme již v tomto roce 1. etapu opravy zrealizovali a příští rok plánujeme v opravách
pokračovat. Setkáváme se s velmi příznivým ohlasem věřících i nevěřících občanů pozořické farnosti. Vážíme si toho, že přicházejí desítky věřících i nevěřících rodin a významně
přispívají na opravu kostela. A jak se jistě shodneme, místní kostel je skutečnou dominantou celého kraje.
Ve čtvrtek 3. 12. navštívil náš kostel sám ministr kultury pan Daniel Herman společně
s panem poslancem Jaroslavem Klaškou. Opravu fasády zhodnotil pan ministr jako velmi
zdařilou a farníky pochválil za péči o kostel. Před přítomnými farníky promluvil krátce o své
práci, dùležitosti svobody a povzbudil k vděčnosti za to, že žijeme v evropském míru a blahobytu, který je v rámci celého světa opravdu výjimečný. Návštěva byla završena společným fotem pana ministra s ministranty – tzv. „Zelenou záplavou“.
P. Pavel Lacina, pozořický farář

Ministrantská olympiáda –
AKCE, NAPĚTÍ, NADŠENÍ
Již čtvrtý ročník ministrantské olympiády přivítal v sobotu 7. listopadu 2015 více než stovku ministrantů ve sportovní hale a sokolovně. Klukům na úvod celého dne v kostele sv.
Jana Křtitele požehnal děkan P. Jan Nekuda a tvaroženský farář P. Jiří Brtník zažehl olympijský oheň, který si štafetovým způsobem přenesli jednotlivé farnosti do místa konání her.
Díky rychlosti štafety místních kluků letos plál po celou dobu oheň telnický.
Tradičně se dopoledne ministranti utkali ve stolním tenise a také vyplňovali testy, které prověřily znalosti spjaté s „ministrantským řemeslem“. Po společném obědě u jednoho
stolu, který velmi chutně navařili rodiče a babičky, se rozjely turnaje ve florbalu a fotbalu.
Olympijského dne se zúčastnilo celkem šestnáct týmů z asi 15 okolních obcí.
Zlaté poháry v mladší kategorii vybojovali kluci z Tvarožné a ve starší pak tým PoŠuKov D.
Ve všech třech věkových kategoriích byly ale soutěže velmi vyrovnané a do poslední chvíle
nebylo jasné, v jakém pořadí se týmy umístí.
22
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Nakonec ale nejsou tolik podstatné výsledky celého olympijského dne, jak spíše
to, že se děti mohly opět po roce setkat ve velmi přátelské atmosféře, společně zažít
chvíle napětí, ale i vzájemného respektu. Největší hodnotou tohoto setkání je pokaždé
přátelství a rozvoj zdravé soutěživosti. O tom, že jak je důležité naučit se prohrávat
stejně jako vyhrávat, se mohli všichni na vlastní kůži přesvědčit… Báječnou atmosféru
burácejících sportovišť, kterou zajišťovali jak povzbuzující rodiče, tak i spoluhráči a fanoušci, opět skvěle doplnila dívčí schola, která se prezentovala nadšeným vystoupením roztleskávaček. Bouřlivý potlesk nenechal na sebe dlouho čekat. I tentokrát byla
Telnice pohlcena Zelenou záplavou z PoŠuKova, která dorazila v síle asi 35 ministrantů… Na celé olympiádě Karel Barták a Dominik Coufal z Pozořic napsali jako jediní
bezchybný ministrantský test.
Poděkování za spolupráci patří P. Vladimírovi Langerovi, telnickému faráři a všem dalším, kteří se o toto milé setkání zasloužili a jakýmkoliv způsobem pomohli. Zvláštní poděkování posíláme o Moutnic dvěma ochotným starším ministrantům, kteří pomohli s organizací, ačkoliv se tentokrát oni sami ani jejich farnost akce nezúčastnila. Díky patří tradičně
pošukovské výpravě, která i tentokrát nejen mohutně povzbuzovala své mladé naděje, ale
spoluvytvářela velmi přátelské prostředí.
František Kroutil, telnický starosta
Petr Šmerda, vedoucí ministrantů
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ZŠ Pozořice
Slavnostní otevření školní studovny
Ve čtvrtek 19. listopadu byla za přítomnosti starosty Pozořic, Ing. Jaromíra Červenky, slavnostně otevřena školní studovna. Hosté se mohli rozhlédnout po zbrusu nových prostorách a nasát jejich atmosféru.
Ředitel školy seznámil přítomné s projektem Učme se řeči, ať nejsme v křeči, díky němuž byla studovna vybavena více než 400 knihami z oblasti beletrie i odborné literatury.
Poté proběhla ukázka tzv. čtenářské dílny. Jedná se o aktuální systém výukových metod,
který rozvíjí čtenářskou gramotnost dětí a podporuje jejich motivaci k četbě. Dílny budou
zařazovány do hodiny českého jazyka a literatury na I. i II. stupni.
Studovna bude otevřena od pondělí do čtvrtka od 2 do 3 hodin. Žáci si zde mohou nejen číst, ale také se připravovat do výuky, vytvářet referáty a skupinové projekty.
Věříme, že studovna bude hojně využívána nejen k získávání nových informací, ale také
jako místo k relaxaci, setkávání a sdílení dojmů z přečteného.
Mgr. et Mgr. Marta Holbová, Mgr. Anna Hanychová

