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Zpravodaj obce Viničné Šumice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Díky letošní mírné zimě, časnému nástupu jara a příznivému počasí zahajují zahrádkáři jarní práce v zahradách a vinohradech podstatně dříve. Přistavení kontejnerů na biologicky
rozložitelný odpad jsem proto dohodl se svozovou firmou AVE již na polovinu března a budou umístěny na třech obvyklých místech jako v minulých letech.
Od 1. ledna letošního roku platí vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování komunálních odpadů. Podle nové vyhlášky
je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
Obec je také povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustředění odpadů papíru,
plastů, skla a nově i kovů. Nádoby na kovový odpad budou umístěny na dvou sběrných
místech, u samoobsluhy a v serpentinách nad Obecním úřadem.
Povinnost zajištění místa pro oddělené soustředění nebezpečných odpadů obec splní určením místa ke sběru nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně dvakrát
ročně. Jarní sběr nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční v sobotu 11. dubna 2015
od 8:00 do 14:00 hodiny. Kontejnery budou přistaveny v serpentinách nad Obecním úřadem.
V současné době se dokončuje zpracování nového návrhu Územního plánu obce Viničné
Šumice zpracovatelem Urbanistickým střediskem Brno.
Do nového návrhu územního plánu byly zapracovány požadavky orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu JMK, který uplatnil nesouhlasné stanovisko k původně
předloženému návrhu. Po několika složitých jednání s pořizovatelem územního plánu, tj. pracovníky Odboru výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Městského úřadu
Šlapanice, zpracovatelem SEA hodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí a orgánem
ochrany Zemědělského půdního fondu krajského úřadu bylo dohodnuto kompromisní řešení
pro umístění a rozlohu nových ploch pro bydlení a ploch smíšených výrobních. Pokud v rámci
Společného jednání budou vydána souhlasná stanoviska dotčených orgánů, Krajského úřadu,
Ministerstva životního prostředí, Krajské hygienické stanice a celé řady dalších, přejde schvalování Územního plánu obce Viničné Šumice do poslední fáze, kterou je Veřejné projednání.
Vzhledem k velké časové náročnosti všech procesů tvorby nového územního plánu odhaduji termín dokončení ve druhé polovině letošního roku.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby jste s přibývajícími teplými slunečnými dny získávali
dostatek energie a prožili úspěšné jarní měsíce.
Josef Drápal, starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 1/2015 ZE DNE 28. 1. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/1/15 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/1/15 – smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcele p. č.
1621/6 v k. ú. Viničné Šumice pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě pod označením „Viničné Šumice parc. č. 1646, MK“ mezi obcí Viničné
Šumice, jako obtížený a O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, jako oprávněný. Služebnost bude zřízena za náhradu 935,- Kč.
Usnesení č. 4/1/15 – zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce na veřejnou zakázku: „Výstavba víceúčelového objektu v pasivním standardu pro
obec Viničné Šumice“ s přílohami:
• krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria
• seznam stavebních prací provedených dodavatelem
• obchodní podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
• odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
• čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů pro veřejnou
zakázku
• čestné prohlášení k cenové nabídce
Usnesení č. 9/1/15 – přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností
od 1. 1. 2015 mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Vídeňská
264/120b, Brno.

Zastupitelstvo obce deleguje:
Usnesení č. 5/1/15 – starostu obce p. Josefa Drápala ke jmenování členů komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami a členů hodnotící komise cenových nabídek.
Usnesení č. 6/1/15 – starostu obce p. Josefa Drápala k úkonu zadavatele, rozhodnout
o vyloučení vyřazené nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to pro případ dle § 60/1 a § 76/6 zákona o veřejných zakázkách.
Usnesení č. 7/1/15 – starostu obce p. Josefa Drápala k úkonu zadavatele rozhodnout
o nejvhodnější nabídce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
dle § 81/1 zákona o veřejných zakázkách.
Usnesení č. 8/1/15 – starostu obce p. Josefa Drápala k úkonu zadavatele rozhodnout
o námitkách dle § 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
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Zastupitelstvo obce volí:
Usnesení č. 10/1/15 – předsedu stavební komise pana Ing. Pavla Málka.
Usnesení č. 11/1/15 – člena stavební komise pana Ing. Karla Vlčka.
Usnesení č. 12/1/15 – člena stavební komise pana Jaroslava Šmerdu.
Zastupitelstvo obce stanoví:
Usnesení č. 13/1/15 – odměnu za výkon předsedy komise ve výši 400,- Kč měsíčně a člena komise ve výši 320,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 2. 2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Oznámení předběžných informací k výběrovému řízení „Výstavba víceúčelového objektu
v pasivním standardu pro obec Viničné Šumice“, uveřejněného v souladu s § 86 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 2/2015 ZE DNE 18. 2. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/2/15 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/2/15 – inventarizační zprávu obce Vin. Šumice za rok 2014.
Usnesení č. 4/2/15 – Obchodní podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Výstavba víceúčelového objektu v pasivním standardu pro obec Viničné Šumice“.
Usnesení č. 5/2/15 – Zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce „Výstavba víceúčelového objektu v pasivním standardu pro obec Viničné Šumice“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 6/2014 v kompetenci starosty.
Protokol z veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské
školy Viničné Šumice.
Rozpočtový výhled na období 2016–2020.

Odvoz komunálního odpadu
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která provádí v naší obci svoz komunálního
odpadu, oznamuje, že je trvale přeložen svozový den popelnic a to ze čtvrtka na pátek
vždy v lichém týdnu.
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Vodné a stočné
Vážení občané,
v prvním pololetí loňského roku Svaz 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.
Pro rok 2015 platí následující ceny:
bez DPH

s DPH

Vodné (Kč/m )

37,00

42,55

Stočné (Kč/m3)

40,36

46,41

Celkem (Kč/m )

77,36

88,96
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Navýšení ceny pro rok 2015 je o 1,56 Kč/m3.
Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeby vody na osobu za rok 36 m3, 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 2015 zatížení peněženky každého občana našeho Svazku za rok o 56,15 Kč.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku

Sběr objemných a nebezpečných odpadů
v sobotu 11. dubna 2015 od 8,00
do 14,00 hodin v serpentinách nad obecním úřadem.

