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Zpravodaj obce Viničné Šumice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vánoční svátky přicházejí, krásné, radostné, veselé i tajemné. Ty letošní u nás začaly už
první adventní víkend výstavou betlémů a perníčků v sokolovně, uspořádanou spolkem
Život v Šumicích a Sokolem. Stovky zajímavých exponátů, předvánoční atmosféra, občerstvení, vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy Viničné Šumice. Velké poděkování patří paní Anežce Drápalové, paní Janě Drápalové, členkám Sokola, účinkujícím dětem
a paním učitelkám.
Druhý adventní víkend jsme společně rozsvítili vánoční strom před obecním úřadem.
Koledy a básničky přednesené dětmi, skvělé vystoupení pěveckého sboru Babini di Šumice pod vedením Hanky Volkové za doprovodu Pošukovské scholy, svařák, punč a příjemná
nálada. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této zdařilé akce.
Rád bych se ještě vrátil k výsledkům letošních komunálních voleb. Chtěl bych Vám především poděkovat za účast ve volbách, kterou jste vyjádřili zájem o dění v obci a svými
hlasy vybrali své zástupce do vedení obce. Zastupitelstvo následně na svém ustavujícím
zasedání zvolilo svého starostu, místostarostu a členy výborů. Děkuji za projevenou důvěru a podporu nezávislých kandidátů TJ Sokol Viničné Šumice zvolených do zastupitelstva
a zároveň děkuji za důvěru a podporu mé osoby jako starosty. V novém volebním období
bude pro mne i všechny ostatní zastupitele prvořadým úkolem pokračovat v rozpracovaných záměrech a projektech, především nástavba školy, biokoridor Loutořeč, sběrný dvůr,
víceúčelové hřiště, rekonstrukce obecního rozhlasu, revitalizace centra obce a další.
Naše nejnáročnější akce, nástavba školy, pokračuje zdárně montáží příček, elektroinstalace, zateplení obvodového pláště a stropů. Termín dokončení stanovený na konec
dubna je reálný.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidný zbytek letošního roku, bez stresu a shonu, vánoční
svátky prožité mezi svými blízkými v dobré náladě a přátelské sváteční atmosféře.
Do nového roku 2019 Vám všem přeji dostatek optimismu, pevné zdraví a nezbytné štěstí.
Josef Drápal
starosta obce
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INFORMACE Z OBCE
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINIČNÉ ŠUMICE
č. 6/2018 ze dne 27. 9. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 smlouvu o zřízení služebnosti na parcele č. 1832 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě pod označením „16010-040909RVDSL1817_M_B_POZO48-POZO1HR“
mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněným
a Obcí Viničné Šumice, jako obtíženým.
 bezúplatný převod obecního majetku – části vodovodní sítě v délce 198 m, vedoucí k parcele p. č. 1781/10 v k. ú. Viničné Šumice, do vlastnictví Svazku Šlapanicko.
 záměr převedení provozování pobočky České pošty ve Viničných Šumicích v režimu Pošta Partner pod Obec Viničné Šumice.
 uzavření smlouvy o dílo na realizaci rozhlasového a varovného systému mezi společností
Empemont s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, jako zhotovitelem a Obcí
Viničné Šumice, jako objednatelem.
 kupní smlouvu na pořízení nového požárního dopravního automobilu DA-L1Z Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 4X4/ IVACAR za celkovou cenu ve výši 1.567.434 Kč mezi společností KM Rest Ivančice, s.r.o., Krumlovská 1430/30 Ivančice, jako prodávajícím a Obcí
Viničné Šumice, jako kupujícím.
 smlouvu na poskytnutí investičního úvěru ve výši 20.000.000 Kč pro financování akce
„Nástavba základní školy v obci Viničné Šumice“ mezi Komerční bankou, a.s., Na Příkopě
33, Praha 1 a Obcí Viničné Šumice.
 poskytnutí příspěvku organizaci SDH Viničné Šumice ve výši 5.000 Kč.
 veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro SDH Viničné Šumice.
 rozpočtové opatření č. 8/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu kontrolního výboru.

VÝPIS USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VINIČNÉ ŠUMICE ze dne 31. 10. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2 – program ustavujícího zasedání.
Usnesení č. 22 – volbu kulturního výboru, který bude pětičlenný.
Usnesení č. 28 – volbu výboru pro výstavbu, který bude tříčlenný.
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Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1 – ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Málka a paní Janu Vlčkovou, zapisovatelem paní Zdeňku Vlachovou a skrutátora paní Bronislavu Malíkovou.
Usnesení č. 3 – pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Zastupitelstvo obce volí:
Usnesení č. 4 – uvolněného starostu obce pana Josefa Drápala.
Usnesení č. 5 – neuvolněného místostarostu pana Ing. Pavla Málka.
Usnesení č. 7 – předsedu finančního výboru pana Ing. Oldřicha Sedláčka.
Usnesení č. 8 – předsedu kontrolního výboru pana Ladislava Šedého.
Usnesení č. 9 – člena finančního výboru paní Ing. Irenu Rausovou.
Usnesení č. 10 – člena finančního výboru pana Ing. Karla Vlčka.
Usnesení č. 11 – člena kontrolního výboru pana Petra Marka.
Usnesení č. 12 – člena kontrolního výboru pana Pavla Vrbu.
Usnesení č. 23 – předsedu kulturního výboru paní Janu Vlčkovou.
Usnesení č. 24 – člena kulturního výboru paní Kateřinu Řiháčkovou.
Usnesení č. 25 – člena kulturního výboru pana Petra Marka.
Usnesení č. 26 – člena kulturního výboru paní Ing. Irenu Rausovou.
Usnesení č. 27 – člena kulturního výboru paní Ing. Janu Železnou.
Usnesení č. 29 – předsedu výboru pro výstavbu pana Ing. Martina Krupičku.
Usnesení č. 30 – člena výboru pro výstavbu pana Ing. Pavla Málka.
Usnesení č. 31 – člena výboru pro výstavbu pana Jaroslava Šmerdu.
Zastupitelstvo obce zřizuje:
Usnesení č. 6 – finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo obce deleguje:
Usnesení č. 13 – do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko: starostu pana
Josefa Drápala a místostarostu pana Ing. Pavla Málka.
Usnesení č. 14 – do dobrovolného sdružení obcí Mikroregionu Roketnice: starostu pana
Josefa Drápala a místostarostu pana Ing. Pavla Málka.
Usnesení č. 15 – do dobrovolného svazku obcí Šlapanicko: starostu pana Josefa Drápala
a místostarostu pana Ing. Pavla Málka.
Zastupitelstvo obce stanoví:
Usnesení č. 16 – odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
500 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
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Usnesení č. 17 – odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne 1. 11. 2018.
Usnesení č. 18 – odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 000 Kč
za měsíc a člena výboru ve výši 800 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018.
Usnesení č. 19 – při souběhu výkonu více funkcí (předseda/člen některého z výborů, předseda/člen některé z komisí) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně 3 nejvyšších zastupitelstvem
stanovených odměn za jím zastávané funkce.
Usnesení č. 20 – odměnu za výkon funkce člena výboru nebo komise, který není členem
zastupitelstva ve výši 800 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne 1. 11. 2018.
Usnesení č. 21 – při souběhu výkonu více funkcí (člen některého z výborů/člen některé z komisí) se odměna nečlenovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně
3 nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím zastávané funkce.

NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZA PSA
NA ROK 2019
 azba poplatku za komunální odpad na rok 2019 pro fyzickou osobu, která má trS
valý pobyt v obci: 500 Kč za poplatníka s trvalým pobytem
Osvobozeny jsou děti ve věku do pěti let. Rozhodným dnem pro zařazení do věkové kategorie je 1. leden kalendářního roku, na který se platí (osvobozené od poplatku jsou děti
narozené od 1. 1. 2014).
Úleva pro poplatníka staršího 70 let, který žije osaměle v rodinném domě ve výši 100 Kč,
pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující 1. leden kalendářního roku, na který se
poplatek platí (částka po slevě je 400 Kč).
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2019 pro fyzickou osobu:
a) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
b) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
c) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
500 Kč za poplatníka (cizince) s trvalým nebo přechodným pobytem
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2019 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, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
500 Kč za objekt na rok
Sazba poplatku za psa na rok 2019: 150 Kč za psa na rok
Poplatek za komunální odpad a za psa na rok 2019 se vybírá od 11. 2. do 31. 5. 2019.
Poplatky je možno uhradit přímo přes pokladnu na OÚ Viničné Šumice v úřední dny:
pondělí a středa od 8,00 do 12,00 hodin a od 12,30 do 17,00 hodin.
Dále je možné poplatky uhradit bezhotovostním převodem na účet obce Viničné Šumice č. účtu: 10620641/0100, variabilní symbol uvést číslo popisné nebo evidenční
rodinného domu nebo rekreačního objektu, nejpozději s datem připsání na náš účet
k 30. květnu 2019.
Poplatek za komunální odpad a poplatek za psa se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky
obce Viničné Šumice č. 2/2015, o místních poplatcích.
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MOBILNÍ ROZHLAS VINIČNÉ ŠUMICE
Obec Viničné Šumice spustila nový systém určený k přímé komunikaci s občany – Mobilní rozhlas.

Princip Mobilního rozhlasu je jednoduchý.
Občané, kteří se zaregistrují, dostávají od radnice informace o aktuálním dění ve městě pomocí několika
komunikačních kanálů: SMS zpráv, e-mailů, hlasových zpráv nebo zpráv do mobilní aplikace pro chytré telefony. Můžete se tak včas dozvídat například
o odstávkách energií, kalamitních situacích, splatnosti poplatků, ale také třeba o pozvánkách na kulturní
a sportovní akce nebo veřejná jednání. Každý občan
si při registraci sám vybírá, které ze skupin informací
a zpráv chce dostávat.

Pro všechny občany je tato služba
ZDARMA.
Postup registrace je velmi jednoduchý – otevřete si internetovou
stránku https://vinicne-sumice.
mobilnirozhlas.cz, vyplňte svoje
mobilní číslo a další údaje, které registrační formulář vyžaduje.
Registrace je možná i formou vyplnění tištěného formuláře přiloženého v březnovém čísle zpravodaje. Formulář je k vyzvednutí i na obecním úřadě a v obecní knihovně, kde je možné vyplněný formulář i odevzdat.
DOPORUČUJEME vám, abyste nezapomněli kromě svého mobilu uvést také e-mailovou adresu, pokud ji používáte. K rozesílání důležitých zpráv totiž budou podle stupně
naléhavosti využívány různé komunikační kanály a jen takto si pojistíte, že se k vám vždy
včas dostane vše podstatné.
Obecní úřad Viničné Šumice

JÍZDNÍ ŘÁDY
Ode dne 9. 12. 2018 vstupují v platnost nové jízdní řády. Pro naši autobusovou linku 702
Viničné Šumice – Brno zůstává jízdní řád nadále nezměněn.
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OSLAVA 100 LET NAŠÍ VLASTI
Každé kulaté narozeniny je třeba oslavit, a když jsou stoleté, tak to už je pádný důvod
k oslavě. Snad každá země má strom, který považuje za národní. Naším národním stromem
je lípa srdčitá. Možná právě proto ji pan Jirásek obsadil do své divadelní hry Lucerna, kde
se o ni vede spor s vrchností. Já mám lípu spojenou se svou babičkou, která pod ní ráda
sedávala, sbírala její květ, ze kterého vařila výborný čaj.
Pan starosta při sestavování itineráře, jak budou oslavy vypadat, rozhodl, že se u školy
vysadí lípa. Ve spolupráci s panem Markem a paní Kunčákovou vytvořili pamětní desku,
která byla při sázení lípy slavnostně odhalena. Slavnostního aktu sázení lípy se ujali hasiči,
starosta obce, zastupitelé a občané obce. Děti a žáci školy se postarali o kulturní program
a měli za úkol lípu zalít a vypustit do ovzduší balonky v barvách trikolory. Silný vítr nám
s balonky skoro odnesl i dětičky. A ještě jednou lípa – pan starosta lípu předal do péče žákům základní školy.
Oslava pokračovala u pomníku, kde pan starosta položil věnec a uctil památku padlých.
Velitel jednotky SDH Viničné Šumice pan Karel Kříž předal panu starostovi pamětní list
a medaili OSH Brno-venkov.
Na závěr oslav bylo připraveno malé občerstvení.
Je třeba poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a připravili ji.
Za kulturní výbor Jana Vlčková