Sedmáci na návštěvě Hvězdárny a planetária v Brně
V úterý 24. 11. 2015 se žáci 7.A a 7.B s paní učitelkou Petrovou a Holoubkovou a také panem učitelem Husárem rozhodli navštívit Hvězdárnu a planetárium v Brně na Kraví hoře.
Podzimní den byl slunečný a všichni se těšili na nové zážitky. Program se jmenoval „Astronom v každém z nás“. Vyrazili jsme prostřednictvím vesmírných dalekohledů a robotických
sond na ta nejodlehlejší a často velmi nehostinná místa a nahlédli to tajů sluneční soustavy. Prozkoumali jsme také moderní pozorovatelny uprostřed vyprahlé chilské pouště,
rozebrali jsme do posledního šroubku obří vesmírný dalekohled a odhalili jsme tajemství
elektromagnetického spektra a proletěli jsme se rychlostí světla tím největším urychlovačem částic na světě. Také jsme si prohlédli hvězdnou oblohu s ukázkou několika jasných
hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Získali jsme spoustu nových informací a zcela jistě se
do hvězdárny opět někdy vypravíme.
Ing. Vladimíra Holoubková
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Činnost v mysliveckém sdružení
Vážení spoluobčané,
konec roku letošního roku se opět nezadržitelná blíží, tak mi dovolte, bych Vás v závěru
roku něco málo informoval o činnosti v našem mysliveckém sdružení v letošním roce. Asi
před rokem v tuto dobu jsem uvedl, že i naše myslivecké sdružení se potýká s nedostatkem mladých, zapálených a pracovitých občanů pro aktivní provozování výkonu práva
myslivosti. Tento problém je stále aktuální, protože příliv mladé krve do našeho spolku se
zatím nekonal. Nejmladším našim členům je „už a zároveň teprve“ 44 let, čímž vlastně jedna mladá generace chybí. Z tohoto důvodu není možné vykonávat mnohé aktivity, které
s myslivostí souvisí.
Naší hlavní prioritou je výroba a sehnání dostatku potřebného krmiva pro zvěř pro období nouze, tj. v době od října do dubna podle jednotlivých druhů zvěře. Další stálou celoroční činností je údržba, případně výroba potřebných mysliveckých zařízení sloužících pro
přikrmování, pozorování nebo lov, případně odchyt zvěře.
V letošním roce, jsme z důvodu stálého poklesu drobné zvěře nejen v naší honitbě, ale
i v celé naší republice, zaměřili své hlavní aktivity a síly na zvýšení počtu všech druhů drobné zvěře v naší honitbě. Zakoupili jsme 210 ks kuřat koroptve polní, 400 ks kuřat bažanta
obecného, které jsme do dospělosti vychovaly pomocí kvočen domácích slepic. Následně byla tato zvěř vypuštěna do perspektivních lokalit pro tuto zvěř v našem okolí. Dále
jsme zakoupili divoké králíky ze Španělska, kteří mají zvýšenou imunitu vůči Myxomatóze.
Myxomatóza je nejzávažnější nemoc divokých i domácích králíků, která byla do populace
uměle aplikována v 50. létech minulého století v Austrálii a v 60. létech se objevila v Evropě. Od té doby způsobuje největší ztráty na populaci divokých králíků. Po rozmnožení
chovné skupiny divokých králíků v domácím prostředí budou jejich mláďata vypuštěna
do lokalit, kde se dříve nejvíce skupiny divokých králíků vyskytovaly a nejdéle udržely. Celková tato investice se pohybovala v řádu cca 100 tisíc Kč. Už teď však můžeme konstatovat,
že z důvodu vysokých teplot v letošním roce a zvýšeného počtu predátorů (zejména lišek)
nebyla tato investice tak úspěšná, jak jsme si představovali a přáli.
Na závěr si dovolím popřát všem spoluobčanům hezké prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně pohody ve všech oblastech našeho života.
Za MS Viničné Šumice-Kovalovice
Ing. Luděk Šmerda
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FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
Na konci roku bývá zvykem hodnotit. Fotbalisté mají
svůj rok atypický. Nachází se v polovině soutěžního
roku. Mají za sebou podzimní část a před sebou
jarní kolo. Takže můžeme hodnotit pouze první
část ročníku 2015–2016.
V tomto období máme několik příznivých
informací. Tou nejdůležitější je přetrvávající
zájem především kluků o kopanou. Ve starší
