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Slovo starosty
 Josef Drápal

Vážení spoluobčané,
všechno zlé je údajně k něčemu dobré.
Jsem velkým optimistou, ale to dobré
v dnešní kovidové době hledám poněkud
obtížně. Snad jen, až tato situace odezní,
budeme si díky současným zkušenostem
více vážit normálního života bez omezení
a bez rizika nákazy.
V minulém čísle zpravodaje jsem psal
o možném zprovoznění sběrného dvoru
do konce letošního roku. To se bohužel
nepodaří. Stavba je sice dokončena, ale
proces schválení provozního řádu, havarijního plánu a kolaudace termín otevření
oddálí.
V příštím roce připravujeme podání
žádostí o dotace na Park Loučky, Víceúčelové hřiště u sokolovny a Mateřskou
školu. Další připravenou akcí je prodloužení splaškové kanalizace Vítovská, kde

bude investorem Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a obec vynaložené prostředky ve výši 6 695 630 Kč
zaplatí Svazku v pěti ročních splátkách.
Částkou ve výši 1 000 000 Kč se bude
podílet i pekárna Kulhánek a Drápal.
Letošní vánoční strom, stříbrný smrk,
který obci věnovali manželé Šafaříkovi,
za což jim patří velké poděkování, jsme
rozsvítili bohužel bez obvyklého setkání,
občerstvení a programu. Stejně tak ani
tradiční setkání u zvoničky na Štědrý den
se neuskuteční, ale bude možné si převzít
Betlémské světlo.
Milí spoluobčané,
přeji Vám krásné, klidné a pohodové
Vánoce s lidmi, které máte rádi.
V novém roce hodně štěstí, hlavně
zdraví a dobrou náladu.
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Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Viničné Šumice
5/2020 ze dne 30. 9. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 poplatek za černobílé kopírování:
A4 – 2 Kč, oboustranně A4 – 3 Kč,
A3 – 4 Kč, oboustranně A3 – 6 Kč.
 poplatek za barevné kopírování:
A4 – 8 Kč, oboustranně A4 – 10 Kč,
A3 – 12 Kč, oboustranně A3 – 24 Kč.
 sazebník úhrad Obce Viničné Šumice
za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
 zadání změny č. 1 územního plánu obce
Viničné Šumice.
 smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PV-014330060529/001 na obecním
pozemku p. č. 1621/6 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, přípojka NN, Formánek“, za účelem
umístění distribuční soustavy – kabelové
vedení NN, přípojková skříň, mezi obcí
Viničné Šumice, jako povinnou, a E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako oprávněnou.
 smlouvu o poskytnutí finančního daru
ve výši 25 000 Kč mezi obcí Viničné Šumice, jako obdarovanou, a Českomoravský
cement, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá.
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 s mlouvu č. PR-001030060291/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na obecním pozemku
p. č. 1620, 1621/6, 1622, 1809/2 a 1812/1
v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, přeložka VN, MŠ“,
za účelem umístění distribuční soustavy
– kabel VN, optický kabel, mezi E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako budoucí oprávněnou, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí
povinnou.
 r ozpočtové opatření č. 6/2020.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 z ávěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2019.
 z ávěrečný účet DSO Šlapanicko za rok
2019.
 z ávěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2019.
p
 rotokol z finanční kontroly a kontroly
hospodaření u příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Viničné Šumice za 1. pololetí
2020.
 r ozpočtové opatření č. 5/2020 v kompetenci starosty.

OBEC

Krátké zprávy
Do lesa pohodlněji

Na začátku října byla upravena
polní cesta „na hraničkách“ (mezi
katastry naší obce a města Rousínova), nyní se dá po ní pohodlně
přijít nebo i přijet k lesu.

Nová publikace

TJ Sokol vydal ke svému výročí publikaci „Sokol Viničné Šumice 100
let“, která byla distribuována do každé domácnosti. Bohužel současná
celosvětová situace nedovolila
uspořádat oslavu k tomuto výročí.

Sběrný dvůr před dokončením
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VOLBY – výsledky hlasování

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konané ve dnech 2.–3. 10. 2020 v obci Viničné Šumice
Okrsky
celkem

zpr.

v%

1

1

100

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 034

540

52,22

539

529

98,14

Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

%

188

35,53

ANO 2011

78

14,74

Starostové pro jižní Moravu

59

11,15

12

KDU-ČSL

50
51
76

ODS

52

9,82

19

Česká pirátská strana

51

9,64

16

SPD

28

5,29

44

Spolu pro Moravu

24

4,53

45

ČSSD

22

4,15

63

KSČM

15

2,83

70

Trikolora hnutí občanů

8

1,51

22

Moravané

3

0,56

5

Demokratická strana zelených

1

0,18
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 1. KOLO
konané ve dnech 2.–3. 10. 2020 v obci Viničné Šumice
Okrsky
celkem

zpr.

v%

1

1

100

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Platné hlasy

1 033

534

51,69

482

Kandidát

Platné hlasy celkem

1

Ing. Ivo Bárek

48

2

Ing. arch. Jaroslav Klaška

176

3

Mgr. Libor Bláha

38

4

Mgr. Lubomír Wenzl

56

5

MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

164

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2. KOLO
konané ve dnech 9.–10. 10. 2020 v obci Viničné Šumice
Okrsky
celkem

zpr.

v%

1

1

100

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Platné hlasy

1 030

225

21,84

222

Kandidát

Platné hlasy celkem

2

Ing. arch. Jaroslav Klaška

116

5

MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

106

8 204 hlasů

Ing. arch. Jaroslav Klaška
KDU+ODS+TOP 09, pol. příslušnost KDU-ČSL
58 let, architekt

8 231 hlasů

MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
STAN, pol. příslušnost BEZPP
41 let, dětský lékař a onkolog
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zdroj: ct24.ceskatelevize.cz/volby

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU OBVOD 57 – VYŠKOV

OBEC

Šumická třešňová alej spěje do ﬁniše
 Radek Vičar, Sázíme stromy z. ú.

Koronavirus řádí, vládní opatření přitvrdila. Je to náročné, ale my dodržujeme
všechna opatření a sázíme dál. Ve skupinkách po dvou, s časovými rozestupy,
s rouškami, v rámci rodin nebo pracovních
kolektivů firem, které mají sázení jako
svou pracovní akci. Stromy zkrátka nepočkají, přírodu nezastavíme, ale je potřeba
být zodpovědní a ohleduplní.
Ve Viničních Šumicích se díky zaměstnancům obce podařilo vysadit dalších

50 třešní v obnovované aleji, která díky
tomu již brzy bude kompletní. Velký dík
také patří společnosti Kooperativa, která
výsadbu financovala.
Vysázeno ve spolupráci:
OBEC
VINIČNÉ
ŠUMICE

 Petr Marek, Život v Šumicích, KDU-ČSL
...a ještě chci poděkovat za velkou pomoc při výsadbě třešňové aleje:
Michalu Mendlovi za technickou
skupinu obce Viničné Šumice, za zalévání
stromů SDH Viničné Šumice a občanům
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z Viničných Šumic, a to jmenovitě rodinám: Kunčákovi, Kolářovi, Hoffmannovi,
Svačinovi, Křížovi, Ratajovi, Markovi
a panu Vičarovi s dobrovolníky ze Sázíme
stromy.

OBEC

Letošní vinobraní a šumické víno
 Karel Kříž, Vinařství u Křížů

Vrcholem vinařského roku jsou tradičně podzimní měsíce, kdy
vinaře čeká nejtěžší, ale zároveň nejkrásnější práce z celého
roku – vinobraní. Termín letošní sklizně se po několika extrémně teplých a suchých letech vrátil do normálu a první hrozny
z odrůdy Solaris jsme sklízeli 25. srpna. Následoval Moravský
muškát, který se hojně pil ve formě burčáku, a následně jako
první mladé víno – Svatomartinské. V polovině září přišlo
na řadu Svatovavřinecké, a to ve dvou fázích. Dříve sklizený
Vavřinec se svěží kyselinkou putoval na výrobu růžového
vína, z pozdější sklizně se vyrábělo víno červené. Na přelomu září a října dozrály odrůdy Tramín červený a Rulandské šedé na magickou hranici 21°, která je prvním
krokem k výrobě vína s přívlastkem pozdní sběr. Pamětníci mi určitě dají za pravdu, že tato cukernatost bývala
pro šumická vína spíše výjimečná, jak se ale mění počasí
i způsoby pěstování révy, i ze šumických hroznů se
v posledních letech dají takováto vína vytvořit. Sklizeň
probíhala výhradně ručně a na jeden termín se dokonce
připojila i děvčata a dámy v pracovních krojích. Na závěr
vinobraní zůstaly odrůdy Chardonnay a Veltlínské zelené a na svátek 28. října jsme sklidili poslední Frankovku.
Z pohledu vyzrálosti však, zejména později sklizené
červené odrůdy, nedosahovaly takových výsledků, jaké
by se daly na tento termín očekávat. Velký vliv na to
mělo oblačné a deštivé počasí během října, které jen
potvrdilo vinařskou pranostiku: „Září – víno vaří, co září
neuvaří, říjen nedopeče.“
I přes rozmary počasí, které jsou každoroční a celoroční starostí vinařů, můžeme říct, že sklizeň letošního ročníku byla nadprůměrná. Ve sklepě to zatím
vypadá velmi dobře a další vývoj mladých vín bude
záležet na pečlivosti a kvalifikaci každého vinaře. Určitě se ale můžeme těšit na více než dobrá šumická vína,
která nyní budou i jedním z reprezentačních předmětů
obce Viničné Šumice.
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SPOLKY

Rekonstrukce čerpací stanice
odpadních vod Ponětovice
 Marie Kousalová, svazek Šlapanicko

Čerpací stanice odpadních vod v Ponětovicích je největší čerpací stanice, kterou
Vodárenská akciová společnost, divize
Brno-venkov, provozuje. Obslouží 35 000
ekvivalentních obyvatel a téměř dvojnásobně převyšuje kapacitu čerpací stanice
v Ivančicích. Výtlačné potrubí 2x DN 300
o délce 1,1 km s převýšením 28 m ústí
do kanalizační sítě města Brna a natéká
do čistírny odpadních vod v Modřicích.
Čerpací stanice v Ponětovicích byla
vybudována v roce 1996, aby odváděla
odpadní vody ze Šlapanic, Bedřichovic,
Podolí a Líšně. V té době sloužila zhruba 17 000 obyvatelům. Odpadní vody
přitékaly převážně z jednotné kanalizace,
kapacita čerpací stanice byla 210 l/s.
Po vybudování oddílné splaškové
kanalizace na Šlapanicku a Pozořicku
přibyly splaškové vody od dalších cca
13 000 obyvatel. Kapacita čerpací stanice
však zůstala nezměněna, vybavení bylo
zastaralé, energeticky náročné, s velkým
rizikem poruch.
Svazek Šlapanicko společně s provozovatelem, Vodárenskou akciovou společností, hledali řešení této situace řadu let.
Impulzem pro zahájení rekonstrukce
byl příslib dotace z Ministerstva práce
a obchodu. Žádost o dotaci byla podá-
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na ve spolupráci se Svazem vodovodů
a kanalizací měst a obcí. Projektu byla
z programu „Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost“ přidělena dotace
na technologickou část. Bylo však potřeba
provést rekonstrukci celkovou. Financování nedotované stavební části zajistil
Svazek Šlapanicko.
Po rekonstrukci má čerpací stanice odpadních vod kapacitu 270 l/s. Tu zajišťuje
sestava dvou čerpadel, jedné „mokré“
rezervy a havarijního čerpadla. Všechna
čerpadla jsou vybavena frekvenčními
měniči. Kvůli spolehlivosti dodávky
elektrické energie byla vybudována
nová trafostanice a instalován dieselový
záložní zdroj pro případ výpadku energie.
Celá čerpací stanice má nový řídící systém
s přenosem dat na centrální dispečink.
Kromě úspory nákladů na elektrickou
energii je přínosem šetrnější přístup
k životnímu prostředí, a to díky snížení
četnosti přepadů z odlehčovací komory
a větší spolehlivosti zařízení.
Stavba byla zahájena v květnu 2019
a ukončena v listopadu 2020. Vyžádala
si celkové náklady 39 mil. Kč, část byla
uhrazena z dotace Ministerstva průmyslu
a obchodu.