VEČER JEN TAK
V polovině listopadu si mohli milovníci uzeného masíčka, vína a dobré zábavy užít „Večer
jen tak“.
Hosté večera se pobavili a zatančili si při hudbě skupiny Kolorez. V nabídce byla ochutnávka vín ze sklepů pana Kříže, dále uzené maso a něco sladkostí, které napekly členky
kulturního spolku.
Večer připravili členky a členové kulturního spolku ve snaze nachystat pro hosty příjemné prostředí a zábavu, prostě „Večer jen tak“.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Stalo se již v naší obci tradicí, že začátkem prosince rozsvěcujeme vánoční strom. Letošní
vánoční strom je opět o něco hezčí, díky paní Lence Muselíkové, která se svými kamarádkami připravila na strom ozdoby, je na něm zavěšeno i o něco více světel. Atmosféru adventu
dokresluje adventní číslo na balkonku obecního úřadu, za které vděčíme panu Svačinovi
a panu Markovi.
pokračování na následující straně
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Letos nám počasí celkem přálo, i když nebe sněhovými vločkami šetřilo, ale na to jsme si
už zvykli. Adventní atmosféru svými tóny na dechové nástroje podkreslili muzikanti ze Sivické kapely a po úvodu pana starosty Josefa Drápala se střídalo jedno vystoupení za druhým. Šikovné maminky s dětmi z Mateřského centra vystřídaly děti z mateřské školy, které
krásně zazpívaly oblíbené Rolničky, děvčátka pěkně zarecitovala básničky. Po menších dětech přišli na řadu žáci základní školy s tradičními koledami. Leckdo si je s dětmi zazpíval.
Pod vedením pana Pavla Málka byl pomocí dětí rozsvícen vánoční strom, aby i on posvítil
na cestu na jeviště dalším vystupujícím. Pěvecké těleso „Babini di Šumice“ pod vedením
paní Hanky Volkové sklidilo velký aplaus. Nutné je také poděkovat všem muzikantům, Sivické kapele, PoŠuKovSké schole, kteří nám zpříjemnili večerní chvíle. Díky také patří firmě
Kočena pana Jarolíma za ozvučení.
U stromečku se dalo nejen popovídat s přáteli, ale nabízelo se svařené víno, punč, čaj,
párek v rohlíku a koláčky.
Tak krásný advent a veselé Vánoce, milí přátelé!
Za kulturní spolek Jana Vlčková

100. VÝROČÍ
V letošním roce jsme si připomněli 100. výročí
ukončení I. světové války a 100. výročí vzniku
samostatného Československa. Při této příležitosti proběhla řada oslav, sázení stromů, vydání
různých publikací. Taktéž i v naší obci proběhla
oslava, při níž jsme si připomněli oběti I. světové války, zasadili národní strom a obce Viničné
Šumice a Kovalovice společně vydaly publikaci
První světová válka VINIČNÉ ŠUMICE A KOVALOVICE 1914 –1918.
V obci Kovalovice se oslava k 100. výročí konala dne 9.11., při níž dohromady byl spojen
lampiónový průvod, sázení lípy a křest nové
publikace.
V SOkA Brno-venkov v Rajhradě při dnech
otevřených dveří ve dnech 25. a 26. 10. se
uskutečnila k tomuto výročí výstavka obecních
kronik k roku 1918, k zhlédnutí tu byly vybrány
kroniky z poloviny obcí okresu Brno-venkov
(Kovalovice, Pozořice, Sivice...).
Pavel Vrba
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VÝSADBA ALEJE ŽIVOTA
V sobotu dne 17. 11. 2018 proběhla v dopoledních hodinách výsadba I. etapy ovocné Aleje
života. Za pomoci řady z vás bylo vysázeno 30 kusů třešní na konci Šumic směrem na Rousínov. Narozeným dětem nebo i rodinám, které si strom označili cedulkou, tak poroste
strom a bude jim připomínat, kde mají kořeny a kde lze žít či kam se vracet. Tento skvělý
počin bude mít další pokračování, protože bude celkem v následujících letech vysázeno
100 kusů ovocných stromů. Vy, kteří jste se nemohli zúčastnit a chtěli byste mít „svůj strom“,
nemusíte být smutní, protože příležitost budete mít v dalších etapách výsadby.
Poděkování patří nevládní organizaci NESEHNUTÍ za financování výsadby.
Díky patří také partnerům projektu: obci Viničné Šumice, Život v Šumicích a Sázíme
stromy a v neposlední řadě hasičům a všem „sadařům“.
Za Život v Šumicích
Miroslava Kunčáková

Děkujeme nevládní organizaci
NESEHNUTÍ za ﬁnancování
výsadby třiceti stromů tří
odrůd třešní. Díky patří také
místním občanům, kteří se
na výsadbě aktivně podíleli.

Stromy byly jako dar předány k následné péči obci Viničné Šumice.
V případě jakéhokoliv poškození stromů, chybějící zálivky, prosím volejte:
zodpovědná osoba za obec – Petr Marek, 774 046 880;
koordinátor ze Sázíme stromy, který sázel – Radek Vičar, 777 287 219. Děkujeme.
V současném suchém podnebí stromy potřebují naši péči.
Když Vy sami budete mít možnost stromy zalít, určitě jim prospějete!
Každá aktivita se počítá a stromy ji ocení!
Chcete-li i Vy podpořit krajinu a sázení stromů, kontaktujte nás:
Sázíme stromy z.ú., info@sazimestromy.cz; www.sazimestromy.cz
9
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OSLAVA JUBILANTŮ
Oslava jubilantů se letos konala 12. října v sále sokolovny a vystoupily na ní nejmladší děti
z MŠ se svými básničkami a písničkami a děti ze ZŠ zahrály na flétny.
K tanci a poslechu zahrála Divácká kapela, všichni oslavenci se dobře bavili.

V roce 2018 oslavují významná životní jubilea:
Marie Železná
Pavel Luža

Růžena Koudelková
85 let

Jiří Hrdinka

Marie Crhová

Jiří Skřivánek

Jindřiška Skřivánková

Jaroslava Lehká
Marie Gregorová

86 let

Anna Chládková
Jan Gryc

87 let

Božena Doleželová

89 let

Věra Valehrachová
Libuše Weiglová
Nasťa Jelenová
Jiřina Ondráčková
František Koudelka

Elfrída Čalkovská
Jarmila Skotáková

90 let

Olga Jelínková

Barbora Hipíková

91 let

Dobromila Millerová

Jarmila Štanclová

Miroslav Drápal

Jaromír Ryšánek

Bruno Jedlička

Hedvika Mojžíšová
75 let

Vlasta Kupková

Jarmila Kvasnicová

Hana Brabcová
Eva Kudrfalcová

Božena Drápalová
Jaroslav Lozrt

Zdeněk Šedý
70 let

Jitka Navrátilová

92 let

Marie Cikánková

Jaroslava Němečková

Květoslav Ondráček

Marie Řiháčková

Vlasta Grycová

Věra Křížová
Božena Šedá
František Železný

93 let
96 let

Zdeňka Mouralová
Bohumil Železný
Květoslava Pavézková

Jan Filip
80 let

Jana Filipová
Jaroslav Gešvindr
Ludmila Pospíšilová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání občánků do života se konalo 4. listopadu od 14.00 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Zora Maršálková
Kvido Horák
Ondřej Ulrich
Lenka Sližová

Za SPOZ Zdeňka Holubová

PODĚKOVÁNÍ
Dovolujeme si poděkovat panu MUDr. Petru Růžičkovi, našemu neúnavnému
pediatrovi, který věnoval nám i našim
dětem 37 let svého života a „prošlo mu
rukama“ na 3 000 našich dětí. Těžko se
hledají slova díků za pomoc i za rady, které jsme od něho tak často slyšeli. Přejeme
mu pevné zdraví a do dalších let hodně
spokojenosti.
Rodiče a děti z Pozořic, Viničných Šumic,
Hostěnic, Sivic, Tvarožné a Kovalovic
11
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ADVENT V OKNECH
Jistě si již mnozí z vás všimli, že se v oknech některých
domů začínají objevovat čísla – svítící, z papíru či jinak vytvořená. Je to proto, že je zde adventní čas a každý den se
tak objeví v jednom z oken další číslovka až do Štědrého
dne. Jedničku můžeme vidět na mateřské škole a adventní
kalendář uzavřeme číslem 24 přímo u šumické zvoničky.
V době, kdy přichází brzy tma, nám zpříjemní podvečerní procházky vaše tvorba, jejíž kreativita je až ohromující.
Poděkování patří všem tvůrcům malým i velkým, bez
nichž by se toto krásné adventní dílo nikdy neuskutečnilo.
Miroslava Kunčáková, Život v Šumicích

