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Slovo starosty
 Josef Drápal

Vážení spoluobčané,
právě se k Vám dostává první číslo letošního zpravodaje.
V posledním loňském zpravodaji jsem
Vám mimo jiné přál do letošního roku
hodně štěstí a zdraví. Podle vývoje událostí s šířením nákazy koronaviru a v souvislosti s opatřeními přijatými vládou, která
nám všem zásadním způsobem ovlivňují
život, máme nyní štěstí a zdraví zapotřebí více, než jsme si kdy vůbec dokázali
představit.
Už 20. března nastala jarní rovnodennost,
kdy noc a den jsou tedy přibližně stejně
dlouhé a začíná astronomické jaro. Sice
je to jedna z mála současných pozitivních
zpráv, ale zlepšit náladu a povzbudit
určitě dokáže. A mít radost z maličkostí je
v těchto dnech důležitější než kdy jindy.
Vlastně příchod jara není vůbec maličkost,
ale velká událost, kterou každoročně společně oslavujeme při různých příležitostech. Bohužel prozatím jakákoliv společná
setkání důrazně nedoporučuji a jsou
v současnosti dokonce trestným činem.
Odložené je i zasedání zastupitelstva
obce, porady výborů, komunikujeme pouze telefonem a e-mailem. Přesto plánovaná příprava letošních projektů pokračuje.
V současnosti probíhá výběrové řízení
na zhotovitele sběrného dvora a na vy-

pracování projektu na novou mateřskou
školu. Dále jsou zpracovány projekty
na budovu bývalého kina a nové chodníky. Připravujeme prodloužení kanalizace
Vítovská, prodloužení vodovodu Honce
a další plánované akce. Bohužel, vzhledem
ke stávající situaci budou některá řešení
a jednání složitější.
Přesto, že informace dostáváme ze všech
stran, znovu připomínám zásady, které je
důležité dodržovat:
Z
 držujte se co nejvíce doma, pokud je to
možné.
V
 ždy mimo domov používejte ochranné
roušky, při nákupech dodržujte v obchodech rozestupy, doma si řádně umyjte
ruce a používejte dezinfekci.
O
 mezte návštěvy na úřadech, u příbuzných a známých.
V této souvislosti chci ještě velmi poděkovat paní Lindě Horákové a dalším
obětavým šumickým ženám za šití roušek
pro všechny spoluobčany. Používáním
roušek chráníme sebe, své blízké i ostatní.
Jen zodpovědným chováním jsme schopni
ovlivnit šíření nákazy a brzy se vrátit
do normálního života.
Milí šumičtí občané, ještě jednou Vám
všem v této nelehké době přeji především
pevné zdraví, nezbytné štěstí a v rámci
možností klidné jarní měsíce.
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Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Viničné Šumice
6/2019 ze dne 11. 12. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 poskytnutí příspěvků organizacím TJ
Sokol Viničné Šumice – 246 000 Kč;
SDH Viničné Šumice – 20 000 Kč; Kavyl
z.s. – 15 000 Kč; Římskokatolická farnost
Pozořice – 60 000 Kč; Junák – český
skaut, středisko Pozořice, z.s. – 8 000 Kč;
Mateřské centrum Viničné Šumice –
5 000 Kč; ZUŠ Pozořice – 18 000 Kč;
Myslivecký spolek Viničné Šumice –
Kovalovice – 10 000 Kč.
 veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice;
SDH Viničné Šumice; Kavyl z.s.;
Římskokatolická farnost Pozořice; Junák
– český skaut, z.s., středisko Pozořice;
Mateřské centrum Viničné Šumice; ZUŠ
Pozořice; Myslivecký spolek Viničné
Šumice – Kovalovice.
 rozpočet obce Viničné Šumice na rok
2020, kde závaznými ukazateli jsou
paragrafy.
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019,
kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška obce Viničné Šumice č. 2/2015
o místních poplatcích, s účinností od 1.
1. 2020.
 obecně závaznou vyhlášku obce Viničné
Šumice č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů, s účinností od 1. 1. 2020.
 obecně závaznou vyhlášku obce Viničné
Šumice č. 3/2019 o místním poplatku
2 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

za užívání veřejného prostranství,
s účinností od 1. 1. 2020.
o
 becně závaznou vyhlášku obce Viničné
Šumice č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
s účinností od 1. 1. 2020.
 s mlouvu č.: 1030055999/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku p. č. 138 v k. ú.
Viničné Šumice pro stavbu s názvem
„Viničné Šumice, kabel NN, Mazel“,
za účelem umístění distribuční soustavy
– kabel NN mezi E.ON Distribuce, a. s., F.
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako budoucí oprávněnou, a obcí Viničné
Šumice, jako budoucí povinnou.
o
 dpis knih z knižního fondu obecní
knihovny Viničné Šumice. Celková
hodnota vyřazených knih činí 11 873 Kč.
p
 řílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě č.
S/05000009/31300020/10 s účinností
od 1. 1. 2020, mezi obcí Viničné Šumice
a AVE CZ odpadové hospodářství.
 s azbu poplatku za inzerci v obecním
zpravodaji: 1 stránka A5 – 600 Kč,
½ stránky A5 – 300 Kč, ¼ stránky
A5 – 150 Kč a 1/8 stránky A5 – 75 Kč,
s účinností od 1. 1. 2020.
 k upní smlouvu na část pozemku p. č.
1690/4 o výměře 150 m2 v k. ú. Viničné
Šumice za celkovou cenu ve výši
97 500 Kč mezi paní R. P., panem R. S.
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a paní M. S., jako prodávajícími, a obcí
Viničné Šumice, jako kupující.
 zveřejnění záměru obce směnit obecní
pozemek p. č. 262/20 o výměře 118 m2
v k. ú. Viničné Šumice.
– zveřejnění záměru propachtování
obecního pozemku p. č. 1751 o výměře
1101 m2 v k. ú. Viničné Šumice.
 výstavbu nové mateřské školy na pozemcích p. č. 1812/1, 1810/2 a 1809/1 v k. ú.
Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávy finančního výboru;
 zprávu kontrolního výboru;
 rozpočtové opatření č. 8/2019 v kompetenci starosty.

1/2020 ze dne 29. 1. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 smlouvu č. 1040017656/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku p. č. 520/3 v k. ú.
Viničné Šumice pro stavbu s názvem
„Viničné Šumice, úprava DS, Železná“,
za účelem umístění distribuční soustavy
– kabel NN mezi E.ON Distribuce, a. s., F.

A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako budoucí oprávněnou, a obcí Viničné
Šumice, jako budoucí povinnou.
p
 odání žádosti o dotaci na akci „Dětské
hřiště v obci Viničné Šumice“ v rámci
dotačního titulu „Program obnovy
a rozvoje venkova 2019“ vyhlášeného
ministerstvem pro místní rozvoj.
p
 onechání stávající výše odměn pro
neuvolněné členy Zastupitelstva obce
Viničné Šumice.
p
 oskytnutí příspěvku pro TJ Sokol
Viničné Šumice ve výši 340 000 Kč.
 v eřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice.
 r ozpočtové opatření č. 1/2020.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
p
 odání žádosti o dotaci na vybudování
víceúčelového hřiště v rámci
dotačního titulu „Program obnovy
a rozvoje venkova 2019“ vyhlášeného
ministerstvem pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 v yúčtování poskytnutých příspěvků
z rozpočtu obce v roce 2019.
 r ozpočtové opatření č. 9/2019
v kompetenci starosty.

Díky za roušky!
Všem, co šijí roušky je třeba velice poděkovat. Víte vůbec, kdo vaši roušku šil?
Díky za roušku! Občané Viničných Šumic děkují Lindě Horákové, Darině Hradské,
Radaně Králové a všem, co poskytli materiál a jakoukoliv další pomoc.
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Poplatky za komunální odpad
a za psa na rok 2020
Sazba poplatku za komunální odpad pro
fyzickou osobu
– s trvalým pobytem v obci:
500 Kč za poplatníka
– mající stavbu k individuální rekreaci:
500 Kč za objekt

Sazba poplatku za psa
– 200 Kč za psa
Poplatek za komunální odpad a za psa
na rok 2020 je nově možné uhradit až
do 30. června 2020.

Vodné a stočné pro rok 2020
Současná legislativa nařizuje, aby cena
vodného odpovídala nákladům na výrobu
a distribuci pitné vody a cena stočného
odpovídala nákladům na odvádění a čištění odpadních vod, a to včetně nákladů
na budoucí obnovu vodohospodářské
infrastruktury.
Svazky měst a obcí, kterým VAS provozuje vodovody a kanalizace, v uplynulých
letech realizovaly řadu projektů, které byly
spolufinancované z fondů EU. Pro získání
zdrojů je nutné prokázání finanční udržitelnosti tohoto projektu. To se dokládá
finanční analýzou, jejíž součástí je závazek
vůči poskytovateli dotace meziročního
růstu ceny o 5 % nad inflaci. Vlastníkům
VAS se podařilo projednat snížení nárůstu
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na 2 %. Aby nebylo ohroženo čerpání
dotace, cena musí růst minimálně tímto
tempem.
Cena vodného a stočného pro rok 2020
byla sjednocena na všech svazcích, které
provozuje VAS, a.s. divize Brno-venkov
na tyto částky, bez DPH:
Vodné
47,93 Kč/m3
Stočné
47,72 Kč/m3
Celkem
95,65 Kč/m3
V květnu dojde ke snížení sazby DPH o 5 %
a tím se cena pro konečného odběratele
sníží. V prvních měsících cena vodného
a stočného s DPH odpovídá částce
110 Kč/m3, v dalších měsících částce
105,22 Kč/m3.
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Onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2
Koncem února a začátkem března se začala
ve světě šířit nová nemoc COVID-19, která
se nevyhnula ani České republice. Situace
se mění ze dne na den, proto aktuální informace sledujte na webových stránkách:
Ministerstvo zdravotnictví
www.mzcr.cz | koronavirus.mzcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí
www.mzv.cz
Obec Viničné Šumice k tomuto vydala
Krizové opatření č. 1/2020 a na základě
usnesení vlády ČR přijala opatření, která
vedou ke snížení rizika nákazy COVID-19
a snížení počtu nakažených. Podrobnější
informace k tomuto problému naleznete
na vývěsních místech a stránkách obce
www.vinicne-sumice.cz.

V PŘÍPADĚ NAKAŽENÍ
POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:
1. váš praktický lékař,
2. linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106 a 725 191 367
3. krajská hygienická stanice JMK
773 768 994
4. nově vytvořená linka 1212
(až pak 112)

Dezinfekce rukou
 Život v Šumicích

Žádáme občany, aby využili možnosti dezinfikovat si ruce před vstupem do společných prostor a při odchodu. Tím chráníme
nejen sebe, ale i ostatní.
Městys Pozořice umístil stojany s dezinfekcí před: potraviny Hruška, zastávka MHD,
zdravotní středisko a pošta/úřad městyse.