SPOLKY

Cyklostezky míří do další etapy
 Rudolf Staněk, manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
V září byla ukončena stavba I. etapy
cyklostezek na Šlapanicku, která zahrnuje
čtyři úseky: Brno-Slatina – Šlapanice, Ponětovice – Kobylnice, Kobylnice – Sokolnice a Sokolnice – Telnice. Proběhla také
závěrečná kontrolní prohlídka a v současné době pracujeme na vyúčtování dotace
a ve spolupráci s obcemi připravujeme
výkup pozemků a děláme další kroky, potřebné k úplnému ukončení akce i po administrativní stránce. Nové úseky cyklostezek hojně využívají cyklisté, chodci,
běžci, maminky s kočárky i sportovci
na kolečkových bruslích. Stavba trvala 14
měsíců včetně zimní přestávky.
Proběhlo také výběrové řízení na stavbu další etapy, do které patří úseky
Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace.
Stavba byla vysoutěžena za 18,9 mil.,
dotace je schválena ve výši 90 % z uznatelných nákladů. V současné době se
ještě dokončuje výběrové řízení na banku,
která dílo předfinancuje, protože dotace
se proplácí až zpětně.
Zároveň s tím probíhaly přípravné
práce na třetí etapě cyklostezek, kterou
plánujeme na Pozořicku. Podali jsme
předběžnou žádost o dotaci v rámci
Brněnské metropolitní oblasti, která nám
byla v říjnu schválena, a také jsme podali

žádost o vydání územního rozhodnutí.
Pro první část třetí etapy cyklostezek,
která by měla spojit Brno-Líšeň, Podolí,
Velatice a Tvarožnou, již bylo vydáno
a čekáme na nabytí právní moci. Na to
bude navazovat žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bude dotace
schválena, budeme příští rok připravovat
realizaci této akce.
Na druhé části třetí etapy nastaly
v rámci územního řízení komplikace, které
znemožnily jeho pokračování, a budeme
dál pracovat na tom, aby se i tato část
podařila. Zde je třeba dořešit vlastnické
vztahy a získat všechny potřebné doklady
k vydání územního rozhodnutí. K některým z nich byly vzneseny námitky a podána odvolání. Věříme, že v dalším kole se
tyto sporné záležitosti podaří dořešit.
Děkujeme za spolupráci společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., která odvedla na první etapě dobrou práci i přes to, že
ji zdržely některé okolnosti, které nemohl
ani náš svazek, ani zhotovitel ovlivnit.
Věříme, že si na nové úseky cyklostezek najdou cestu ti, kdo tam chtějí
sportovat anebo se rekreovat, a doufáme,
že i druhá etapa proběhne hladce bez
větších komplikací.
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SPOLKY

MAS Slavkovské bojiště
chystá regionální značku
 Mgr. Hana Tomanová, Manažerka MAS Slavkovské bojiště
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště se snaží dlouhodobě podporovat
místní podnikatele, jednak zpracováním výzev z Programu rozvoje venkova,
nebo vlastními projekty, např. propagací
místních řemeslníků v „Katalogu řemeslné
výroby“.
Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového webu www.slavkovsketrziste.cz
a facebookový profil www.facebook.com/
Slavkovsketrziste, kde shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území
MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou
kromě místních potravin a nápojů (např.
z farem, pivovarů, vinařů) i zastoupení
restaurací, řemeslníků, masérů, služeb
fotografů. V současné době rozšiřujeme
portál Slavkovské tržiště o objednávkový formulář, který urychlí spojení mezi
„trhovcem“ a kupujícím.
Další připravovanou aktivitou je
založení regionální značky, kterou
chceme podpořit to nejlepší a originální
z naší oblasti a samozřejmě tím i místní
ekonomiku v současné nelehké situaci.
Regionální značka zviditelní náš region,
může být udělena řemeslným výrobkům
a uměleckým dílům (např. výrobky ze
dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky,
keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám
a zemědělským produktům (např. mléko,
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sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny,
ovoce, zelenina, víno, nápoje, med),
přírodním produktům (např. lesní plody,
léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro
kosmetické účely, rákos). Značka může
zahrnovat také služby v cestovním ruchu
(ubytovací a stravovací zařízení) a „zážitky“, tj. specificky zaměřené služby nebo
typické akce.
Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací regionálních značek, která
aktuálně zaštituje 27 regionálních značek
na celém území ČR. Pro zájemce bude
hned po novém roce uspořádáno setkání,
kde se bude diskutovat o podmínkách
získání certifikátu. Dále pro zemědělské
i nezemědělské podnikatele chystáme
školení v oblasti legislativy, účetnictví,
public relations včetně exkurzí za příklady
dobré praxe. Pro ty, kteří mají sen začít
podnikat a neví čím začít, chystáme cyklus
základních školení, který jim může pomoci, jakým směrem se vydat, co řešit a krok
po kroku je provést systémem založení
a administrace jejich budoucího projektu.
Aktuální informace k plánovaným aktivitám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.
Děkujeme všem členům a příznivcům
za podporu a přejeme klidné vánoční
svátky a úspěšný vstup do nového
roku 2021.

SPOLKY

Na portálu Šlapanicko.info najdete
program na víkend i práci v okolí
 RegionyBrněnska.cz

Šlapanický portál se stal za 8 let svého
fungování největším informačním zdrojem
v regionu. Dnes tak na jeho stránkách
kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky z Žerotínských farmářských trhů nebo si přečíst
o právě probíhajících rekonstrukcích,
ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální
zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si
lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to
aktuální dění, policejní hlášení, nebo
kulturní a sportovní události. Pokud vám
ale jen povědomí o okolním dění nestačí,
toužíte vyrazit ven a hledáte událost,
které byste se mohli zúčastnit, sledujte
kalendář regionálních akcí. Najdete
v něm festivaly, výstavy, promítání,
besedy a další možná vyžití pro rodiny,
skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je
můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že akci sami
pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo
i široké okolí, máte možnost na ni právě
zde upozornit zveřejněním pozvánky
v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také
na facebookové stránce Region Šlapanicko, kterou v současnosti sleduje přes

300 uživatelů. Pokud chcete být o dění
v regionu průběžně informováni, stačí se
připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá,
jak sehnat práci poblíž svého bydliště.
I s tím si portál poradí. Poptávku místních
firem najdete v sekci s nabídkami práce.
Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor
máte zájem a do jaké vzdálenosti jste
za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají
možnost oslovit potenciální zaměstnance
prostřednictvím bezplatného inzerátu
a zároveň využít vysokou návštěvnost
portálu pro vlastní propagaci – díky
bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě
svého působení. Získat nové zákazníky
a připomenout se těm stávajícím navíc
můžete i zařazením své společnosti
do katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.slapanicko.info
a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.
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Základní škola Viničné Šumice –
1. stupeň
Krátké zprávy ze školy
Rádi bychom se s vámi podělili o naše aktivity a zážitky z podzimních dnů. Co všechno jsme stihli, než se uzavřely školy?
Uspořádali jsme tradiční podzimní sběr
papíru. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.
Čtvrťáci a páťáci jeli na výlet do Vyškova, kde se rozdělili na dvě party: starší
si vyzkoušeli svoji zručnost na dopravním
hřišti a ti mladší šli do muzea.
Dotkni se pravěku!
V expozici Pravěk Vyškovska se prostřednictvím autentických nálezů děti seznámily s nejstarším obdobím naší historie
a zjistily, zda dokáží štípat dříví pomocí
sekeromlatu, jestli oštěpem uloví potravu, zkusily si vyrobit mouku na zrnotěrce

  Učíme se v přírodě
12 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

nebo v žernovu, vyzkoušely si, jak by jim
slušel pravěký oděv. Na závěr si v tvořivé
dílně vyrobily pásek na hřebenovém stavu.
„Za gotikou“ do Brna
Žáci ze čtvrté a páté třídy putovali s brněnským dráčkem za gotickými stavbami
v Brně, navštívili Petrov, radnici, kostel sv.
Jakuba, Měnínskou bránu a seznámili se
brněnskými pověstmi.
 Kateřina Haičmanová
Učíme se v přírodě
Den, kdy proběhlo nahlášené přerušení
dodávky elektřiny, jsme prožili mimo školu. Využili jsme slunečních paprsků, které
tak rychle ubývaly, a vyrazili jsme bádat
do lesa, zkoumat flóru a faunu lesního
biotopu. Vytvořili jsme pracovní týmy
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 „Za gotikou“ do Brna
složené z žáků tří nejmladších ročníků.
Starší pomáhali mladším s plněním hravých přírodovědných úkolů, zkoumali jsme
stromy, stavěli obydlí pro skřítky, užívali
si krásného podzimního dne a hlavně fascinovaně pozorovali pod lupou kdejakou
přírodninu, která nám přišla pod ruku.
 Miriam Lerchová, Klára Konečná
Dostali jsme nabídku strávit školní
dopoledne „pracovně“ v obecním sadě
v lokalitě U Tří kohoutů. Užili si nejen
„sběrači“, ale postupně i celá škola.

My jdeme do sadu?!
Zazněla otázka a k tomu další klasické:
„A kam, kde to je, co tam budeme dělat?“
Že si přijdeme k hotovému, nás nenapadlo ani ve snu. Sad na konci obce, krásně
upravený s jabloněmi obtěžkanými bohatou úrodou a výhledem do krajiny.
Hned při vstupu do sadu stojí mohutný
ořešák, jehož plody mají výbornou chuť
a velikost, že se vám taktak vejdou do dlaně. Je zřejmé, že zasazení stromů přesahuje naši generaci. „Pokud je jablíčko zelené,
musíš počkat, až začne trochu žloutnout.
A když chceš utrhnout červené, musí úpl4/2020 | 13
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ně zářit“, zazněla mi vzpomínka, když jsem
jako malá chodila s dědečkem po zahradě,
která byla plná ovocných stromů. „Vezmi
jablíčko do dlaně, zvedni jej k nebi a stopka se ti sama od větvičky oddělí.“ Není nad
zkušenosti, které nám naši blízcí přenesou. Žebřík, bedýnky, trocha té češtiny
a matiky a bylo sklizeno. Odrůdy jablek
se nám nepodařilo přesně určit, ale my
doufáme, že sad budeme moci využívat
jako přírodní učebnu a prozkoumáme, co
se dá, hlavně na jaře.
Tucet beden plných skvostných jablek…a co teď s takovou sklizní?! Kde se vzal,
tu se vzal….a to doslova, přijel pan Šujan,

 Školní dopoledne v obecním sadu U Tří kohoutů
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který nám úrodu odvezl do moštárny.
Pár bedýnek putovalo do školy, kde jsme
tento skvostný plod proměnili ve vůni
pečených štrúdlů.
Velké poděkování panu starostovi, obecním zaměstnancům i panu Šujanovi.
 Hana Kleisová

Distanční výuka
Od 14. října se naše škola musela uzavřít
a výuka se přesunula na online. Zúročili
jsme zkušenosti z jarního období a pokra-