VÝSTAVA BETLÉMŮ
První adventní víkend přinesl do Viničných Šumic nejen další sněhovou nadílku a hlavně
ledovku, ale také betlémy a inspirativní výzdobu do místní Sokolovny. Vystavovalo se tu
přes 280 betlémů různých velikostí a vyhotovení. Poděkování za zapůjčení patří místním
šumickým, ale míří také do Sivic, Pozořic, Dražovic a Blažovic.
V již tradičním výstavním koutku, který se každý ročník věnuje nějakému tématu, se
nashromáždily nejrůznější sbírky drobných předmětů, ať už to byly například pohlednice,
dětské dřevěné kostky, pexesa, turistické magnetky, zvonečky, cukříky, kalendáře, tak i domácí požehnání, turistické známky či staré bábovkové formy. Novinkou letošního ročníku
byly listy s křížovkami a domalovánkami pro děti i další zájemce. Zaměřovaly se na poznávání známých autorů papírových betlémů – Josefa Lady, Marie Fišerové-Kvěchové, Jiřího
Škopka, Jany Moštkové, Mikoláše Alše a Karla Franty. Děti si také mohly nazdobit perníčky
nebo vymalovat jesličky. Pro ty starší, dospělé, bylo přichystáno občerstvení se svařákem
i medovinou. Výstavu doplňoval drobný prodej dekorací, pedigu, patchworku, perníčků,
ručně dělaných oplatků a dárkových předmětů od místního Mateřského centra.
Nedělní odpoledne přišlo nejvíce návštěvníků hlavně kvůli dětem, které si přichystaly
vydařený kulturní program. Vystoupila Schola Pošukov se svým převážně adventním repertoárem a následně školkáčci a školáci s básničkami, vánoční scénkou a flétnovým koncertíkem. Za jejich snahu patří velký dík jim i jejich pedagogům a vedoucím.
V neposlední řadě je potřeba zmínit organizátory – místní organizaci KDU-ČSL, TJ Sokol
i další pomocné ruce, kterým děkujeme za obohacení kulturního života obce.
Pokojný advent a příjemně prožité vánoční svátky!
Michaela Ratajová
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VÝVOJ MATEŘSKÉHO CENTRA
VE VINIČNÝCH ŠUMICÍCH
Mateřské centrum má za sebou již 1,5 roku svého fungování v prostorách bývalé knihovny.
Z počátku se v těchto místnostech scházely především maminky s batolaty. Postupem času,
a také rozšířením povědomí o fungování tohoto zázemí, vznikaly další aktivity jak pro děti,
tak i dospělé. Mezi činnosti loňského „školního“ roku patřily v MC především setkávání maminek a dětí v rámci středečního dopoledního bloku, dále tzv. Rukodělky, zaměřené již na zručnější starší děti či dospělé, a také pravidelná Taichi cvičební hodina pro dospělé. S květnovým
slunečným počasím jsme vnitřní maminkovské setkávání přesunuly na ven a poskytly jsme
prostory MC na 14 dní naší MŠ a ZŠ pro děti v rámci prodloužených prázdnin kvůli rekonstrukci školy. O prázdninách se v MC konal týdenní příměstský tábor Věda nás baví.
S novým školním rokem přibyly i v centru nové aktivity. V pondělky cvičíme pod vedením certifikované instruktorky Jógu pro maminky s dětmi, zaměřenou především na korekci obtíží spojených s mateřstvím. Následuje občasná diskuzní skupinka, podporující kojení moderovaná laktační poradkyní. Úterní dopoledne patří Domškolákům a spřízněným
rodinám, odpoledne pak kroužku s názvem Rukodělky a tedy výtvarné činnosti. Středeční
dopolední blok pro naše nejmenší je stěžejní pilíř celého fungování MC. Děti si nejen vyhrají s hračkami, ale také si společně zpíváme, hrajeme učící hry, tvoříme z papíru, kreslíme,
modelujeme z keramiky. Rodiče toto setkávání sbližuje a vytváří se tak zdravá pospolitost
v obci, právě i třeba pro nově přistěhovalé. V středeční odpoledne probíhá v prostorách
MC výuka anglického jazyka pro děti ve věku 4-6 let. Podobně je tomu i ve čtvrtek odpoledne, kde probíhá výuka anglického jazyka pro školní děti a večer se zde cvičí Taichi. Celý
týden uzavírají páteční dopolední kroužky a to: Angličtina pro nejmenší (2-4 roky) a Tanec
pro děti, zaměřující se na pohybovou taneční průpravu od lidových až po baletní prvky.
Během roku se prostory využívají i pro semináře či besedy, a také zde již druhým rokem
nacvičují děti z naší obce tzv. „Živý betlém“.
Mateřské centrum organizuje i výlety pro děti po okolí – výprava do kravína, do koválovických stájí, apod. Nově jsme zorganizovali zájezd na divadelní představení Perníková
chaloupka v Mahenově divadle, kde jsme získali dotovanou dopravu od Jihomoravského
kraje. Divadelní představení s dětmi a rodiči máme naplánováno i nyní v prosinci a i v lednu. Novinkou byla i návštěva Svatého Mikuláše v centru a nacvičování na písničku při rozsvěcení vánočního stromu.
V roce 2019 budeme s činností MC pokračovat, těšit se můžete například na akci s názvem „Vítání Prvního jarního dne“ 21. 3. 2019.
Pro informace ohledně dění v MC prosím sledujte veřejné facebookové stránky Mateřské centrum Viničné Šumice nebo web obce.
Tímto bych za celé MC Viničné Šumice chtěla poděkovat naší obci a zastupitelům, kteří
nás v činnosti a provozu podporovali a podporují. Dále naší ZŠ a MŠ, vedoucím kroužků
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a cvičení za jejich čas při dobrovolné neziskové činnosti spojené s vytvářením aktivit pro
občany obce. A především veliké díky patří všem, kdo Mateřské centrum navštěvují, protože to nám dává jasnou zpětnou odpověď, že ta spousta vynaložené energie má smysl
a pozitivní význam.
Krásné prožití svátků vánočních a šťastný rok 2019 vám za celé Mateřské centrum
přeje
Linda Horáková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Velký úspěch Adama Drápala
Letos 19.–21. října se v Praze konal již XVI. ročník PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE BOHUSLAVA MARTINŮ, kterou vyhlašuje Gymnázium a Hudební
škola hlavního města Prahy. Je to mezinárodní, uznávaná písňová soutěž, kterou prošlo
několik stovek mladých zpěvaček a zpěváků.
Naši školu na této soutěži reprezentoval
Adam Drápal, který se připravoval pod vedením paní učitelky Mgr. Romany Pávkové.
Ve své kategorii II.C-ZUŠ (to jsou nejstarší
soutěžící ZUŠ) získal úžasné 1. místo. K tomu
mu ještě porota udělila Cenu Beno Blachuta za interpretaci lidové písně. Celá soutěž
byla zakončena Koncertem vítězů, na kterém
Adam Drápal zazpíval píseň F. Mendelssohna-Bartholdyho: Když se dva loučí v pláči.
Druhý Koncert vítězů se konal ve středu
7. listopadu 2018 v Sále Martinů na Malostranském náměstí v Praze. Koncert nahrával
Romana Pávková a Adam Drápal
ČR Vltava (jeden z hlavních sponzorů soutěže). Na tomto slavnostním večeru se Adam
Drápal představil opět písní Když se dva loučí
v pláči F. Mendelssohna-Bartholdyho a také písní B. Martinů Oženil som sa ja.
Adamovi gratulujeme a přejeme další pěvecké úspěchy!
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Výstava Víta Třísky – učitele ZUŠ Pozořice
Od 1. října do 15. listopadu 2018 se konala v Malé galerii
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně výstava výtvarných prací pana Ing. Víta Třísky. Mohli jste
zde vidět portréty, krajiny i abstrakce z různých období celoživotní tvorby.
Vít Tříska se narodil 31. 12. 1957 v Českých Budějovicích. Rodiče však pracovali jako učitelé v Hodňově nedaleko městečka Horní Planá, dnes ležícího
u přítoku Vltavy do přehrady Lipno.
Od nejmladších dětských let rád maloval, kreslil
a modeloval. Této vyhraněné záliby si všiml malíř Franc
Kotlán a k velké radosti malého Vítka jej učil nezákladnějším krokům kresby a malby.
Po tragické smrti otce se rodina přestěhovala do Českého Krumlova. Zde v roce 1964
začal navštěvovat LŠU.
Výtvarný obor vedl akad. sochař Stanislav Zadražil, který mladší ročníky vyučoval plošné tvorbě a modelování. U starších žáků se specializoval pouze na modelování a nejstarší
žáci se pod jeho vedením věnovali přípravné kresbě sochařských, reliéfních a jiných objektů a posléze jejich realizaci. Pod vedením sochaře Zadražila se mladý Vít s nadšením pustil
s několika vybranými spolužáky i do realizace výtvarných záměrů svého mistra.
První kroky v keramické tvorbě měl možnost zažít v manufaktuře v Hrdějovicích.
V malbě jej vedl akad. malíř Jan Cihla.
Textilu, ale především práci při tvorbě gobelínů se měl možnost učit u výtvarnice
Věry Boudníkové. Velký dojem na něj zanechaly pracovní večery s jejím manželem
Františkem Husákem v jejich věži na Horní Bráně, nebo např. v manufaktuře gobelínů
v Jindřichově Hradci.
Po studiu na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích se přestěhoval za svou
ženou do Viničných Šumic a v roce 1984 začal učit na Základní škole v Pozořicích.
V roce 1993 se rozhodl pro studium na Výtvarné katedře Pedagogické fakulty MU
v Brně. Pod vedením např. doc. Ladislava Perůtky se vzdělával v oboru malby. Kresbu, malbu a grafiku vedl doc. Josef Vaněk a akční tvorbu Dr. Radek Horáček. Znalosti v předešlých
oborech následně využil u doc. Hany Dvořákové. Studium úspěšně ukončil v roce 1996.
Své zkušenosti předával žákům ZŠ Pozořice do roku 2011.
V roce 1996 založil keramické oddělení v Základní umělecké škole v Pozořicích a v roce
2012 převzal výuku celého výtvarného oboru, kde pracuje dosud. Jeho žáci se úspěšně
zapojují do výtvarných soutěží a jsou dobří i v přijímacích řízeních na výběrové školy.
Božena Škrobová
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LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
„JIŽNÍ MORAVA ČTE“
Obecní knihovna Viničné Šumice se letos zapojila
do projektu Městské knihovny Břeclav a Moravské
zemské knihovny v Brně „Jižní Morava čte“, který
je spolufinancován Jihomoravským krajem. Soutěž na téma „Moje obec – moje město – můj kraj
za 100 let“ byla vyhlášena ve dvou kategoriích a to
literární a výtvarné. Začátek soutěže byl 1. září a její
ukončení 31. října 2008.
Ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou ve Viničných Šumicích se této soutěže v obou kategoriích zúčastnilo 56 dětí. V I. kategorii literární soutěže pro děti od 8 do 10
let se zapojilo 36 dětí, ve II. kategorii výtvarné pro děti od 4 do 7 let to bylo 20 dětí.
Z takového množství prací bylo hodně těžké vyhodnotit ty nejlepší. Hodnocení se ujali
paní Ludmila Pospíšilová, Zdenka Puklová, Jana Vlčková a pan Josef Drápal. Ze všech prací
bylo patrné, že to děti ohromně bavilo a že mají bezbřehou fantazii.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v obecní knihovně ve středu 21. listopadu 2018. Dopoledne přišly děti, které soutěžily ve výtvarné kategorii. Zvítězil Adam Ifrah
a jeho „Liánový dům“. Druhá se umístila Nikola Skřivánková za „Kokosové palmy v barevném skleníku“. O třetí místo se podělili Hynek Skřivánek a Ema Titzová. Hynek nazval svůj
obrázek „Do naší vesnice přišel dinosaurus“ a Ema vyobrazila Školu budoucnosti. Vítěz
Adam Ifrah postoupil do krajského kola a obdržel pozvánku na slavnostní setkání do brněnského divadla Polárka a věcné dary od starosty obce. Soutěžícím na 2. a 3. místě předal
starosta vstupenky do VIDA science centra a také věcné dary. Ostatní děti, které se neumístily, nepřišly zkrátka a dostaly sladkou odměnu.
Odpoledne od 16 hodin za přítomnosti dětí a jejich rodičů se konalo vyhlášení výsledků
soutěže v literární kategorii. V této kategorii zvítězil Jakub Kovář z 5. třídy, druhé místo patří Václavu Duchoňovi ze 3. třídy a třetí místo jsme udělili Marku Chlubnovi ze 4. třídy a Haně
Horákové ze 3. třídy. Vítěz obdržel vstupenku do Hvězdárny a planetária v Brně na slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací a na 3D film v digitáriu „Hvězdný cirkus“ a věcný
dar od starosty obce. Soutěžící na 2. a 3. místě rovněž obdrželi vstupenky do VIDA science
centra a od starosty obce věcný dar.
Sladkou odměnu obdržely všechny děti, které se sice neumístily na prvních třech místech, ale i jejich práce si zaslouží ocenění.

Vítězná práce Jakuba Kováře: Viničné Šumice za 100 let
Za sto let se změní hodně. Za těch sto let se vytvořily parní stroje, vznikl samostatný Československý stát a i zanikl. Ve školách se psalo brky, dnes gumovacími pery. Ale pojďme se podívat
do budoucnosti. Budeme v autech létat, nebo zůstanou tak jak jsou? Co my dnes víme. Budeme
16
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bydlet i na Marsu? Co víme.
Dnes můžeme jen snít o tom co
bude za 10, 20 nebo 100 let. Škola
bude obsahovat výuku s tablety.
Letadla budou létat na metanový
pohon, nebo budeme jezdit na pálenou whisky? Knihovna už možná
nebude, ale budou jen čtečky. Představuji si to takhle. Škola bude bílá
s neonovým osvícením do modré
barvy. Budou roboti co za nás udělají úkoly, ale nic víc. Ostatní si musíme
udělat sami, abychom nebyli moc
shnilí. Hasiči budou mít drony a terénní vozidla a odolnější obleky.
Vítěz literární kategorie Jakub Kovář
Lidé by měli vyrábět ekologický
plast, aby neznečišťovali prostředí
a neohrožovali tím sami sebe tím, že budou házet do koše odpadky a ty sežerou ryby a ty sníme
my a v tom případě máme v sobě mikroplast. Hrozná pravda!