V naší obci jsou umístěny 2 stojany:
pošta/obecní úřad a potraviny Enapo.
Děkujeme za ohleduplnost k sobě navzájem.
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Tříkrálová sbírka
 Pavel Vrba

Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Za dvacet let se sbírka
stala celospolečenskou událostí, která
přináší všem zúčastněným radost a především ukazuje sílu lidské solidarity. Desetitisíce koledníků a dárců tak společně dělají
náš svět lepším. Díky vybraným finančním
prostředkům pomáháme spolu s vámi těm,
kteří si sami pomoci nemohou.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu
sbírky je každoročně určena na rozvojovou
pomoc v zahraničí.
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných
prostředků se vrací charitám, které je
vykoledovaly (Och Rajhrad), 15 % je určeno
na velké diecézní projekty (Dch Brno),
10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 %
na projekty Charity ČR, 5 % jsou zákonné
režie sbírky.
Konkrétní využití získaných prostředků
pro oblastní charitu Rajhrad
• Vybudování nového výtahu v budově
hospice sv. Josefa pro přemisťování
hospicových pacientů
• Rekonstrukce některých vícelůžkových
hospicových pokojů na jednolůžkové
• Zakoupení nového povlečení pro pacienty hospice sv. Josefa
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V Tříkrálové sbírce 2020
se v obci Viničné Šumice
vybralo 56 397 Kč.
• Pořízení zdravotních a kompenzačních
pomůcek a pomůcek pro manipulaci
s imobilními klienty
Děkujeme všem vedoucím 9 skupinek,
kterými byli: Pavel Marek, Petr Marek, Vojta Drápal, Monika Hoffmanová, Veronika
Drápalová, Dan Svačina, Daniela Drápalová, Pavel Kříž a Jiří Sedláček. Velké poděkování patří především Jirkovi Sedláčkovi,
který byl hlavním organizátorem celé
sbírky ve Viničných Šumicích.
Letos, v sobotu 11. ledna, byla opět překonána vybraná částka z minulého roku.
V tabulce si můžete sami prohlédnout, jak
se vaše štědrost každoročně zvyšuje.
2020

56.397 Kč

2019

51.680 Kč

2018

49.518 Kč

2017

43.427 Kč

2016

38.318 Kč

2015

34.408 Kč

Oblastní charita Rajhrad děkuje všem
dárcům za jejich ochotu a vstřícnost
pomoci potřebným a nemocným lidem.

MATRIKA

Statistika Viničné Šumice 2019
k 1. 1. 2020

Rok 2019

1 371 obyvatel

narození 19 dětí

1 355 s trvalým pobytem

přistěhování 22 občanů

16 obyvatel cizinci

úmrtí 10 občanů
8 mužů a 2 ženy

celkem o 6 osob
více než loni

odstěhování 27 občanů

Narození

Z našich řad odešli

Abass Samuel Ayomide

Moudrý Michael

Drápal Pavel

Benešová Andrea

Neveselá Klaudie

Jedlička Jan

Booth Vincent

Ondráček Matěj

Koudelka František

Brzobohatá Emily

Rataj Jonáš

Lozrt Jaroslav

Dušková Jana

Staníčková Isabella

Mazel Jan

Dvořák Jakub

Stuchlíková Tereza

Mazel Rostislav

Gabriel Tobias

Stuchlíková Adéla

Ondráček Květoslav

Janečková Barbora

Trávníčková Marie

Pavézková Květoslava

Kříž Daniel

Železný Tomáš

Štangl Jiří

Mašková Libuše

Weiglová Libuše

Statistika je zveřejňována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
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Základní škola
Krátké zprávy ze školy

 O. Růžičková, M. Lerchová, K. Konečná
V lednu se děti z přípravné třídy společně
s dětmi z naší mateřské školy vypravily
do brněnské Hvězdárny a planetária
na pohádku Kouzelný útes.
Další divadelní představení jsme zhlédli
přímo v naší škole. Pozvali jsme Divadélko pro školy a dobře se bavili u Pirátské
pohádky.
Pravidelně, jednou za měsíc, nás navštíví
rodilý mluvčí, pan Phill a rozmlouvá s dětmi
od třetí do páté třídy na různá témata.
Páťáci si jeli zadovádět do zábavního
parku Bruno v Brně.
V lednu proběhlo školní kolo matematické olympiády, soutěže určené pro žáky
pátého ročníku. Měli jsme dva postupující,
z toho jednoho čtvrťáčka. Oběma moc
děkujeme za účast a Adamovi Železnému

 Angličtina s Philem
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blahopřejeme k pěknému umístění ve velké konkurenci, a to k 8. místu.
Letos jsme na sníh a tělocvik na sněhu
čekali marně, a tak jsme si alespoň zajeli
k brněnské Olympii zabruslit. Šlo nám to
bezvadně!
Máme velkou radost z úspěchu Barunky Hlávkové ze čtvrté třídy, která se umístila na 2. místě v soutěži "Já a můj svět",
pořádané ORP Šlapanice v rámci Místního
akčního plánu. V literární kategorii si
vybrala téma "Můj nejkrásnější zážitek
z prázdnin".
V únoru jsme si zpestřili hodiny tělesné
výchovy. Profesionální trenéři ze studia
NewPark Gym ukázali dětem i vyučujícím,
jak se správně hýbat a cvičit. Vysvětlili,
jaké chyby mohou při cvičení vzniknout
a jak se jich vyvarovat. Děti se pořádně
protáhly a naučily se i náročnější formy
procvičení celého těla.

 Páťáci v zábavním parku Bruno

ŠKOLA

 Bruslení u Olympie
Nezapomínáme na prevenci. Pozvali jsme si lektory z OSPODu Šlapanice
s tématem Kyberšikana, aby si se čtvrťáky
popovídali o možných nástrahách na internetu, o správném uživatelském chování
při práci s počítačem, vysvětlili záludnosti
sociálních sítí a připomněli, na koho se
mohou obrátit o pomoc.
Na konci února jsme navštívili Divadlo
Bolka Polívky a bavili se při krásné pohádce Lotrando a Zubejda.
Začátkem března jsme v první třídě
přivítali předškoláčky z šumické a kovalovické mateřské školy. Prvňáčci se
pochlubili čtením a psaním, předškoláčci
zase kreslením. Spoustu úkolů plnily děti
společně. Všechny děti byly moc šikovné a my z první třídy doufáme, že jsme

budoucím školákům ukázali, že se školy
rozhodně bát nemusí.

Jak se nám daří v přípravné
třídě
 Lenka Soukupová

V letošním školním roce je v naší škole
nově otevřena přípravná třída, kde si
s dětmi tak trošku hrajeme na školáky
a přitom se pilně připravujeme na první
třídu. Od září všichni naši nulťáčci udělali
velký kus práce. Rychle si zvykli na nové
prostředí i režim a ve škole jsou jako
doma. Děti každý den trpělivě rozvíjí
všechny své schopnosti a dovednosti
potřebné nejen pro zvládnutí čtení, psaní
a počítání v příštím školním roce. Aby nás
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učení více bavilo, každý měsíc se věnujeme zajímavému tématu, které propojuje
naši práci s běžným životem a rozšiřuje
naše všeobecné znalosti o okolním světě.
V březnu se z nás stali malí vědci. Pomocí
pokusů zkoumáme vlastnosti materiálů, seznamujeme se s koloběhem vody
v přírodě a učíme se, jak se k životnímu
prostředí chovat šetrně.
A jak vypadá běžný den v přípravné
třídě? Ráno po zvonění si ještě chvíli
hrajeme, ale brzy společně zahajujeme
den v kroužku, kde si povídáme a řešíme různé úkoly. Následuje pracovní list
nebo samostatné aktivity na stanovištích. Po svačince si rádi zpíváme, učíme
se básničky, čteme zajímavé příběhy,
vyrábíme nebo hrajeme zábavné i logické
hry. Venku pak zkoumáme a pozorujeme změny v přírodě, učíme se, cvičíme
a samozřejmě si pořádně zařádíme. Není
divu, že nám při tom opravdu vyhládne

 Divadélko ve škole
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a těšíme se na oběd a na starší spolužáky
v družině.
Máme velkou radost, že jsme při
různých příležitostech zváni i za mladšími kamarády do školky a že na nás
myslí i děti ze starších ročníků. Ti pro
naše nejmladší žáčky připravili už několik
skvělých projektů a na další se prý můžeme těšit :-) A protože se nám práce daří
a ve škole je nám společně dobře, těšíme
se už i na září, kdy s aktovkami na zádech
přijmeme roli prvňáků.

Jak se máme ve školní družině
 Tamara Kalábová, Eva Jašková

Září
Ve škole je všechno tiše,
žáček na tabuli píše.
Ve školní družině je ovšem pěkně rušno.
Vždyť se nás letos sešlo sedmdesát
pět a museli jsme se rozdělit do třech

 Cvičení s trenéry
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oddělení. Pro seznamování s novými
kamarády jsme měli ideální podmínky
na školním hřišti. Vzhledem ke krásnému
počasí jsme jej využívali jak pro sportovní
klání, tak pro odpočinek a relaxaci. Kluci
se honili za míčem. Holky si nejčastěji
hrály na koníčky, až roztrhaly kalhoty
na kolenou. Každý den jsme upevňovali
pravidla bezpečnosti a soužití ve ŠD.
V rámci projektu Záložka do knihy jsme
se s knížkami seznamovali, prohlíželi je
a četli úryvky. Ale hlavně jsme si hráli,
odpočívali a bavili se.
Říjen
S nadcházejícím ročním obdobím, kdy
slunce svítilo do korun stromů a barvilo listí tak, jak to umí jen podzim, jsme
si užívali na školním hřišti babího léta.
Dopřávali jsme dětem dostatek pohybové
činnosti. Oblíbená byla hra vybíjená, samozřejmě fotbal, ale také florbal a střelba

 Vaření – pomazánky

na koš. Mnohostranné využití mají nové
molitanové kostky, mohou vzniknout
odpočinkové koutky, překážkové dráhy aj.
S barevnými lístky jsme si pohráli při tisku
na papírové čtvrtky doplněné kresbou zvířat. Po dokončení vznikla pěkná leporela.
Také jsme využili novou kuchyňku a pustili
se do vaření. Z našeho snažení vznikly
lahodné palačinky s nugátovou polevou.
Absolvovali jsme 10. ročník projektu Záložka do knihy spojuje školy a k pobavení
a veselí nás inspiroval Halloween.
Listopad
Bez listí jsou stromy, smutně stojí domy.
Neveselo bez sluníčka.
U nás v družině bylo veselo. Vždyť zásobník her a rošťáren ve třídě je nevyčíslitelný. Ve hře Šouparáda jsme na sebe
věšeli kolíčky na čas, plazili se pod nízkým
švihadlem, stavěli věže z papírových ruliček, chodili po laně jako provazochodci.