 Pečení štrúdlů

 Na dopravním hřišti

 Ochutnávka moštu

 Navštívil nás Mikuláš

čovali ve výuce distančně pomocí aplikace
MS Teams. Děkuji všem kolegyním, které
se tohoto nelehkého úkolu zhostily na výbornou. Poděkování patří i rodičům, bez
kterých by naše děti výuku na dálku zvládaly velmi obtížně. A poslední dík věnuji
našim šikovným žáčkům za to, jak pilně
na dálku studovali a jak se jim dařilo zapojovat v online hodinách. Do těchto hodin
se podařilo připojit všechny děti, a to
i díky dárcům volných notebooků a zajištěním datových karet. Někomu šla výuka
a plnění úkolů na dálku lépe, pro někoho
bylo toto období složitější. Ale zvládli

jsme to! Nyní už jsme zase zpět ve škole
a pokračujeme v práci. I když s některými
omezeními a bez tradičních setkání s rodiči a přáteli, nás teď čekají příjemné aktivity
spojené s adventním obdobím a těšením
na Vánoce.
Vážení a milí, dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřála
příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce pevné zdraví, veselou
mysl a mnoho krásných chvil s vašimi
blízkými.
 Olga Růžičková
4/2020 | 15
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Od září po začátek adventu v MŠ
 Jana Vlčková
Zítra bude v pořadí druhá adventní neděle,
kdy zapálíme druhou svíčku na adventních věncích. Dnes večer bychom měli
slavnostně rozsvítit vánoční strom před
obecním úřadem. Děti by byly natěšené,
paní učitelky lehce nervózní a všude okolo
příjemná předvánoční atmosféra. Bohužel,
letos bude advent a Vánoce trošku jiné,
ale pevně věřím, že příští Vánoce bude vše
tak, jak má.
Jak jsme se měli ve školce? Pro provoz
školky nebyla vládou nařízena zvláštní
opatření ve vzdělávání, takže jsme se
setkávali s dětmi ve třídách, při běžném
režimu. Samozřejmě jsou dodržována
opatření stran zvýšené hygieny a nošení
roušek. Děti jsou zdravé, do školky chodí
skoro v plném počtu.
Tematické celky realizujeme pouze
ve třídách nebo v přírodě v nejbližším
okolí školy. Chodíme na hřiště školy, kde
děti plní úkoly Sokolíka a rozvíjí základní
pohybové funkce.
Od října ve školce pracují dva kroužky
pod vedením paní učitelek. V tanečním
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a pohybovém kroužku děti rozvíjí smysl
pro rytmus, taneční pohyb. Ve výtvarném kroužku se učí zpracovávat různé
materiály, využívají různé techniky pro své
výtvarné vyjádření.
Bohužel, situace s covidem nám neumožňuje návštěvy divadel, ale návštěvu
Mikuláše s andělem jsme si nenechali ujít.
Návštěva z řad žáků 5. třídy nebyla letos
možná, tak jsme si museli poradit sami.
Děkujeme paní učitelce Janě Kulhánkové
a paní Divácké, díky nim děti o radost
z mikulášského nadělování nepřišly.
Čekají nás ještě tři adventní týdny,
než se rozzáří vánoční stromečky a zazní
koledy.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
přejeme vám krásné prožití vánočních
svátků, do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a mnoho pohody.
Zaměstnanci mateřské školy

ŠKOLA

 Návštěva Mikuláše a anděla ve školce. Čerti byli v karanténě...
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Základní škola Pozořice – 2. stupeň
Ohlédnutí za prvním čtvrtletím
školního roku 2020/2021
Výuka v prvním čtvrtletí školního roku
2020/2021 byla opět výrazně ovlivněna aktuální epidemiologickou situací v ČR. Na základě nařízení vlády byla od středy 12. 10.
zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.
Na tuto eventualitu jsme se s pedagogy
i žáky předběžně připravovali, proto jsme

 DětI před školou v Pozořicích
18 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

hladce přešli na distanční výuku. V ní jsme
využili naše zkušenosti z jara a její systém
obohatili o nové nástroje tak, aby byl jasný
a přehledný pro všechny zúčastněné.
Již zažité komunikační prostředky Edookit a Google Meet jsme doplnili zejména
u starších žáků službami Google Classroom. S tímto systémem se žáci učili pracovat
během září v hodinách informatiky, což
jim později umožnilo snadnější orientaci
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ve studijních materiálech a zadávaných
úkolech. V prostředí Google Meet nabízeli
vyučující žákům a rodičům konzultace
a na konci listopadu zde proběhly i netradiční on-line hovorové hodiny.
Často diskutovaným tématem se po jarním uzavření škol stala otázka výuky žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Těm jsme nabízeli možnost individuálních
konzultací s asistenty pedagoga a pomoc
během on-line hodin. Pro žáky, kteří nemají
k dispozici dostatečné technické vybavení,
se nám podařilo zajistit 36 notebooků k zapůjčení, popř. internet na 3 měsíce zdarma.
V době distanční výuky jsme dětem
nabízeli možnost stravování za dotovanou cenu. Obědy si žáci odnášeli domů
v jídlonosičích nebo je konzumovali přímo
v jídelně. I nadále lze objednávat obědy pro
cizí strávníky. Jejich cena je 71 Kč, za dovoz
až domů si zájemci připlatí 14 Kč a za jednorázový obal 9 Kč.
Od poloviny listopadu docházelo k postupnému návratu dětí do školy. Ve středu
18. 11. se dveře tříd a družin otevřely žákům 1. a 2. ročníku, v pondělí 30. 11. k nim
přibyli žáci 3. až 5. ročníku, 9. ročníku a rotačně žáci zbývajících ročníků II. stupně.
Výuka hudební výchovy a tělesné výchovy
byla v souladu s nařízením vlády omezena,
hodiny byly nahrazeny jinými naukovými
předměty nebo procházkami do okolí školy.
Pobyt venku jsme během vyučování využívali i v jiných předmětech, aby měli žáci
možnost nadýchat se čerstvého vzduchu
a na chvíli si odpočinout od povinných
roušek. Věříme, že i v těchto ztížených podmínkách mají žáci radost z návratu do školy

a setkání se svými spolužáky a vyučujícími.
Na podzim se měly konat oslavy 60. výročí otevření budovy základní školy. Z plánovaných akcí proběhly pouze Retrohrátky
v MŠ, ostatní jsme museli bohužel odložit.
Připravili jsme pro Vás ale almanach, který
si můžete zakoupit v kanceláři školy. Na 85
stranách naleznete více než 300 fotografií, řadu zajímavých informací z historie
i současnosti naší školy, vzpomínky učitelů
i absolventů nebo práce našich žáků. Budeme rádi, když se Vám bude líbit a třeba Vás
v myšlenkách vrátí zpět do doby, kdy jste
sami ZŠ Pozořice navštěvovali.
Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům
za pomoc v době distanční výuky a popřát
Vám všem mnoho zdraví do dalších dní.
 PhDr. Jan Dudek

Školní soutěže a olympiády
Na podzim se konají školní kola různých
předmětových soutěží a olympiád. Některé z nich se nám podařilo zorganizovat
i v netradiční distanční podobě a jsme
moc rádi, že byly provázeny hojnou účastí
žáků. O jaké soutěže šlo a jak si v nich naši
žáci vedli?
Nejprve proběhla Logická olympiáda, jedinečná soutěž pořádaná Mensou
ČR, která není založena na naučených
znalostech, ale na logickém uvažování
a kreativním přístupu. Účastníky mohou
být žáci všech věkových kategorií, počínaje dětmi MŠ a konče studenty středních
škol. Letošními vítězi školního kola se ve 3
kategoriích mezi mladšími žáky stali Nata4/2020 | 19
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niel Muselík (MŠ – modří), Cyril Petr (2. B)
a Antonio Krček (5. B). Kategorie B pro
6.–9. třídu se zúčastnilo celkem 72 žáků.
Mezi nimi zabodoval Kryštof Drápal (9. C),
následovaný Martinem Bartákem (7. A)
na druhém místě a Veronikou Filipovou
(9. A) na místě třetím.
Další soutěží byl Mladý chemik (Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR). V této
soutěži, ukazující chemii jako vědu hravou
a zábavnou, se nejlépe dařilo Jiřímu Sukovatému (9. B), Lilianě Zádrapové (9. C) a Gabriele Dostálové (9. A). Všichni tři postupují
do okresního kola na SPŠ chemickou Brno.
V listopadu se konalo také odložené
březnové kolo Matematického klokana.
Letošní, velmi specifický ročník, již zná své
vítěze. V kategorii Cvrček si nejlépe vedli
Mariana Šantavá (2. B), Nikol Jílková (2. B)
a Matěj Pícha (2. A), v kategorii Benjamín
Jiří Hájek (6. C), František Tomanec (6. B)

a Martin Barták (7. A), v kategorii Kadet
Liliana Krčková (8. C), Vojtěch Svačina (9. C)
a Liliana Zádrapová (9. C).
Své vědomosti a široký rozhled prokázali žáci také v oblasti humanitních věd.
21 zájemců z 8. a 9. ročníku se zapojilo
do školního kola Dějepisné olympiády,
která byla letos tematicky zaměřena
na období baroka. Se ziskem 54 bodů
z 60 zvítězila Liliana Krčková (8. C), která
postupuje do okresního kola. Na druhém
místě skončil Jiří Sukovatý (9. B) a třetí
příčka patřila Adéle Jonášové (9. C). O jejich
postupu do dalšího kola rozhodnou bodové
zisky žáků z ostatních škol.
Všem účastníkům děkujeme za zájem
a doufáme, že se při soutěžích pobavili
a rozšířili svoje obzory.
Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.
 Mgr. Hana Šebelová a Mgr. Anna Mlejnková

Komenského škola hrou
 Marek Pukl, učitel v MŠ Rousínov

V posledních letech můžeme často slyšet,
že vzdělávací systém se ocitá v krizi. Týká
se to nejen České republiky. Je to celosvětový problém. Společnost se přinejmenším v euroatlantském geopolitickém
prostoru vyvíjí čím dál rychleji (především
v oblasti technologií), a proto se mění
i požadavky na vzdělávání. Aby se jedinec
mohl v rychle se měnících podmínkách
stejně rychle orientovat a zaujmout
k nim adekvátní postoj, který mu přinese
úspěšné uplatnění, pravděpodobně mu už
20 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

nepostačí model, jak jej známe z dřívějších
dob – tedy dokončit základní vzdělání, vybrat si povolání, vyučit se v něm,
potom nastoupit do zaměstnání a získané
vědomosti uplatňovat v praxi, ve které se
zdokonalí do stavu mistrovství. V současném světě, kdy je člověk zahlcován
informacemi mnohdy protichůdné povahy,
jakoby přestalo dávat smysl učit se pouze
fakta. Mluví se o rozvíjení kritického myšlení, o učení učit se, o podněcování touhy
po vzdělávání...
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V antickém Řecku byl slovem paidagógos (paidós = dítě, ágein = vést, doprovázet) označován otrok, který doprovázel dítě
svého pána na cvičení a do školy, ve které
tehdy vyučovali filozofové předpokladům
pro kvalitní, zdravý a šťastný život. Pominu-li společenský význam pedagogů měnící se
v historické linii, líbí se mi přenesení původní úlohy paidagógos do současné metafory:
„vést dítě ke vzdělání“. A tuto metaforu převést doslovně do praxe. Vést dítě ke vzdělání. Tedy ne z pozice umělé (a mnohdy
domnělé) autority předávat dítěti hotové
informace vydávající je za konstantu,
ale rozvíjet u něj samostatné a kritické
(ve smyslu pochybovačné) myšlení, díky
němuž si pak bude samo v praxi ověřovat,
co je pro něj funkční a co ne. Poskytneme-li dítěti, coby jeho průvodci v procesu
vzdělávání, jako přidanou hodnotu také
prostor pro utváření, pěstování a udržování
kvalitních vztahů s ostatními kolem sebe, je
naděje, že z takového dítěte vyroste osobnost s předpoklady pro prožití šťastného
a kvalitního života nezávisle na tom, jak
bude posuzována jeho „úspěšnost“. Taková
osobnost je pro společnost velkým, leč
často podceňovaným, přínosem.
Možná někoho napadne, proč učitel mateřské školy cítí potřebu zamýšlet se nad
smyslem vzdělávání a nad jeho probíhající
krizí. Pro některé může být i překvapením,
že mateřská škola je také vzdělávací institucí. Nikoho nesoudím a učím se chápat
různé zkreslené představy o naší práci.
V mateřské škole uplatňujeme asi
více než na dalších stupních vzdělávání
Komenského (od jehož úmrtí uplynulo
letos 350 let) „školu hrou“. Je tedy zde

možná více prostoru pro uplatnění i výše
popsaného „vedení ke vzdělání“, nebo ještě
přesněji, „ke vzdělávání se“. Snad to máme
i snazší v tom, že děti v předškolním věku
se učí ještě rády. Jejich touhu po poznávání
zatím nikdo nestačil uhasit. A srdce mají
čisté jak první sníh a nesou vám ho na své
dlani. O to větší však cítíme odpovědnost,
jak s dětskou duší svěřenou nám do péče
zacházet. Dosažené vzdělání coby teoretický základ, vlastní zkušenosti a zkušenosti
druhých nám v tom pomáhají.
Hrajeme si s dětmi. A při hře rozvíjíme
jejich poznání sebe sama a dáváme jim prostor pro to být sám sebou. Hrajeme si s dětmi a při hře rozvíjíme jejich vnímání ostatních a spolupráci s nimi. Hrajeme si s dětmi
a při hře rozvíjíme jejich komunikační
schopnost i dovednost. Hrajeme si s dětmi
a při hře je učíme respektovat pravidla.
Hrajeme si s dětmi a při hře je učíme samostatně myslet. Hrou se děti učí pohybové
dovednosti. Hrou se děti učí procesům,
které jsou pro jejich život funkční a které
ne. Při hře je dětská pozornost koncentrována takovou měrou, které nedosahuje ani
zkušený jogín, sportovec nebo manažer. Při
hře je dítě šťastné. Hra je spontánní činnost
a zároveň může být metodou, jak vést dítě
ke vzdělávání se, aby neztratilo při tom
svou radost a osobní sílu.
Přeji nám všem, abychom spolu v této
republice, na tomto světadíle a na celé
planetě uměli být šťastní jako ty děti,
když si hrají. A jelikož je každá krize zároveň příležitostí, ptejme se sami sebe, jak
kvalitně chceme nadále prožívat společné dny a jakým způsobem to provedeme.
Mnoho radosti!
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Ještě, že máme ty rodiny…