přípravce, která je určena pro hráče narozené
v letech 2005 a 2006, došlo k obměně. Starší borci jsou 2 a mladších je 6. Jejich výsledkem je 9 odehraných utkání. Z nich 5 vyhráli a u 4 se radoval
soupeř. Mají aktivní skóre 49:33. Tak pěkného výsledku
dosáhli i díky tomu, že je trénují tátové František Řežucha
a Radek Cabal. Po příchodu chladného počasí tato věková kategorie trénuje v úterý
a ve čtvrtek od 17,30 do 18,30 hod v sále sokolovny. Hráčů není dost a další vyznavači
kopacího míče jsou vítáni.
Mladší přípravka je určena pro děti narozené v letech 2007 a 2008. Do tohoto společenství však docházejí i děti narozené roku 2009. Nejstarších je 6 hráčů, mladších 8 a nejmladších 5 fotbalistů. Od letních prázdnin sehrála mladší přípravka 11 utkání. 5 bylo vítězných
a v 6 neměli štěstí. Skóre je vyrovnané 91:91. Především v závěru Šumice stavěly k utkáním
A a B tým. Ve vzájemném utkání nejmenší dlouho nedovolili staršímu A týmu se prosadit.
V zimním období trénují děti v úterý a ve čtvrtek od 16,30 hod. v sále sokolovny. I zde je
prostor pro další zájemce.
Rodiče také vyzráli. Děti již nepeskují (tolik), nezasahují trenérům do hry a ženou povzbudivým rykem děti k lepším výkonům. Za což jim především jménem dětí patří dík,
jakož i za účast na utkáních.
Poděkování si zaslouží i nestor šumického fotbalu pan Jaroslav Lozrt. Ochotně se ujal
role rozhodčího při domácích utkáních jak mladší tak i starší přípravky.
Děkujeme obci za zakoupení dvou házenkářských branek do sálu. Tyto branky se používají při sálových utkáních a nejmenší i tímto způsobem srovnávají krok s jinými oddíly.
Mojmír Ryška
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Poprvé do muzea aneb…
V měsíci říjnu proběhl společný projekt mezi
Zámkem Slavkov-Austerlitz a Mateřskou školou Viničné Šumice. Cílem tohoto projektu
bylo seznámit děti s muzeem. Naší snahou
bylo vytvořit pro žáky zážitek z návštěvy
této instituce a současně je přiměřeně věku
seznámit s událostí Bitvy tří císařů, která se
před 210 lety v našem kraji odehrála. Programem nás provázel příběh řadového vojáka, který byl povolán do války. Hledali jsme
v tornách andílka, kterého dostal od své milé
pro štěstí a ochranu, vařili jsme v kotlíku polévku pro vojáky, vyzkoušeli si, jak těžké byly
zbraně a spoustu dalších věcí. Atmosféru doby a děje dotvářely repliky i originální exponáty z napoleonské éry. Náš příběh měl šťastný konec, z historie ale víme, že každá
válka sebou přináší spoustu utrpení a lidského neštěstí. Na takové události by se nemělo
zapomínat, od útlého věku je třeba se učit sociální citlivosti, toleranci a respektu vůči
druhým lidem. I když jsme si v muzeu „jen“ hráli, doufáme, že si děti odnesly víc než jen
vyznamenání za šikovnost a splnění úkolů, které si právem zasloužily.
Těšíme se na další spolupráci
Bc. Šárka Drápalová, Zámek Slavkov-Austerlitz
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210. výročí bitvy tří císařů
První prosincový víkend mezi Brnem a Vyškovem patří milovníkům historie napoleonské
doby. V letošním roce jsme si připomněli již 210. výročí bitvy tří císařů u Slavkova, ve které
Francie drtivě porazila Rusko a Rakousko.
Během posledních let vzpomínkové akce doznaly řadu změn k lepšímu a na jejich účasti se podílí další obce ze slavkovského bojiště. Pieta se nám tím trochu rozdrobila, jednotlivé obce a jednotky mají svá oblíbená místa a pomníčky, kam pak chodí svůj vztah a svoji
pietu vyjádřit.
Vyvrcholením bývá sobotní rekonstrukce bitvy u Tvarožné pod vrchem Santon, kterou
shlédlo 18 000 diváků. Jednalo se o rekonstrukci závěrečné části bitvy tří císařů, tzv. Lví skok,
manévr jímž Napoleon rozhodl bitvu. Bitva se tentokrát odehrávala na větší ploše, neboť se
zde sešlo téměř 2 tisíce kostýmovaných vojáků ze 17 zemí světa, na 100 koní a 20 děl. Představitelem Napoleona byl Mark Schneider, který přijel až z Ameriky. Napoleona nám dělal už
několikrát a je jeho věrnou kopií.
Pavel Vrba
Bojující strany
Rakouské císařství a carské Rusko