Pro občany Viničných Šumic bude proveden

Do tohoto odpadu lze dávat vyřazené elektrospotřebiče, baterie, akumulátory, léky, barvy,
oleje, kyseliny, rozpouštědla, prostředky na ochranu rostlin, provozní náplně motorových
vozidel, pneumatiky /bez disků/, matrace, linolea, koberce.
Upozorňujeme, že do tohoto sběru nelze dávat stavební suti a odpad pocházející z komerční a podnikatelské činnosti.
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Obecní ples po deváté
Ano, vážení přátelé, letos jsme pro vás připravili devátý obecní ples. Vzpomínám si na první,
který jsme pořádali. Názory na to, zda uskutečnit obecní ples byly různé. Myslím si však, že
jsme udělali dobře, když jsme se vydali cestou neprošlapanou a začali jsme ples organizovat.
Tak tedy, co nám přinesl devátý ples? Samozřejmě nejdříve starosti a práci. Letos s přípravou
plesu pomáhali členové Mysliveckého sdružení obcí Kovalovice a Viničné Šumice. Organizace takového podniku není lehká. Snažíme se o to, aby měl ples jistou úroveň, aby se hosté
cítili dobře a program byl pestrý. Byli jsme si vědomi, že v sobotu, kdy měl ples probíhat, jsou
v okolí i jiné akce. Nabídka byla opravdu pestrá, od obecních plesů až po gulášový ples, bylo
tedy z čeho vybírat. Návštěvnost našeho obecního plesu byla menší, než v jiné roky, ale mnozí nám zůstali věrni a přišli se pobavit.
Tradičně byl ples zahájen předtančením, které zatančila mládež z naší i okolních obcí.
Pod vedením slečny Ivetky Škrobové, měly i ostatní vystoupení velmi dobrou úroveň.
Ples osvěžil tanec děvčat skupiny N-YOJ! Něžné a kultivované bylo vystoupení mladších
děvčátek z umělecké školy, líbilo se i taneční číslo větších děvčat. Diváky zaujala profesionálně zatančená ukázka společenských tanců. Poděkování patří také moderátorovi večera
panu Viktoru Jančovi.
Myslivecké sdružení si na své konto připsalo výtěžek z plesu.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcnými dary do tomboly.
Děkuji všem, kteří se organizačně na plese podíleli. Devátý ples je za námi a je třeba myslet
na výroční desátý. Možná, že bude s překvapením.
Za Kulturní výbor Jana Vlčková
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Maškarní plesy 2015
Letošní plesová sezona úspěšně skončila dvěma maškarními plesy, které proběhly v režii TJ
Sokol Viničné Šumice. Letos se ten první pro dospělé konal v sobotu 7. února a ten druhý,
pro děti, proběhl ve spolupráci s Mateřskou školou v neděli 8. února 2015. Maškarní plesy
se rok od roku těší čím dál větší oblibě a ten letošní pro dospělé to potvrdil rekordním
počtem více než 100 masek.
Sobotní maškarní ples se tentokrát odehrál ve vodní říši.
O úvod plesu se postaraly
svým tanečním vystoupením
vodníci a vodnice společně
s Duhovou vílou, která oficiálně ples zahájila. Poté dostaly
prostor k představení další
masky. A byla to opravdu pestrá podívaná, dokonalá pastva pro oči! Pro opravdu velký počet masek, není možné
všechny vyjmenovat. Přesto
zkusím vyjmenovat alespoň některé, např. již zmíněné vodníky a vodnice, šejka s harémem, žabáka, potápěče, námořníky, robota, Bohumila a Irenku, hrozen fialový a hrozen
zelený, žehličku, Karkulku, Kleopatru, faraona, klauny, mušketýry, stavebnice lego, bobisty,
opičáka, mandarína, motokáru, politiky a mnoho dalších vtipných a originálních masek.
O taneční vystoupení se rovněž zasloužily i tanečnice z harému šejka Jebúženu, které
předvedly břišní tanec, za nějž sklidily obrovský potlesk. Pro velký úspěch musely své taneční umění po odmaskování ještě opakovat.
Všichni se díky reji masek dobře bavili a v tajném hlasování zvolili vítěze :
1. místo: Šejk s harémem
2. místo: Robot
3. místo: Vodníci a vodnice
4. místo: Bohumil a Irenka
Všem maskám patří velký dík za jejich nápaditost a obětavost a rovněž za jejich taneční výkony.
V neděli 8. února se v naší sokolovně sešly děti, aby zde prožily svůj maškarní ples. Ve 14 hodin byl ples zahájen promenádou masek. Představili se šaškové, princezny, víly, zvířátka,
rytíři, čarodějnice a čarodějové, vodníci, upír i Batman a další rozmanité masky.
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Děti s radostí tančily, soutěžily v pohybových hrách, luštily hádanky, zpívaly písničky –
to vše pod vedením učitelek mateřské školky Lenky Šafaříkové a Jany Kulhánkové. 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 Melodik 77, která se rovněž podílela na dobré náladě všech
přítomných.
Pochvala patří i organizátorům, kteří se postarali o výzdobu sálu, občerstvení a o hladký a zdařilý průběh obou plesů.
Nesmíme také zapomenout na všechny sponzory, kteří na oba maškarní plesy věnovali
věcné i finanční dary, za což jim patří velké poděkování. Bez jejich přispění by se těžko takové plesy mohly uskutečnit.
Zdeňka Holubová a Lenka Šafaříková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Přistěhování:
Úmrtí:
Odstěhovaní:

Počet občanů:
1276
Počet obyvatel:
1276 (občané) + 18 (cizinci) = 1294 obyvatel
Stav k 1. 1. 2015

Úmrtí 2014

Narození 2014
Buchta Gabriel

24. 7.

299

Hoffmannová Anežka

27. 3.

286

Horák Vladimír

24. 7.

437

Kratochvíl Vojtěch

30. 3.

31

Marková Marie

31. 3.

358

Mitáš Štěpán

24. 1.

461

Neveselý Ondřej

20. 3.

35

Pavlík Herbert

8. 4.

8

Plachá Emma

27. 2.

205

Staníček Zdeněk

18. 10.

383

Svačina František

19. 11.

19

5. 8.

117

Škrobová Eliška

17
33
8
24

Železná Taťána

7. 7.

57

Železný Václav

18. 12.

332

Drápalová Jana

6. 6.

300

Málková Pavla

25. 4.

46

Rotrekl Zdeněk

11. 7.

291

Rychlíková Libuše

9. 12.

261

Ryšánek František

30. 11.

214

Skořepa Jiří

25. 12.

14

Šmerdová Anna

26. 2.

308

Žemlová Pavlína

15. 1.

283
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ohlédnutí za adventním časem – vánoční okna
Okénka v adventním kalendáři, která nám příjemně krátí dobu očekávání do Štědrého dne,
známe všichni. Každý den nějaké drobné překvapení či možnost splnit si přání, nás provázela ve třídách i v družině. I v rámci výuky jsme si dobu rozjímání příjemně krátili formou
skupinové práce. Skupiny, tvořené žáky z 1. až 3. ročníků, měly za úkol zjistit, co se skrývá
pod vánočními okny, která byla rozvěšena po chodbě. Jakou symboliku skrývá jmelí? Proč
se peče na Vánoce vánočka? Co zvěstoval anděl v Betlémě? Kam putuje betlémské světlo?
Proč se adventní věnec honosí čtyřmi svícemi? Odkud přišla tradice zdobení stromečku?
Odpovědi ukrývala okna, která se musela nalézt a otevřít. Pro zpestření v některých otázkách byla možnost výběru ze tří odpovědí. Skupina měla také za úkol vymyslet společně
básničku z daných slov a pantomimicky předvést jednu z vybraných koled. Výstupem skupinového klání bylo tvoření. Vyráběli jsme si vánoční ozdobu z barevných drátků a korálek
a vánoční leporela. Ta byla tvořena všemi okny, která měly děti možnost otevřít. Tak Vám
přejeme, ať tyto výtvory zdobí vaše domovy.
Hana Kleisová