 P. Pavel Lacina, farář

To, jakým pokladem je rodina, vyniklo
v letošním roce zřejmě ještě víc než kdykoliv jindy. Lidé se po dlouhý čas nemohli
veřejně shromažďovat, naopak rodina
o to víc ano. Mnozí členové domácnosti
spolu museli natěsno přebývat možná
o mnoho déle než jindy předtím. Věřím,
že to všechno jsou pro-rodinné výzvy
také do nejbližší budoucnosti. Naše farní
společenství by rádo nabídlo všem – bez
rozdílu vyznání – v příštím roce určité impulsy, které by mohly podpořit partnerské
a manželské vztahy. Chceme uspořádat
několik přednášek s pozvanými hosty-manžely, kteří se tomuto tématu věnují
a konají přednášky na různých místech.
Vše bude zavčas zveřejněné – místo konání i témata. Věřím, že cokoliv uděláme
společně i jednotlivě pro posílení manželského a rodinného života v naší společnosti, je to ta nejlepší investice času i úsilí
do budoucna!
Dovolím si zde prezentovat úryvek
z dopisu Josefa Nuzíka, pomocného olomouckého biskupa, který před nedávnem
napsal právě rodinám: „Všem (rodinám) …
zasáhla do všedního běhu života pandemie koronaviru a ocitají se v situacích, které až dosud nemuseli řešit. Z hloubi mysli
řady rodičů se vynořují neodbytné otázky:
Kdy to asi skončí? Vrátí se vše k normálu,
nebo to bude úplně jiné? Nepodepíše se to
negativně na vzdělání našich dětí? Budeme moci i nadále pokračovat v zaměstnání
nebo podnikání? A co příjmy, utáhneme
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chod naší domácnosti? Možná jste si
je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často
a v takové míře. Vypořádávat se s nimi
není snadné a vyžaduje to od vás značnou
dávku sebeovládání, zejména když se
snažíte nedávat najevo obavy z dalšího
vývoje před svými dětmi. Sami nejlépe
víte, jak je pro vás rodiče obtížné nene-

 Výmalba kostela 2. etapa
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chat se ovládnout strachem a nepoddat
se skeptickým úvahám, neboť ruku v ruce
s tím se z domova vytrácí pohoda, chuť
do života a hlavně naděje, že i toto období
jednou skončí a že má nějaký (třeba zatím
skrytý) smysl. Také v tomto nezvyklém
čase musí doma všechno fungovat,
přestože přibylo práce a starostí s dětmi,
které se kvůli zavřeným školám učí samy,
což ty malé moc neumí a ty větší by zase
raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je to
fuška, je to dřina,“ slýchám někdy od rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši námahu
a úsilí moc poděkovat a ubezpečit vás, že
si této vaší „domácí“ práce nesmírně váží

i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech
tuto vaši snahu a s ní spojené oběti docení
i vaše děti a také, že vy sami budete tuto
dobu vnímat jako tu, která vám mnohé
dala, i když nebyla jednoduchá. Jde o paradoxy života, které potvrzuje řada příkladů
z minulosti.“
I já se připojuji k tomuto vyjádření
úcty všem rodičům, kteří denně obětavě
bojují za dobro rodiny své i těch v okolí,
a vyprošuji v modlitbě hodně vytrvalosti,
síly a Božího požehnání! A to jak během
vánočních svátků, tak i v novém roce
2021, který chceme v naší farnosti slavit
jako Rok manželství a rodiny.

Události ve farnosti – prožili jsme
Udílení biřmování
Poslední společná slavnost, kterou jsme
mohli prožít před zavřením kostela, bylo
biřmování 37 biřmovanců. Slavnost se
konala v sobotu 3. října a přijel za námi
pomocný biskup brněnský Mons. Pavel
Konzbul. Byla to jako vždy významná
událost, při které jsme ještě mohli navíc
i naposledy společně zazpívat ke chvále
Boží a k naší radosti i povzbuzení.
„Póť do Slópa“
„Do Slópa“ (vysv. pozn.: Vyjádřeno
brněnským nářečím „Pouť do Sloupu“,
z čehož nám - zřejmě proto - v našem kraji
zůstalo ono nejvíce zaužívané označení
„pouť do Sloupa“) jsme letos putovali opět
společně, ale přesto také značně individu-

álně. Neorganizovali jsme žádné společné
potkávací srazy na tradičních místech,
ale šli jsme cíleně „roztroušeně“. Také
v samotném Sloupu proběhly modlitby
v tichosti, žádná společná bohoslužba se
nekonala. Mnohé pěší poutníky zastihla
po cestě pořádná bouřka s lijákem, takže
došli na místo značně mokří a prokřehlí.
Ale přesto – jak bylo vidět – mnozí došli
s úsměvem na tváři s pocitem prožití
pořádného dobrodružství. Vždyť oběti
a nepohodlí k pouti patří!
Výmalba interiéru kostela (2. etapa)
Hned po biřmování, v týdnu od 5. října, se
v našem kostele uklidila výzdoba (sochy,
obrazy, lustry) a začalo se stavět lešení
ve střední části lodi. To trvalo přibližně
4/2020 | 23

FARNOST

týden. Pak hned nastoupili malíři a už
se kostel začal proměňovat do postupující krásy svého obnoveného vnitřního
prostoru. Kostel jsme kvůli tomu museli
zcela uzavřít, protože se stal staveništěm.
Nicméně toto období zrovna vyšlo tak,
že jsme se jako farní společenství stejně
nemohli kvůli proti-covidovým opatřením
hromadně scházet. Nyní - koncem listopadu - je již střední etapa výmalby hotová,
lešení již stojí vzadu kolem kůru a začíná
se s výmalbou tam. Tato etapa by měla být
hotová v půli prosince. Těšíme se na novou kostelní jedinečnou vánoční výzdobu
a doufáme, že ji bude moci během Vánoc
spatřit každý, kdo o to bude stát.

 Udílení biřmování
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Veliké poděkování všem obcím:
Hostěnice, Kovalovice, Pozořice,
Sivice, Viničné Šumice
Chtěli bychom jako farnost moc poděkovat všem obcím, které do naší farnosti
patří, a to za opětnou významnou finanční
pomoc při opravách našeho kostela v letošním roce! Dlužno říct, že nejinak tomu
bylo už i v několika letech předchozích…
Také děkujeme za příslib finanční podpory v roce nadcházejícím! Jsme moc rádi
nejenom za tuto velkorysost, ale zároveň
i za to, že se pozořický kostel díky tomu
stává stále více viditelným symbolem
jednoty celého Po-Šu-Kova. Díky všem
za spolupráci, za podporu zdejší kultury,
společenského života a vůbec všeho, co
přispívá k celkovému duchovnímu i materiálnímu rozvoji našeho regionu!
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Vánoce 2020 v pozořické farnosti
čtvrtek 24. 12.
Štědrý den

Pozořický kostel otevřený od 10.30 do 18.30 hod.
20.30

večerní mše svatá v Holubicích (pouze pro Holubice)

22.00

noční mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON-LINE)

Pozořický kostel otevřený od 10.30 do 18.30 hod.
pátek 25. 12.
Narození Páně

7.30

jitřní mše svatá v Holubicích (pouze pro Holubice)

9.15

slavn. vánoční mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON-LINE)

10.30–12.00

možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)

16.30–17.30

možnost přijetí sv. smíření

17.00–18.30

možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)

Pozořický kostel otevřený od 10.30 do 18.30 hod.
9.15
sobota 26. 12.
sv. Štěpána

mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON-LINE)

10.30–11.30

HOLUBICE: možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)

10.30–12.00

možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)

16.30–17.30

možnost přijetí sv. smíření

17.00–18.30

možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)

Pozořický kostel otevřený od 10.30 do 18.30 hod.
9.15
neděle 27. 12.
Sv. Rodiny

mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON-LINE)
obnova manžel. slibů s žehn. vína s logem Roku manželů

10.30–11.30

HOLUBICE: možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)

10.30–12.00

možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)

15.30–16.30

pobožnost za rodiny u Boží muky v Sivicích

16.30–17.30

možnost přijetí sv. smíření

17.00–18.30

možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)

pondělí 28. 12.
sv. Mláďátek

8.00

mše svatá za nenarozené děti

úterý 29. 12.

18.00

modlitba u jeslí

středa 30. 12.

18.00

modlitba u jeslí

čtvrtek 31. 12.
sv. Silvestra

16.00

mše sv. v Holubicích (pouze pro Holubice)

18.00

děkovná mše sv. (neveřejná) (ON-LINE)

pátek 1. 1.
Nový rok

9.15
10.45
10.30–12.00
16.30–17.30
17.00–18.30

mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON-LINE)
sl. Matky Boží mše svatá v Holubicích (pouze pro Holubice)
možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)
možnost přijetí sv. smíření
možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)

Vzhledem k bezpečnostním opatřením budou vánoční mše svaté neveřejné, ale zároveň přenášené
on-line přes internet. Odkaz na přenos bohoslužeb najdete www.farnostpozorice.cz, kde také
budou případně uvedeny aktuální změny. Pozořický kostel bude během Vánoc otevřený veřejnosti
k možnostem návštěvy, ztišení, modlitby či zastavení u Betléma!
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Plánujeme v příštím roce
Setkání pro manžele
O zkušenosti z manželského poradenství a mediace se s vámi podělí manželé
Ivana a Jan Zajíčkovi z Centra pro rodinu a sociální péči z.s. Ostrava.
Kdy: 17. 1. 2021 v 16.30 hodin
Místo: Dělnický dům Pozořice Jezera
Téma: Překážky trvalého vztahu
Čtyři kroky k proměně vztahu.
Co jsou překážky, z čeho vznikají, jak
obnovit vztah, aby byl funkční a partneři se spolu cítili dobře.
Každý z nás touží po kvalitním
vztahu. Očekává přijetí, pochopení,
sdílení radosti i bolesti. Život však nepřináší jen pěkné chvíle. Na mnohé se
dá připravit, mnohému předejít. Láska
není jen cit, je to rozhodnutí jeden pro
druhého a komunikace umění, kterému
je třeba se stále učit.
Závěrem diskuze možnost zodpovězení otázek položených veřejně
i soukromě.

Výmalba interiéru kostela (3. etapa)
Na jaře 2021 plánujeme dokončit opravy
interiéru kostela. V zadní části uděláme
kompletní sanační omítky i opravy soklů.
Komplexní opravy dokončíme výmalbou
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zadní části, schodiště do věže a sakristie.
Děkujeme už předem obcím i jednotlivcům
za finanční podporu tohoto celého díla!
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Tříkrálová sbírka
Díky vašim příspěvkům jsme mohli
uskutečnit některé z projektů a u jiných
jsme se posunuli kupředu. Výtěžek sbírky
pomohl částečně financovat plánovaný
nový výtah v budově Domu léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa, částečně financovat zamýšlenou rekonstrukci některých
vícelůžkových pokojů, ze kterých budou
v budoucnu pokoje jednolůžkové, a dofinancovat provoz obou oddělení hospice.
I letos se již připravujeme na tradiční
Tříkrálovou sbírku. Zásadní informací
je, že i v situaci, která pro nikoho z nás

není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka
2021 bude konat. Prozatím je snaha
soustředit pozornost na to, aby mohla
sbírka proběhnout tradičním způsobem,
byť za přísnějších hygienických podmínek. Ve hře je však i varianta její on-line
podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji
situace ohledně nemoci Covid-19 v Česku. Prosíme vás o podporu, která je pro
nás zvláště v této době tolik důležitá.
I díky vám a vašim příspěvkům můžeme
dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak
charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme
využít například na:
 rekonstrukci pokojů v lůžkovém hospici,
 pořízení dvou automobilů pro terénní
pečovatelskou službu,
 koupi zdravotních pomůcek do Chráněného bydlení sv. Luisy.