Francouzské císařství
Velitelé

císař František I.
císař Napoleon I. Bonaparte

car Alexandr I.
generál Michail I. Kutuzov
Velikost armád
asi 90 000 vojáků, 260 až 300 děl
(ruské vojsko 75 000 mužů,
rakouské 16 000)

asi 75 000 vojáků, 160 až 200 děl
Ztráty

rakouské ztráty: 5 922 mužů,
z toho 1 700 zajatců a 18 děl
ruské ztráty: 10 700 mužů, 9 700 zajatců
a raněných a 168 děl

1 389 padlých, 7 620 zraněných
a 539 zajatých

Francouzská mušketa s hladkou hlavní vzor An IX
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František I.

Alexandr I.

Michail I. Kutuzov

Napoleon I.
Bonaparte
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Vánoce, Vánoce přicházejí ...
No nebýt té písničky a toho, že si musíme dělat vánoční náladu poněkud uměle, tak to
na Vánoce vůbec nevypadá. Kde jsou ty zapadlé chaloupky, cinkající rolničky, zamrzlé rybníčky a všude bílá krása jak nám to maloval pan Lada? Tak nežehrejte, že jsou obchody
vyzdobené, že se hrají vánoční písničky. Je to taková urputná snaha vytvořit si tu sváteční
náladu, když příroda se k tomu nemá. V sobotu 28. listopadu jsme se sešli na návsi k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Strom darovali manželé Valehrachovi a musím
říct, je velice krásný. Zahájili to muzikanti z kapely Sivičanka, kteří z balkonu OÚ zatroubili a potom účinkovaly děti a také zazpívaly místní ženy. Velká účast občanů svědčí o tom,
že vznikla nová tradice setkávání občanů. K dobré náladě přispívá svařák, punč, koláče.
Na všech je vidět, že se rádi setkávají při takových příležitostech a to je dobře. Ještě by se
mi líbilo, kdyby celý ten dav ještě zazpíval. No třeba příště.
Po Mikuláši se zpravidla začíná péct vánoční cukroví. Já vím že některá maminka nestíhá, chodí do práce. My dříve narozené jsme taky chodily do práce a navíc byl nedostatek všeho. Vzpomínám jak mi maminka přikazovala z práce rovnou domů, dnes se
bude dávat kokos a kakao. Tedy samozřejmě prodávat. No a přesto jsme pekly a snažily
se zubama nehtama tu vánoční náladu navodit. A to nám nebylo přáno, byl Děda Mráz,
o Ježíškovi se veřejně nemluvilo, ale já ujišťuji, že se nikdo nezeptal co ti naložil Děda
Mráz, ale vždycky Ježíšek. A to ještě musím dodat, když jsem byla ve škole v Liberci, tak
nám zkrátili vánoční prázdniny, že musíme 31. 12. být na internátě, bude se slavit jolka.
Pro ty kdo se neučil ruštinu je to vánoční stromek a tím nám také chtěli vzít naší tradici.
Nepodařilo se a doufám, že se to nebude v blízké budoucnosti opakovat, aby nám někdo
zakazoval naše krásné tradice. Tak pokud možno klidné, pokojné Vánoce v této neklidné
a nepokojné zvláštní době.
Ludmila Pospíšilová