Jak vidí budoucnost
třeťák Vašík Duchoň?
Moje obec za 100 let
Za sto let asi už budou dopravní letadla létat rychlostí světla. Mezi velkými
úseky měst budou lesy. Na střechách
téměř všech budov budou heliporty.
Obchody budou řízeny roboty. Zahrady budou plné stromů a keřů. Veškerý
odpad se bude recyklovat. Z továren
nebudou unikat škodliviny. Aby se tolik nekazil zrak, budou se používat 3D
zobrazovače.
To je moje obec za sto let.

2. místo v literární kategorii získal Vašík Duchoň

pokračování na následující straně
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Hana Horáková ze 3. třídy nazvala svou práci Cesta do školy
Teď jsem doma a vstávám z postele. Je přece pondělí ráno, takže musím do školy. Tím pádem
se nasnídám, pak půjdu do koupíku (koupelny) vyčistit si zuby. Takže momentík! Jo už hotovo.
Ptáte se proč tak rychle? Protože jsem využila zrychlovač času. Máme ho v obýváku. Tak, a už
vyrážím. Vycházím z našeho atomově zeleného domu.
Jdu kolem sousedovic robo-žabáko-psa Rexe. Pak kolem tzv. prdícího domu. Bydlí tam lidi,
co mají nemoc, která se jmenuje prdící rodokmen, nevím proč. Ale půl třídy to má. Potom jdu
kolem portálové zastávky. Jízdnímu řádu tam ale ještě nerozumím. Vejdu do obchodu, musím
si koupit svačinu. V regálu H8 zadám „kobliha“. Jdu ke schránce, vhodím tam 3 žezlíky (koruny)
a 1 dřevík (bankovku), vyjede mi kobliha.
A konečně jsem ve škole. Štěstí že jsem přišla v osm hodin, protože si ještě potřebuju vzít
knížku ze školní knihovny. Ve škole máme: ČJ – čekající jazz, M – malování, PRV – rodokmenová
výchova, AJ – antilopí jazz, HV – hadí výchova (tělocvik), VV – velká počítačová výchova a TV –
teleportálová výuka.

A jak vidí budoucnost čtvrťák Marek Chlubna? Moje obec za sto let
Nebude tu žádná škola, jen stroje, které vám do hlavy nasají všechno učivo. Roboti, kteří za vás
všechno udělají, prostě pohoda. Elektronika bude úžasná – tablet v podobě dvou tyčinek, které
vám udělají hologramovou obrazovku, televize dlouhá jako auto a vysoká jako skříň. Xboxy
budou třikrát výkonnější a rychlejší.
A zapomněl jsem říct, že místo plakátů tu budou jen bilboardy. A každý den vyjde v kině
nový ﬁlm.

Na 3. místě v literární kategorii se umístili Hana Horáková a Marek Chlubna
18
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Když se za sto let podíváme na dálnici D1, tak přes ni neuvidíme, protože tam bude takový
provoz, že ani nikdo nezjistí, jakou kdo jede rychlostí. A ta auta nikdy nenarazí, protože budou
mít svoje koleje, takže je nikdo nemusí umět řídit. Řidiči budou hrát hry, například šachy nebo
scrable.
A dokonce, když budete ve městě a budete unavení, můžete si lehnout do odpočívací kabinky a zdřímnout si. A takhle stejně i s toaletou a sprchou.
Těšte se, za sto let budete takhle skvěle žít!
Zajímavý výtvarný projekt zpracovali Šimon Kříž, Michael Pokora a Adam Slavíček ze 4. třídy s názvem „Jaké chceme Viničné Šumice za 100 let“. Můžete si jej, tak jako ostatní výtvarné práce, prohlédnout v obecní knihovně.
Za zmínku stojí i práce Vojtěcha Blaháka, který se zaměřil nejen na budoucnost, ve které
si představuje Kovalovice jako velké město s velkou zoologickou zahradou s volně žijícími,
dnes chráněnými, zvířaty. Lidé budou mít za domácí mazlíčky dinosaury. Zároveň se spolu
s Jakubem Kovářem zmínili o minulosti Kovalovic a Viničných Šumic.
David Divácký si v budoucnosti představuje Viničné Šumice jako malé moderní město,
ve kterém budou domy a žádné paneláky. Ve své práci nazvané „Moje rodná obec Viničné
Šumice“ napsal: Svoji vesnici mám rád, líbí se mi její poloha. I když je to tu do kopce, z kopce. Jsou tu místa, odkud je krásný výhled na vesnici a okolí.
Všechny práce dětí byly zajímavé a je škoda, že jsme mohli ocenit v každé kategorii jen ty
čtyři nejlepší. Ze všech prací je vidět, že děti mají svoji obec rády a že se o budoucnost naší
vesnice nemusíme bát.
Zdena Puklová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Škola v přírodě Češkovice
V průběhu listopadu jsme se zúčastnili plavecké školy v přírodě, která proběhla v krásném
prostředí nedaleko Sloupu. Příjemné počasí nám dopřálo mnoho zábavy. Věnovali jsme se
turistice, hrám, zábavě i plavání, kde jsme trénovali různé techniky. Neopomněli jsme ani
plaveckou bezpečnost a historii. Oslovila nás i nádherná příroda Sloupsko – šošůvských
jeskyní. Z rozhledny jsme se podívali na svět pěkně z výšky, navštívili jsme místa dávného
hradního opevnění a také jsme se trošku učili. Měli jsme stále o zábavu postaráno.
Kateřina Šujanová

Projekt 100leté kořeny
Rok 2018 se nese ve znamení významného výročí – vzniku Československa. Tuto událost
jsme si ve škole s dětmi připomínali celý podzim nejen povídáním, ale i mnoha dalšími
aktivitami. Jednou z nich byl výukový program 100leté kořeny, kterého se účastnili naši
nejstarší žáci – 4. a 5. ročník.
Děti společně diskutovaly, kým jako národ jsme, co nás spojuje a jaké jsou naše kořeny.
Všichni teď vědí, že stejně jako strom, i národ má své kořeny, kterých se musí držet, protože
bez nich by nepřežil. Žáci využili své znalosti z vlastivědy i všeobecný přehled a připomněli si naše významné osobnosti, události i hodnoty, na kterých náš národ stojí. Děkujeme
p. Chlubnové za realizaci tohoto programu.
Lenka Soukupová

Záložka do knih
Po velmi dobrých letitých zkušenostech s projektem „Záložka do knihy spojuje školy“ se jej
v letošním roce naše školní družinka opět účastnila, a to již po osmé. Partnerem nám byla
Církevní ZŠ sv. Martina v Radoticích. Spolupráce byla bezproblémová, plynulá a příjemná.
Zadané téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ jsme se snažili naplnit
a fantazie dětí nebrala konce. Rozličnými technikami vznikaly zásluhou malých výtvarníků
kouzelné záložky s příběhem. V rámci projektu však nezůstalo jen u tvoření. S partnerskou
školou ze Slovenska, jejich obcí i slovenskou krajinou jsme se seznamovali prostřednictvím
webových stránek. Četli jsme úryvky z knih ve slovenském jazyce a čtenému textu jsme
bez problémů porozuměli.
Ke konci projektu jsme hotové záložky vyfotili, zabalili spolu s poutavou knihou, sladkostmi, osobním dopisem, propagačními materiály o škole a obci a balíček zaslali partnerské
škole. Výroba záložek přinesla dětem nejen radost z tvoření, ale i příjemný pocit, že někoho
obdarovaly, potěšily a záložky budou sloužit v rozečtených knihách slovenských přátel.
Tamara Kalábová
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Besedování v knihovně
Paní knihovnice ve spolupráci s obecním úřadem připravila řadu besed pro naše žáčky.
Páťáci byli pozváni na besedu s malířem a spisovatelem Pavlem Čechem. Dozvěděli jsme
se, jak vznikají jeho obrazy, kde bere inspiraci pro příběhy ve svých knihách, ale i třeba to,
jak si vyrobil batoh z kůže, namaloval na něj obrázky s indiánskými motivy a jako držátko
použil srnčí parůžek. Vyprávěl nám o knihách, které miluje už od dětství, a nechával děti
hádat, o které příběhy se jedná. Překvapilo ho, že děti znaly knihy Julese Verna a pochválil
je za jejich literární přehled. Také jsme si povídali o ceně přátelství a o tom, co je v životě
důležité. V besedování jsme pokračovali i po vymezeném čase a myslím, že hezký zážitek
měly nejen děti, ale i pan spisovatel.
Miriam Lerchová

Odpadoví skřítkové
Pod záštitou Krajského úřadu Jihomoravského kraje se v listopadu pro děti pořádala literární a výtvarná soutěž s názvem „Recyklíček“. Hlavní témata byla: odpady, znečišťování
přírody, recyklace atd. Jako inspirace nám posloužila kniha od Hanky Hosnedlové a Zdeňky
Študlarové s názvem Odpadoví skřítkové.
Zveřejňujeme malou ochutnávku od Hanky Horákové ze 3. třídy z naší školy:

Třídicampr úklidový
Jednou ráno se malý skřítek Třídicampr probudil a oblékl si svůj zelený oblek s hnědým
opaskem a čtyřlístkem na klobouku. Chystal se jít na obvyklou procházku do lesa, když
vtom zazvonil jeho telefon. Volal jeho kamarád z města Hlídáček. Říkal: „Ahoj Třídicampre,
mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Kterou chceš slyšet první?“„Asi tu dobrou,“
odpověděl Třídicampr. „Tak jo, takže už tě zase potřebujeme, město je zamořený odpadky.“
„Super, a ta špatná?“ zeptal se Třídicampr. „No, že musíš hned přijít.“ (Třídicampr totiž třídí
odpadky a dává je do popelnic.) Třídicampr nasedl na svého poníka a jel. Když vystoupil,
pomyslel si: „Tady to vypadá jak v chlívku, musím to tu uklidit.“ Ale nevěděl, kde začít, měl
na výběr dvě možnosti: stavící se nemocnice na začátku města nebo v parku na konci města. „Myslím, že v parku to bude lepší, protože tam bude menší hluk.“ A začal s uklízením.
Všechny lidi, co tam zrovna byli, poprosil o pomoc. Nakonec to přece jen uklidili, i v parku i u nemocnice, prostě v celém městě. (Lidi v těch odpadcích už skoro nemohli dýchat
a dostávali žloutenku, zkrátka končili v nemocnici.) Takže mu postavili za odměnu sochu
a slíbili, že už budou třídit odpad. A už nikdy v tom městě nebyl ani jeden papírek na zemi,
protože už nikdo nechtěl skončit kvůli odpadkům v nemocnici. A ti, co mu pomáhali, na to
ještě nezapomněli, protože od Třídicampra dostali diplom za pomoc s úklidem.
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„Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“
V naší knihovně probíhala během podzimu celá řada akcí
na podporu čtení, včetně besed či autorských čtení se spisovateli, nebo setkání s místní paní kronikářkou paní Pospíšilovou a i jinými pamětníky.
Zaujala nás výzva k soutěži, která nesla název „Moje obec
– moje město – můj kraj za 100 let“. K velkému překvapení
knihovnice paní Puklové se zúčastnilo mnoho žáků naší školy.
Mladší děti přispěly do výtvarné kategorie a starší do kategorie literární. Porota knihovny
nominovala vítěze soutěže, kteří byli oceněni na společném setkání. Žáci nám své práce
osobně představili, některé z nich můžete zhlédnout v knihovně v rámci malé vernisáže.
Hana Kleisová