Trikralova
sbirka

Koledující Tři králové
vám přinášejí radost a Boží požehnání.
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika,
pomůžete tak lidem v nouzi!

Tříkrálový koncert v neděli 10. ledna od 18 hodin na ČT1
DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Finanční dar lze také zaslat na účet: 66008822/0800 variabilní symbol 777
www.trikralovasbirka.cz

HLAVNÍ PARTNER

@trikralovasbirka

PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

trikralova_sbirka

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

V tuto chvíli vás můžeme odkázat
na webové stránky rajhrad.charita.cz,
kde najdete aktuální informace ohledně
konečné podoby sbírky a možnostech
poskytnutí finančního daru.
Ve Viničných Šumicích se Tříkrálová
sbírka uskuteční v sobotu 9. ledna 2021.
V případě změny epidemiologické situace vás budeme informovat o konečné
podobě Tříkrálové sbírky. Sledujte
proto, prosím, aktuální zprávy obce –
hlášení rozhlasu a internetové stránky
obce a farnosti Pozořice. Děkujeme!
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Adventní oknohrátky 2020
 Magda Svačinová a Alena Cabalová

Tak jako každým rokem, tak i letos nás
celým prosincem provází rozsvěcování
adventních oken a jejich následné hledání.
Jsme velice rádi, že se společně zapojujete do této nádherné tradice a vzájemně
můžeme propojit naše rodiny v tomto
netradičním předvánočním čase. Tato
tradice se těší velké oblibě nejen v našich rodinách, tak i v okolních vesnicích.

Mapu si můžete
otevřít i v mobilu
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Inspiraci si od nás převzali i v sousední
obci – v Pozořicích!
Kdo ještě všechna čísla nenašel, může
ve Viničných Šumicích hledat až do 6. ledna 2021 nebo se může podívat na mapu
adventních čísel.
Okénka podrobně najde na facebooku
Život v Šumicích.
Krásné hledání

KULTURA

Pozvánka na jezerský slaměný Betlém
 Petr Filip a Martina Jančová, autoři slámového Betléma
Jezerský slámový betlém opět stojí. Letos
se jeho příběh a expozice vyvíjely v podstatě celý rok. Když jsme v loni řešili,
co bude nového za rok, tak zaznělo, že
bychom se měli přihlásit k Brnu. A jelikož
je Martina Jančová (šéfka onoho projektu)
rodačkou z Brna, respektoval jsem její přání a souhlasil s návrhem vytvořit Brněnského draka, který by visel ve větvích lípy.
A když Brněnský drak, tak taky Brněnské
kolo. Teď jen jak to zrealizovat.
U draka nám trošku ujely ruce. Délka
5 m, váha přes 100 kg. Riziko zlomení větví
je obrovské.
Takže Drakovi se v Brně nelíbí, tudíž se
jde podívat k nám pěšky.
Kolář George Bircke (dle pověsti o Brněnském kole) alias jezerský Florián Šroft,
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respektive jeho švagr Josef Skládaný (Jezera č.p. 6 alias po sloučení s obcí Pozořice
506, t.č. obydlené mojí osobou), který je
na kole podepsaný, svoje kolo, které povalí
k Brnu, teprve tvoří.
Jezera vznikla na panské mýtině. Kdysi
tu byl všude les, který tak nějak mizí. Tak
i proto drobná expozice lesa.
No a původní postavy betléma opravované intenzivně od srpna během víkendů.
Velké díky patří za pomoc rodině Ondračkové (Jana) a Poláčkové (Jana) ze Sivic.
Též díky i mým holkám.
Jak se expozice povedla, posuďte sami.
Pokud se Vám bude líbit, dejte nám to vědět třeba tím, že přispějete drobnou mincí,
aby mohla být i příští rok.

KULTURA

Obecní
knihovna

„To, že kniha je nejlepším přítelem člověka,
je pravda. Každý má přece právo prožívat
nějaký příběh mimo realitu.“

 Zdena Puklová

Jeho knihy, divadelní produkce, moderování programů, cestopisy – to vše diváky
a posluchače těší a budí v nich dobrou náladu, pocit pohody a lidské sounáležitosti.
Byl hercem, spisovatelem, dramatikem.
Na jeho pořady jsme čekávali i v době totality, překonával překážky svým vlastním
humorem, dával posluchačům důvěru
ve vlastní síly a možnosti.
Narodil se v Plzni 10. listopadu 1918,
k divadlu se dostal na plzeňské reálce, kde
se spolužáky založil Studentský avantgardní kolektiv. V roce 1941 přijal angažmá
v pražském divadle Větrník, hrál v Divadle
satiry, šest let v Národním divadle. Od roku
1955 byl partnerem Jana Wericha v divadle
ABC, kde hrál 6 let. Po Werichově odchodu
v roce 1961 vytvořil hereckou dvojici s Milošem Kopeckým. Už v roce 1962 se stal
členem Hudebního divadla v Karlíně a záhy
potom i v divadle Semafor.
Jeho pořady měly vždy vkus a přiváděly
na scénu něco nového. Tak např. v „Hovorech přes rampu“ to byla vždy živá diskuse
s diváky v hledišti.
V roce 1967 se účastnil avantgardního
projektu Kinoautomat na světové výstavě
v Montrealu. Působil v roli průvodce
filmového představení, které se v určitých dramatických momentech větvilo.

zdroj: Česká televize

Miroslav Horníček – jméno
budící úsměv a dobrou náladu

Samo publikum rozhodovalo, jak bude
děj pokračovat. Zajímavostí je, že on sám
neuměl vůbec anglicky. Text měl foneticky odposlouchaný a naučený. Tehdejší
novinka vzbudila značný ohlas a po celou
dobu výstavy byla představení beznadějně
vyprodána. Z tohoto pobytu vytěžil knihu
fejetonů Javorové listy, uveřejňovaných
původně v Literárních novinách.
Byl moderátorem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Stejně
populární bylo i jeho účinkování ve filmu
„Kam čert nemůže“, „Táto, sežeň štěně“,
nebo v pohádce „Byl jednou jeden král“.
Při práci na seriálu „Byli jednou dva písaři“,
kde hrál spolu s Jiřím Sovákem, se sešla
elita našich scénáristů a kameramanů.
Nesmírně populární byl jeho pořad
s Vladimírem Svitáčkem „Hovory H“.
Byly to rozhovory s význačnými lidmi,
jako byli Jan Werich, Jan Pivec, Jiří Sovák,
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Július Satinský a Milan Lasica – humor byl
neodolatelný. Bylo natočeno 28 dílů, rozhovory vyšly i knižně. V roce 1990 vyšlo
pokračování „Hovory H po dvaceti letech“.
Jeho reportáže a fejetony patří k oblíbené
literatuře i dnes.
Byl autorem divadelních her a stál
u zrodu mnoha kulturních pořadů. Spolupracoval s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem
(které dokonce seznámil). Dalšími partnery mu byli Miloš Kopecký, Pavel Dostál,

Pavel Bobek, folková skupina Český skiffle
Jiřího Traxlera atd.
Přežil tragickou smrt jediného syna,
sám zemřel 15. února 2003 v Liberci a je
pochován v Kytlicích.
Tituly jeho knih „Dobře utajené housle“,
„Jablko je vinno“, „Jak hledat slunce“,
„Pohlednice z Benátek“, „Saze na hrušce“, „V Hovorech H z paláce K“ najdete
i v naší knihovně.

Jiří Hanzelka
a nerozlučně s ním druhé jméno – Miroslav Zikmund. Ideály mládeže padesátých
let, kdy se jim podařilo uskutečnit cesty
do světa, které do té doby byly pro všechny pouze snem.
Kamarádi od dob studií – dva cílevědomí kluci, kteří pochopili, že na způsob
cestování, kterému se chtějí věnovat,
potřebují řádnou přípravu. Nejen fyzickou,
ale především potřebovali odborné znalosti
zeměpisné, znalost řečí, umění plánovat a vyhledávat vhodné cíle na mapách
i v literatuře, ne na posledním místě bylo
získávání známostí a konexí, bez kterých se
výzkumné výpravy prostě nedaly uskutečnit. Byli první, kterým se podařilo přijít
s konkrétními plány, natolik dobře připravenými, že se jim podařilo získat podporu
sociální a hlavně politickou. Výjezd z republiky na několik let někam na druhý konec
světa, to bylo něco neslýchaného.
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 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
Přesto v letech 1947–1950 stříbrná
Tatra T 87 z Kopřivnice vyjela na dlouhou
cestu – do Afriky a Jižní Ameriky. Na druhou cestu v letech 1959–1964 už mohli
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použít dva vozy Tatra 805 a přiblížila se
jim Asie a Oceánie. Výlohy na cestování
hradili psaním knih, zveřejňováním deníkových zápisků, fotografováním a nakonec
i filmováním.
Od jejich dob se svět a země, kterými
projeli, značně změnily, ale zaznamenaný
materiál neztratil nic ze své faktografie,
ani ze své čtivosti.
Pro Jiřího Hanzelku se mnohé změnilo,
když se dostal na index, protože se angažoval politicky. Došlo až na zákaz publikování v roce 1969, po dlouhou dobu nesměl

ani dostat oficiální zaměstnání, tím spíše,
že v roce 1977 podepsal Chartu 77. První
zaměstnání dostal až v roce 1983, kdy
začal pracovat jako sadař. Nakonec se
odstěhoval do vesnice Sedlo u Jindřichova
Hradce. V posledních letech ho trápila
vleklá nemoc, jeho věrný druh Miroslav
Zikmund ho přežil o mnoho let.
Jiří Hanzelka se narodil 24. prosince
1920 a zemřel 15. února 2003. Je pohřben
na hřbitově u kostela sv. Jiljí v Domaníně
v sousedství třeboňského parku u Schwarzenberské hrobky.

A na závěr malý kvíz z domova a z Evropy
1. Ve kterém roce bylo slavnostně otevřeno Národní divadlo?

6. Který z evropských veletoků je delší –
Rýn, nebo Volha?

2. Která česká operní zpěvačka byla první Libuší ve stejnojmenné opeře?

7. Jak se jmenuje pohoří tvořící přírodní
hranici mezi Evropou a Asií?

3. Čí pomník stojí na Staroměstském
náměstí?

8. V
 e kterém evropském městě najdete
chrám Vasila Blaženého?

4. Který jihočeský velmož – poslední svého rodu – ovládal oblast Jižních Čech?

9. Jak se jmenuje nejvyšší hora Alp?

5. Jak nazýváme období před vánočními
svátky?

10. Kde leží Pyreneje?

Správné odpovědi: 1. 18. 11. 1883 | 2. Ema Destinová | 3. Jana Husa | 4. Petr Vok | 5. Advent | 6. Volha | 7. Ural |
8. v Moskvě | 9. Mont Blanc | 10. mezi Francií a Španělskem

Knihovna je tady pro Vás, přijďte se
podívat a vypůjčit si ze široké nabídky
knih i časopisů.