CO, KDY, KDE…
19. 12. 2015
24. 12. 2015
27. 12. 2015

Výtvarná dílna
Setkání na návsi u zvoničky
Vánoční turnaj v nohejbale – místní sokolovna

9. 1. 2016
20. 1. 2016
23. 1. 2016

Tříkrálová sbírka
Zápis do 1. třídy základní školy
Obecní ples

13. 2. 2016
14. 2. 2016

Maškarní ples
Dětský maškarní ples
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Autocentrum K.E.I. radí…
Vyberte si správné letní pneumatiky
Nezbytná kontrola
Než začneme svůj vůz přezouvat na letní pneumatiky, měli bychom zkontrolovat jejich
stav, zejména hloubku dezénu, která je pro letní pneu stanovena na min. hodnotu 1,6 mm
a také případná mechanická poškození. Pokud se hloubka dezénu blíží této min. hranici, zvažte nákup nových pneumatik. Testy totiž prokazují, že pokud je opotřebení pod
hodnotou 3 mm dochází zejména za deště až k trojnásobnému prodloužení brzdné dráhy ve srovnání s novou pneumatikou, což i při rychlostech v běžném městském provozu
může být 10 až 20 m.
Nákup pneu
Při samotném nákupu pneu, byste měli vždy zvážit nejen ekonomické náklady na jejich
pořízení, ale i kvalitu. Jedná se totiž o velmi významný bezpečnostní prvek a opět bylo testy prokázáno, že pneumatiky od renomovaných producentů mají daleko lepší jízdní parametry než ekonomicky výhodné pneu od „no name“ výrobců. Zejména při brzdění pak
může být tato levnější pneumatika příčinou dopravních nehod. Vozidlo obuté na kvalitních
letních pneumatikách zastaví totiž daleko dříve a při rychlostech nad 100 km/h můžou být
rozdíly brzdných drah značně odlišné.
Při výběru pneumatiky je důležité dodržování rozměrů a indexů pneumatik, které jsou doporučované výrobcem vozidla. Použitím jiných rozměrů můžete způsobit např. proměřování rychloměrů, nevhodné fungování systémů posilovače volantu, ABS, přilnavost. Důležité je také zaměřit se na datum výroby pneumatiky, po několika letech totiž i nepoužívaná
pneumatika ztrácí důležité jízdní vlastnosti.
Zimní pneumatiky v létě
Spousta řidičů si z ekonomických důvodů ponechává i na léto zimní pneu, které již nebude
používat další zimní sezónu. Tato varianta „dojíždění“ ale skrývá mnoho nevýhod – vysoká
hlučnost, vyšší spotřeba paliva a v první řadě také velké bezpečnostní riziko v prodloužené
brzdné dráze a to bezmála o 20 m při rychlostech nad 80 km/h.

Příště se dozvíte, proč se vyplatí navštívit autorizovaný servis vozů.
Autocentrum K.E.I.
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Starosta, obecní zastupitelstvo
a pracovnice obecního úřadu
přejí všem občanům příjemné prožití
svátků vánočních, hodně zdraví
a šťastný nový rok 2016

Koupím rodinný dům
se zahrádkou

ve Viničných Šumicích a blízkém okolí.

tel.: 607 496 359
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