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Sběr papíru
Opět jsme sbírali starý papír, a to nejen naše děti, ale mnozí šumičtí spoluobčané. Děkujeme, díky vám všem jsme mohli nakoupit dětem drobné odměny a různý výtvarný materiál.
Zdravá pětka
Pozvali jsme do školy paní lektorku, která nám v programu Zdravá 5 vysvětlila zásady zdravého životního stylu především v oblasti stravování, proč jsou některé potraviny pro nás
nezdravé, dozvěděli jsme se více o zdravém jídelníčku a o nakupování. Už víme, že díky
pravidelnému jídlu s dostatkem ovoce a zeleniny se budeme cítit lépe, budeme se lépe
soustředit nejen na školu, ale i na věci, které nás baví.
Páťáci se učili základům programování
Letos jsme se již potřetí zapojili do projektu Evropský týden programování. Cílem kampaně
je ukázat, že programování není jen záležitostí úzké skupiny odborníků, propagovat jej
mezi lidmi a ukázat, že může posloužit k realizaci mnoha tvořivých nápadů. Náš dopolední minikurz programování děti doslova nadchl. Děkujeme panu Radimu Benkovi za výuku
i trpělivost.
Prvňáčci v knihovně
Navštívili jsme šumickou knihovnu. Paní Puklová nám povídala o knížkách a jak se knihy půjčují. Také nám některé dětské knížky ukázala. Na závěr byly děti pasovány na malé čtenáře.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Drumbeny

U lípy ke 100. výročí

Pásl ovčák ovce

Výtvarná soutěž

Mikuláš ve školce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Pasování čtenářů

Pasování čtenářů

Beseda v knihovně

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole
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Záložka do škol

Záložka do škol

Staleté kořeny

Staleté kořeny

Škola v přírodě

Zpravodaj obce Viničné Šumice

MOJE OBEC – MOJE MĚSTO – MŮJ KRAJ ZA 100 LET

1. místo Adam Ifrah – Liánový dům

2. místo Nikola Skřivánková – Kokosové palmy v barevném skleníku

3. místo Hynek Skřivánek – Do naší vesnice přišel brontosaurus

prosinec 2018

Jaké chceme Viničné Šumice za 100 let – Šimon Kříž, Michael Pokora a Adam Slavíček

3. místo Ema Titzová – Škola budoucnosti

Zpravodaj obce Viničné Šumice

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

prosinec 2018

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Zpravodaj obce Viničné Šumice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Mladí hasiči

Dýchací přístroje

FOTBALOVÁ MLÁDEŽ

Starší přípravka v Újezdu

Mladší žáci – zápas Pozořice–Viničné Šumice

Mladší přípravka v Blučině
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Další beseda
Paní Puklová pozvala do naší knihovny spisovatele Zdeňka Železného. Naši druháčci si prohlédli jeho knihy, zkoušeli veršovat a zpívat.
Vystoupení dětí
V říjnu jsme rádi přijali pozvání do šumické sokolovny a zahráli jubilantům na jejich setkání. V listopadu jsme zahráli našim nejmenším spoluobčánkům na jejich slavnostním vítání na obecním úřadě. Příležitostný sbor našich malých zpěváčků a recitátorů také přispěl
svým vystoupením k příjemné atmosféře při sázení lípy u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky. Prosincová vystoupení už patří k tradičním, baví nás zpívat, hrát i recitovat
jak na výstavě betlémů, tak při rozsvěcování vánočního stromu. Ráda bych touto cestou
vyjádřila velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách zmíněných vystoupení.
Mikulášská nadílka
Každý rok se žáci páté třídy těší, až na ně přijde řada a navštíví ostatní kamarády ze školky
a školy jako parta Mikuláše a jeho pomocníků. Nejinak tomu bylo i letos a Mikuláš přišel
a naděloval.
Další předvánoční akce
Těšíme se na setkání dětí, rodičů a paní učitelek v naší škole, které patří k oblíbeným a vždy
vydařeným. Pojďme se v předvánočním shonu sejít, popovídat si u kávy, třeba si i trochu
zazpívat a strávit příjemný adventní čas společným tvořením.
Přijali jsme pozvání Základní a Mateřské školy Pozořice na adventně vánoční koncert
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích, na kterém vystoupí Musica animae a Žesťové kvinteto.
Vážení a milí, dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřála spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Olga Růžičková
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE…
Dopoledne s „drumbeny“
Marně pátráte v paměti, co si pod pojmem drumbeny vybavit? Je to hudební nástroj, dřevěný válec s otvorem, na kterém se může sedět, děti si s ním mohou hrát, ale i na něj hrát.
Děti se, pod vedením paní lektorky Evy, prošly v barevném lese, stavěly stromy, pozorovaly
ptáčky a zvířátka. Procvičovaly barvy, velikosti, ale hlavně rytmus, melodii.

Malujeme obrázky
V naší mateřské škole děti rády kreslí, malují, stříhají a lepí, prostě „výtvarka“ má zelenou.
Paní Puklová, naše paní knihovnice, nám nabídla účast na soutěži „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ ve výtvarné kategorii. Poradili jsme se s dětmi a dětem se nápad
zapojit se do soutěže líbil. Přemýšleli jsme nad tématem, povídali jsme si, jak by mohla
příroda a okolí naší obce vypadat za sto let. Vzhledem k tomu, že se stále otepluje, děti
napadlo, že se na zahrádkách budou pěstovat mandarinky, banány a možná zde budou
žít i dinosauři. S chutí se pustily do malování a obrázky plné barev a nápadů byly na světě.
Školní kolo vyhrálo výtvarné dílo Adámka Ifraha s názvem „Liánový dům“, na druhém místě
se umístil obrázek Nikolky Skřivánkové „Kokosy v barevném skleníku“ a třetí místo obsadil
Hyneček Skřivánek s obrázkem „Dinosaurus na našem dvoře“. Paní Puklová s ostatními členy poroty odsouhlasila pořadí prací a na slavnostním dopoledni byly děti za přítomnosti
rodičů ohodnoceny panem starostou Josefem Drápalem, který dětem předal věcné dárky.
Všem dětem, které se soutěže zúčastnily, děkujeme a vítězům gratulujeme!

Setkání s panem spisovatelem
Do knihovny chodíme rádi a nabídka poslechnout si „pana spisovatele“ nepřichází tak často. Čekal na nás vysoký, sympatický pán, pan spisovatel Zdeněk Železný. Vysvětlil dětem,
jak vzniká kniha. Ze svých knížek, básniček pro děti, dětem četl. Za pomoci paní učitelek
zahrál také maňáskové pohádky pro děti o medvídcích.

Lípa – národní strom
Ve školce pravidelně slavíme narozeniny dětí, takže děti pochopily, že narozeniny může
mít i naše vlast. Na oslavu narozenin naší země si holčičky připravily básničku a starší kamarádi ze školy zazpívali. Počasí si s námi nepěkně zahrálo, foukalo, že nám vítr malé recitátorky málem odfoukl. V pondělí jsme se zašly s dětmi k nově vysazené lípě podívat a svítilo
nám krásně sluníčko.

Pásl ovčák ovce
Pásl ovčák ovce je environmentální program, na který jsme si zajeli do Soběšic na „Jezírko“.
V Jezírku se dětí ujaly příjemné lektorky, které děti rozdělily na dvě skupinky. První skupina
32

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

vyrazila do terénu, nakrmit ovečky a dozvědět se něco z jejich života a zahrát si pohybové
hry, kde v hlavní roli byly ovce. Druhá skupina dětí hrála pohádku, česala rouno a vyráběla
ovečku. Potom jsme se vystřídali. V Jezírku jsme strávili zajímavé dopoledne, děti se seznámily s životem oveček, výrobou vlny. Program i autobus byl uhrazen z fondu MAS. Děkujeme i paní ředitelce, která úhradu vyřídila.

Mikuláš
Opět nastal advent a čekání na Vánoce. Děti se také chystaly na příchod Mikuláše a jeho
doprovodu čertů a andělů. Mikuláš byl krásný, trpělivý a hodný. Vyslechl si básničky a písničky a dovolil rozdat nadílku. Čertíci a čertice měli sympatické tváře, takže malým dětem
neukápla ani slzička a andílci byly samá něha. Děkujeme všem za krásného Mikuláše, obzvlášť paní učitelce Lerchové a jejím žákům a žákyním.

Co připravujeme…
 Posezení u vánočního stromečku
 Dramatizaci příběhu Tři králové
 Maňáskové pohádky divadla Šikulka
 Hudební pohádku o srnce
Jana Vlčková
Štěstí, zdraví, pokoj svatý…
Krásné Vánoce a spokojený a klidný nový rok vám všem přejí zaměstnanci mateřské
školy.
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky (8. část)
Rád bych zde pokračoval v prezentaci dokumentu papeže Františka s názvem Amoris laetitia (Radost z lásky) týkajícího se podstaty manželství a lásky v rodině. Tento dokument
František vydal v roce 2016 a je určen rodinám i všem lidem dobré vůle dnešní doby. Papež v tomto dokumentu na jedné straně připomíná základní neměnné hodnoty týkající se
podstaty manželství a rodinného života, na straně druhé nabízí cestu, jak tyto hodnoty žít
a uskutečňovat v dnešní době.
Sedmá kapitola z celkového počtu devíti, kterou bych chtěl představit dnes, hovoří
o tom, jak posílit výchovu dětí. Připomíná nezastupitelnou odpovědnost rodičů za mravní
rozvoj svých dětí a je nejlepší, když rodiče tuto odpovědnost naplňují, jak papež píše: „vědomě, s nadšením, rozumně a přiměřeně“. Zde je potřeba si položit tyto tři otázky: 1) Kdo
se dětem stará o rozptýlení a zábavu? 2) Kdo proniká do jejich domovů prostřednictvím
televizních obrazovek? 3) Komu rodiče přenechávají své děti v jejich volném čase? Jedině
chvíle, které s dětmi rodiče stráví a kdy s nimi jednoduše a s láskou mluví o důležitých věcech, a zdravé příležitosti, které jim vytvoří k trávení jejich času, umožní zamezit škodlivé
invazi do jejich dětských duší. Stále je zapotřebí rodičovské bdělosti, tedy nikdy není zdravé nechávat děti sobě samotným. Ovšem tomu je třeba dobře rozumět: Neznamená to
neustále kontrolovat dítě, kde se právě nachází, a sledovat každý jeho pohyb. Hlavní věc
není, kde se nachází fyzicky a s kým je právě v této chvíli, nýbrž kde se nachází v existenciálním smyslu, tzn.: kde stojí z hlediska svého přesvědčení, svých cílů, svých přání a plánu
svého života. Proto klade papež rodičům otázky: Snažíme se zjišťovat, kde jsou děti skutečně na své životní cestě? Kde je skutečně jejich duše? Víme to? A především: chceme to
vědět? Výchova není pouze věc genetického růstu. Je to vždy novost a originalita určená
také (ne)vírou, kulturou a různými dalšími okolnostmi. Je proto nezbytné, aby – nás dospělé – každé dítě překvapovalo svými plány, které pramení z jeho svobody, jež boří naše
schémata. A je dobře, že se to děje! Když dítě necítí, že je pro své rodiče vzácné a jedinečné, přestože je nedokonalé, nebo nevnímá, že o něj mají upřímnou starost, působí mu to
hluboké rány. Takový nedostatek, taková afektivní opuštěnost působí dítěti bolest, která
je hlubší než případné pokárání. Rodičovská role zahrnuje výchovu dětské vůle, rozvíjení
dobrých návyků a afektivních sklonů k dobru. Je třeba zde uplatnit vnímavost dětí a jejich
vlastní způsob řeči. Kromě toho se má tato výchova provádět tzv. induktivním způsobem,
tedy aby dítě samo mohlo objevit důležitost určitých hodnot, principů a norem, a ne aby
se mu vnucovaly jako nesporné pravdy. Je třeba také rozvíjet dobré návyky. Návyky získané
v dětství mají pozitivní funkci, protože umožňují, aby se důležité vnitřně osvojené hodnoty
projevovaly navenek zdravým a pevným chováním. Je důležité vést dítě k vlastní zodpovědnosti a to úměrně jeho věku, chtít po něm patřičnou dávku úsilí (neřešit vše za něho),
ale zároveň nepřepínat jeho fyzické i duševní síly. Při nabízení hodnot je třeba dělat malé
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trpělivé kroky, postupovat různými způsoby s ohledem na věk a konkrétní možnosti dítěte
a nechtít použít strnulé a nepružné metody. Lidská svoboda potřebuje být vedena a stimulována, protože když je ponechána sama sobě, nemůže být zaručeno její zrání. Rodina
je první školou lidských hodnot, kde se člověk učí správně užívat pravé svobody. K tomu
patří i kritické rozlišování informací z různých komunikačních prostředků. Také to znamená
nepřenášet digitální tempo elektronických obrazovek do běžného reálného života. V životě není všechno hned! Když se člověk od dětství naučí odložit věci na později a čekat
na vhodnou chvíli, učí se být pánem sebe sama nezávislým na svých instinktech. Tím se učí
nést za sebe zodpovědnost, jeho sebevědomí vzroste a současně ho to naučí respektovat
svobodu druhých.
Papež se zmiňuje také o tématu tzv. sexuální výchovy. Ta je samozřejmě sama o sobě
pozitivní a rozumná, ale v současné době bývá bohužel banalizována a zlehčována. Správně může být chápána jen v širším rámci výchovy k lásce, k vzájemnému darování se. Poskytuje informace, ale nesmí přitom zapomínat na to, že děti a mládež ještě nedosáhly plné
zralosti. Informace musejí dostat v pravý čas a způsobem, který je přiměřený jejich životní
fázi. Nekontrolovaný nával nabídek a informací mohou zdravou sexualitu zmrzačit. Chránit
zdravý stud má nesmírnou cenu, i když si dnes někteří myslí, že je to pozůstatek starých
časů. Stud je ale přirozená obrana osoby, která si chrání svůj vnitřní život a brání se být
považována za pouhý předmět rozkoší. Je nezodpovědné zvát dospívající ke hře s jejich
tělem a touhami, jako by už měli zralost dospělých a trvalý manželský závazek. Mladí lidé
nesmějí být klamáni tím, že jim jsou zaměňovány různé roviny: Pohlavní přitažlivost vyvolává na okamžik rozkoš spojení, ale bez lásky vede takové spojení k tomu, že dva cizí lidé si
zůstanou stejně vzdálení, jako byli předtím. Když někdo chce darovat všechno naráz, pak
se může stát, že nedaruje vůbec nic. Kdo ale dnes o těchto věcech mluví? Kdo je schopen
brát mladé lidi vážně? Kdo jim pomůže vážně se připravit na velikou a velkorysou lásku?
Sexuální výchova se bere příliš na lehkou váhu…Také úcta k vlastnímu tělu v jeho ženskosti a mužskosti je nezbytná k tomu, abychom byli schopni rozpoznat sami sebe při setkání
s druhým, který je jiný než já. Není tedy možné rušit sexuální rozdílnost jenom proto, že si
moderní lidstvo s ní už neumí poradit…
Závěr této kapitoly papež věnuje důležitosti předávání víry v rodině – nejenom slovy,
ale především vlastním příkladem rodičů.
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář
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Vánoční přání
Vážení a milí občané Viničných Šumic!
K letošnímu prožití vánočních svátků vám všem z celého srdce přeji, aby tyto posvátné
dny se pro nás pro všechny staly především znovu-objevením těch nejzákladnějších hodnot, jakými jsou opravdová láska, přijetí, odpuštění, vděčnost, věrnost – sami si už doplňte,
co považujete za opravdu důležité… Můžeme si sobě i navzájem přát to, co právě nejvíc
potřebujeme… Ale nezapomeňme, že vše podstatné a důležité pro šťastný život nám už
bylo darováno v prostém Božím Dítěti, které letos znovu přichází, abychom ho vzali do své
náruče… Aby se mohlo narodit do našich srdcí a do našich rodin…
POKOJ VÁM!
S přáním požehnaného roku 2019
P. Pavel Lacina, farář