Příjemné a klidné prožití svátečních
dnů a co nejvíce štěstí a spokojenosti
v Novém roce přeje všem čtenářům
vaše knihovnice.
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Mládežnický fotbal 2020
 Za trenéry mládeže Jan Kohout, korekce Jan Kohout ml.
Na konci roku 2019 po sporech s výborem rezignoval z postu trenéra přípravek
Mojmír Ryška. Tímto bych chtěl Mojmírovi
poděkovat za čas, který věnoval mládeži,
a připomenout, že před cca 8–9 lety nastartoval mládežnický fotbal ve Viničných
Šumicích a bez jeho snahy a ochoty by zde
mládežnický fotbal nebyl.
Po aktivitě Daniely Doležalové se 7. 1.
2020 konala schůzka nových trenérů, kde
došlo k rozdělení trenérů u mládežnických
týmů následovně:
 Mladší žáci (ročník 2007, 2008):
Jiří Stejskal, Jiří Palzer, Aleš Kotlán
 Starší přípravka (ročník 2009, 2010):
Jiří Palzer
 Mladší přípravka (ročník 2011, 2012):
Jan Kohout, Karim Ifrah
 Mini přípravka (ročník 2013 a mladší):
Stanislav Píšek, Daniela Doležalová
V lednu proběhla úprava povrchu v Sokolovně. Mladší a starší přípravka trénovala
venku na tréninkovém hřišti pod světly,
mladší žáci v Kovalovicích. Od února se již
trénovalo v Sokolovně.
Mladší přípravka se v zimní přípravě
účastnila v Brně na Lesné Zimní halové
ligy (ZHL). ZHL se hraje turnajovým systémem skupin dle výkonosti, kdy ve skupině
hraje každý s každým a v turnaji nejlepší
postupuje a nejhorší sestupuje. Zápasy
se hrají 4+1 na 12 minut. V roce 2020 bylo
naplánováno 5 turnajů z 8 (3 turnaje již
proběhly v roce 2019), přičemž na turnaj
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8. 2. (5. turnaj) z důvodu nemocí a absencí
naše mužstvo nejelo. Turnaje se odehrály
za výrazné podpory hráčů z mini přípravky. Viničné Šumice hrály ve skupině
C a s jednou výhrou skončily poslední.
Ukázalo se, že proti týmům, kde je větší
základna a ročníková vyváženost, se nám
hůře prosazuje. Poslední kolo Zimní ligy
bylo z důvodu vládních nařízení COVID-19
přesunuto.
12. 3. 2020 se uzavřely vnitřní sportoviště a 15. 3. 2020 se na doporučení starosty
a následně vládnímu nařízení uzavřely
i venkovní sportoviště z důvodu šíření nemoci COVID-19. Tréninky byly přerušeny.
7. 4. 2020 Výkonný výbor FAČR zrušil
jarní část soutěží a nechal v platnosti
výsledky k 8. 4. 2020. V našem případě se
jednalo o výsledky po podzimu 2019.
Mladší přípravka skončila na 7. místě se
ziskem 6 bodů (2 výhry, 6 proher) a skóre
24:77.
Starší přípravka skončila na 9. místě se
ziskem 3 bodů (1 výhra, 8 proher) a skóre
30:56.
Mladší žáci skončili na 8. místě se ziskem 11 bodů (3 výhry, 2 remízy, 6 proher)
a skóre 20:28.
Na konci dubna došlo k uvolnění zákazů
a byla otevřena venkovní hřiště a 5. 5. 2020
proběhl první trénink po vládních zákazech
s omezením počtu na max. 10 lidí. Od 11. 5.
2020 bylo omezení upraveno na max. 100
lidí, což v našich podmínkách znamenalo
bez omezení. Tréninky probíhaly dle kate-
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gorií pro další sezónu, tedy mladší přípravka ročníky 2013 a 2012, starší přípravka roč.
2011 a 2010 a mladší žáci roč. 2009 a 2008.
V květnu ukončili u mladších žáků
činnost trenéři Jiří Stejskal a Aleš Kotlán.
Tímto jim děkuji za práci, kterou s mládeží
odvedli, a za čas, který tomu věnovali.
Mládežnické týmy se zúčastnily turnajů
v Jedovnici (mladší žáci), v Rousínově
(starší přípravka) a odehrály následující
přátelská utkání:
15. 5. 2020
V Pozořicích zrušeno z důvodu nepříznivého počasí
20. 5. 2020
Mladší žáci: TJ Sokol Viničné Šumice –
SK Pozořice [7:2]
Starší přípravka: TJ Sokol Viničné Šumice
– SK Pozořice [12:2]
Mladší přípravka: TJ Sokol Viničné Šumice
– SK Pozořice [3:3]
5. 6. 2020
Mladší žáci: SK Pozořice –
TJ Sokol Viničné Šumice [1:6]
Starší přípravka: SK Pozořice –
TJ Sokol Viničné Šumice [7:11]

Mladší přípravka: SK Pozořice –
TJ Sokol Viničné Šumice [14:9]
11. 6. 2020
Starší přípravka: Mokrá-Horákov –
TJ Sokol Viničné Šumice [3:6]
18. 6. 2020
Mokrá-Horákov zrušeno z důvodu nepříznivého počasí
21. 6. 2020
dohrávka Zimní halové ligy – měla se
dohrávat venku a z důvodu nepříznivého
počasí zrušeno bez náhrady
23. 6. 2020
Starší přípravka: TJ Sokol Viničné Šumice
– Mokrá-Horákov [9:1]
Mladší přípravka: TJ Sokol Viničné Šumice
– Mokrá-Horákov [9:2]
24. 6. 2020
Ukončili jsme „sezónu“ na pravidelné
Ukončené na hřišti Pod lesem.
Pro nový ročník 2020/21 přihlásil klub
týmy mladší přípravky a starší přípravky. U mladší přípravky jsou trenéři Jan
Kohout a Karim Ifrah a starší přípravku
trénuje Jiří Palzer.

 Mladší přípravka po utkání s Mokrou
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Mladší žáci utvořili společný tým s SK
Pozořice a hrají pod hlavičkou SK Pozořice
/ TJ Sokol Viničné Šumice. Ke sloučení
mužstev došlo z důvodu kapacitních,
FAČR zvedl počet hráčů na 8+1, což ani
jeden klub nebyl schopen poskládat s určitou rezervou pro případné absence.
Hráči věkové kategorie starší žáci hrají
v klubech SK Podolí a SK Rousínov a dorostenci hrají v SK Pozořice.
V letních měsících jsme pro hráče
uspořádali běžecké tréninky pod vedením
Miroslava Zahradníka, tímto mu patří
velké poděkování.
Běhalo se ve skupinkách podle výkonosti s doprovodem dospělého. Účast
byla nižší, než jsme předpokládali, ale
u dětí, které se pravidelně účastnily, bylo
vidět velké zlepšení. Ti nejlepší na konci běžeckých tréninků běhali až 8 km.
(Připomínám, že se jednalo o děti ve věku
7–11 let). Běžecké tréninky jsou ideální
na zlepšování fyzičky a výdrže.
Podzimní sezónu přípravky zahájily
v polovině srpna a první utkání odehrály
poslední prázdninový víkend. Jak je ten
rok “takový divný“, tak ani podzimní sezóna se nedokončila.
Vládními nařízeními se od 7. 10. omezila přítomnost diváků na hřišti (včetně
rodičů, kteří nevykonávají nějakou klubovou činnost), od 12. 10. 2020 se přerušily
fotbalové soutěže, ale mohlo se trénovat
venku bez použití šaten, od 13. 10. 2020
tréninky maximálně po skupinkách 6 osob
a od 21. 10. 2020 úplný zákaz organizovaných sportovních aktivit. 27. 10. VV FAČR
schválil přerušení soutěží do 31. 12. 2020.
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Od 23. 11. 2020 je povoleno trénovat venku ve skupinách max. 6 osob bez použití
vnitřních prostor / šaten. Tento stav je
ke dni 30. 11. 2020.
Ve zkrácené podzimní sezóně si stojí
mužstva následovně:
Mladší přípravka je v tabulce na 5. místě se ziskem 15 bodů (5 výher, 3 prohry)
a skóre 69:54.
Pro podzimní utkání se ustálila následující sestava: Doležal David – Drápal
Šebestián, Hradský Eduard, Hřebíček Vavřinec, Ifrah Adam, Kaláb Daniel, Kohout
Václav, Kulhánek Max, Vrážel Marek.
Starší přípravka je v tabulce na 7. místě
se ziskem 9 bodů (3 výhry, 4 porážky)
a skóre 36:46.
V podzimních utkáních nastoupili: Brtníková Nela, Drápal Prokop, Horbjanskyj
Vladimír, Maršálek Štěpán, Maštalíř Jakub,
Palzer Josef, Růžičková Natálie, Svoboda
Robin, Šidlík Pavel, Trnka Jakub, Urbánek
Jan, Vrážel Radek a Vrážel Marek.
Závěrem chci poděkovat všem, kdo věnovali svůj volný čas práci s mládeží bez nároku na honorář. Zejména všem trenérům
za výchovu fotbalové mládeže.
Lence Pavláskové za zajištění teplákových souprav pro přípravky.
Děkuji též rodičům dětí/hráčů, kteří
je podporují ve fotbale a zajišťují jejich
dopravu k utkáním.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší, zdraví a pohodu v novém roce 2021. Ať je lepší než
ten letošní.
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Zprávy od hasičů z Viničných Šumic
 Václav Kovář, velitel jednotky SDH Viničné Šumice a Aleš Jílek, starosta SDH Viničné Šumice
Milé čtenářky a milí čtenáři, naváži dnes
na předchozí článek od hasičů v zářijovém čísle zpravodaje. Obavy se naplnily
a od uzávěrky minulého čísla došlo k postupnému zhoršování epidemiologické
situace. Nakonec vše vyústilo k vyhlášení
nouzového stavu v našem státu. Z toho
vyplývá i mnohem stručnější zpráva o naší
činnosti v jednotce SDH Viničné Šumice
i ve spolku „Sboru dobrovolných hasičů
Viničné Šumice“. Činnost s dětmi na podzim jsme, bohužel, nemohli vůbec zahájit.
V jednotce opět omezili činnost příslušníci Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje. Vedení jednotky
proto dočasně převzal Lukáš Řiháček.
Chtěli bychom mu za to poděkovat.
Z důvodu omezení se zakázaly jakékoli
společné výcviky. Hasiči tak zajišťovali
nezbytnou údržbu a kontrolu hasičských vozidel a technických prostředků
ve zbrojnici, abychom mohli kdykoli vyjet
k zásahu. Podařilo se nám však obměnit nezbytné ochranné prostředky pro
hasiče. Ve výbavě naší tatry se objevila
nová motorová řetězová pila, kterou nám
pořídila obec, jakožto zřizovatel jednotky
SDH. Nahradila tak již nevyhovující pilu
starou. Členové jednotky také svépomocí
upravili kropící lištu tak, že je nyní trvale
připravená pod předním nárazníkem tatry ke svému využití. Nejčastěji se používá
k hrubé očistě komunikací po přívalových deštích a k prolévání plochy polí
po požárech. Ve spolupráci s paní účetní

Obecního úřadu Viničné Šumice jsme
poslali žádost o účelovou neinvestiční
dotaci, která je určena k pokrytí nákladů
na odbornou přípravu členů naší jednotky
a k nákladům spojeným se zásahy mimo
naši obec.
Letošní rok je výjimečný vynuceným
omezením života ve společnosti. To se
projevilo také na počtu výjezdů hasičů.
Logicky jich je méně. Letos jsme vyjeli
(do 5. prosince) pouze třikrát. Na žádost
obce jsme sedmkrát zajistili ostatní
činnost, například zalévání stromků v aleji
na Rousínov v suchém období. Přejeme si
společně s vámi, abychom museli vyjíždět
co nejméně a když už bude naše pomoc
potřeba, ať přijedeme včas a vzniklé škody
jsou co nejnižší.
Rádi bychom poděkovali jménem celé
jednotky SDH Viničné Šumice starostovi
obce panu Josefu Drápalovi a všem zastupitelům za podporu požární ochrany v naší
obci. Paní Zdeňce Vlachové a Bronislavě
Malíkové děkujeme za ochotu a vstřícnost
při řešení administrativy, která je spojená
s činností jednotky SDH.
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Činnost našeho spolku SDH Viničné
Šumice byla utlumena, a mohli jsme tak
jen zajistit sběr železného šrotu a elektro
odpadu. Všem dárcům upřímně děkujeme.
Těšili jsme se na přípravu hasičského plesu, který jsme chtěli zase o něco vylepšit.
Musíme však respektovat současnou
situaci, která nedává šanci sdružit tak
velké množství lidí. Naše plány se tak více
zaměřují na jaro a doufáme, že se podaří
připravit tradiční závod Šumická TreFA
a další akce. Citelně nám chybí možnost
se volně setkávat. Je to podstata činnosti
našeho spolku, kterou neumíme převést
na tzv. „Home office“, tedy činnost z domu.

Těšíme se moc na děti z kroužku mladých
hasičů. Jsme zvědaví, co vše si ještě pamatují z neúplného loňského roku. S časovým
odstupem jsme tak moc rádi, že se nám
podařil výlet v létě na Říčkách. Mnozí z nás
z něj čerpají optimismus a sílu ještě dnes.
Jménem dobrovolných hasičů přejeme
všem čtenářkám a čtenářům zpravodaje a jejich rodinám hezké a klidné
Vánoce prožité i přes velká omezení
pospolu a ve zdraví. Věřím, že v novém
roce dojde k trvalému obratu k lepšímu
a budeme se moci věnovat všemu, co
nás baví a naplňuje radostí.