 Vyrábíme loutky
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Smíchu bylo všude plno a vůbec nikomu
nevadilo, že se mu nějaký úkol nezdařil.
Úplně stačilo, že se povedlo celé odpoledne. Hráli jsme na zobcové flétny a získali
jsme i nové zájemkyně pro hru na tento
hudební nástroj. Vstoupili jsme do adventního času a spolu budeme zpívat: „Radost
může rozdávat, kdo má všechny lidi rád.
Dává „slunce“ ze srdíčka.“ Ve výtvarných
a pracovních činnostech jsme se věnovali
výrobě čertů, Mikulášů a andělů. Protože
se nám velmi povedli, zdobili jsme jimi
školní chodbu.
Prosinec
Díky teplému počasí jsme často pobývali
na školním hřišti. S postupujícím západem
slunce jsme se vraceli do třídy a vyráběli
jsme přáníčka pro rodiče a prarodiče.
Kluky bavilo psaní zpráv morseovkou
nebo hraní společenských her. Ve chvílích
odpočinku na koberci jsme četli kouzel-

 Předškoláčci v první třídě
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né vánoční pohádky a povídky. Navštívil
nás Mikuláš a Vánoce jsme přivolávali
prostřednictvím besídky. Děvčata zahrála
koledy a společně jsme si zazpívali Štěstí,
zdraví vinšujem vám. Rozbalili jsme družinové dárečky a zvolali: „Šťastné a veselé!“
Leden
V novém roce jsme ve školní družince
začali vyprávěním o uplynulých vánočních
svátcích, koho navštívil Ježíšek a jaké
množství dárečků rozdal. Pokračovali jsme
čtením o třech králích a smyslu tříkrálové
sbírky. Stopy zvěře na sněhu a co patří
zvířátkům do krmítek, jsme poznávali
v knihách a určovali v pracovních listech.
V průběhu odpoledne jsme také odpočívali
na karimatkách, řešili hádanky a rébusy,
využívali didaktických her k upevňování
učiva. V projektu Malí záchranáři jsme
zpracovávali téma zdraví, úrazů a první
pomoci. V druhém projektu Cesty obje-

 Pohádkový den v přípravné třídě
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  Školní družina
vitelů jsme dali přednost knihám a hltali
zážitky kapitána Nema, pátrali po životních
osudech prvních mořeplavců nebo jsme
zjišťovali, proč se chtěl Kolumbus plavit
k západu. A protože nám leden dopřával
svit slunce, často jsme pobývali venku
a vstřebávali životadárné sluneční paprsky.

Únor
V zimě má být zima. Ovšem v poslední
době se počasí jaksi vymyká ze zavedených kolejí. Vypadalo to, že začíná jaro,
ale na hřišti ležela ledová pokrývka, která
se kupodivu nechtěla rozpustit. Kluci byli
netrpěliví, už chtěli kopat do míče, jiní
hrát vybíjenou, a tak se dali do uklízení
ledovky. Příjemně unaveni jsme se vraceli
do vytopené třídy, odpočívali u stolních
her, četli si z knihy Eduarda Petišky Staré
řecké báje a pověsti. Vlohy pro umění
a vypravěčský talent prokázaly tři děti z I.
oddělení. Připravily si pro nás překvapení
v podobě loutkového divadélka. Pohádka
byla natolik zajímavá, že zaujala i starší
spolužáky a vyžádala si opakování a další
příběhy. Samozřejmě jsme nezapomněli
ani na masopust a s ním spojené veselice.
I my jsme si užívali zábavy a fašankové
období zakončili velkou marmeládovou
koblihou.

 Školní družina
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INFORMACE K ZÁPISŮM
Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku základní školy
proběhne od 1. 4. do 8. 4. 2020, bez
přítomnosti dětí ve škole. Po ukončení
mimořádných opatření uspořádáme setkání
se zapsanými dětmi. O termínu a jeho formě
vás budeme včas informovat. Formulář
žádosti je k dispozici na webových stránkách
školy, v nabídce menu O naší škole/Dokumenty školy, případně jste ho obdrželi v mateřské
škole ještě před jejím uzavřením.
Přihlášku k základnímu vzdělávání je možné
doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy, ID: femma8x,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze jen poslat prostý email),
3. poštou nebo do schránky školy,
4. osobní podání – prosíme o domluvu
předem.

Pokud podáte žádost e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné ji
do 5 dnů potvrdit jedním z výše uvedených
způsobů.
Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole je naplánován na čtvrtek 7. května
od 15.00 do 16.30.
Sledujte, prosím, webové stránky školy
www.skolavinicnesumice.cz. V případě
jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat, tel.: 739 042 943 nebo e-mail:
o.ruzickova@skolavinicnesumice.cz.
Olga Růžičková, ředitelka školy

Mateřská škola

 Jana Vlčková za kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Máme za sebou advent a Vánoce, na dveře
nám klepe předjaří a Velikonoce.
Jak jsme v mateřské škole prožívali
uplynulé období?
Advent je pro většinu dětí těšení na Vánoce, které si zpříjemníme příchodem
čertů, andělů a Mikuláše. Děti byly odvážné, čerty přijaly bez slziček a byly vděčné
za dárečky od Mikuláše. Paní učitelky
připravují pro děti adventní kalendáře
s pohádkou před odpoledním odpočinkem,
14 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

děti najdou v kalendáři lísteček s pohádkou, která se předčítá, malou sladkost
a drobnost do „ruky“ – malou hvězdičku,
ozdobu na stromeček, andílka. Za pomoci dětí připravujeme adventní věnce
a paní učitelky zapalují svíčky při obědě.
Před Vánoci zveme rodiče na slavnostní
posezení u stromečku. Rodiče překvapíme vánočním pásmem veršů, písniček
a pohádek, dárečkem s přáním a pohoštěním. Letos jsme s dětmi vytvářeli vánoční
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 Mikuláš ve školce
stromeček z keramické hlíny. Děti milují
slavnosti a povídání o tom, co bylo. Rády
sledují povídání o lidových zvycích, které
jsou spjaty s vánočním obdobím. Kouzlení
s hrnečky, krájení jablíček, lodičky ze skořápek děti sledovaly s rozzářenýma očima.
Vánoční období se povedlo, jen ten sníh
nás zklamal, jen pár vloček do pusy, to je
opravdu málo…
Pohádka Maxipes Fík byla velice povedená. Veselé písničky, pěkné kostýmy
a skvělé herecké výkony udržely děti přibité na židličkách od začátku až do konce
představení.

Příběh tří králů, který za pomoci dětí
dramatizujeme, uzavřel vánoční období
a pomohl nám vstoupit do nového roku
2020.
Maškarní ples byl prezentací dětí v kostýmech zvířátek, filmových a pohádkových
postav. Děti se bavily při soutěžích, tanci
a tombole.
Návštěva Hvězdárny a planetária
v Brně nám připravila povídání o planetách a kreslenou pohádku.
Maňáskové divadlo Šikulka přivezlo
do školky několik maňáskových pohádek
s pěknými písničkami. Děti byly poučené,
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jak se mají k sobě navzájem, ale i k přírodě
chovat.
Těšili jsme se na návštěvu členů
Mysliveckého sdružení Viničné Šumice
a Kovalovice, paní Dášu Petrovou a pana
Drdu. Na besedu jsme pozvali i děti
z přípravné třídy. Děti se dozvěděly plno
zajímavých věcí ze života lesních zvířat,
zhlédly krátké video o lišce a divočácích.
Mohly se podívat na parůžky srnců a kůže
zvířat. Povídání bylo velice zajímavé a už
víme, že práce členů sdružení je náročná
a užitečná. Děkujeme paní Petrové a panu
Drdovi za jejich čas strávený s dětmi v mateřské škole.
Kurz plavání v bazénu ve Vyškově navštěvují děti nejstarší věkové skupiny.
Děkujeme panu Aleši Jílkovi, který nám
umožnil návštěvu prostor místní hasičky.
Koncem února jsme jeli do Brna do Divadla Bolka Polívky na pohádku Lotrando
a Zubejda. Předlohou byla známá filmová

 Krájení jablíčka
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pohádka režiséra Jiřího Stracha. Děti
upoutaly kostýmy herců, kulisy a písničky
Zdeňka Svěráka, které si mnozí notovaly
ještě v autobuse.
Nejstarší děti navštívily 1. třídu základní školy.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
přejeme vám krásné jaro, příjemné prožití Velikonoc, klid a pevné zdraví.

Hoří, hasiči jedou
 Lenka Šafaříková

V měsíci únoru letošního roku jsme požádali místní dobrovolné hasiče o návštěvu
hasičské zbrojnice, která je součástí víceúčelové budovy v naší obci. Zbrojnicí nás
provedl starosta SDH Viničné Šumice,
Aleš Jílek. Ukázal dětem garáž zbrojnice,
kde parkují hasičská auta. Zavedl je také

 Vánoce ve školce
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do šatny hasičů a všichni měli možnost prohlédnout si hasičskou výstroj
a vyzkoušet si hasičskou přilbu. Děti
zjistily, že taková přilba je opravdu
těžká. Celý týden si děti ve školce
povídaly o náročné a důležité práci
hasičů. Namalovaly také obrázky
s hasičskou tématikou. Vyhodnotily
jsme je ve dvou věkových kategoriích základního kola soutěže „Požární
ochrana očima dětí a mládeže“. Výběr
byl náročný, protože všechny obrázky
byly velmi zdařilé. V mladší kategorii
se nejlépe umístili Maruška Škrobová,
Honzík Ulrich a Michalka Řiháčková,
ve starší kategorii Honzík Slavík, Andrejka Kolářová a Ondrášek Neveselý.
Vítězné obrázky jsme poslali do okresního kola této soutěže.

 Návštěva u našich hasičů

 Maškarní ples

 Kurz plavání
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Výročí obce v roce 2020
 Pavel Vrba

V letošním roce 2020 si obec připomíná tato kulatá výročí
670 let (1350)
od první písemné zmínky o obci
250 let (1770)
stojí „Na skalce“ barokní kříž
135 let (1885)
postavena dvoutřídní škola
(1908 rozšířena na trojtřídní)
120 let (1900)
26. února se narodil spisovatel
František Václav Kříž (+1982)
110 let (1910)
dokončena silnice z Pozořic do Šumic
100 let (1920)
založen SOKOL (vyjde speciální
publikace k výročí)
95 let (1925)
v únoru název obce rozšířen
o přívlastek na Viničné Šumice
75 let (1945)
obec 25. dubna osvobozena RA

Vybraná výročí podrobněji:

120. výročí narození významné
osobnosti naší obce
František Václav Kříž
se narodil ve Viničných Šumicích 26. února
1900, převážnou část svého života bydlel
v Brně, do obce dojížděl na chatu pod
lesem.
Byl spisovatel, lyrický prozaik a učitel
na I. stupni v Brně. Je spoluautorem čítanek
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70 let (1950)
1. března založeno Jednotné
zemědělské družstvo
– otevřena mateřská školka
v přístavbě školy (1980–90
v Kovalovicích)
– zbudován nový pomník padlým,
slavnostně odhalen 29. 10.
60 let (1960)
dne 9. 1. vyhořela sokolovna
– od 1. 6. patří obec do okresu
Brno-venkov (předtím Vyškov
a Slavkov)
– 2. 10. otevřena nová školní
budova v Pozořicích (sem chodí
žáci 6.–9. ročníku)
45 let (1975)
otevřena Hradská restaurace
25 let (1995)
obec získala znak a prapor

pro národní školu. Svoje díla podepisoval
František V. Kříž, kde zkratka V. označovalo jméno Václav. Jeho starší bratr Václav
Kříž, který taktéž studoval na učitele, padl
v I. světové válce, a tak si tuto zkratku
ke jménu přidal na paměť bratra.
V roce 1950 dne 26. února uspořádala
místní osvětová komise v sále sokolovny
oslavu jeho 50. výročí narozenin. V programu
se střídaly sólové i sborové recitace, se zpěvy
účinkovala školní mládež a členové ČSM,
jubilant odrecitoval část své knihy „Otevřená
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dlaň“. O deset
let později mu
k jeho narozeninám obec
zaslala čestný
diplom.
Zemřel
24. prosince
1982. Na svém
 František Václav Kříž
rodném domě
č. 102 má od r.
1987 umístěnu pamětní desku (bylo by
chvályhodné na ní obnovit písmo).
O díle
František V. Kříž vstoupil do literatury
v roce 1920, kdy vydal básnicko-filosofický
sešitek „Noc“. Tato i jeho další knihy, „Evangelium“ (1923) a „Jidáš Iškariotský“ (1927),
jsou ovlivněny biblickými texty. Autor
se v nich vrací k chápání a výkladu lásky,
štěstí, smyslu života a možnosti poznání.
Svět řecké a římské mytologie se promítl
do svazku „Dionysos a satyr“ (1928) a řadu
drobných svazků uzavírá „Eva“ (1929), kde
autor promýšlí hodnoty, jimiž jsou opět bolest, láska, krása a smrt, koncipované jako
milostné dopisy mrtvé milence – Evě.
Ve třicátých letech dochází k předělu
jeho tvorby, a sice k románové próze.
Narozdíl od většiny meditativních básníků
je od začátku až do konce výrazně optimistický. První je prozaická balada „Srdnatá
Marína“ (1934), s podtitulem příběh
z dětství. Další kniha „Děti země“ (1935)
je milostnou romancí oslavující plodivou
sílu země a člověka. Čtenář je udržován
v napětí a pozornosti výbornou Křížovou

aktualizací, z čehož vyplývá, že napětí je
povahy umělé. Jazyková stránka projevu
je o hodně bohatší v další knize „A zpívají“
(1937). Příběh je o Marii a Josefovi, o boji
dobra se zlem.
Básnická sbírka „V jámě lvové“ (1946)
je žalmickým deníkem z těžkých let
okupace, kde rozvíjí úvahu, zda je lepší
být živoucí ovcí nebo mrtvým lvem. Jsou
zde poznamenány velikosti chvil, které
nám daly pocítit cenu svobody. V jedné
z nich zachytil v listech z deníku báseň
o popravě šumických občanů dne 17.
října 1941.
Poslední vydanou Křížovou tvorbou je
román „Otevřená dlaň“ (1949). Ústřední
postavou je zde vnučka srdnaté Maríny, Marie, která je její pokračovatelkou
a dovršitelkou. Srdnatá Marína narůstala
do hrdinské velikosti alegorizováním,
Marie je skutečná bytost se všedními
osudy. Autor zachycuje Mariin život
od jejího narození, přes dětství, první
lásku, přes léta bojů o vnitřní vyrovnanost a vyvrcholení života v mateřství.
Novým prvkem je problematika umělecká, reprezentovaná malířem Petrem
a básníkem Josefem.
Převážnou většinu svých prací dějově
umístil do prostředí své rodné obce s vinohrady a lesy. V knihách o Srdnaté Maríně
a Otevřené dlani se nepřímo ztotožňuje se
svým rodným bydlištěm na Hradské, kam
přenesl bývání Marínino a i Marie. A pro
úplnost jeho celkové tvorby nutno dodat,
že poslední vydaný román je druhou částí
pětidílné ságy „Lidé z Viničných Šumic“,
která zůstala (prozatím) jen ve strojopisu.
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Kdybychom charakterizovali jeho dílo jako
celek, tak na začátku je to lyričnost prózy,
její metaforizování, odklon od skutečnosti
k fantazii až ke konečnému vnikání reality
do jeho prózy a tříbení popisného a charakterizačního umění.

75 let od ukončení
II. světové války
Osvobození obce
Na začátku roku 1945 žili občané obce
s přesvědčením, že po 6 letech už brzy
skončí světová válka.
Od 15. dubna bylo již slyšet dunění
a výbuchy blížící se fronty. Německá
vojska se začínají stahovat směrem k Hostěnicím několika proudy, přes Pozořice
a u nás Hradskou. Mezi 17. až 19. dubnem
bylo v obci ubytováno mnoho Němců.
S blížící se frontou přibývalo dunění děl
a odstřelování vlaků a vesnic z letadel.
Dne 20. dubna bylo svrženo několik pum
na Pozořice, kde byla zničena sokolovna.
V následujících dnech pumy způsobily
několik drobných požárů. Při ústupu byl
Němci zapálen Dělnický dům.
K večeru 24. dubna odjelo z obce téměř
všechno německé vojsko, zbytek druhý
den dopoledne. V odpoledních hodinách
ve středu 25. dubna do naší oce přišla Rudá
armáda a kolem 18. hodiny byla v jejich
rukou bez boje. Pro občany to byl zvláštní
pocit, že konečně po 6 letech jsme opět
svobodni. Ten den sovětské vojsko obsadilo
obce v linii Křenovice – Velešovice – Viničné Šumice – Pozořice –Tvarožná – Mokrá –
20 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

Líšeň. O den později bylo osvobozeno Brno.
Avšak boje ještě neskončily. Němci se
stáhli do lesů, odkud pálili na osvobozené
obce. Obcí projíždělo spoustu sovětského
vojska. Při bojové činnosti utrpěl těžké
zranění úlomkem z miny Jiří Hudec, který
tomuto zranění posléze podlehl. V pátek
27. dubna RA podnikla silný dělostřelecký
útok na Rousínov, který ten den osvobodila, a útok pokračoval taktéž směrem
na Hostěnice, které se dočkaly svobody
až 29. dubna. Ještě 30. dubna Rusové
stříleli z děl od Kovalovic a od Maršíků
u Pozořic směrem k severu (Bukovince).

  Dosud nezveřejněné fotografie

sovětských vojáků podílejících se
na osvobození naší obce

TÉMA

cím. Dne 8. května přijeli do obce další
vojáci RA a v tento den před půlnocí byla
vyhlášena bezpodmínečná kapitulace
Německa.
Na druhý den dopoledne všechno
vojsko z obce odjelo a po poledni se
v obci bubnovalo, že válka skončila a byl
vyhlášen mír, že je svátek a nepracuje se.
K večeru připraven průvod obcí, který
vyšel z Psénků se zastávkou u hrobů
padlých krasnoarmějců, prošel vesnicí až
na dolní konec a zpět k pomníku padlých,
kde po zahrání československé hymny
předseda Národního výboru vzpomněl
všech našich občanů, kteří byli umučeni
nebo padli za nacistické nadvlády. Vše
zakončeno Internacionálou.

Při osvobozování naší obce žádný
voják RA zde nepadl, přesto máme
na obci k tomuto dni pamětní desku se
jmény padlých vojáků RA. Až k večeru
26. dubna rudoarmějci dovezli vojáka
padlého u Olšan (Tysečnyj) a pohřbili jej
v zahradě u domu č. 253. V dalších dnech
před domem č. 45 bylo pohřbeno sedm
sovětských vojáků padlých v okolí Viničných Šumic. Všichni pak dne 24. prosince
1945 byli převezeni na čestné pohřebiště
na Ústředním hřbitově v Brně.
Od 4. května bylo v obci ubytováno
rumunské vojsko v počtu několika set vojáků a velitelství měli v domě č. 159, o tři
dny později odjíždějí směrem k Pozoři1/2020 | 21
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Pokoj a radost místo strachu a vzteku
 P. Pavel Lacina, farář

Je velmi snadné lidi vystrašit a naštvat.
Strach a hněv jsou naše základní obranné
instinkty – to potvrdí každý zkušený psycholog. Skrze ně se dají ovládat jednotlivci, skupiny i celé masy lidí. Toho bohužel
mocně využívají moderní sdělovací prostředky a skrze ně ti, kteří chtějí novodobě
zotročovat. Necháme-li se každodenně
masírovat jistým typem veřejného mínění,
ztrácíme tím vnitřní svobodu, protože se
náš životní obzor poté zúží na pouhý výčet
toho, co je špatně a kdo za co může. Stačí
ukázat na nepřítele a už to jede! V obavách o budoucnost a se zachmuřenou
tváří si pak budujeme falešné jistoty skrze
hmotné zajištění, nejrůznější závislosti, sobectví a zavíráme oči před vlastní
duchovní bídou. Potřeba okamžitého
hmotného užitku má pak následně i neblahé ekologické následky. Není současný
nedostatek vláhy v přírodě konečným důsledkem dlouhodobé vyprahlosti lidských
srdcí a vztahů, které se ke všem a ke všemu chovají macešsky?

My křesťané nestavíme svůj život
na zlobě a nepřátelství, ale na jistotě,
kterou nám dává vzkříšený Ježíš. On je
Pramenem skutečného Života. Tento
Pramen, ačkoliv je stále stejný, je přitom
také stále nový. Dá se to přirovnat
ke studánce v lese: Ačkoliv je to jeden
konkrétní pramen, tatáž voda se sem
zpátky nevrací. Běda ale, když studánky
vyschnou! Náš Pán nám ale dává znovu
a znovu napít a my to můžeme – zvláště
o Velikonocích – každým rokem prožít
a zakusit. Je to vždy nová nabídka odpuštění a pevného ujištění, že jsme bezpodmínečně milováni. Tu Radost, která
o velikonoční vigilii pokaždé zaplavuje
náš pozořický kostel, si můžeme všichni
odnést a můžeme být jejími svědky. Naše
společnost sice žije ve vyprahlé době
– chudé na dešťové srážky i na svěžest
ducha, přesto se ale nemusíme usoužit
beznadějí. Jen je třeba uvěřit, že opravdová Láska ještě existuje. Já jsem to zakusil
a chci o tom svědčit!

HRKÁNÍ v době koronaviru
Děti nikdy neodradil ani sníh, ani mráz,
ani velký vítr natož ranní vstávání. Jinak to
bude letos. Bohužel z důvodu rozšiřující se
epidemie koronaviru jsme nuceni v tomto
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roce zrušit velikonoční tradici – hrkání.
Na děti se těšíme příští rok.
Přejeme hodně zdraví.
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Mše svaté v době nouzového stavu
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu jsou
Mše svaté slaveny bez osobní účasti farníků. Nabízíme možnost účast na Mši svaté
prostřednictvím živého vysílání na YouTube
kanálu Farnost Pozořice na odkazu:
https://cutt.ly/QtcSfsN

Mše svaté je možné také sledovat
na TV NOE a to vždy:
Všední dny: 7.00 hod a 12.05 hod
Sobota: 18.00 hod
Neděle: 10.30 hod

Mši svatou můžete sledovat každou
neděli od 9.15 hod.

YouTube kanál
Farnost Pozořice

Informace najdete i na našich stránkách
www.farnostpozorice.cz

Události ve farnosti
 Za celé farní společenství P. Pavel Lacina

Brigáda a křížová cesta
na poustce
V sobotu 29. února proběhla farní úklidová
brigáda na Poustce v Pozořicích. Během dopoledne se vyčistilo několik míst
od odpadů, suchých stromů a náletových
dřevin. Veškeré práce jsou vždy prováděny
s ohledem na historii a charakter tohoto
místa – místa pestré přírody, které je
určeno k relaxaci, odpočinku a pohybu.
Děkujeme účastníkům brigády a zveme
všechny, kteří mají rádi přírodu, k návštěvě této krajiny s nádherným výhledem.
O Velikonocích na Velký pátek se
na Poustce uskuteční křížová cesta pro

děti – putování od úpatí kopce až k jeho
vrcholu se zamyšlením nad velkopátečními biblickými událostmi a jejich odkazem.