Bohoslužby v Pozořicích o Vánocích 2018
pondělí 24. 12.
Štědrý den

15.00

první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc

17.00

setkání u jezerské zvoničky

20.30

půlnoční mše sv. v Holubicích

22.00
úterý 25. 12.
Narození Páně
středa 26. 12.
sv. Štěpána

půlnoční mše sv. ( „in nocte“)

7.30

jitřní mše sv. („in aurora“)

9.15

slavnostní vánoční mše sv. („in die“)

10.45

mše sv. v Holubicích

7.30

mše sv.

9.15

mše sv.

10.45

mše sv. v Holubicích

čtvrtek 27. 12.
sv. Jana Evangelisty

16.30

mše sv. s žehnáním vína

sobota 29. 12.

16.15

neděle 30. 12.
Svaté Rodiny
pondělí 31. 12.
sv. Silvestra
úterý 1. 1.
Nový rok, slavnost
Matky Boží Panny Marie
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mše sv. s nedělní platností

7.30

mše sv. s obnovou manželských slibů

9.15

mše sv. s obnovou manželských slibů

10.45

mše sv. v Holubicích

14.30

setkání u Boží muky v Sivicích

16.00

mše sv. v Holubicích

17.30

děkovná mše sv. za uplynulý rok

7.30

první novoroční mše sv.

9.15

mše sv.

10.45

mše sv. v Holubicích

prosinec 2018

Třešťský Betlém
bude na faře zpřístupněn o Vánočních svátcích takto:

24. 12. Štědrý den
 po odpolední i “půlnoční“ mši svaté
(cca od 16.00 a od 23.00) vždy asi půl hodiny
25. 12. Boží hod Vánoční
 po obou mších svatých
(cca od 8.30 a od 10.15) vždy asi půl hodiny
 14.00–17.00
26. 12. Svátek sv. Štěpána
 po obou mších svatých
(cca od 8.30 a od 10.15) vždy asi půl hodiny
 14.00 – 17.00
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NEJVĚTŠÍ MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA
VŠECH DOB :-)
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl přiveden… obrovský průvod ministrantů, kterých byste napočítali snad 230 (a možná i více), celkově 27 týmů, tedy z 11 farností, většinou spadajících pod Modřické děkanství, které bylo hlavním pořadatelem Ministrantské olympiády.
Právě sobota 10. listopadu 2018 patřila v Telnici malým i velkým ministrantům, rozděleným
do třech věkových kategorií: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a SŠ/VŠ (staří pardálové).
Olympijský den začal přivítáním a požehnáním otce děkana Jana Nekudy v kostele sv.
Jana Křtitele a zažehnutím olympijského ohně z paškálu. Každá farnost pak vypustila svou
štafetu s olympijským ohněm od kostela na sokolovnu, kde se v cíli jako první objevil posel
z PoŠuKova. Právě pošukovský oheň plál ten den na olympiádě.
To už se rozjíždělo sportovní zápolení ve třech disciplínách: ping-pong, fotbal a florbal.
Ministranti by ale měli něco vědět i o svém „řemesle“, resp. povolání, a to prověřili letos náročné ministrantské znalostní testy.
V poledne byl připraven místními maminkami velice chutný oběd z vlastních zdrojů.
Jídlo nám požehnali přítomní kněží P. Ladislav Kozubík a P. Pavel Lacina.
Celé odpoledne se neslo v duchu fair-play sportovních výkonů, bouřlivého skandování
a podpory fanoušků. Po odehrání všech sportovních utkání přišlo na řadu parádní taneční vystoupení telnických a pošukovských děvčat následované dalšími telnickými děvčaty,
která doplnili dva odvážní borci a spolu předvedli akční vystoupení v setmělé hale s použi-
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tím reflexních prvků. Tradičně nechyběly parkurové prvky pošukovských akrobatů Honzíka
Munstera a Vojty Šmerdy. Krása, děkujeme všem!
Den se nachýlil a na řadu přišlo vyhlášení výsledků. To proběhlo za účasti sv. Martina
na koni a mimořádně také s famózní dvojnásobnou olympijskou vítězkou Ester Ledeckou, kterou až do haly pronásledovali dotěrní paparazzi fotografové, takový je ten dnešní
svět. Ester všechny pozdravila a jistě mnohé potěšila tvrzením, že si jednoho z ministrantů
vybrala (podle výkonů) a toho vezme s sebou na příští olympiádu, tak se jistě kluci těší,
na koho padne její volba… Než se začaly rozdávat poháry a medaile, obdržela všechna
vystupující děvčata i kluci růžičky, resp. čokolády jako poděkování, oceněny byly také Jitka
Šmerdová a Natalie Pastyříková z PoŠuKova a Hana a Markéta Kroutilovy z Telnice za přípravu tanečních vystoupení.
Závěrečnou společnou modlitbu vedl a požehnání udělil pozořický pan farář P. Pavel
Lacina. Už chyběla jen společná fotografie a ahooooj zase příště…
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci této tradiční akce, je
to skutečně ohromující množství skvělých lidí různého věku.
Děkujeme také všem, kteří se za zdar této akce (a aby se také nikdo nezranil) modlili.
Po celý den panovala úžasná atmosféra, která naplňovala snad opravdu každého, kdo se
byť jen na chvíli v místě konání olympiády objevil. Díky Bohu.
Zvláštní poděkování patří Zelené záplavě z PoŠuKova za mnoho nezištné pomoci a přátelský přístup k celému průběhu naší akce.
František Kroutil, jménem organizátorů z Modřického děkanátu

inzerce

Hledám dům s dobrou dostupností
do Brna. Děkuji za nabídky.

732 907 439
Z důvodu stěhování hledám ke koupi byt 2-3+1.