Milé děti, vážení rodiče, srdečně vás zveme na přípravku pro předškoláky, která začne
15. dubna od 16,15 do 17,00 hodin.
V letošním roce slaví naše škola významné výročí – 130 let od jejího založení. Přijměte,
prosím, naše pozvání na sobotu 30. května, kdy si v odpoledních hodinách toto výročí
společně připomeneme na výstavě v prostorách školy.
Olga Růžičková

Vánoční okna
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Muzikoterapeutická pohádka

Vánoční leporelo

Krátké zprávy ze školy
Adventní čas jsme využili pro setkání dětí, paní učitelek a rodičů na třídních besídkách
se speciálním vánočním programem. Také jsme recitovali a zpívali u vánočního stromu
u obecního úřadu ve Viničných Šumicích při jeho rozsvěcení.
Ve škole proběhl preventivní program zaměřený na správnou péči o naše zoubky, který
zajistili studenti lékařské fakulty.
Navštívili jsme brněnské divadlo Radost a zhlédli představení Mach a Šebestová.
Děti si prožily muzikoterapeutickou pohádku. Paní S. Štoudková jim ukázala netradiční
hudební nástroje a vyprávěla pohádku, kterou děti doprovázely.
Zúčastnili jsme se výchovného koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích.
V polovině ledna proběhl zápis žáků do 1. ročníku. V letošním roce se do naší školy přišlo zapsat 20 dětí. Děkujeme rodičům za projevenou důvěru a moc se těšíme na budoucí prvňáčky.
Olga Růžičková
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Zprávy z mateřské školy
Zima – to je bílá paní
Letošní rok napadlo spoustu sněhu. Děti, ze třídy Papoušků si o zimě povídaly a posléze
s radostí vyběhly na školní zahrádku. Pozorovaly stopy ve sněhu a přemýšlely, které zvířátko šlo sledovanou cestou. Kreslily do sněhu obrázky a zkoušely také „andělíčky ve sněhu“.
Postavily sněhuláky, naučily se i básničku o sněhulákovi a zazpívaly si zimní písničku. Některé děti jen tak vytvářely velké koule a stavěly z nich domečky. Vůbec jim nevadilo, že
některé opravdu velké koule, byly velmi těžké. Prováděli jsme i pokusy se sněhem a ledem.
Teď už děti ví, co se stane, když se sníh i led dostanou do teplé třídy naší školky.
Lenka Šafaříková

Padá snížek běloučký…
V zimních měsících se děti učí básničky a zpívají písničky, ve kterých je hlavním tématem
sníh, sněhuláci, zimní zábava. Letos jsme se učili verše i písničky s nadějí, že sníh přivoláme.
A stalo se! Sníh nás překvapil a napadl. Děti mohly postavit několik sněhuláků a kluci si postavili sněhové hradby. Škoda, že se na sněhu nedalo jezdit na bobech. Tak snad až příští zimu.

Kouzlení se sněhem
Děti ve školce už ví, že sníh a led nejsou k mlsání. Udělali jsme si jednoduchý pokus.
Do skleničky jsme si dali sníh a nechali jsme ho rozpustit. Děti se divily, co ve vodě plavalo.
Doufám, že na sníh už nebudou mít chuť!

My Tři králové …
Po vánočních prázdninách děti rády vypráví své dojmy z Vánoc, líčí, jaké dárky dostaly
pod vánoční stromeček. Vánoční období ve školce končíme dramatizací legendy o třech
králích. Děti si vyrábí koruny, malují, vybarvují a vypracují pracovní listy s tímto tématem.
Zimu si užíváme
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Divadlo fyzika

Do dramatizace zapojujeme všechny děti. Děti hrají zvířátka, andílky, ale hlavně Ježíškovu
rodinu. Paní učitelky a paní Olga zahrály tři krále a krále Heroda zahrála paní Bočková. Paní
Olze i paní Bočkové děkujeme za ochotu a spolupráci.

Divadlo fyzika
V únoru nás paní ředitelka z Mateřské školy Kovalovice pozvala na pořad Divadlo fyzika.
Děti se přístupnou formou dozvěděly něco o fyzikálních zákonech a v malé dílničce si
samy mohly dva pokusy vyzkoušet.

Maškarní ples
Maškarní ples jsme pro děti připravili na začátek února. Děti pomáhaly při výzdobě tříd
mateřské školy, vyráběly masky a škrabošky. V pátek ráno se děti v šatně oblékaly do svých
kostýmů, takže jsem vítala ve třídě princezny, berušky, klauny, zvířátka i bytosti z pohádek
a filmů. Po přesnídávce a oslavě narozenin Haničky, se děti postavily do slavnostního průvodu a ples byl zahájen. Děti tancovaly, zahrály si hry s housenkami a hru „na židličky“. Všechny
děti byly odměněny sladkostí. V závěru maškarního plesu si děti užily tombolu, ve které si
mohly vybrat malou pozornost nebo hračku. Děti byly veselé a maškarní ples si užily.

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice srdečně zve děti a jejich rodiče na zápis
k předškolnímu vzdělávání ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 15,00 do 16,30 hodin v MŠ. Rodiče přinesou rodný list dítěte.
Těší se na Vás paní učitelky.
pokračování na následující straně
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Zprávičky z naší školičky
V Divadle Bolka Polívky jsme shlédli představení „Tetiny v kuchyni“, děti si zazpívaly
a pobavily se s tetinami Klotyldou a Matyldou.
Ve školce se děti v únoru podívaly na představení „Zimní pohádka“. Pohádku dětem vyprávěl Večerníček s kamarády z pohádek. Děti si zatančily a zazpívaly.

Co připravujeme na jarní měsíce
Vítání jara – jaro přivítáme podle tradic písničkami a hrami u potoka. Naše Smrtka určitě
nepoplave po vodě, ale přiblížíme dětem lidové zvyky spjaté s jarem.
Jarní výtvarná dílna pro děti s rodiči bude ve středu 25. března. Děti si, za pomoci rodičů,
mohou vyrobit jarní a velikonoční dekorace do svých pokojíčků.
„Noc s Andersenem“ bude v pátek 27. března. Mohou se jí zúčastnit statečné děti, které
chtějí přespat v noci ve školce. Pro děti je připravený bohatý program a předčítání příběhů
spisovatele Ondřeje Sekory.
Velikonoce ve školce budou plné příprav na velikonoční svátky. Vysejeme s dětmi obilí,
nebude chybět zdobení vajíček a chlapci vyzkouší na děvčatech své mrskačky.
Dovolte mi, abych Vám popřála za celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy krásné Velikonoce plné pohody, sluníčka a radosti.
Jana Vlčková