Noc kostelů
V pátek 5. června budou pozořický kostel
a fara opět otevřeny k prohlídce běžných
i neobvyklých míst. Po celý večer budete
moci navštívit kostel či kryptu, vypít si
kávu v kavárně ve věži nebo ochutnat
víno ve farním sklepě. Kromě kulturního
programu na vás čeká netradiční poznávání Bible, mše při svíčkách a modlitba
chval. A jako vždycky zabavíme také děti.
Srdečně vás zveme!
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Sokolská legenda Jindřich Vaníček
 převzato ze Sokolských souzvuků

Naše tělocvičná jednota Sokol je zařazena
do Župy Dr. Jindry Vaníčka v Brně. Kdo to
byl Jindřich Vaníček?
Osobnost, autorita, právník, sokolský
činovník, v létech 1892–1930 náčelník
České obce sokolské, připravoval a vedl
šest sletů!

„V mysli vlast, v srdci
smělost, v paži sílu!“
Narodil se 1. ledna 1862 v Praze.
Pocházel z chudé rodiny, ale vystudoval
Malostranské gymnasium a právnickou
fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1898
získal titul JUDr. a od roku 1910 měl vlastní advokátní kancelář v budově sokolovny
na Smíchově. V šestnácti letech vstoupil
jako dorostenec do Sokola Smíchov, ale
už za dva roky se stal cvičitelem. Sám
pěstoval šerm, box, veslování, plavání,
cyklistiku. V roce 1890 se stal náčelníkem
Středočeské župy, 25. března 1892 byl
zvolen náčelníkem České obce sokolské
a tuto funkci zdárně vykonával až do roku
1930, kdy se pro nemoc vzdal všech funkcí
v Sokole. Organizoval výlety na Moravu,
do slovanských zemí a roku 1889 do Paříže, kde sokolské družstvo získalo na závodech třetí místo.
Po vzniku ČSR se stal přednostou
výchovného odboru Ministerstva národ24 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

ní obrany a společně se starostou ČOS
bratrem Scheinerem se po vzniku republiky podílel na organizaci odporu proti
Maďarům. V první fázi odjelo na Slovensko 379 dobrovolníků z řad sokolského
členstva.
V následujících letech pokračovala
jeho plodná spolupráce se starostou
ČOS, který zastupoval ČOS především
navenek, zatímco bratr Vaníček se
staral hlavně o vnitřní provoz a členskou
základnu Sokola. Jako přednosta výchovného odboru Ministerstva národní obrany
organizoval tělocvičné, jazykové i praktické školy pro vojáky.
Jeho organizační a praktická cvičitelská práce je i dnes nedocenitelná. Získal
si obrovskou autoritu i lásku členstva,
podílel se na vzniku a úpravách názvosloví
i na odborné literatuře.
V roce 1930 se pro nemoc vzdal všech
funkcí a sletu v roce 1932 se už zúčastnil
pouze jako divák. Zemřel na infarkt myokardu 2. června 1934 a jeho pohřebního
průvodu Prahou se zúčastnilo nejenom
sokolstvo, ale i významní státní představitelé, kteří se s ním svými projevy důstojně
rozloučili.
Jméno Jindřicha Vaníčka vešlo do dějin
nejenom sokolstva, ale i Československé
republiky.
V jeho případě je možno připomenout
staré sokolské heslo:
„V mysli vlast, v srdci smělost, v paži
sílu!“
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50 let zlaté éry fotbalu
ve Viničných Šumicích
 Mojmír Ryška
V tomto roce uplyne půl století od zahájení zlaté éry fotbalu ve Viničných
Šumicích. Psal se rok 1969. Mužstvu mužů
v červnu scházely dva body, aby vyhrálo
soutěž. V následujícím ročníku 1969–1970
již nezaváhalo a soutěž III. třídy vyhrálo
s náskokem pěti bodů. Z pohledu šumické
kopané šlo o mimořádný sportovní výkon.
Zasloužili se o něj hráči Jan Daněk, Alois
Divácký, Karel Filip, Vlastimil Havlíček,
Emil Hippík, Oldřich Kolář, Stanislav

Kříž, Vlastimil Lehký, František Maitner,
Antonín Mrázek, František Muselík, Rudolf
Opluštil, Vladimír Pavézka, Jaroslav Res,
Oldřich Res, Jiří Šmerda a Jaroslav Zeman.
Postup do okresního přeboru by se nemohl uskutečnit bez trenéra Jaroslava Lozrta.
Následovaly tři úspěšné ročníky, kdy
se Viničné Šumice umísťují na důstojných
místech kolem středu tabulky. V ročníku
1973–1974 přichází varování v podobě
předposledního místa v soutěži. V následujícím ročníku se na podzim zranil
brankář Oldřich Vystavěl. Na jeho místo
se nepodařilo najít dostatečně kvalitního hráče a mužstvo ztrácí jedno utkání
za druhým. Tři kola před koncem ročníku
se střetla v Říčkách dvě mužstva z konce
tabulky. Šumičtí borci za situace, kdy
domácí srovnali skóre, psychicky nezvládli
verdikt rozhodčího. Následovalo předčasné ukončení utkání, kontumační výsledek
a prakticky sestup na dno tabulky. Tím se
zakončilo pětileté období, na jehož výsledky se doposud nepodařilo navázat.

 Mladší přípravka
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Činnost SDH ze začátku roku
 Ing. Karel Kříž, jednatel SDH

Okrskový hasičský ples

Výroční valná hromada

Plesová sezona byla letos již potřetí
zahájena hasičským okrskovým plesem.
Křiklavé plakáty zvaly na „Ples, který má
šťávu“ už od prosince a visely ve všech
obcích v blízkém okolí, tak aby je nikdo
nepřehlédl. Na toto pozvání zareagovalo
přibližně 230 lidí, kteří v pátek 10. ledna
zavítali do připravené šumické sokolovny.
Na hosty čekala jako obvykle především
nabídka luxusních koktejlů z brněnského
Baru, který neexistuje. Dále jsme připravili
degustaci několika druhů kvalitních rumů
a další alkoholické i nealkoholické dobroty.
K jídlu byl připraven doslova mistrovský guláš od vítězů posledního ročníku
Jezerského gulášového kotlíku Jaroslava
Šmerdy a Karla Vlčka a dále na místě
čerstvě smažené řízky z ruky Petra Kříže.
Zábavu taneční i poslechovou obstarala
pro letošek kapela Kolorez, známá svým
profesionálním a stoprocentně živým
projevem.
Vrcholem večera byla tombola, kde se
opět mezi hasiči soutěžilo o nejnápaditější
výhru. Vítězem se stali již poněkolikáté
hasiči z Hostěnic se svým čtyřmetrovým
surfovacím prknem vlastní výroby.
Celý večer byl velmi příjemný a myslím,
že dobrá nálada i „šťáva“ byla znatelná.
Vám, co jste se zúčastnili, děkujeme za návštěvu a stejně jako ty, kteří letos nemohli,
vás rádi uvidíme na dalším Plese, který má
šťávu v lednu 2021.

Výroční valná hromada, kde hodnotíme
celoroční činnost a plánujeme činnost
na následující rok se konala 18.1.2020
na hasičské zbrojnici. Nejdůležitějším
bodem letošního programu byly volby
nových funkcionářů sboru, které se konají
pravidelně jednou za 5 let. Nekonala se
sice tak generální obměna jako v minulém
období, ale nějaké změny nastaly. Nové
složení výboru SDH a dalších funkcionářů
(tučně zvýraznění jsou členové výboru):
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Starosta

Jílek Aleš

Náměstek starosty

Doležel Martin

Jednatel

Ing. Kříž Karel

Velitel

Ing. Kovář Václav

Pokladník

Drápalová Barbora

Další člen výboru

Řiháček Lukáš

Referent
evidence majetku

Malík Jiří ml.

Vedoucí mládeže

Malík Jiří ml.

Kulturní referent

Sedláček Jiří

Kronikář

Kříž Petr

Revizor

Šmerda Jakub

Člen okresního
výboru

Šmerda Jaroslav
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Ostatkový průvod
Jako každoročně jsme se sešli v sobotu
před popeleční středou (22. 2.) v 9 hodin
u hasičské zbrojnice, abychom zahájili
ostatkový průvod. Termín se nám letos
kryl s jarními prázdninami, a tak nás bylo
o něco méně.
Když jsme měli přípravnou schůzku
na tento průvod, zazněl dotaz, zda nemůžeme ostatky pro letošek posunout, když
se to kryje s prázdninami, aby bylo více
lidí doma. Možná si tuto otázku pokládalo
více lidí, pokusím se nastínit, proč jsme to

neudělali a jak se vlastně termín ostatků
určuje.
Ostatky, masopust, fašank. Základem
pro zjištění termínu této zábavy je znát
termín Velikonoc, respektive Božího hodu
Velikonočního (Velikonoční neděle). Ta
je určena jako neděle po prvním jarním
úplňku a ten vychází každý rok trošku
jinak, proto jsou někdy Velikonoce dříve
a někdy později. Velikonocím předchází
postní doba, která čítá 6 nedělí. Před
první postní nedělí je potom tzv. popeleční středa, která je prvním dnem doby
postní. Poslední možností, jak se společně
pořádně najíst, napít a zabavit před čtyřicetidenním postem, tedy je úterý před
popeleční středou. Ale zpravidla se tato
zábava přesouvá na víkend před. Z našich nejbližších sousedů můžeme zmínit
Sivice, které drží striktně úterní termín.
Neděli před probíhají ostatky v Pozořicích
a sobotní termín se drží u nás a v Kovalo-
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vicích. Termín ostatků tedy neurčují hasiči
na schůzi, ale je to historicky a tradicí
daný termín, který si nemůžeme dovolit
měnit a budeme ho ctít.
Celkem nás bylo v letošním průvodu
cca 30. Základem byla samozřejmě hudební složka sivické kapely, doprovázená
stárkami. Následoval tradiční nenažraný
medvěd, místy utržený ze řetězu, stádo
ubečených ovcí s bačou, Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, tančící kentaur a několik dalších masek. Zapojily se též děti,
kterých přišlo 7. Nově se letos v průvodu
objevily 3 masky „turecký voják“, které
v dřívějších časech bývaly nedílnou sou-

částí masopustních průvodů podobně jako
třeba medvěd. Děkujeme dámám za další
krůček k původní tradici a doufáme, že
vyrazí i v příštích letech.
Nevynechali jsme snad žádnou ulici
a poctivě a zvesela obešli celé Šumice.
Děkujeme všem, kteří jste nás zásobovali
výborným občerstvením na všech našich
zastávkách, a také děkujeme za vaše
finanční příspěvky. Část jich byla využita
na organizaci průvodu a zbývající prostředky poslouží k další činnosti SDH,
například na podporu soutěžních družstev
dětí i dospělých, na pořízení uniforem
a dalších věcných prostředků.