739 912 867
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FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Podzimní část ročníku 2018–2019 se hrála od konce srpna do konce
října. Nejvýraznějších úspěchů dosáhl trenér mladších žáků ing. Radek Cabal se sdruženým mužstvem Pozořice–Viničné Šumice. Z Viničných Šumic v ročníku 2007 a 2006 hrávalo osm hráčů. Podobný
počet byl i hráčů z Pozořic. Hráči z obou klubů obsadili první místo
mezi dvanácti mužstvy. Devět utkání vyhráli a ve dvou byl výsledek
nerozhodný. 39 gólů rozdali a 8 obdrželi.
Trenérský tandem Jiří Stejskal a Jiří Palzer dovedl mužstvo starší přípravky na druhou příčku podzimu z deseti mužstev. Jejich bilance je sedm vítězství, dvě
prohry a skóre 73:44. Mužstvo je složeno z jedenácti hráčů ročníků 2008 a 2009 a jedné
hráčky 2007.
Za mladší přípravku složenou z hráčů 2009 až 2012 na podzim nastoupilo sedm hráčů
a dvě hráčky. Mužstvo nemá stálého brankaře, a tak se hráči v brance po poločasech střídají. Všichni chtějí do pole. I proto předposlední umístění v desetičlenném pelotonu. Jedna
výhra a remíza a sedm proher a pasivní bilance 36:65.
Nejmladší přípravka je v gesci Stanislava Píška. Šest dětí ročníku 2012 až 2014 se s fotbalem seznamuje a soutěží se neúčastnily.
Díky dobré finanční situaci si starší i mladší přípravka mohla na podzim pořídit dresy
s logem oddílu a názvem obce. Současně byl všem, od dorostenců až po mladší přípravku,
poskytnut sportovní vak. Taktéž s logem oddílu a názvem obce.
Po skončení podzimních soutěží na venkovních hřištích se mužstva přesunula pod
střechu. Mladší žáci trénují v Pozořicích ve školní tělocvičně. Přípravky v sále sokolovny
ve Viničných Šumicích. Nejmladší v pondělí, středu a pátek od 16.30 hod. Mladší v úterý
a čtvrtek od 16 hod. Starší taktéž v úterý a ve čtvrtek, ale od 17.30 hod.
Mladší žáci a mladší přípravka se účastní zimní halové ligy. Šestnáct mužstev je rozděleno do skupin po čtyřech. Asi jednou za 14 dní se utkají ve skupině. Složení skupin se proměňuje na základě výsledků. Žáci hrají v tělocvičně v Brně na Tuháčkové. Přípravka v Brně
ve sportovní hale na Lesné. ZHL končí začátkem března 2019. Mladší žáci se ještě účastní
zimního halového turnaje pořádaného Ochozí u Brna v Jedovnicích. I ten se hraje vícekolově.
Jarní část soutěžního ročníku 2018–2019 by měla mladším žákům začínat o víkendu
6.–7. 4. Přípravkám pak o týden později 13.–14. 4.
Období mezi podzimní a jarní části soutěží je výhodné pro nováčky. Příprava se odehrává
v neměnném prostředí haly. Nedochází k výpadkům tréninků v důsledku nepříznivého počasí. Jsou zde pro ně výhodnější podmínky se začlenit nebo si odpočinout. Všem dětem ročníků 2013 až 2008 nabízíme pravidelné kolektivní sportování ve Viničných Šumicích v místě
a časech výše uvedených. Případné dotazy na emailové adrese „fotbal.posukov@seznam.cz“.
Mojmír Ryška
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DĚCKA SE NEHÝBOU
Takto a podobně se často hodnotí situace kolem školní mládeže. Pokud odečteme fotbal
a hasiče, tak na obci nevím o dalších možnostech pro školáky, kde by mohli sportovat. Jedinou budovou pro sportování v čase nepříznivého počasí je na obci Sokolovna. Zde místní
jednota však žádná cvičení pro tuto věkovou skupinu nepořádá. TJ Sokol je možná ještě
vnímán jako spolek, jenž by se měl starat o rozvoj pohybu u mládeže na obci. Ale není.
Sál Sokolovny je docela využíván. Část dopoledních termínů je vyčleněna škole, která
nemá vlastní tělocvičnu. V tomto čase cvičí i rodiče s dětmi. Následuje nevyužitý čas asi
do 16 hod. V tomto čase by mohli cvičit ti, kteří nejsou v pracovním procesu. Ale necvičí.
No a od 16 až 16,30 hod. je již
sál obsazen různými uskupeními. Z toho vyplývá, že na cvičení školní mládeže je asi čas
mezi 14. až 16. hod. To by děti
asi mohly chodit. Avšak pouze
ty, které rodiče již na odpolední
aktivity nedoprovází. Děti, jež
po škole nečekají v družině, až
si je po práci rodiče vyzvednou.
Takže připadají v úvahu spíše žáci vyšších ročníků. Avšak
kdo je povede? Pokud by se
našel člověk v produktivním
věku se zájmem o mládež, tak
Nejmladší přípravka při tréninku
ten bude v této době asi v práci. Skladem by mohl být možná
nějaký důchodce. A je skutečně v dnešní době dobrá volba, aby děti vedla babička či dědeček? Kolik takových je, aby dětem předvedli stojku, skok přes nářadí, šplh atd. A ještě byli
schopni se vcítit do mentality o více jak půlstoletí mladší generace?
A upřímně, i kdyby se někdo rozhodl cvičení pořádat, neměl by kde. Proto rodičům, kteří mají zájem o tělesný rozvoj potomků, nezbývá nic jiného než je vozit jinam mimo obec.
Negativně je vnímána kvalita podlahy v sále Sokolovny, která je často nestabilní a díky
tomu dochází k nekontrolovatelným pádům a občas i ke zranění.
„Děcka se nehýbou“ zaznělo i na posledním zasedání zastupitelstva. A to, když se na zastupitelstvu diskutovalo o tom, jak zdůvodnit, proč nepostavit u školy tělocvičnu. Diskuse
zastupitelů vyvolala dojem, že vedení školy je s absencí tělocvičny u školy spokojené. Takže mu asi vyhovují docházky do Sokolovny k hodinám tělocviku a nestabilní povrch sálu
Sokolovny.
Mojmír Ryška
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Milí spoluobčané, na konci kalendářního roku je vhodný čas na jeho hodnocení. Co členové jednotky SDH Viničné Šumice v roce 2018 zvládli? Letos jsme zasahovali (do 7.12. 2018)
celkem u 14 zásahů. Z toho bylo 13 požárů a jedna technická pomoc. V naší obci jsme museli hasit jeden požár, dále jsme pomáhali na Pozořicku, ale také v Kozlanech nebo Drnovicích. Požár s nejvyšší škodou (20 mil. Kč) jsme hasili v Drnovicích, kde v září shořela střecha
místního kulturního domu.
Hasiči však nejezdí jen k zásahům. Pravidelně se jednou týdně schází v hasičské zbrojnici a opravují, čistí a zkouší veškeré vybavení a hasičská vozidla, aby vše mohli kdykoli
použít. Bez šikovných rukou našich členů a bez vzájemné spolupráce by jednotka rychle
ztratila svou akceschopnost. Hasiči musí také pravidelně cvičit s technickými prostředky,
dýchacími přístroji, hadicemi nebo s čerpadly. Mají také povinnost udržovat si předepsané
znalosti, a proto se někdy navzájem školíme a předáváme si zkušenosti. Jak jsem avizoval
v minulém čísle zpravodaje, absolvovali jsme praktický výcvik v bývalém areálu UP v Bučovicích. Původní termín v září jsme museli z důvodu požáru kulturního domu v Drnovicích
změnit. Sešli jsme se v sobotu 24. listopadu s kolegy dobrovolnými hasiči z Kovalovic,
Pozořic, Mokré-Horákova a Brankovic. Profesionální hasiči ze stanice Bučovice připravili
čtyři stanoviště, kde hasiči z jednotek cvičili různé dovednosti potřebné k zvládání zásahu. Na prvním se pracovalo s nastavovacími žebříky, které se často používají při požárech
střech budov. Výcvik s dýchacími přístroji a orientaci v neznámém objektu řídil Jiří Malík
ml., který slouží jako profesionální hasič právě v Bučovicích. Na tomto stanovišti výborně
pomáhali v roli figurantů mladí hasiči z našeho sboru – David Muselík a Mareček Muselík.
Hasiči měli za úkol systematicky prohledat celé podlaží budovy o velikosti bytu a nalézt
naše mladé hasiče. Výcvik byl ztížený tím, že masky dýchacích přístrojů byly zcela překryty
neprůhlednou clonou. Hasiči se museli orientovat pouze hmatem, což je velmi obtížné,
avšak běžné při požárech v budovách. Následující stanoviště vedl Karel Kříž z naší jednotky,
kde předával své bohaté zkušenosti z ovládání různých typů proudnic na vodu. Učil hasiče správně proudnici držet a využít tak co nejefektivněji všechny její možnosti. Zejména nastavení průtoku vody proudnicí a tvar proudu, který z proudnice stříká. Dokonalým
ovládáním se tak zvýší schopnost hasiče účinně hasit při minimalizaci následných škod
po požáru. Na posledním stanovišti se hasiči vzdělávali v oblasti poskytování první pomoci při případném kolapsu hasiče u zásahu. Hasiči ve skupinách nacvičovali rychlé zahájení
resuscitace s navazujícím vysvléknutím z jeho zásahového oděvu, rukavic, dýchacího přístroje a přilby s maskou. Všechny tříčlenné skupiny tento úkol zvládly do jedné minuty, nejrychlejší čas 25 sekund dosáhli naši hasiči. Chtěl bych zde zmínit, že členové naší jednotky
vše zvládli velmi dobře. Těší mě, že všechny výcvik bavil.
Je velmi dobrou tradicí, že členové jednotky SDH Viničné Šumice také vypomáhají s různými činnostmi pro naši obec. V letošním roce jsme takových činností vykonali s hasičskou
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technikou celkem 14. V poslední době jezdíme pravidelně zalévat novou alej třešní vysázenou podél silnice na Rousínov.
Rád bych jménem celé jednotky SDH Viničné Šumice poděkoval vedení naší obce, všem
zastupitelům a občanům Viničných Šumic za dlouhodobou podporu činnosti jednotky hasičů. Velmi si jí vážíme.
Je pro nás silnou motivací v naší dobrovolnické činnosti.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem popřál jménem členů jednotky
SDH Viničné Šumice poklidné Vánoce a šťastný nový rok 2019.
Václav Kovář
velitel jednotky SDH Viničné Šumice

Zpráva o činnosti mládeže SDH Viničné Šumice
S novým školním rokem opět začal kroužek mladých hasičů. Schůzky se pravidelně konají každou středu od 16.30 do 18.00 hodin v prostorách hasičské zbrojnice. Během těchto
schůzek jsme se zaměřili na disciplíny ZPV (Závodu požárnické všestrannosti). Na tomto
typu závodu se ověřuje fyzická kondice všech dětí a samozřejmě také vědomosti, kterým
se dětí v kroužku učí. Patří mezi ně:
střelba ze vzduchovky, orientace
mapy pomocí buzoly, topografické značky, vázání uzlů, požární ochrana – značky technických
prostředků používané u jednotek
požární ochrany a vhodné typy
hasiv na různé druhy požárů – přelézání lana. Branný závod (ZPV) se
uskutečnil 6. října v Hostěnicích.
Naši obec reprezentovala hlídka
mladých hasičů ve složení: Ondřej
Paulík, Tomáš Kubaský, Tomáš a Pavel Diváčtí, Ondřej Šrámek a Marek
Muselík. Naše hlídka si s úskalími
tratě zdárně poradila a i přes drobné chybičky se umístila v první
polovině startovního pole. Během
zimní přípravy se zaměříme na vázání uzlů a nácvik disciplín na jarní
kolo hry Plamen. K dnešnímu dni
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navštěvuje kroužek mladých hasičů pravidelně 12 dětí a všechny spadají do kategorie
mladších žáků. S dětmi pracují: Jiří Malík ml., Václav Kovář, Aleš Jílek a Lukáš Muselík.
S vedením mladých hasičů nám navíc pravidelně a velmi ochotně pomáhá David Muselík, který je v kategorii starších žáků v našem sboru jediný.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem vedoucím mládeže, kteří se ve svém volném čase
a bez nároků na odměnu věnují dětem. Největší odměnou pro všechny vedoucí bude, když
z dnešních dětí vyroste další generace dobrovolných hasičů, kteří se budou podílet na bezpečnosti v naší obci a okolí.
Dovolte mi, abych vám všem popřál do nového roku hodně štěstí, zdraví, rodinné
pohody a spokojenosti v osobním i pracovním životě.
Jiří Malík ml.
vedoucí kolektivu mladých hasičů

OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES, KTERÝ MÁ ŠŤÁVU,
S BAREM, KTERÝ NEEXISTUJE
Vážení občané, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na druhý ročník vydařeného zábavního večera s názvem Okrskový hasičský ples, který má šťávu. Uskuteční se v pátek
11. 1. 2019 od 20 hodin na Sokolovně ve Viničných Šumicích. Ples je slavnostním zakončením uplynulého roku. Reprezentuje okrsek č. 1, do kterého kromě Šumických hasičů patří
dalších 10 sborů.
Jelikož loňský ples „trochu jinak“ zaznamenal úspěch, chopili jsme se jeho pořádání
i letos.
Středem pozornosti bude opět catering věhlasného brněnského Baru, který neexistuje.
Můžete se těšit na nejnovější speciality alko i nealko drinků od těch nejlepších barmanů
z Brna, možná i z celé ČR.
Návštěva tohoto brněnského baru je takřka nemožná bez dlouhodobé předchozí rezervace, proto jsme velmi potěšeni, že máme tu vzácnou příležitost je mít osobně ve Viničných Šumicích. Přijďte využít této možnosti a ochutnat kus světa. Pozor! Počet drinků
je limitován.
Aby letošní ples měl tu správnou šťávu, zahraje k tanci a poslechu kapela Eremy, mladá
a živá profesionální formace z Brna.
Dress code bude rovněž neformální: „přijďte jako večer do baru“.
Jako poslední a nejdůležitější kapkou do šťávy je vaše účast, které si budeme velmi vážit
a uděláme vše pro to, abyste se dobře bavili.
Vstupné 120,- Kč, pouze na místě.
Těšíme se na Vás, Šumičtí hasiči.
Karel Kříž, starosta SDH
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
VINIČNÉ ŠUMICE – KOVALOVICE
V posledních několika letech se na myslivce a myslivost pohlíží tak nějak s opovržením, a to především ze strany obyvatel měst, kteří jsou téměř celý svůj život odtržení od reality přírodních zákonitostí. Stačí, když jim nějaký aktivista
naznačí, že myslivci jsou jenom vrahy „nevinných zvířátek“,
a oni pak, aniž by měli zájem dozvědět se o myslivosti něco
více, šíří nevraživost vůči myslivcům neuváženě dále. Ale
stejně jako nevyčítáme usmrcení chovaných zvířat chovateli dobytka, drůbeže či králíků, je to i u myslivosti jen nezbytnou součástí dané činnosti.
Lze jen doufat, že rostoucí zájem lidí z města o návrat
zpět na venkov povede k většímu zájmu o přírodu. Škoda
jen, že v rámci tohoto pozitivního jevu vznikají problémy
kvůli nutnosti respektovat omezení ukládaná některými
zákony.