Maškarní ples ve školce
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Proč se pochovala basa…
Proč se pochovala basa? Protože skončily ostatky… A co jsou to „ostatky“? Jsou to poslední
ostávající dny před Popeleční středou. Tou začalo 40 denní období před Velikonocemi, tzv.
„Postní doba“, kdy se křesťané duchovně připravují na oslavu největších svátků.
Basa, která je tradičním symbolem zábavy, má teď odpočívat a spolu s ní všechno, co
člověka jakkoliv rozptyluje. V Postní době nemá jít pouze o újmu v jídle či v zábavě… Má
jít o pravdivý pohled na sebe sama, na svůj život, na vztah s Bohem, na vztahy s ostatními.
Zkrátka: Člověk by si měl udělat takový „jarní úklid“ ve svém životě. A tak jako předvánoční
adventní dobu prožívají nejen ti, kteří chodí pravidelně do kostela, tak také postní doba
může leccos nabídnout každému člověku bez rozdílu vyznání. Např. uvědomit si svoje závislosti na nejrůznějších věcech, bez kterých se dá vcelku slušně obejít a ještě mít ve vlastním srdci více prostoru pro ty druhé…
A nebo boj s lhostejností! Papež František říká, že pokud se nám daří dobře a žijeme
v pohodlí, samozřejmě zapomínáme na ostatní. Nezajímáme se o jejich těžkosti, o jejich
bolesti a nespravedlnosti, jimiž trpí… a naše srdce tak upadá do lhostejnosti. Takovýto
egoistický postoj lhostejnosti dnes nabral světový rozměr; až takový, že můžeme dokonce
mluvit o globalizaci lhostejnosti. I jako jednotlivci víme, co je pokušení lhostejnosti. Jsme
přesyceni šokujícími obrazy, které ukazují lidské utrpení, a zároveň cítíme svou neschopnost nějak reagovat. Co tedy máme dělat, abychom se nenechali pohltit touto spirálou
zděšení a nemohoucnosti? Tak např. pomoci skutky lásky a díky mnoha charitativním organizacím se dostat k blízkým i k vzdáleným.
Postní doba je vhodná pro to, abychom prokázali zájem o druhého, třebas i jen malým,
ale konkrétním výrazem spoluúčasti na našem společném lidství. Utrpení druhého člověka
je totiž výzvou ke změně vlastního srdce. Když přestanu být otrokem konzumu, život se mi
projasní! Zkusme během této doby prožít třeba den bez televize, bez počítače nebo bez
hry v mobilu… Možná právě tehdy poznáme, že ti, se kterými dávno bydlíme pod jednou
střechou, jsou vlastně docela fajn lidi :-).
Zkusme si někdy nekoupit to, na co zrovna máme chuť, a ony drobné mince dejme těm,
kteří nemají co jíst… Zkusme si někdy dát pořádnou újmu v jídle – mnozí říkají, že nejsou schopní se postit, ale když pak přijde nemoc, najednou to jde i nedobrovolně. Když
se člověk dokáže omezit v jídle, prospívá mu to na zdraví! Zkusme některý večer zavolat
nebo napsat e-mail či dopis tomu, kterého zrovna moc nemusíme, ale který na to čeká…
Zkusme některý den udělat už konečně to, do čeho se nám tak nechce a co už tak dlouho
odkládáme… Velké dobro se skládá z tisíce malých dober, a když se nám v postní době
každému podaří vykonat alespoň několik malinkých skutků lásky, bude na světě o trochu
lépe! Postní čas určitě nemá být charakteristický tím, že se chovám jako exot… Mnohdy
stačí jen pár minut denně věnovat víc něčemu potřebnému – a mnohdy za to hned sklidípokračování na následující straně
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me opravdovou radost – takovou, kterou nelze příliš dobře popsat a pojmenovat, ale tam
někde uvnitř v srdci nás zahřeje. V tomto Duchu pak nebude problém vnímat velikonoční
události jako Lásku, která nás vysvobozuje, a která nás chce taky učit dávat se těm, se kterými se dnes a denně setkáváme.
Myslím, že nemalým skutkem sebezáporu bylo už vůbec přečíst tento článek… Když
jste to tedy dokázali vydržet až sem, troufnu si říct, že máte nejlepší předpoklady vytrvat
i ve smysluplném přemáhání sebe sama až do Velikonoc! Až se pak znovu probudí basa
k novému životu a s ní celá příroda i všechny odložené radovánky, ať se ukáže, že pravý
Život vítězí nad všemi chmurami, bezduchou zábavou a veškerou bídou tohoto světa!
Krásné a požehnané Velikonoce!
Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář

Tříkrálová sbírka
Vážení koledníci, vážení koordinátoři a vedoucí skupin,
vážení účastníci Tříkrálové
sbírky a dárci, po poděkování
generálního ředitele Charity
ČR Mgr. Lukáše Curyla a ředitele Diecézní charity Brno Mgr. et Ing. Oldřicha Haičmana dovolte prosím i mně - jménem celé Oblastní charity Rajhrad – srdečně a upřímně poděkovat
a pogratulovat Vám všem.

Proč gratulovat?
Jakkoliv význam Tříkrálové sbírky zdaleka nespočívá pouze ve shromažďování finančních
prostředků pro potřebné, přesto opět mimořádná výše vybrané částky – 3. 173 958 Kč, vypovídá o mnohém:
Vypovídá mimo jiného o štědrosti, sounáležitosti s trpícími, o lidské empatii, tedy
o hodnotách, které činí člověka člověkem. Vypovídá i o regionálních rozdílnostech v rámci
celé České republiky a je nesmírně potěšitelné, že moravské kraje spolu s východními a jižními Čechy stojí v popředí.
A právě Vaší zásluhou jsou na prvním místě v jihomoravském kraji obce, které se nacházejí v modřickém a rosickém děkanátu, tedy spadající pod Oblastní charitu Rajhrad.
Celého průběhu a výsledků Tříkrálové sbírky 2015 si nesmírně vážíme a jsou pro nás
velikým závazkem. Vnímáme především na dnešní dobu nebývale velkou důvěru dárců
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a koledníků v poslání a činnost charitních služeb, které jsou právě i díky Vám poskytovány
všem potřebným.
Tento fakt je pro nás a veškerou naši další práci velmi motivující – především k tomu,
abychom se ještě více a lépe snažili naplňovat to, k čemu se v námi poskytovaných službách vůči našim klientům i veřejnosti zavazujeme.
Ještě jednou: srdečný dík Vám všem.
Ing. Jaromír Bílý, ředitel Oblastní charity Rajhrad

Tříkrálová sbírka v obci
V naší obci proběhla Tříkrálová sbírka v sobotu 3. ledna, obec obešlo šest skupinek koledníků a vybrali celkem 34 408,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.