Myslivecký spolek – pohled
na 2019/2020 aneb co umí řepka
 D. Petrová za MS Viničné Šumice Kovalovice

Rok 2019 skončil pro náš myslivecký
spolek jako obvykle sezónou honů, ovšem
s tím, že nám naši hosté na hlavním honu
naši honitbu pochválili – prý to bylo jak
za starých časů, kam se člověk podíval,
tam vyletěl bažant nebo vyběhl zajíc.
Takové stavy drobné zvěře ale mohou
způsobit škody na zemědělských porostech, takže jsme v rámci 1 hlavního a 3
dalších honů byli nuceni patřičné množství
drobné zvěře odlovit.
Protože naším zájmem ale není v prvé
řadě lov, nýbrž rozšíření drobné zvěře
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do krajiny tak, jak tomu bývalo dříve, opět
jsme vloni vysadili další hejnka koroptví
(93 ks), bažantů (263 ks), divokých králíků
(6 ks) a zorganizovali odchyt zajíců, abychom pomohli patřičně zazvěřit i honitby
našich kolegů myslivců. Bydliště přitom
změnilo 53 zajíčků, kteří odjeli šířit slávu
jihomoravské myslivosti do okolí Kunína,
Kroměříže a Plzně. Na akci nám přijela
pomoct řada lidí, jimž bychom tímto rádi
poděkovali za jejich účast. Vzhledem
k tomu, že v dnešní době je odchyt zajíců
už velmi vzácný (na jižní Moravě jsou jen
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dva spolky, které takovou akci pořádají),
přijeli hosté i z poměrně velké dálky (Olomoucko, Jihlavsko, Kroměřížsko). O to více
nás mrzí, že místních přišlo jen minimum.
Jednou z nejvyšších priorit dnešní
myslivosti je u dětí a mladých lidí podpořit
zájem o přírodu a myslivost jako náročnou
volnočasovou aktivitu, která byla dříve
společensky vysoce ceněnou a patřičně
honorovanou profesí. Rok 2020 jsme tedy
začali hned dvěma akcemi s dětmi, a to
setkáním s dětmi a jejich rodiči v Mateřském centru Viničné Šumice a povídáním
s dětmi v Mateřské školce Viničné Šumice.
Rádi bychom touto cestou oběma pořadatelkám, vedoucí MC paní Lindě Horákové
a vedoucí MŠ paní Janě Vlčkové, za možnost se s dětmi setkat, za spoustu příprav-

ných aktivit, kdy se děti blíže seznamovaly
s různými zvířátky a jejich nároky na krmení, a za vytvoření báječné atmosféry.
Aby takové akce nebyly výjimkou, chystá
Mateřské centrum Viničné Šumice na jaro
komentované vycházky s dětmi do přírody. Ostatně i pozořický masopustní
průvod, pro který jsme chystali občerstvení na jednu ze stanic, byl milou příležitostí,
jak dětem myslivost připomenout.
Jedním z největších přínosů práce
s dětmi jsou pro nás jejich zvídavé otázky.
I tentokrát bylo zjevné, že rodiče našich
nejmenších s dětmi o přírodě aktivně hovoří a o tématech s ní spojených
přemýšlejí. Z jejich dotazů tentokrát
vybíráme ožehavé téma pěstování řepky.
Česká republika patří v pěstování řepky

 Odchyt zajíců
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k nejaktivnějším zemím v Evropě, neboť
v minulých letech obětovala pěstování
této plodiny více než 16 % své zemědělské půdy. Jako vždycky, když člověk něco
dělá, má i pěstování řepky řadu dopadů
na životní prostředí, se kterými se předem
zpravidla nepočítá.
Zatímco dřív byly pěstované odrůdy řepky hořké a zvěř o ně kvůli tomu nejevila
zájem, pokračující šlechtitelské úsilí vedlo
k vypěstování odrůd se silně potlačeným
obsahem hořkých látek. Výsledkem je,
že zvěř už před konzumací této rostliny
nic kromě vrozeného instinktu nevaruje.
Rostlina má sladkou chuť a mírně narkotické účinky. Kromě toho je ale u zvěře
následkem spásání řepky nejen úporný
průjem a pomalu nastupující selhání
zažívacího traktu. Kromě toho pronikají
ze zažívacího traktu do krve látky bránící
jejímu okysličování. Účinek je o to horší,
že v dnešní době zvěř často strádá žízní
už i v zimě. Postižené zvíře pak kvůli
nedostatku sil ztrácí vrozenou plachost
a pomalu, v strašlivých bolestech uhyne
hladem a udušením.
Zejména kvůli zdravým instinktům,
které zvěř před spásáním řepky varují,
srnčí i přes masivní výsev řepky přežívá
a ještě se všechno řepkou neotrávilo.
Svůj podíl na tom má i soustředěná snaha
myslivců zajistit zvěři alespoň základní
množství odpovídajícího krmení. Pak se
ale vnucuje otázka, proč se tedy přesto každoročně spousta zvěře otráví?
V tomto ohledu hraje velkou roli stres.
Přežití každé zimy, i tak mírné zimy, jako
je tato, je pro zvěř náročné. Nedostatek
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pestré stravy, zima, vlhko, nedostatek
slunečního záření a úkrytových příležitostí
(zejména ve frekventovaných, vysokých
hospodářských lesích a na polích, když
v zimě prořídnou remízy) jsou všechno
faktory vyvolávající samy o sobě stres.
Když se k tomu ještě přidá cokoliv dalšího,
jako je např. hluk způsobený těžaři, příp.
dopravou, ohrožení volně pobíhajícími psy,
zranění nebo zdravotní problémy (např.
vnitřní paraziti), má poplašená zvěř výrazně vyšší sklon ke konzumaci řepky, která
se jí tak nabízí.
Z různých stran proto přicházejí snahy
tomuto ohrožení zvěře předejít. Skutečnému pokroku v tomto ohledu ale brání
v prvé řadě nedostatečná informovanost
společnosti o problematice divoké zvěře,
nezájem o toto téma a neochota hledat
vůbec nějaké řešení, dokud je pěstování
řepky ekonomicky tak výhodné. A tak je
výsledkem dnešního hospodaření s půdou
mj. úbytek hmyzu a jeho konzumentů
včetně užitečných druhů živočichů, zejména zpěvného ptactva, křepelek a koroptví.
Kromě toho se zhoršuje nejen kvalita
půdy, nýbrž i zdravotní stav všech volně
žijících tvorů, což souvisí i s intenzivní
chemizací našich polí.
Vedle toho všeho ale nyní dochází
i k pokusům hodit na divokou zvěř i vinu
za nedostatečnou obnovu našich lesů
s odůvodněním, že přemnožená vysoká
ožírá sazenice stromků. Jaksi se přitom zapomíná na to, že vysekávání „náletových“
dřevin připravuje zvěř o doplňkový, velmi
důležitý zdroj živin v zimě, kdy suchá tráva
prakticky žádné životně důležité látky kro-
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mě celulózy neobsahuje a jedinou plnohodnotnou potravou jsou právě výhonky
stromů. Dříve v zimě vše včetně sazenic
stromků zapadlo sněhem. Jejich vyhrabávání bylo pro zvěř příliš náročné, takže se
spokojila s okusem spodních větví, což ale
větším stromům nijak nevadilo, protože
spodní větve stejně postupně odhazují
(kvůli nedostatku osvitu). V poslední době
se však sníh stává i v zimě spíše výjimkou.
Tím spíš by bylo třeba, aby se přistoupilo
k pěstování různověkých, vícedruhových smíšených lesů a aby se pole místo
ponechání ve stavu holých strnišť nebo
nízkých řepkových porostů pokryla užitečnějším rostlinným krytem, tzv. zeleným

hnojením. Podzimní výsev bobu, vikve,
svazenky, některých druhů jetelů, pelušky
a jiných rostlin nepodpoří jen ochranu
půdy před erozí, zachování půdní mikroflóry, doplnění organické složky a zlepšení
půdní struktury potřebné k účinnějšímu
vsakování vody, nýbrž představuje i důležitý zdroj různorodé zdravé potravy pro
zvěř, přičemž zajíci, bažanti a jiní navíc
najdou v takových porostech snáze úkryt
než v nízkých ozimech, na holých strništích a oraništích. A tak nám myslivcům
nezbývá než toto téma znovu a znovu
otevírat v naději, že se odpovědní činitelé
zamyslí a uvědomí si svou společenskou
odpovědnost za stav naší krajiny.

Skautské středisko Pozořice
Co nového na skautské stezce?
 Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska

Členové skautského střediska Pozořice
se spolu s dalšími skauty a skautkami
zúčastnili v sobotu 14. prosince slavnostního převzetí Betlémského světla ve Vídni.
Následně ho členové střediska předali
zájemcům v Pozořicích a dalších okolních
obcích, v brněnské betlémské tramvaji
a jedna posádka i na trase rychlíku z Brna
do Frenštátu pod Radhoštěm.
V předvánočním období se v oddílech
uskutečnily vánoční besídky a po Novém
roce se řada našich členů zapojila do sku-

pin tříkrálových koledníků.
Několik informací o výpravě do Vídně
pro Betlémské světlo, jeho předávání
ve vlaku a v tramvaji, předvánoční výpravě
vlčat na Jelenici a o vánoční besídce dívčího oddílu přinášejí následující řádky.

Betlémské světlo v roce 2019

 Jana Kvapilová, vedoucí oddílu Mokrá-Horákov
a výchovná zpravodajka dívčího kmene

Stalo se vánoční tradicí šířit do světa
plamínek zažehnutý od věčného světla
v Jeskyni narození v Betlémě, kde se podle
tradice narodil Ježíš Nazaretský. Betlém1/2020 | 31

SPOLKY

ské světlo je symbol pokoje, míru, lásky
a naděje.
Naše středisko se zúčastnilo dvou
větších akcí, které se konaly 21. 12. 2019.
První vyráželi na svou cestu skauti z oddílu Mokrá-Horákov, a to vlakem z Brna
do Frenštátu pod Radhoštěm. Měli za úkol
na této trase na každé zastávce vyběhnout
z vlaku a předat světlo čekajícím skautům
a ostatním lidem. Na předání měli opravdu
málo času, protože vlak má jízdní řád
a musel se jím řídit. Jejich putování trvalo
celý den, ale moc se jim to líbilo.
Druhá akce s Betlémským světlem
probíhala v Brně ve speciální „betlémské“
tramvaji. Každý rok vysílá na tuto akci
Dopravní podnik města Brna speciální
tramvaj, tentokrát to byla retro tramvaj
T2. Za naše středisko se této akce zú-

 Předvánoční výprava na Jelenici
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častnily oddíly Mokrá-Horákov, Tvarožná
a Bukovinka. Tramvaj měla několik zastávek, na každé se zdržela několik desítek
minut.