Co je tedy „myslivost“?
Pro většinu z nás se jedná o volnočasovou aktivitu, která se dá přirovnat k rybářství nebo
včelařství. Také se dá říci, že se jedná o celoroční péči o zvěř ve svěřeném úseku, v tzv. honitbě. Nicméně všechny tyto volnočasové aktivity podléhají speciálním zákonům, které je
nutné dodržovat. V případě
provozování myslivosti se
jedná o zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody
a krajiny, a jelikož mohou
myslivci nosit a používat lovecké zbraně, také o zákon
o zbraních a střelivu. Jelikož
myslivci při své činnosti také
rozhodují o životě a smrti,
musí být myslivost především
o vysoké odbornosti a ještě
větší odpovědnosti vůči veškerým živočichům ve volné
přírodě a samozřejmě také
vůči spoluobčanům.
Hlavním smyslem „mys46
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livosti“ je však získání informací o způsobu života (tj.
počet, rozmnožování, přírůstek mladé zvěře, denní
a noční aktivita, příjem potravy, druh potravy, biotop)
každého konkrétního druhu
savců a ptáků. Teprve potom,
na základě těchto zjištěných
poznatků, může myslivec zasahovat do jejich populace
podobně, jako každý hospodář reguluje počty chovaných
Ukázka opatření z okolí Šardic
zvířat v rámci chovu podle
toho, kolik je schopen jich uživit a ustájit. Myslivec své svěřence ale nemůže zavřít do chléva či do ohrady. Při vyšších
stavech a zejména tam, kde přemnožení určitého druhu může vést ke škodám na zemědělských a lesních kulturách, mu pak nezbývá než určité druhy lovit, a tak snižovat jejich
stav. U druhů, kde početní stavy klesají, se naopak snaží o konkrétní opatření umožňující
zvýšení počtu kusů.
V současné době, tj. v době stálého a rychlého úbytku drobné zvěře, je hlavní prioritou
místního mysliveckého spolku tento nepříznivý trend zastavit nebo omezit. Taková opatření provádíme již od roku 1995. Základním a prioritním opatřením v rámci daných možností je zlepšování životních, pobytových a krytových podmínek pro konkrétní druh. Jde
o to, vytvořit v určitých lokalitách místa, kde se může zvěř rozmnožovat, kde má ke svému
vývoji potřebnou a dostatečnou potravu a kde je chráněná před nepříznivými klimatickými podmínkami, před predátory, zemědělským hospodařením (stroje, chemie) a rušením ze strany neukázněných lidí a jejich domácích mazlíčků. K tomu je zapotřebí dostatek
lidí ochotných obětovat svůj volný čas a investovat do takové činnosti své finance, což je
v současné době téměř nesplnitelný požadavek. Stále je v našem okolí dost lokalit vhodných k úpravě s cílem vytvořit vhodné životní podmínky pro všechny druhy drobné zvěře.
Samozřejmě takováto opatření pomohou nejen drobné zvěři, ale veškeré drobné fauně (tj.
savcům, ptákům, užitečnému hmyzu i obojživelníkům).
Do námi upravených lokalit vypouštíme koroptve, bažanty a divoké králíky za účelem zvýšení jejich kmenových stavů v honitbě. Myslím si, že se nám zvyšování kmenových stavů
bažanta a divokého králíka poměrně daří, především bažanti se v současné době ozývají
ze všech částí honitby, což asi všichni vnímáte. Divocí králíci se zatím drží jen v jedné lokalitě, protože u nich dochází k velkým ztrátám z důvodu predačního tlaku jak od šelem,
tak od dravců. Bažantů odchováváme a vypouštíme každoročně 300 až 400 kusů, divokých
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králíků 30 až 50 kusů. Zatím
se vůbec nedaří obnovit
kmenové stavy koroptve
polní. V letošním roce jich
bylo v honitbě v měsíci září
vypuštěno 175 ks, za 5 let
celkem cca 800 ks a stále
není jisté, zda se nám už
daří udržet životaschopnou
populaci v honitbě. Po pěti
letech a určitých opatřeních se opět začíná blýskat
na lepší časy ohledně populace zajíců. Myslím, že v současné době není problém
zajíce v naší honitbě uvidět.
Říká se, že zajíc je indikátorem zdravého životního prostředí, tak věřme, že to v přírodě kolem nás ještě není tak špatné. Nicméně stále je co zlepšovat.
Ve snaze podpořit zájem dětí a mládeže o dění v okolní přírodě a poznávání přírodních zákonitostí v návaznosti na myslivost uspořádal náš myslivecký spolek spolu s vedením obce
jako již každoročně v měsíci červnu, který je od r. 1959 nazýván měsícem myslivosti, tzv.
„dětský den“ v Kovalovicích v krásném areálu biotopu. Možná si někteří položíte otázku,
proč je měsícem myslivosti zrovna červen. To proto, že se v tomto období rodí mláďata
většiny savců i ptáků. U příležitosti dětského dne měly děti příležitost prohlédnout si vycpaná zvířata a ptáky, kteří se vyskytují v malém či větším množství v přírodě v okolí našich
obcí. Účast byla jako každoročně veliká, cca 120 dětí, a z jejich přístupu bylo zřejmé, že jde
o téma, které děti oslovuje.
Vážení spoluobčané, na závěr tohoto příspěvku si dovolím Vám jménem mysliveckého spolku poděkovat za vstřícnost vůči naší činnosti a popřát Vám všem klidné,
pohodové a ve zdraví prožité svátky vánoční.
Stejně jako všichni mí kolegové myslivci, i já se těším na případnou spolupráci v následujícím období.
Luděk Šmerda, Dáša Petrová
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VĚDMA?
Jak známo jsem typografka a pracovala jsem v tiskárně s tehdejším názvem Tisk, knižní výroba, n.p.
Brno. Tiskli jsme hlavně učebnice a beletrii. V roce
1986 jsme tiskli knihu brněnské spisovatelky
MUDr. Ludmily Uličné s názvem Nejezděte do Afriky 19. ledna! Byly to její zážitky z cesty Afrikou.
Paní doktorka již byla toho času starší dáma a měla
potíže s chůzí, tak jsme korektury nosili k ní domů.
Byla jsem u ní několikrát. Při těch návštěvách mi
vyprávěla zážitky z cest a bylo to opravdu zajímavé. Necestovala s cestovní kanceláří, ale autem se
svým manželem, s vařením na koleně a spaním
v autě. Byly to hodně tvrdé a někdy i nebezpečné
podmínky. Přesto, že už měla zdravotní problémy,
byla odhodlaná ještě jednu cestu do Afriky podniknout. Už se tak ale nestalo.
Zaujala mne tehdy pasáž z jedné její knihy vydané v roce 1981 Na obzoru Island. V té knize paní doktorka píše: „Island je jako plovoucí láhev šampusu, která čeká přesně na poloviční cestě mezi Moskvou a New Yorkem, až si zde světadíly podají ruce a přiťuknou si na mír.“
V říjnu roku 1986 se v Reykjavíku setkali dva nejmocnější muži světa, Michail Gorbačov
a Ronald Reagan. Setkání přineslo podepsání dohody o likvidaci jaderných zbraní, likvidaci sovětských raket SS 20 a amerických Persching 2 a dá se říci, že přispělo k celkovému
uvolnění a konci studené války. Citát z její knihy připomíná opravdu věšteckou předpověď.
Škoda, že následníci těchto státníků v této bohulibé činnosti nepokračují.
I když paní doktorka už není mezi námi, stále na ni vzpomínám a děkuji za její zážitky z cest, které nám tehdy, na rozdíl ode dneška, byly nedostupné. To je moje vzpomínka
na brněnskou spisovatelku, lékařku, paní MUDr. Ludmilu Uličnou, pro mě VĚDMU.
Hezké svátky všem
Ludmila Pospíšilová
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AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
Vyplatí se nákup ojetých pneumatik?
Každý řidič by měl zvážit všechna hlediska, tedy nejen finanční, ale především také bezpečnostní. Nezapomeňte, že pneumatiky stárnou, i když se s nimi nejezdí. Směs, ze které jsou
pneu vyrobeny, ztrácí léty na kvalitě, zejména při špatném způsobu skladování. Z finančního hlediska lze tedy úsporu velmi těžce odhadnout, protože použité pneumatiky mají
kratší životnost, ujedete na nich podstatně
méně kilometrů než na pneumatice nové
a jejich cena v průběhu času může být velDle platných předpisů musí mít
mi odlišná.
zimní pneumatiky minimální
hloubku dezénu 4 mm a letní
Použité pneumatiky nemají zaručený půpneumatiky 1,6 mm.
vod. Velkou nevýhodou použitých pneumatik, je fakt, že nikdy věrohodně nezjistíte,
na jakém vozidle pneu byly nazuty, kde byly
provozovány a jak se o ně předchozí majitel
staral. Ojeté pneumatiky mohly být nesprávně používány, jakkoliv poškozeny nebo špatně
opraveny. A bohužel ne všechna poškození nebo opravy jsou vidět na první pohled. Nevhodnou opravu či poškození vnitřní části zjistí pouze kvalifikovaný technik v pneuservisu,
který zhodnotí jejich stav před montáží.

[

]

Pneumatiky, které byly provozovány více jak tři roky, nemají původní deklarované vlastnosti – u běžné zimní pneumatiky dochází po čtyřech letech ke změnám v jízdních vlastnostech, brzdná dráha se prodlužuje a pneu taktéž ztrácí přilnavost. Na mokrém povrchu
nevykazují staré pneumatiky takový výkon jako ty nové a výrazně zhoršují brzdné vlastnosti vozidla.
Nové pneumatiky jsou v počátku sice dražší a investice to nebývá malá, ovšem ne z hlediska bezpečnosti a výdrže. Ve většině případů je životnost těchto pneumatik vyšší, jejich
směs splňuje požadavky bezpečné jízdy a vzorek ubývá pomaleji. Naopak levné pneu často po dvou zimách ztrácí viditelně dezén i své jízdní vlastnosti. S častější výměnou a montáží jsou také spojené náklady na přezutí. Ve výsledku jsou ojeté pneu nákladnější, navíc se
na ně ve většině případů nevztahuje žádná záruka, nebo jen velmi omezená.
Originální nebo neoriginální turbodmychadlo? Poradíme příště.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
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CO, KDY, KDE…
PROSINEC

ÚNOR

15. 12. Vánoční výtvarná dílna
24. 12. Tradiční vánoční setkání
u zvoničky

9. 2. Maškarní ples
10. 2. Dětský maškarní ples
BŘEZEN

LEDEN

11. 1. Okrskový hasičský ples
18. 1. Obecní ples

2. 3. Ostatkový průvod s pochováváním
basy
2. 3. Retro zábava, tělovýchovná akademie.
Hrají Rančeři, vstup v: tepláky, cvičky
jarmilky, červené trenýrky...

OBEC
VINIČNÉ
ŠUMICE
přeje

Krásné a klidné Vánoce , hodně zdraví ,
štěstí a pohodový nový rok 2019
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