Pozvánka výročí školy Pozořice
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Reportáž: Ministrantský florbalový
turnaj 2015 – 8. února 2015
Telnická sportovní hala opět bouřila... To když v neděli 8. února 2015 dorazilo 11 mužstev
ministrantů (81 hráčů), aby si to kluci rozdali v oblíbeném kolektivním sportu – florbalu.
V mladší kategorii spolu síly měřilo pět týmů, přičemž náš domácí, telnický zcela zdecimovala marodka, takže jsme museli hrát celý turnaj bez střídání. I přesto se kluci drželi
a prohrávali své zápasy jen těsným rozdílem. Ve starší kategorii se potkalo šest mančaftů
a samotné sportovní zápasy byly skutečnými bitvami – každý chtěl vyhrát. I zde panovaly
výsledky s poměrně vyrovnaným skóre.
Po základních skupinách došlo na vyřazovací zápasy, ve kterých
sportovní hala doslova
burácela, zvláště pak,
když hráli svůj zápas
kluci z PoŠuKova (Pozořic, Viničních Šumic, Kovalovic a Sivic), kterým
jejich fanoušci prakticky vytvářeli domácí
prostředí. Skvělou atmosféru pak dotvářelo
vzájemné překřikování
fanouškovských skupin
z Újezda u Brna či z Telnice...
Nejdramatičtější poVelká radost : Pošukov C – první místo
dívanou zažilo asi finále
Pošukov – Újezd mladší kategorie, ve kterém po výsledku 2:2 následovaly penaltové nájezdy, ve kterých hned
v prvním kole uspěli borci z Újezda u Brna.
Nádhernou kulturní vložku pak všem přítomným připravila telnická děvčata – roztleskávačky, která zatančila parádní číslo v rytmu písničky Chrise Tomlina „God´s Great Dance Floor“
a publikum jejich výkon ocenilo bouřlivým potleskem...
I když jsou samozřejmě výsledky pro mnohé důležité, přesto si nelze nevšimnout toho,
že se klukům po celou dobu turnaje dařilo zachovávat ducha fair-play a díky Bohu také
za to, že se nikomu nic nestalo. Však nám také žehnali přítomní kněží P. Ladislav Kozubík
(Telnice), P. Petr Hošek (Újezd u Brna) a P. Pavel Lacina (Pozořice).
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Děkujeme všem za mimořádně krásné a pro mnohé i nezapomenutelné zážitky, všem kněžím, rodičům i fanouškům! Těšíme se zase někdy v Telnici na shledanou u dalších sportovních soubojů...
Výsledky ve starší kategorii

Výsledky v mladší kategorii

1.

PoŠuKov C

1.

Újezd u Brna A

2.

Slavkov u Brna

2.

PoŠuKov A

3.

PoŠuKov B

3.

Syrovice

4.

Tvarožná B

4.

Tvarožná A

5.

Telnice B

5.

Telnice A

6.

Újezd u Brna B

František Kroutil, telnický starosta
Petr Šmerda, Pošukov

Informace z knihovny
Jan Amos Komenský:
Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost.
Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.
I v letošním roce knihovna nabízí dostatek nových titulů pro děti i dospělé, které stojí za přečtení. Z dětské literatury pro nejmenší děti si můžete půjčit interaktivní leporelo
s otočným kolečkem „Hra na schovávanou s myšákem a kotětem“, nebo knížku Renaty
Kaminské „Do školy za kamarády“. Šimon je modré autíčko, které se chystá poprvé do Dopravní školičky. Trošku se bojí, ale nechce se nikomu svěřit, protože si myslí, že by se mu
kamarádi nebo rodiče smáli. Z pohádek jsou k dispozici „Krkonošské pohádky“ Marie Kubátové, „Pohádky o nepotřebných věcech a lidech“ Arnošta Goldflama, „O Popelce a jiné
pohádky“ – knížka je určena nejmenším dětem, některá slova nahrazují obrázky.
Pro začínající malé čtenáře nabízím z těch nejnovějších knížku Ivany Peroutkové „Anička
v Austrálii“. Anička prožije u protinožců spoustu nevšedních dobrodružství a setkání a svůj
deník si vede jako opravdová cestovatelka. V knize Jiřího Havla „Umíme číst obrázky“ se
naučíte dobře číst s obrázky. Velká písmenka a barevné obrázky ke čtení jen vybízejí.
Pro již vyspělejší dětské čtenáře jsou k půjčení nové příběhy spisovatele Thomase Breziny z cyklu Případ pro Tebe a Klub tygrů, dobrodružný příběh „Kouzlo woodoo“ od Marie Drijverové a nebo první díl neobyčejného deníku obyčejné holky s názvem „Jedenáct“
od Lauren Myracleové.
pokračování na následující straně
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Pro děti, které rády vaří jsou tu „Receptíky pro kuchtíky“ – recepty na originální, hravá
a chutná jídla, která zvládnou i malí kuchaři. Hravé a tvořivé děti si mohou půjčit knihu
„Gumičkování“, obsahuje 25 naprosto úžasných návrhů k výrobě např. náramků, náhrdelníků, pouzdra na mobil, rockerského nátepníku, plně funkčního praku apod. Další z bohaté
nabídky je publikace „Povím vám o ADHD“ od Susan Yamey. Je určena především dětem
ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také
jejich rodičům a kamarádům.
Z naučné literatury pro dospělé je inspirativní kniha o poměrně netradičním způsobu
výchovy „Machiavelli pro mámy: Zásady úspěšné vladařky aneb Jak vychovávat děti“ autorky Susanne Evansové. Pro milovníky historie je v nabídce kniha Jana Bauera „Jak umírá
král“ o hrdinech i zbabělcích v českých dějinách. Neobyčejný příběh manželky druhého
československého prezidenta, která je dodnes považována za nedostižný vzor první dámy,
si můžete přečíst v knize Petra Zídka „Hana Benešová“.
Z historických detektivek vás jistě nezklame Vlastimil Vondruška a jeho Ďáblův sluha
a nebo Jan Bauer s titulem „Jihlavský zlý duch“. Z drsných severských detektivek si můžete
přečíst knihy Erika Sunda „Vraní dívka“ a „Hladový oheň“, nebo norského spisovatele Jo Nesba „Přízrak“. Jeffery Deaver pro vás napsal další případ kriminalisty Lincolna Rhyma a policistky Amélie Sachsové pod názvem „Sběratel kůží“. Klasické detektivky představuje Agatha Christie a její „Poslední případy slečny Marplové“ a „Vražda na golfovém hřišti“ a také
Sofie Hannah „Vraždy s monogramem“.
Od napětí a vražd je nejlépe přistoupit k humoru a ten najdete v knihách Evžena Bočka
„Poslední aristokratka“ a „Aritokratka ve varu“, autorky Helen Fieldingové „Bridget Jonesová-láskou šílená“, nebo Ivanky Deváté v knize fejetonů o lásce, vztazích, nemocech, běžném životě a třeba i bulváru pod názvem „Radši nekoukat“.
V nabídce pro ženy jenom namátkově „Kunhuta Přemyslovna“ od Hany Whitton, „Milostná strategie“ od Simony Monyové, „Svedené a rozpustilé“ od Ivy Hlaváčkové, „Za rudým
obzorem“ od Elizabeth Haran, „Stříbrná zátoka“ od Jojo Moyesové a nebo vesnické romány
od Vlasty Javořické a Vlasty Pittnerové. Zastoupeny jsou rovněž milostné romance např.
Barbary Cartland „Hon na manžela“, Hannah Howell „Dobyvatel z Vysočiny“, Sally MacKenzie „Jak svést lorda Neda“, Táni Keleové-Vasilkové „Květiny pro Lauru“, Mary Yo Putney „Lord
v nesnázích“ a Nory Roberts „Závrať všedních dnů“.
K půjčení nabízí knihovna i časopisy a to : Flora na zahradě, Zahradnická kuchařka,
Zdraví, Květy, Domov, Lidé a země, Moje země a pro děti Čtyřlístek.
To je jen malý výčet nejnovějších titulů, které jsou v knihovně k půjčení. Všechny novinky a nejenom ty, najdete v ON-line katalogu knihovny, buď na webových
stránkách obce Viničné Šumice nebo na webových stránkách knihovny na adrese
www.knihovnavinicnesumice.wz.cz.
Zdenka Puklová
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RODINNÉ DIVADELNÍ ODPOLEDNE VE STROMÍKU
Dětský lesní klub Stromík se i letos v květnu stane zázemím pro další
ročník benefičního Rodinného divadelního odpoledne, na které zve
nejen rodiny stromíkových dětí, ale i všechny přátele a širokou veřejnost. Divadelní odpoledne vzniklo z potřeby sdílet školkový prostor
s širokou rodinou dětí a s veřejností vůbec. Společné dílo rodičů,
pedagogů a přátel Stromíku tak vytvořilo tradici, která přesahuje
běžný školkový provoz a vytváří ze stromíkového zázemí mimořádný prostor pro hudbu, divadlo, zábavu a radost ze spolutvoření. Zároveň umožňuje vhled
do toho, jak jinak lze pojmout pohádkové příběhy a dětské divadlo.Vedle divadelního
představení dětí ze Stromíku zveme na „prkna, která znamenají svět“
také zajímavé interprety. Vloni přijali pozvání Ukulele Orchestra jako
Brno a violoncellistka Eva Gina. Letos
můžeme prozradit, že nám nedělní
odpoledne zpříjemní divadelníci ze
Studia Dialog a k tanci a dobré náladě nám bude hrát gipsyswingová
kapela Django Jet z Brna. Přijměte
tedy pozvání na neděli 24. května.
Budeme se těšit na viděnou.