Výprava do Vídně pro
Betlémské světlo
 Marek Šmerda – Smrk,

1. chlapecký oddíl Pozořice

I tento rok se vypravili před Vánocemi
skauti a skautky z pozořických oddílů
pro Betlémské světlo do Vídně. Na místo
jsme se dostali objednaným autobusem
a poté bylo spoustu času navštívit vánoční
trhy v centru města. Kromě pití něčeho
horkého na zahřátí se kluci rozhodli, že
si vyzkouší foukání do skla a vyrobí si tak
originální ozdobu na stromeček. Instrukce
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Předvánoční výprava vlčat
na Jelenici
 Filip Dvořáček – Smrk,

1. chlapecký oddíl Pozořice

 Betlémská tramvaj v Brně
jim dávali skláři v angličtině a naštěstí se
vše zdárně podařilo.
Na mši jsme se setkali i se skauty jiných
národností, především těch evropských.
Tradičně ale nechyběli třeba Američané.
Některým z nás se podařilo vyměnit naše
hnědé skautské šátky za jiné. Vyměňování
byli nejvíce nakloněni Poláci, kteří nosí
výrazné červené šátky s bílým proužkem.
Pokoušeli jsme se vyměnit šátky i se
skauty z Chorvatska, někteří z nich měli
šátky až k pasu. Ti ale tvrdili, že to mají
zakázané.
Z kapacitních důvodů jsme se do kostela na mši nevešli všichni, proto jsme se
během obřadu vystřídali, aby každý z nás
mohl atmosféru zažít. Mše byla sloužena
v němčině a angličtině. Na konci mše jsme
si vítězoslavně převzali Betlémské světlo
a doufali, že se nám jej podaří přivézt
domů, aniž by nám po cestě zhaslo, což se
nám podařilo.

Vánoce už klepaly na dveře, když se
naši nejmladší členové vydali na výpravu na chatu Jelenici. Na víkend tak měli
možnost ponořit se do role stavitelů
železnice v kolonizované Americe. Kromě
her jak uvnitř, tak venku si vyzkoušeli
třeba i rozdělávání ohně na sněhu, což se
nakonec k naší radosti všem povedlo. Celý
víkend se nesl v duchu spojení s přírodou,
a to i přesto, že počasí nám příliš nepřálo
a po ránu už hodně přituhovalo.
Věříme, že se všem klukům výprava líbila a že si z ní odnesli jak spoustu zážitků,
tak i hromadu nových, nejen skautských
dovedností.

Vánoční skautská besídka
 Tereza Buchtová, 1. dívčí oddíl Pozořice

V neděli 22. 12. jsme tradičně uspořádali
vánoční skautskou besídku. Jelikož počty
dětí narůstají, museli jsme besídku rozdělit na dívčí a chlapeckou. Dívčí besídka se
konala v kulturním domě v Sivicích.
Besídky se zúčastnily holky ze všech
pěti družin dívčího oddílu. Společně
jsme si zazpívaly nejznámější koledy,
zahrály jsme si hry, jednotlivé skupinky
si nacvičily scénky s vánočním motivem a na závěr jsme si rozdaly dárečky.
Besídku jsme zakončily přáním všeho nejlepšího do nového roku, krásných svátků
a bohatého Ježíška.
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Vánoční dílna pro děti
 Jana Železná za Tělocvičnou jednotu Sokol Viničné Šumice
Sešli jsme se 14. prosince 2019 kolem
osmé hodiny ráno na naší sokolovně načerpat sváteční atmosféru a při té příležitosti si pod vedením paní L. Nedorostkové
vytvořit vánoční výrobky. Pro nás všechny
bylo připraveno pohoštění, o které se
postarala paní Jiřina Křížová, Božena Šedá,
Romana Pokorná a Vojtěška Klvačová
a také Ivan Mojžíš. Společně s dětmi jsme
si nazdobili za pomoci Gábinky Paulíkové
perníčky. Dětem se u stolečku věnovali
paní Bendová, Romana Ondráčková, Jana
Vlčková, L. Šafaříková, L. Kousalová, Z.
Puklová, včetně dalších pomocníků jako
Jakub Drápal, Aneta Bajerová, Zuzana
Bendová a Nikola Zahradníková.
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Šikovné ruce dětí vytvářely přáníčka,
andílky, šiškové svícny, hvězdičky, zvonečky a myslím, že můžu vyzdvihnout hvězdy
s 10 pytlíků, které jsou krásně dekorativní
a v nejedné šumické domácnosti visí ještě
pořád. Vánoční dílničky jsou pro děti nejen
příležitosti vyrobit si vlastní ozdobu, ale
také možností něco nového se naučit.
Je také velkým přínosem čas strávený
s ostatními dětmi při hrách a tentokrát si
myslím jsme se vyblbli pořádně.
Všechny své výrobky si děti vzaly domů
a radostně ukazovaly rodičům, kteří si při
vyzvedávání svých ratolestí chválili naši
příjemnou atmosféru. Těšíme se, že další
dílničky se ponesou v tomto příjemném
duchu.

Setkání u kapličky na Štědrý den
 Petr Marek, Život v Šumicích

Na Štědrý den se uskutečnilo již tradiční
setkaní při příležitosti „Živého betlému
u kapličky“, které nám navodí správnou
vánoční atmosféru a připomene nám
podstatu Vánoc.
Na úvod jsme si vyslechli pár vánočních slov pana starosty Drápala a pana
faráře Laciny.
Krásnou atmosféru vytvořily naše děti
a mládež, když nám hrou živého betlému
připomněly příběh narození Ježíška. Režie
se ujala Anna Kunčáková a vystoupení
hudebně doprovodila PoŠuKovská schola.
Závěr setkání opět patřil skvělému uskupení Babini di Šumice. A samozřejmě svařenému vínu na zahřátí. Od kapličky jsme
si do svých domovů roznesli Betlémské

světlo, aby nám rozzářilo naše vánočně
vyzdobená obydlí.
Připomeňme si všechny herce a herečky,
které jsme mohli na Štědrý den vidět:
Marie – Amy Benková
Josef – Jan Marek
Anděl – Anna Marková
Vypravěč – Vojtěch Drápal
Vojáci – Jakub Drápal, Vojtěch Svačina
Hostinská – Ája Krupičková
Král Herodes – Kryštof Drápal
Tři králové – Anna Svačinová,
Viktorie Drápalová, Barbora Křížová
Pastýři – Pavel Krchňavý, Šimon Kříž,
František Marek
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14. obecní ples
 Jana Vlčková za Kulturní výbor

Tak jaký ten čtrnáctý obecní ples byl? Ze
svého pohledu si myslím, že úspěšný.
Vsadili jsme opět na páteční večer
a ve čtvrtek se na sále míhali členové
zastupitelstva a hasičů, aby připravili sál
na ples. Práce byla náročnější, protože se
na sále upravoval povrch parket a prach
ležel všude. Myslím si, že i sokolové se
zapojili do práce a uklidili to nejhorší. Každý stůl, každou židli bylo potřeba umýt,
než se vše přichystalo na páteční večer.
Výzdoba, květiny, tombola, občerstvení,
konečně bylo vše hotovo a připraveno.
V pátek se sokolovna opět rozsvítila
ve slavnostním hávu a jak už je zvykem,
ples zahájil pan starosta Josef Drápal
a slavnostní fanfáry vystřídala polonéza. Do tance hrála Panorama Band Brno
a o předtančení se postaraly žačky ZUŠ,
mládež z okolí pod vedením slečny Daniely Škrobové a paní Ivety Zhořové, Tančírna
Pozořice a Taneční škola Danza. Celým
večerem slovem provázel pan Viktor Janč.
Tombola byla bohatá a losování, jako
vždy, proběhlo svižně a rychle. Děkujeme
všem sponzorům za věcné i finanční dary.
Nálada byla veselá, na parketu bylo
plno tančících a s hosty plesu jsme se
loučili až k ránu.
Děkuji všem, kteří pomáhali připravit
obecní ples.
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Maškarní ples

 Jana Železná za Tělocvičnou jednotu Sokol Viničné Šumice
V sobotu 8. února 2020 se konal ve Viničných Šumicích maškarní ples. Již
v podvečer se na naší sokolovně začaly
scházet masky. Na tanečním parketě jsme
v dlouhém průvodu masek mohli vidět
pirátky, které nám při svém představení
málem „zajaly“ našeho starostu Sokola.

Jako další se představili lidožrouti, horská
dráha, za pět minut dvanáct, kosmonauti
a jiné velmi originální a vydařené masky.
Po celý večer hrál DJ Tommy a nechyběla
ani bohatá tombola. Děkujeme tímto všem
sponzorům, kteří se zasloužili o zdárný
průběh plesu.

  Maškarní ples

Dětský maškarní ples
 Jana Vlčková

Druhou únorovou neděli pořádal místní
Sokol ve spolupráci s mateřskou školou
dětský maškarní ples.
V sále se roztančily děti v kostýmech
zvířátek, pohádkových a filmových postav.
Všem dětem kostýmy slušely a ples si
užívaly. K dobré náladě dětí i dospělých

přispěly svižné písničky. Děti se zapojily
i do několika her a soutěží. Vyvrcholením
podvečera byla tombola.
Sluší se poděkovat všem sponzorům
a pořadatelům, kteří se na této pěkné
akci podíleli.
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Sbírka

 Věra Kolářová, organizátorka sbírky v Mateřském centru Viničné Šumice
Dne 8. 3. 2020 bylo odvezeno z prostor
Mateřského centra Viničné Šumice přes
40 pytlů plných dětského, dámského
i pánského oblečení. Nechyběly ani
hygienické potřeby, dětské hračky, deky,
ručníky a obuv. Vše proběhlo v rámci
charitativní sbírky a věci půjdou na pomoc rodinám v neutěšených podmínkách
v uprchlických táborech na území Řecka.
Protože se k nim tato podpora dostane na konci měsíce dubna, museli jsme
vyřadit zimní oblečení, které poskytneme českému charitnímu spolku. Tímto
bychom chtěli vyjádřit veliké díky všem,
kteří se zapojili organizačně, i těm, kteří
hmotně či finančně sbírku podpořili. Díky,
že pomáháte a máte svá srdce otevřená
pro pomoc druhým.

Knihovna
 Zdena Puklová

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu – ale v duši věčný máj,
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,
šel pouští – a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.
Víte, kdo napsal tyto nádherné verše,
které překonaly hranice staletí a jsou stále
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aktuální? Víte, kdo byl Emil Jakub Frída?
Jeden z našich největších básníků a literátů – Jaroslav Vrchlický, známý pod tímto
pseudonymem. Jeho dílo otevřelo cestu
poezii dvacátého století. Byl spisovatelem,
básníkem, dramatikem a překladatelem
z 18. světových literatur, nejvíce z francouzštiny. V jeho díle převládala epika,
všímal si velkých témat života a smrti,
lásky a poznání, část jeho díla tvoří milost-

KULTURA

Malý literární kvíz
1. Který český básník a literát je autorem
básně „Jarní romance“?
2. Jak se skutečně jmenoval broumovský
kupec, vlastenec a muzikant, kterého
ve své knize Alois Jirásek pojmenoval
František Ladislav Věk?
3. Která česká spisovatelka byla sestrou
Karoliny Světlé?
4. V jakém roce a kde se narodil spisovatel a dramatik Karel Čapek?
5. Která česká spisovatelka, od jejíhož
narození uplynulo 4. února 200 let,
napsala povídku „V zámku a v podzámčí“?

6. Jak se jmenovali vodníci v divadelní
hře Aloise Jiráska „Lucerna“ (v televizním filmu z roku 1967 je ztvárnili Josef
Kemr a Zdeněk Štěpánek)?
7. Který český básník je autorem básnické sbírky „Písně kosmické“?
8. Současný český spisovatel, který
píše historické detektivky a rozsáhlé
přemyslovské a husitské epopeje, se
jmenuje?
9. Kdo napsal pro děti knížku „Povídání
o pejskovi a kočičce“?
10. Který český básník je autorem textu
sokolského pochodu – písně „Hoj,
vzhůru, pestrý sokole“?