Myslivecká bilance letošního roku
aneb čím přilepšit divoké zvěři v zimě
 Dagmar Petrová
Letošní podivný rok se blíží svému konci…
Změnil život celé naší společnosti a lze jen
doufat, že to není na trvalo. Jako všichni
ostatní, i myslivci se snažili i nadále plnit
své dosavadní povinnosti. V létě jsme
odchovali několik stovek bažantích kuřat,
zajistili jsme krmivo pro zvěř na zimu
a od září jsme začali zvěř přikrmovat, aby
si zvykla chodit ke krmelištím a byla lépe
připravená na nedostatek potravy v zimě.
Teď v listopadu jsme navštívili mateřské
školky v Kovalovicích a v Pozořicích, abychom opět načerpali z dotazů dětí inspiraci. A děti nás – jako obvykle – nezklamaly.
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Dotaz: Čím se živí drobná zvěř a srnčí
v zimě? Čím jim lze v zimě přilepšit?
Odpověď: Zima je pro zvěř stále
problematičtější – na polích nenacházejí
kromě ozimů a řepky, která je pro ně
jedovatá, prakticky žádné jedlé zbytky,
protože dnešní zemědělské stroje sklízejí
stále efektivněji. Zvěř nemá prakticky
žádné vhodné úkryty. Remízků a lesíků,
kde by mohly růst plevele, jejichž semena
mohou v zimě sloužit za potravu, keře jako
ostružiny, jejichž listí tvoří v lesním prostředí značnou část stravy srnčího i zajíců,
a stromy, jejichž plody tvoří podstatný
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podíl potravy zvěře na podzim a jejichž
výhony zvěř v zimě nutně potřebuje, je
příliš málo. To, co zbývá v zimě z trávy,
postrádá základní živiny. Byliny totiž
na zimu stahují všechno cenné do kořenů
a uschlá nadzemní část je prakticky už jen
kostra z celulózy, která zvěři nestačí ani
k přežití. To si strom dovolit nemůže. Když
má na jaře obrazit, potřeboval by spoustu
vody a energie na to, aby dostal živiny
z kořenů do konců větviček. Proto drtivá
většina stromů ukládá na podzim důležité
živiny do pupenů a výhonů. Zvěř je v zimě
okusuje, tím získává látky nezbytné k přežití a nutí stromy růst do výšky.
Z výše uvedeného je zjevné, že zvěř se
přizpůsobuje svému životnímu prostředí
a toto přizpůsobení se týká i symbiotické
mikroflóry v zažívacím traktu zvířat i ptáků. Zvěř tedy není schopná dost dobře
strávit nezvyklou potravu a trvá jí delší
dobu, než si na takovou potravu zvykne.
Větší množství nezvyklé potravy způsobuje zvěři zažívací problémy, které mohou
vést i k oslabení a k úhynu postiženého jedince. Navíc má řada potravin ve venkovním vlhkém a nečistém prostředí tendenci
hnít a plesnivět a hladovějící zvěř často nic
jiného nenachází.
To jsou důvody, proč je třeba zvěř
v zimě přikrmovat velmi obezřetně.
Základem přikrmování musí být objemné
krmivo, totiž kvalitní seno, jehož vlákninu zažívací trakt zvěře nutně potřebuje
i během zimy, aby nedošlo k překyselení
organismu. Jako doplňující krmivo se zvěři
předkládá jádro, tj. obilí, v případě srnčí
a zaječí zvěře především ječmen a oves,

u bažantů především pšenice a kukuřice.
Jídelníček dotváří malé množství šťavnaté
potravy, což může být mrkev, řepa, čerstvá i sušená jablka, zelí, kapusta, brokolice
nebo kedlubny. Bažanti a divoké kačeny
se nadšeně pustí např. i do rozmraženého
hrášku a nepohrdnou ani dýněmi. U všech
těchto potravin ale platí, že se nic nesmí
přehánět. Než si zvěř zvykne na dané
místo chodit, potrava tam jednorázově
uložená se v každém případě zkazí.
Co do krmelců v žádném případě
nepatří, je staré pečivo. V jeho případě
je i tak zvýšená pravděpodobnost, že
jde o potravinu chycenou plísní. Kvasné
procesy, které i zdravotně nezávadné
pečivo způsobí v zažívacím traktu zvěře,
mohou mít pro zvěř i fatální následky. A to
se týká i černé zvěře, které se často staré
pečivo předkládá v přesvědčení, že když
se jím krmí domácí vepři, je to vhodné
krmivo i pro divočáky. K tomu je třeba říct,
že zatímco domácí vepři jsou takto krmeni
prakticky celý život, pro divoká prasata je
to potravina nezvyklá.
Zájem o krmení zvěře je sympatická
snaha pomoci zvěři v zimě, vždy je však
nutné pečlivě zvážit, co se zvěři takto
nabídne, aby dobře míněné úsilí nevedlo
k negativním následkům.
Vzhledem k tomu, že se blíží závěr roku
se všemi s tím spojenými oslavami, rádi
bychom všem čtenářům popřáli krásné svátky a připomněli, že k slavnostní
tabuli v českých zemích od nepaměti
patřila i zvěřina. Pro kuchaře/kuchařku
byla divoká kachna, divoký králík, zajíc,
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bažant, divočák, srnčí nebo vysoká vždy
skvělou příležitostí, jak ukázat své umění.
Ať zvěřinové paštiky, zvěřina jako hlavní
chod, polévky či předkrmy ze zvěřiny nebo
různé speciality a delikatesy, pokrmy ze
zvěřiny vždy dodaly slavnosti punc výjimečnosti. Těm z Vás, kdo milujete tradice

a výzvy, Myslivecký spolek Viničné Šumice
– Kovalovice nabízí možnost odkoupení
ulovené srnčí zvěře.
A konečně všem dohromady přejeme,
aby byl nový rok znatelně lepší, než byl
ten právě končící…

Podporují
Mateřské centrum
Viničné Šumice, z.s.
 L inda Horáková za spolek

Mateřské centrum Viničné Šumice

Spolek Mateřského centra Viničné Šumice
v loňském roce oslovil naši obec, obce
okolní a také Jihomoravský kraj s žádostí o finanční dotace podporující provoz
této skupiny občanů. Šlo nám především
o zlepšení vybavení prostoru pomůckami,
které bychom si z vlastního rozpočtu nemohli dovolit. K žádosti se dokládala i sumarizace činnosti spolku. V centru se stále
něco děje, a když se to „dá na papír“, tak
je rázem poznat, že jsme si její schválení
právem zasloužili. Zde dávám výčet všech
aktivit naší organizace z roku 2019: v prostorách pravidelně probíhalo setkání maminek a dětí v tzv. Dopoledním bloku 1 a 2,
dále tvoření dětí s názvem Rukodělky, mini
náboženství pro nejmenší – Sedmikrásek,
výuka angličtiny pro děti 4–6let, kroužek
lidových tanečků pro děti – Lontík, cvičení
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maminek za přítomnosti dětí, jóga maminek za přítomnosti dětí. Také cvičení
pro dospělé – taichi, vzdělávací cvičební
kurzy Veroniky Kozlové. Dále jste se mohli
účastnit Bylinkaření s Hankou Sekaninovou a semináře o celostní medicíně.
Jednou měsíčně se sloužila v centru mše
svatá s pozořickým farářem P. Mgr. Pavlem
Lacinou. Začátkem roku jsme připravili
pro děti hru s názvem Vítání jara, kde děti
hledaly trpaslíky a schované schránky
v lese. Podnikli jsme společný výlet na biotop do Kovalovic a dále výlety s výkladem
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do kravína, do hasičské zbrojnice, na farmu
za domácími zvířaty, na místní kozí farmičku, do technického muzea v Brně, do vyškovského muzea na expozici Když příroda
spí, do brněnského planetária, na traktory do Zetoru a na projížďky na koních
z vítovické farmy. V divadle Radost jsme
minulý rok byli na dvou představeních
– Špalíček veršů a pohádek a Jak pejsek
a kočička chystali Vánoce. Pomáhali jsme
se zábavou pro děti na pozořickém farním
dnu. Naši žádost na výklad o povolání
přijali pozořičtí obecní policisté, policista
z útvaru rychlého nasazení, místní myslivci
a nevidomá slečna s asistenčním pejskem.
Centrum se také na jeden den otevřelo
k nahlédnutí všem v rámci Dne otevřených
dveří a navštívilo nás několik seniorů a pan
starosta. Dále se spolek zapojil do místní
tradice vytvořením okenní výzdoby v rámci
adventního kalendáře. Zpívali jsme s našimi nejmenšími vánoční koledu při rozsvěcování obecního stromečku na náměstí
a prodávali v rámci vánočního jarmarku

domácí rukodělné produkty jak v Šumicích,
tak v Pozořicích. Vyhlásili jsme vánoční
výtvarnou soutěž – Betlém očima dětí,
do které se zapojili i žáci naší mateřské
školky a základní školy. Obrázky pak byly
vystaveny v místní knihovně a malí malíři
byli sladce odměněni. V prostorách Mateřského centra ten rok proběhla i hromadná
mikulášská nadílka a děti navštívil Mikuláš
s čertem a andělem.
Odměnou za naši činnost nám byla
podpora naší obce Viničné Šumice, ale i Kovalovic a Sivic. Díky nim jsme letos mohli
pořídit cvičební pěnové válce, výtvarné pomůcky pro děti – pískovací sadu barevných
písků a šablon, dětské plastelíny a voskovky pro nejmenší, akvarelové barvy. Dále se
podílí na spolufinancování spolku Mateřské
centrum VŠ i Jihomoravský kraj. Podpořil
nás částkou 34 000 Kč z dotací z rozpočtu
JMK. Díky tomu jsme mohli zakoupit pro
děti vybavení a zvelebit užívané prostory
speciálními pomůckami. Proběhla instalace
senzomotorických panelů – děti koordinují
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pohyb rukou a vjemy očí například na pohyblivém panelu s korálky, nebo poznávají
tvary, přiřazují velikosti, pohybují se bludištěm. Dále byl z těchto financí zakoupen
balanční chodníček, pěnové desky, cvičební
gumy, hudební nástroje – citerky i s noty,
rozvojové dřevěné hračky typu montessori.
Nemalou částku jsme použili i na pořízení
nové eko tiskárny, pro lepší tisk s možností
doplňovat inkousty. Dětem byla pořízena
kuchyňka s plnou výbavou dřevěných hraček jídla i vybavení kuchyňky. A mohli jsme
doplnit keramické hlíny a glazury.
Za všechny finanční dotace – z Viničných Šumic, Kovalovic, Sivic a z rozpočtu
Jihomoravského kraje velice děkujeme. Vážíme si této přízně a budeme i nadále vést
spolek ku prospěchu místním i okolním
občanům a hlavně dětem.
Ráda bych také využila možnosti takto
veřejně poděkovat všem, kdo se v rámci
tohoto spolku angažuje a pomáhá, podle
svých možností. Velice si toho cením a jen
díky společné píli jsme tohoto výsledku
docílili. DĚKUJI VÁM, PŘÁTELÉ!