Den otevřených dveří a zápis
do Stromíku
Den otevřených dveří v DLK Stromík
se koná v úterý 10. března 2015
od 14,00 hod. na Axmanově hájence v Pozořicích. V tentýž den proběhne i zápis na školní rok 2015/16.
DLK Stromík funguje na Axmanově
hájence od r. 2011 a nabízí ucelené
předškolní vzdělávání pro děti od 3
let, včetně přípravy na školní docházku. Od září 2014 navštěvují stromík dvě třídy dětí.
Za DLK Stromík
Soňa Štoudková

Rodinné divadelní odpoledne
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Činnost jednotky SDH Viničné Šumice
za rok 2014
Začátkem roku členové jednotky upravili obě přenosné požární stříkačky, jak obecní, tak
i sborovou. Na mašinách jsme rovnali rám, lakovali a opravili elektroinstalaci. Dále proběhl
výcvik “pilařů“ nad vinohrady, kde se postupně prořezává a zároveň uklízí cesta aby zde byl
umožněn volný průjezd hasičských vozidel v případě požáru, se kterými jsme se v těchto
místech v minulosti často potýkali. Další z výcviků probíhal v Račicích v podzámčí ve spolupráci s místními hasiči a to pro nositelé dýchací techniky. V prosinci tito členové trénovali
také v obci Mokrá společně s místními hasiči, kde proběhl výcvik s nastavovacím žebříkem
a také hledání zraněných osob v zakouřeném a neznámém prostoru.
Během měsíce února jsme se pustili do oprav historické techniky a to jak Tatry 805, tak
dvoukolové stříkačky. Na voze Tatra nazývané „kačena“ vyrobené v roce 1953 jsme opravili
brzdy a ve spoluprácí s obcí se podařilo udělat technickou prohlídku, náklady činily 2 600,Kč + technická prohlídka a pojištění. Na stříkačce z roku 1956 s označením DS16 jsme nechávali opravit části motoru a také měnili klínový řemen a světlo na blatníku, hlavně se
musela celá vyčistit a zprovoznit, což bylo zpočátku celkem náročné, už jenom z důvodu
ručního startování klikou. Zprovoznit se nám ji podařilo a díky tomu jsme mohli oba stroje
představit a udělat ukázku útoku na našich oslavách 110 let od založení sboru.
Další z náročnějších úkolů hned po oslavách nás čekal přesun zbrojnice do vedlejších
prostorů, z důvodů částečného prodeje budovy a plánů o provozu pekárny v místě, kde
jsme bývali doposud. Přesun trval přibližně tři měsíce, kde jsme kromě úklidu museli upravit elektroinstalaci, ovládání sušáku na hadice a celkově prostory přizpůsobit našim potřebám. Bylo zde opracováno přibližně 242 hodin a náklady činily zhruba 6 000,- Kč. Za celý
rok ve zbrojnici, na školení i na výcviku a nebo opravách techniky bylo stráveno celkem
655 hodin. Jiné aktivity byly např. čerpání vody u sokolovny, dovoz vody pod les, nebo
umývání vozovky pomocí lišty na cisterně.
V měsíci červen jsme se připravovali na účast do Brna na Náměstí Svobody při příležitosti oslav 150 let hasičského záchranného sboru v Brně. Akce se zúčastnilo 8 členů a prezentovali jsme se s Tatrou 805 a Pragou V3S.
V minulém roce nám přibyl jeden člen a to Honza Paukert, aktuálně je v jednotce 15
členů, z toho jeden velitel jednotky, dva velitelé družstev, čtyři strojnící a osm hasičů. Počet
zásahů byl šest, ke všem se nám podařilo vyjet, ovšem většinou šlo o planý poplach, nebo
jsme byli odvoláni po cestě k místu události. Za zmínku stojí požár lesa nad vinohrady kam
v poledních hodinách vyjeli tři členové s Tatrou 148 – CAS32 a prováděli zde hašení a doplňování vody. U zásahů bylo stráveno celkem 21 hodin.
Lukáš Řiháček, velitel jednotky
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Mužstvo žáků fotbalového oddílu
O zimních měsících probíhá ve fotbalové soutěži zápasová přestávka,
ve které týmy zlepšují svou fyzickou zdatnost a fotbalový um.
S tímto cílem děláme i tréninky žáků. Do konce listopadu byly
tréninky venku na tréninkové ploše. Od prosince již tréninky probíhaly v sokolovně, i když i v měsíci prosinci, jsme
díky dobrým klimatickým podmínkám, udělali pár tréninků venku.
Tréninky v sokolovně byly zaměřeny na všeobecnou pohybovou aktivitu žáků. Venkovní tréninky jsme
zaměřili především na práci s balonem. Doposud byla
účast na trénincích nižší, než v podzimních měsících.
U některých víme, že dělají ještě další sporty, které mají
soutěžní období přes zimní měsíce, zejména florbal. Mají
tedy další pohybovou, kterou se snažíme brát pozitivně,
hlavně pro rozvíjení jejich dalších pohybových a myšlenkových schopností jako malých sportovců. Účast žáků na trénincích byla různá, ale vždy jsme se snažili trénink přizpůsobit počtu hráčů. Buďto trénuje celý kádr, což podporuje týmového ducha
a celkové zlepšení týmu jako takového nebo jsme měli možnost se zaměřit
na individuálnější trénink při menším počtu hráčů účastnících se tréninku a posunovat tak
hranice jednotlivců.
Tréninky probíhaly pravidelně v pondělí a v pátek. Konaly se i o školních prázdninách,
jelikož si myslíme, že pohyb dětí by se neměl bezdůvodně rušit. Bohužel se nepodařilo prosadit, aby žáci dostali v sokolovně lepší čas. Pondělní čas tréninku v 16,30 způsobuje trenérům komplikace v zaměstnání. Je také škoda, že se nepodařilo prosadit, aby přípravy plesů
začaly v pátek až po 18 hodině. Snažili jsme se zajistit náhradní prostory, bohužel tělocvična
v Pozořicích i hala v Sivicích byly v termínech tréninků obsazeny. V pátek 23. 1. 2015 ještě
pomohla příroda a trénink se konal na venkovní ploše, trénink 6. 2. 2015 jsme museli vzhledem k počasí zrušit. Nicméně, tyto termíny byly předem nahlášeny a mohli jsme se na to
připravit.
Nyní jsme všichni plně připraveni pustit se naplno do závěrečné části zimní přípravy
a zlepšit tak, co se ještě dá. Zároveň doufáme, že všichni hráči naberou dostatečně velké
množství fyzické zdatnosti, která se bude přes jarní část sezony jen udržovat a zúročíme
na hřišti tréninkovou dřinu nějakým pěkným výsledkem.
Chtěli bychom také poděkovat všem klukům, kteří pravidelně chodí na tréninky a rodičům, kteří je v pohybových aktivitách, pro nás nejlépe fotbalových, podporují.