Správné odpovědi: 1. Jaroslav Vrchlický | 2. František Vladislav Hek | 3. Sofie Podlipská | 4. Narodil se v roce 1890
v Malých Svatoňovicích | 5. Božena Němcová | 6. Michal a Ivan | 7. Jan Neruda | 8. Vlastimil Vondruška | 9. Josef
Čapek | 10. Josef Václav Sládek

ná poezie. Napsal 80 sbírek básní všeho
druhu a 50 her s různými tématy, často
antickými.
Narodil se 17. února 1853 v Lounech,
zemřel 9. září 1912. Po absolvování
gymnázia, začal na přání rodičů studovat
na bohoslovecké fakultě v Praze, ale potom přestoupil na filozofii, kde se věnoval
studiu dějepisu, filozofie a francouzské
literatury. Během studia se seznámil
a spřátelil s dalšími významnými umělci
té doby – Zikmundem Wintrem, Josefem
Václavem Sládkem a Aloisem Jiráskem.
Roku 1875 se stal tajemníkem a vychovatelem v hraběcí rodině Montecuccoli-Ladercho v Meranu v Itálii, po návratu
do Prahy nejdříve učil a v roce 1877 se

stal tajemníkem české techniky, později
profesorem moderních věd, získal čestný
doktorát.
V roce 1901 jej spolu s Antonínem
Dvořákem rakouský císař František Josef I.
povýšil do šlechtického stavu a jmenoval
jej členem Panské sněmovny říšské rady
ve Vídni. Během času se stal také čestným
občanem mnoha českých měst. Další
působení bylo rozmanité – byl členem
Královské akademie v Padově, tovaryšstva
polského v Paříži, profesorem evropské
literatury na UK a členem České akademie věd a Umělecké besedy. Byl dvakrát
nominován na Nobelovu cenu za literaturu, ale ani jednou ji nedostal. Jeho cílem
byl harmonický ideál člověka, jeho snahou
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dokázat, že čeština je plnohodnotný jazyk,
který se lehce vyrovná schopnostem
dalších evropských národů.
Jeho osobní život nebyl příliš úspěšný –
jeho lásky z mladých let nekončily dobře.
Snad nejpevnější vztah měl se sestrou Karoliny Světlé, Sofií Podlipskou, ale ta byla
o dvacet let starší, a i když ho také milovala, dobře si to uvědomovala. Namluvila
mu proto svou dceru Ludmilu, se kterou
Vrchlický žil v harmonickém manželství.
Měli tři děti, po letech ale zjistil, že celou
tu dobu měla jeho žena milostný poměr
s hercem Jakubem Seifertem a dvě děti
ze tří patřily jemu. Manželství bylo však
zachováno. Vrchlický měl všechny děti rád
a choval se k nim stejně. Nejužší vztah měl
s dcerou Evou, pozdější herečkou.

Byl velmi plodným autorem, ale jeho
tvorba nebyla vždy stejně oceňována.
Teprve mladší básnická generace plně
ocenila jeho dílo, které patří do zlatého
fondu české literatury.
Z dramatického díla je známá především „Noc na Karlštejně“, výborně zfilmovaná s hudbou Karla Svobody a našimi
nejznámějšími herci. Podkladem pro
Dvořákovo oratorium se stala „Svatá Ludmila“ a samostatnou kapitolou je antická
trilogie pojmenovaná po její hlavní hrdince
Hippodamii. Má tři samostatné části: „Námluvy Pelopovy“, „Smír Tantalův“ a „Smrt
Hippodamie“. Hraje se jako melodram (tři
celovečerní představení), hudbu ke všem
částem složil Zdeněk Fibich a vznikl nový
hudebně dramatický útvar melodram.

Číslo 119
 Mojmír Ryška

je budova, jež se nachází u autobusové
zastávky Hradská, v místní části Kocourov. Část populace ji označuje jako kino
či bývalou knihovnu. Dnes se zde schází
maminky s malými dětmi. Jde o dvoupodlažní žlutou budovu z počátku 20. století.
Nejprve zde byla hospoda. Od roku 1975 je
budova v držení obce. Ta zde zřídila výše
zmíněnou knihovnu a později modernizovala kino. Po roce 1990 bylo kino pro
malý divácký zájem uzavřeno. Po postavení nové knihovny u požární zbrojnice se
uvolnily i zbývající prostory.
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V roce 2006 si obec nechala zpracovat
dokumentaci na využití této budovy. Měly
zde vzniknout obecní byty. Omezujícím
faktorem je i to, že návrh respektuje konstrukci stavby, která byla primárně určena
pro jiný účel. Dokumentace se zastupitelům líbila, i když byli upozorněni na závažné chyby, jichž se projektant dopustil.
Stále ji považují za použitelnou.
Hlavní myšlenkový proud zastupitelů
odmítá připustit variantu odstranění
stavby. Prosazuje provést pouze stavební změny a budovu zachovat. Budova

NÁZORY

není významným architektonickým,
kulturním či duchovním objektem. V důsledku stáří, využívání, ale především
desetiletím nevyužívání se nenachází
v dobré technické kondici. Je-li stará budova vylepšovaná novými prvky, nejde
o novou stavbu. Pouze o starou budovu
v novém kabátě.
Přitom je opomíjen princip komplexnosti. Za zmíněnou budovou je i další
pozemek obce po desetiletí nevyužívaný.
Celkem jde o plochu přes 1 200 m2. Takováto plocha umožňuje postavit více bytů,

než umožňuje stará budova. Na zvážení
jsou i objekty veřejné občanské vybavenosti. Například v současnosti diskutovaná Mateřská škola. V úvahu může
přijít i kombinace bytů i objektu veřejné
občanské vybavenosti.
Zachování stavby prosazuje především
starší generace rodáků. Opačného názoru
jsou lidé spíše středního věku, již se v obci
nenarodili. I v tomto případě se otvírá
prostor pro občanskou společnost, aby
ovlivnila to, co zde zanechá dnešní generace dospělých generacím budoucím.
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Kalendář 2020
 Ludmila Pospíšilová

Tak jsme zaznamenali úspěch. Už nepřijdou „zvěrozvěsti Cyril a Metoděj“ jako
tomu bylo v roce 2019. Redakci došlo, že
to není od slova zvíře, ale od slova víra,
nebo je tentokrát osvítilo. Ovšem farníci
letos opět půjdou do „Sloupa“. A vrcholem
všeho je, jak třetí rok upozorňuji, počet
roků od osvobození Pozořic. Ale „je to
marný, je to marný, je to marný“. Vím, že
k matematice nemají lidé kladný vztah, ani
já ji zrovna neprožívám, ovšem spočítat
1945 a kolik je 2020 jsou počty pro nižší
ročníky základní školy. Už si ale netroufnu
posuzovat starobylá jména svatých, která
jsou tam uváděna. Možná by se někteří
divili. A co ty neděle v mezidobí, tam je
taky matematika. Je dobré mít regionální
kalendář, musí se k němu však přistupovat odpovědně a ne že „kdokoliv může
dělat cokoliv“. Letošní úroveň kalendáře
se nejen mně, ale i ostatním občanům jeví
slušně řečeno, jako poněkud nepovedená.
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Kolik lidí mluví česky
Česky mluví na světě zhruba 11 milionů
lidí z toho přes 10 milionů v České republice. V důsledku několika vystěhovaleckých
vln během posledních 150 let, používají
češtinu všude po světě desetitisíce emigrantů a jejich děti.
České slovo s největším počtem háčků:
nejpřesvědčivější
Česká slova, která se dají číst oběma
směry:
neschopen
nepochopen
nezařazen
nezasazen
Pokračování příště.
Zdroj: Stručná mluvnice česká 2007

CO, KDY, KDE

Květen
8. 5.

Hasičská soutěž Šumická trefa

22. 5.

Pohádkový les

23. 5.

Soutěž Východní konference v nohejbalu

Červen
5. 6.

Noc kostelů

10. 6.

Školní slavnost

21. 6.

Poutní mše pod lipami

26. 6.

Dětské sportovní odpoledne s poutí

V době uzávěrky nebylo známo, kdy skončí opatření vlády. Berte prosím plánované akce bez záruky uskutečnění. Aktuální informace sledujte na stránkách obce
www.vinicne-sumice.cz a FB profilu Život v Šumicích.

Aktuálně k úklidovým akcím
Ukliďme Česko, ukliďme Šumice.
 Pavel Kříž, Život v Šumicích

Moc nás to mrzí, ale po dobu trvání
nouzového stavu a karantény se akce
zaregistrované na www.UklidmeCesko.cz
nemohou uskutečnit. Stejně jako už roky
vybízíme veřejnost k odpovědnému chování k přírodě a veřejným prostranstvím,
vyzýváme nyní k odpovědnosti vůči
našim spoluobčanům (v prvé řadě nejvíce
ohroženým seniorům). Konání organizovaných úklidových akcí je do ukončení
stavu nouze pozastaveno, stejně jako

distribuce úklidových pomůcek (pytlů
a rukavic). Až se situace uklidní, budete
mít možnost své dříve zaregistrované
akce přesunout na nové termíny, s největší pravděpodobností podzimní.
Nezapomeňte prosím dát vědět svým
dobrovolníkům...
Přejeme mnoho sil a minimum paniky.
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POZOR DVĚ PŘEDSTAVENÍ V JEDNOM DNI!

Johann Strauss Orchestr
„Z operety do operety“
16. května 2020 v 15 a v 19 hodin
v Historickém sále Zámku Slavkov-Austerlitz
Zazní krásné melodie z nejznámějších operet a muzikálů J. Strauss, F. Lehár,
E. Kálmán, J. Offenbach, O. Nedbal, G. Verdi, A. L. Webber, L. Bernstein
Předprodej vstupenek:
IC Zámku Slavkov u Brna, infocentrum@zamek-slavkov.cz, tel.: 513 034 156
Potraviny Hruška v Pozořicích | Hudební nástroje, Pekařská 44, Brno
Věra Chalupecká, tel.: 777 029 299
Cena vstupenek: předprodej 350,- Kč, na místě před koncertem 400,- Kč
www.slavkovak.cz/akce/johann-strauss-orchestra

ZPRAVODAJ obce Viničné Šumice, periodický tisk územního samosprávního celku.
18. ročník, 1/2020, vychází čtvrtletně, náklad: 480 ks
Vydává: Obec Viničné Šumice, č. p. 23, PSČ 664 06, IČ: 00488372
Odpovědný redaktor: Pavel Vrba, e-mail: pavel.vrba35@tiscali.cz
Grafika a DTP: Michal Polus, e-mail: polus.michal@typostaff.cz
Jazyková korektura: Mgr. Věra Kolářová, e-mail: koldova.vera@gmail.com
Aktuální i archivní čísla v elektronické verzi a ceník inzerce: www.vinicne-sumice.cz/zpravodaj
Registrační číslo: MK ČR E 17645; uzávěrka příštího čísla: 22. 6. 2020
44 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

MAŠKARNÍ PLES VE ŠKOLCE

VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI

14. prosince 2019

ŠUMICE V LEDNU