Co se děje v Mateřském
centru Viničné Šumice
Podle stupně ohrožení a v návaznosti
na vládní nařízení je Mateřské centrum
i po letních prázdninách na dobu neurčitou
zavřeno. S komunitní činností vyčkáváme,
až se doba pandemie opravdu uklidní.
Můžete si však být jisti, že maminky i děti
se těší na obnovení aktivit a Mateřské centrum bude opět otevřeno a zprovozněno.
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Nyní jsme v čase adventním nachystaly v předsálí budovy bývalého kina tzv.
Reuse koutek. Jedná se o možnost vytřídit
v domácnosti věci, hračky a potřeby pro
děti a maminky, které již nepotřebujete,
a donést je každý den mezi 16–18 hod.
až do Vánoc. Každý může přijít a zdarma
věci odložit, či si něco odnést. Je to skvělá
myšlenka poslední doby, jak věci nevyhazovat, ale znovu používat a obdarovávat jimi
ostatní. Co nebude rozebráno, poputuje
do pěstounských center.
Dále je v těchto prostorech nachystaný
i mini vánoční jarmark, složený z domácích produktů. Vše vyráběly podle svých
možností maminky z Mateřského centra
a výrobky se budou postupně doplňovat.
Najdete tam mýdélka, léčivé tinktury, levandulovou vodu, masti, perníčky a perníkový sirup do kávy, vánoční utopence, ale
také i nové šité dětské oblečení - softshellové kalhoty a kukličky. Nákupem těchto
produktů podpoříte činnost Mateřského
centra.
Děkujeme Vám za přízeň v letošním roce
a do nového roku přejeme vše dobré.
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Skautské středisko Pozořice
Co nového na skautské stezce?
Skautský podzim je kromě obvyklé
činnosti charakteristický i řadou výprav
do podzimní přírody. Členové našich oddílů bohužel letos na výpravy vyrazit z epidemiologických důvodů nemohli. A záhy
skončila i možnost pravidelných schůzek.
Jak jsme se se stávající situací vypořádali,
se dozvíte v následujících řádcích.
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností
pomáhají a podporují nás. Všem přejeme
krásné a klidné Vánoce a vše dobré v novém roce 2021.
 RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucí střediska

Se začátkem školního roku jsme zahájili
skautské schůzky. Naše společné scházení
se bohužel netrvalo dlouho. Druhá vlna
koronavirové pandemie nám opět zakázala skautskou činnost a my museli začít
přemýšlet, jak dětem zpříjemnit nařízení
vlády. Proto se dívčí oddíl rozhodl začít
s online schůzkami. Uvědomujeme si, že
sedět neustále u počítače není zdravé, tak
vymýšlíme i další aktivity na ven, které
můžou členové našich oddílů podnikat
společně s celou rodinou. Nemusíte se
bát, skautský duch v nás neuhasíná,
i na dálku můžeme zlepšovat skautské
dovednosti, které normálně na schůzkách
zdokonalujeme. Výhodou těchto online
schůzek jsou programy typu práce s internetem (mapy, jízdní řády, vyhledávání
informací). I v domácím prostředí se dají

využívat programy na dovednost a jemnou
motoriku (vaření, vyrábění,…). Současně
je to zajímavý způsob přípravy na závody
vlčat a světlušek, které, jak doufáme, se
na jaře 2021 uskuteční.
Pevně věříme, že se brzy setkáme
v našich klubovnách a budeme moci uskutečnit i naše zimní aktivity, jako například
rozdávání Betlémského světla, předvánoční výpravy a skautskou vánoční besídku.
Současně pro vás opět připravujeme
Skautský ples, na který se můžete těšit
2. 2. 2021, pokud nám to vládní nařízení
umožní.
Už teď se moc těšíme, jak se ve zdraví
s vámi se všemi na některé akci potkáme
osobně!
 Barča Fuksová a Mája Pölzerová,

1. dívčí oddíl Pozořice

Chlapecký oddíl pro své členy připravil
hru v okolí Pozořic a přilehlých vesnic.
Protože kvůli distanční výuce musí kluci
trávit mnoho času u počítače, chtěli jsme
je také dostat nějak do přírody, když už
se nemůžeme scházet ani jet na žádnou
výpravu. Různě po okolí jsme rozmístili
několik úkolů rozdělených obtížnostně
pro vlčata a skauty. Úkoly mají klukům
pomoci v jejich všeobecném rozvoji
a zahrnují činnosti procvičující manuální
zručnost, poznávání stromů či znalost
historie našeho hnutí. Aby si kluci osvěžili
práci s mapou a orientaci v terénu, poslali
jsme jim GPS souřadnice míst, kde jsou
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zadání úkolů umístěna, a je už na nich, aby
místa pomocí zařízení s GPS našli. Některé
aktivity jsou dlouhodobějšího charakteru,
takže mohou kluky zabavit během dlouhých chvil doma a zároveň si třeba něco
pěkného vyrobí nebo se něco užitečného

naučí. Doufáme, že úkoly klukům pomohou na jejich skautské i životní stezce a že
se s nimi budeme moci co nejdříve zase
běžně setkávat na skautských akcích.
 Šimon Fuks,
vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice

Jan Grolich – nový hejtman JMK
 František Černín a Petr Marek

Jan Grolich je hejtmanem Jihomoravského
kraje. Předtím dělal deset let starostu
obce Velatice, která pod jeho vedením
v roce 2019 získala ocenění Vesnice roku
za životní prostředí a péči o zeleň a také
cenu za inovativní obec roku.
Jan je lidovec a vystudovaný právník,
stand-up komik (říká, že hraje divadlo,
protože neumí hrát na kytaru). Díky
ochotničení byl policajtem, novinářem,
kosmonautem převlečeným za ženskou
i spermií.
Má ženu a hraje florbal, hokej a fotbal.
Měl radost, když se mu podařilo rozproudit život na vesnici a chce rozhýbat
i kraj. Nemá rád papírování a porcování
medvěda z rozpočtu. Chce, aby se kraj
věnoval hlavně boji proti suchu.
Jan Grolich dlouhodobě pomáhá nám
ve Viničných Šumicích a navštěvuje nás
každoročně během slavnosti svátku patrona obce sv. Jana Křtitele.
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Pomáhá Životu v Šumicích: s dotací
na návrh středu obce, výsadbou třešňové
aleje, opravou křížů v obci a jiné. Tímto
dnes můžeme novému panu hejtmanovi
oficiálně poblahopřát k jeho zvolení a poděkovat mu za dlouhodobou spolupráci.
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Výročí
 Mojmír Ryška

Na konci minulého století byl vznesen dotaz, jak obec oslaví 650. výročí obce. Starosta obce a člen Sokola rozhodl, že v současnosti nemá obec dostatečné reprezentativní
prostory, a proto se oslavy odkládají.
V roce 2018 měl oddíl kopané 60.
výročí trvání. Starosta Sokola a fotbalový
funkcionář rozhodl, že se v tomto roce nic
oslavovat nebude. Oslavy tohoto výročí
se uskuteční společně se 100. výročím
založení Sokola na obci.
V roce 2019 uplynulo 100 let od založení
Sokola ve Viničných Šumicích. Na konci tohoto roku zastupitelstvo obce projednávalo
rozpočet obce na rok 2020. V návrhu bylo
i snížení dotace pro Sokol na fotbalovou
mládež oproti předchozímu roku ze 45 000
na 25 000 Kč. Návrh předložil starosta Sokola a fotbalový funkcionář. Odůvodnil to
tím, že peníze potřebuje na vydání brožury
k výročí Sokola a mládeži snížená částka
stačí. Proti jeho návrhu vystoupil zástupce
fotbalové mládeže. Připomenul, že výročí
Sokola již bylo. Varoval před tím, že tento
přístup může poškodit léta zaběhnutý
proces výchovy fotbalistů, tedy sportující
mládeže. Šlo o střet principů, kdy na obci je
nedostatek nabídek pro sportování mládeže. Objem financí byl druhotný problém.
Do devítičlenného zastupitelstva obce
si občané zvolili pět členů Sokola. Ti bez
diskuse podpořili návrh na zkrácení dotace.
Zkrátili dotaci na mládež ve prospěch
zmeškaného výročí, a tím nepříznivě po-

znamenali budoucnost fotbalové mládeže.
Přitom pouze oddíl kopané nabízel dětem
na obci pravidelné sportování několikrát
týdně, a to po celý rok ve čtyřech věkových
kategoriích. Dnes to již není pravda.
V červnu 2020 obdržel Sokol od vedení
župy pamětní list u příležitosti 100. výročí
založení Sokola. V říjnu byla občanům
na obci rozdána brožura Sokola Sokol Viničné Šumice 100 let i s chybnými informacemi. V témže měsíci je vydán i Zpravodaj
sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka. A i zde se
opakuje chybná informace. Blamáž opustila
katastr obce.
Jednalo-li by se o záležitost pouze Sokola, byla by to možná tak historka, jíž někteří
posluchači nebudou chtít věřit. Jsou-li
však hlavními aktéry zastupitelé obce, jde
o zcela jiný rozměr, neboť reprezentanti
obce vědomě podpořili šíření dezinformace
a poškodili děti, které mají zájem sportovat.
Přitom zhoršování podmínek pro sportující
mládež asi není v souladu s tím, co Sokol
voličům sliboval.
Takže v roce 2020 by měl Sokol pořádat následující oslavy: 100. výročí Sokola
na obci, a to v roce, kdy Sokol má 101 let,
a 60. výročí oddílu kopané v roce, kdy má
62 let. Až Komunistická strana Číny zabránila Sokolu letos oslavovat výročí, která
letos nejsou. Avšak neochránila sportující
mládež před dopadem rozhodnutí zastupitelů Sokola.
Kdy vy slavíte svá výročí a na čí úkor?
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Co mne ještě potká?
 Ludmila Pospíšilová

Jsem stará. To vím a jsem si toho moc
dobře vědoma, zvlášť když se pustím
do nějaké činnosti, při níž zjistím, že už to
tak dobře nejde a že mi vše trvá mnohem
déle. No a teď k tomu přídavnému jménu
stará přibyl úplně nový termín, OHROŽENÝ DRUH. Toto že mne na sklonku potká,
a že jsem zažila všechno možné, absolvovala víc jak padesátileté manželství a jiné
veselé i neveselé příhody, tak to jsem
nečekala. Jsem ukázněná, roušku nosím,
dvoumetrové odstupy dodržuji. Jen nevím,
zda to bude stačit a COVID-19 se na mne
přece jen nevrhne a zda to moje věkem
zchátralá schránka vydrží. No a teď zase
rozvolňují. Když jsem první den rozvolňování viděla v televizi ty nabušené a pokreslené borce, jak jsou šťastni, že jim otevřeli fitka, tak jsem si říkala, co těm lidem
stačí ke štěstí. Samozřejmě, že mi také
chybí to setkávání s lidmi. Dokonce jsem
chodila do místní školy vykládat dětem,
jaké to bývalo v naší obci dříve. Neskromně mohu říci, že se to těm dětem líbilo,
protože mě zdraví, i když jdou několikrát
za den kolem mě, a to si představte, že si
vypracovaly 82 otázek, co by je zajímalo
o naší vesničce, byť ne střediskové. Chybí
mi i to cvičení. Ačkoliv cvičím zásadně nerada a vždycky říkám, že chodím jen kvůli
setkání s kamarádkami.
Teď tedy přemýšlím, jak budu rozvolňovat. Zahrada je hotová, okna umytá,
dokonce i záclony jsou vyprané a pově46 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

šené, ačkoliv jsem před pár léty říkala už
naposledy, protože to je pro mne nejhorší
domácí práce. Když jsem byla mladá, musela jsem mít garnýže a ne jako moje maminka jen na zácloně ušitý tunýlek, který
se navlékl na trubku a basta. Já bojuji se
žabkami a na několika oknech nejsou ani
žabky, ale jen háčky, což je teda něco.
Popíšu, jak po poslední očistě přistupuji
k věšení záclon. Připravím schůdky, mobil
v dosahu, kdybych spadla, abych si mohla
přivolat pomoc. Když stojím nahoře,
říkám si, jak se sem ta pomoc dostane,
když máš zamčeno? Podařilo se, tělo
nespadlo, leč se přiznám, že se dějí věci,
které neovlivníte. Klepala se mi kolena.
Víte, stáří sice není žádná procházka
růžovým sadem, ale nesmíte nic vzdávat.
Že vás něco bolí, je jen známka, že pořád
ještě žijete. Je třeba neustávat v činnosti a stále zkoušet, co ještě zvládnu,
namáhat hlavu, která taky místy vzdoruje
a vy se díváte na někoho třeba v televizi
a ne a ne si vzpomenout, jak se jmenuje.
A za nějakou chvíli to naskočí a vy zase
koukáte do spížky a lámete si hlavu, pro
co jsem to vlastně šla. No lepší už to
nebude, ale berte to s humorem.
Přeji všem hezké Vánoce a do nového
roku 2021 přeji zdraví a jen zdraví,
protože od toho, jak jste si jistě všimli,
se všechno odvíjí. A nám starším ročníkům, aby se nám to chátrání zpomalilo.

Všechny srdečně zveme na tradiční

Betlém u zvoničky
a betlémské světlo

Na Štědrý den, 24. 12.
od 12 hod., bude možnost
odnést si do svých
domovů od Zvoničky
betlémské světlo.
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Masarykovo náměstí 1665/8, ŠLAPANICE
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Vánoční soutěž od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v prodejnách Doctor Optic.
Pravidla soutěže najdete na www.doctoroptic.cz.
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Obec Viničné Šumice Vám přeje
krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a pohodový nový rok 2021
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BIŘMOVÁNÍ V POZOŘICKÉM KOSTELE

REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE

VINOBRANÍ V PRACOVNÍCH KROJÍCH

NOVÉ CYKLOSTEZKY NA ŠLAPANICKU