pokračování na následující straně
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Jak se nám zimní příprava podařila, se můžete začít přesvědčovat od konce dubna, kdy
začne jarní část soutěže. Rozpis bude vyvěšen na nástěnkách u školy a u sokolovny. Přijďte
podpořit kluky na domácí zápasy, nejednomu hráči to zvedne sebevědomí.
Závěrem, pokud je ve Vašem okolí kluk nebo holka, jež rádi sportují a pohybují se, nechť
se přijdou podívat (zúčastnit se) na trénink žáků, který se koná každé pondělí od 16,30
a každý pátek od 17,00. Pondělní tréninkový čas bude dle klimatických podmínek cca
od března/dubna upraven.
Srdečně přejeme všem hráčům a sportovcům velké úspěchy.
Trenéři žáků Jan Kohout a David Maška

ŠUMICKÁ STOPA AŽ ZA OCEÁNEM
Nebývá často, že se vám do rukou dostane něco, co vás tak překvapí, že se to rozhodnete
prozkoumat. Dostala se mi do rukou plechovka s pivem, nic neobvyklého, jenže byla dovezena z Kalifornie v USA. Plzeňský Prazdroj a dole jméno Josef Kříž Viničné Šumice.
Tak od začátku. Tam kde je dneska Obecní úřad bývalo pohostinství bratří Josefa a Františka Křížů. Pan Josef Kříž k tomu ještě vlastnil stáčírnu piva. Budova na tehdejší dobu byla
moderní a oba bratři se o svoji živnost vzorně starali. Protože byli oba svobodní, dá se říci, že to bylo jako jejich dítě. Do stáčírny piva odebíral pan Kříž pivo z Plzně. Podle mého zjištění poslední odběr byl
v březnu 1945.
Nepodařilo se mi zjistit proč se na plechovce objevilo jméno
pana Kříže a naší obce, podle archivu v pivovaře tam nic konkrétního není, ale pro reklamu pivovaru sloužila čas od času jména
odběratelů. Bohužel po roce 1948 byla hospoda vyvlastněna
a oba bratři sice mohli v domě dožít, ale tento zásah do soukromého majetku, o který se oba nastarali a kterému obětovali i svůj
soukromý život, se velmi podepsal na jejich zdraví.
Tak jestli se na naší vesničku dívají odněkud shora, může jim
být satisfakcí, že budova je krásně opravena, řádně vykoupena od jejich příbuzných a k tomu ještě jméno majitele hospody
za oceánem. Krajan, který byť není z naší obce, ale pamatoval si
že to jméno obce určitě slyšel tak dlouho hledal a pátral až se plechovka s pivem dostala do českých rukou a potom už se to šířilo
až do naší obce.
Ludmila Pospíšilová
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Jubilejní památníky knížete Jana II.
z Lichtenštejna na Pozořicku
V lesích, které na sklonku devatenáctého
století patřily k rodovým majetkům Lichtenštejnů, se dodnes setkáváme s památníky,
připomínajícími čtyřicáté výročí vlády knížete Jana II. z Lichtenštejna. Tyto pamětní kameny byly součástí malých dubových hájů,
vysazených lesním personálem v roce 1898
u příležitosti uvedeného jubilea. V témže
roce bylo připomenuto také padesáté výročí
panování císaře Františka Josefa I. – na paměť tohoto výročí byly v knížecích lesních
revírech vysazeny takzvané císařské javory,
doplněné v některých případech rovněž
malými kamennými památníky.
Až dosud bylo v terénu na všech bývalých
lichtenštejnských panstvích nalezeno přibližně 90 jubilejních památníků knížete Jana II.
z Lichtenštejna. V tomto textu se budeme
zabývat pouze lichtenštejnskými památníky
zbudovanými v revírech někdejšího Lesního
úřadu Pozořice. Jubilejní památníky v jiných
oblastech lze nalézt na webových stránkách
http://jubilejnikameny.euweb.cz.

Kníže Jan II. z Lichtenštejna
(5. 10. 1840 – 11. 2. 1929) byl synem
knížete Aloise II. Josefa z Lichtenštejna
a kněžny Františky de Paula, rozené
hraběnky Kinské z Vchynic a Tetova.
Po smrti svého otce dne 12. listopadu
1858 se stal Jan II. panovníkem Lichtenštejnského knížectví a ujal se správy
rodových panství na Moravě, ve Slezsku, v Čechách, Dolních Rakousech,
Salzbursku a Lichtenštejnsku. Kníže
Jan II. proslul svými dobročinnými
aktivitami a také jako mecenáš vědy
a umění.

12. listopadu 1898 oslavil kníže Jan II. z Lichtenštejna 40. výročí svého panování. Na vybraných místech lichtenštejnských lesních
revírů byly při této příležitosti vysazeny jubilejní háje, čítající 20 dubů letních, 20 dubů
zimních a 18 dubů červených. Celkový počet
58 dubů vyjadřoval věk knížete a 18 dubů
červených jeho věk v den nástupu panování. 40 dubů letních a zimních symbolizovalo počet let jeho vlády. U každé skupiny dubů
vybudoval lesní personál kamenný památník s vytesaným věnováním. Tato iniciativa knížecího lesnictva měla své kořeny v zájmu Jana II. o přírodu, lesnictví a myslivost. Stavění
pokračování na následující straně
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pamětních kamenů a výsadbu dubových hájů inicioval knížecí lesní rada Julius Wiehl, který
působil v lichtenštejnských službách od roku 1895.
V roce 1908 se kníže dožil výročí 50 let své vlády. K některým pamětním deskám byla v té
době doplněna dodatková tabulka s nápisem připomínajícím další jubileum. V blízkosti památníků bylo také vysazeno dalších 10 dubů. Kníže Jan II. z Lichtenštejna se dožil ještě 60.
a 70. výročí svého panování, památníky však v této době již doplňovány nebyly.
Duby knížete Jana byly zasazeny na 13 místech pozořického panství, z toho 8 lokalit se nacházelo v oblasti spravované Lesním úřadem Adamov a 5 v revírech Lesního úřadu Pozořice.
Pod Lesní úřad Pozořice patřila tato polesí: Hostěnice, Jezera, Lhotky, Ochoz a Olšany. Pamětní kameny se dochovaly ve většině uvedených lokalit. V následujících odstavcích uvádíme
čtyři památníky, které se nacházejí v blízkém okolí Viničných Šumic. Jednotlivé lokality jsou
označeny názvy bývalých knížecích polesí.

1. Polesí Hostěnice
Památník se nachází 2,5 km severovýchodně
od Hostěnic v lesní trati Jubileum asi 300 m západně
od kóty 501 m n. m. Jde o obdélníkovou kamennou
desku zasazenou do pahorku z neopracovaných kamenů. Český nápis na kameni připomíná 40. výročí
vlády knížete v roce 1898: Duby Knížete Jana Dobrotivého ku oslavě XXXX letého Vladaření XII. listopadu
MDCCCXCVIII. V okolí památníku se dodnes nachází
několik dubů, které byly součástí pamětní výsadby.

2. Polesí Jezera
Pozůstatky památníku nalezneme několik desítek
metrů jihozápadně od rozcestí Kalečník vedle neznačené asfaltované cesty. Původní pamětní kámen z roku 1898 se nedochoval. Je zde umístěna
pouze doplňková pamětní deska z roku 1908, která měla připomínat 50. výročí vlády knížete Jana
II. z Lichtenštejna. Německý nápis na kameni zní:
L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII, což v překladu znamená:
50leté výročí vlády 1908.
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3. Polesí Lhotky
Památník se nachází v údolí Říčky na levé straně
červené turistické značky z Hostěnic na Kalečník,
ve vzdálenosti přibližně 2,5 km od rozcestí Hádek.
Nalezneme zde dvě kamenné desky umístěné
na nasypané kupce kamenů. Latinský nápis na větším kameni připomíná 40. výročí vlády knížete: Princeps Joannes DICtae hae qVerCVs posItae IVbILaeo
xxxx annVI faVstI regIMInIs hVIVs prInCIpIs xii novembris. Součet velkých římských číslic v nápisu dává
letopočet 1898. Na menší pamětní desce je vyryt
německý nápis L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII, což v překladu znamená: 50leté výročí vlády 1908.

4. Polesí Olšany
Památník tvořený dvěma pamětními deskami se
nachází vpravo od zpevněné lesní cesty, asi 1 km
severozápadně od hájovny Blatice. Latinský nápis
na větším kameni připomíná 40. výročí vlády knížete: Princ Joan Quercetum ad 40. ann Regim. Jubil.
12 Nov. 1898, což v překladu znamená: Duby knížete Jana k 40. výročí vlády 12. 11. 1898. Menší kámen
s německým nápisem L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII připomíná 50. výročí vlády knížete v roce 1908. V roce
2014 byl památník opraven na náklady státního
podniku Lesy ČR.
Mgr. Matouš Jirák, Slavkov u Brna
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Autocentrum K.E.I. radí…
Prvním kilometrům s novým autem věnujte zvýšenou pozornost
Zhruba do ujetí prvních patnácti set kilometrů nejezděte na plný plyn, vyhýbejte se maximálním otáčkám motoru a také jízdě s přívěsem. Zátěž je vhodné zvyšovat postupně a při
správném zajetí motoru se postupně sníží spotřeba.
Co však platí jak pro nová, tak i zajetá auta je vyvarování se vytáčení studeného motoru
do oblasti maximálního výkonu. Motor by se měl vždy před plným výkonem řádně zahřát,
nestačí jen dosáhnout optimální teplotu chladící kapaliny, ale také oleje. V případě, že
máte ve voze přeplňovaný motor, je také důležité, při využívání plného výkonu či dálničního provozu, nechat turbo před vypnutím motoru dochladit. To proveďte buď klidnou
jízdou nebo tak, že necháte ještě chvíli motor běžet na volnoběžné otáčky.
Oleje by nemělo být ani málo, ani moc. Přestože únik nebo nízkou hladinu oleje signalizuje
kontrolka na přístrojovém štítu, zkontrolujte hladinu oleje čas od času sami a nenechávejte
to jen na servisu. Hladina nesmí klesnout nejenom pod minimum na měrce, ale neměla by
se dostat nikdy ani nad maximum. Příliš velké množství oleje motoru škodí, neboť hrozí
nebezpečí poškození katalyzátoru vlivem jeho zatížení spálenými zbytky motorového oleje. Správné množství oleje hraje velkou roli u životnosti motoru.
Záběh však vyžadují i pneumatiky a brzdy. U pneumatik se v první stovce kilometrů musí
z povrchu ojet kluzký technologický film, teprve potom mají správnou přilnavost. Brzdám
také prospěje, když nebudou hned od prvních metrů vystaveny velké zátěži v podobě opakujícího se prudkého brzdění z vysokých rychlostí. Nové brzdy vyšší zátěž snesou, ale zajeté brzdy prospívají jak brzdovému kotouči, tak samotným destičkám.

Příště se dozvíte více informací o bezpečném přepravování dětí.
Autocentrum K.E.I.
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březen 2015

OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ
Nabízím vypracování
znaleckých posudků:
Obor ekonomika –
ceny a odhady nemovitostí
Obor stavebnictví –
stavby obytné a průmyslové
ING. RADKO SEMRÁD
soudní znalec

664 06 Kovalovice 158
tel.: 604 293 279
e-mail: r.semrad@seznam.cz
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Zpravodaj obce Viničné Šumice

ZAHRADNICTVÍ KOVALOVICE
vám v době od března do listopadu nabízí tyto produkty
• zeleninové a květinové sazenice –
sortiment odrůd sezónní zeleniny a květin

• ovocné dřeviny

• balkónové květiny – do truhlíků a nádob

–o
 vocné stromky a keře prostokořené
(jaro a podzim)

• naťové byliny – sezónní i vytrvalé
naťové zeleniny a byliny

–d
 robné ovoce v kontejnerech
(celoročně)

• konzumní zelenina – salát, kedlubny,
ředkvičky, okurky, rajčata, paprika, kapie

• okrasné dřeviny – především drobné
a zakrslé dřeviny, trvalky

• cibule sazečka, šalotka, sadba česneku

• substráty, hnojiva, textilie

Bližší informace o sortimentu
na www.zahradkov.cz
Prodejní doba:
Po–Pá 8,00 – 18,00 hod.
So
8,00 – 12,00 hod.

Kontakty:
Ing. Jarmila Semrádová
Kovalovice 158, 664 06
tel.: 702 899 778
e-mail: sem.jar@seznam.cz
www.zahradkov.cz

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2015

Cvičení jednotky
SDH Viničné Šumice

Jubilejní památníky knížete Jana II.
z Lichtenštejna na Pozořicku

Kníže Jan II. z Lichtenštejna

Pamětní deska v polesí Jezera (foto Stanislav Olbricht)

Lichtenštejnský památník
v polesí Hostěnice

 ichtenštejnský památník
L
v polesí Olšany

J ubilejní památník
v bývalém polesí Lhotky

(foto Stanislav Olbricht)

(foto Mgr. Matouš Jirák)

(foto Martin Jirák)

