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ON-LINE VÝUKA

Slovo starosty
 Josef Drápal

Vážení spoluobčané,
do letošního roku jsme vstupovali
s nadějí, že se nám podaří poměrně rychle
vymanit z virového sevření, že si ještě
užijeme dostatek sněhu na horách, uspořádáme alespoň některý ples, ostatky,
výstavu vín a další akce, na které jsme
v tomto období zvyklí.
Nyní je už téměř jisté, že se letošní
rok stejně jako ten loňský zapíše do dějin
lidstva koronavirovou pandemií. I když je
současná situace velmi složitá, věřím, že
cesta, jak vrátit naši společnost do normálního stavu, je očkování. Je to volba
každého z nás, já sám se očkovat určitě
nechám. S očkováním jsme pomohli i seniorům starším 80 let, které jsme obešli,
a ti, kteří měli zájem, byli úspěšně očkováni v Pozořicích. Děkuji paní Pospíšilové
a paní Nedorostkové za pomoc s registrací a informováním seniorů. Nyní probíhá
registrace a očkování pro osoby starší
70 let. Rezervace je možná v centrálním
systému a u praktických lékařů.
Po zdržení na Krajské hygienické stanici
JMK máme konečně schválený provozní
řád Sběrného dvoru a 25. 3. proběhne
kolaudace. Pokud bude úspěšná, začneme

připravovat zprovoznění. Jarní sběr objemného a nebezpečného odpadu se ještě
naposledy uskuteční v serpentinách nad
Obecním úřadem dne 24. dubna.
V dubnu bude zahájena rekonstrukce
schodiště v serpentinách, které je již téměř v havarijním stavu. Pro jeho realizaci
nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu
ve výši 715 182 Kč bez DPH společnost
Stavby Tinka, s.r.o. Schodiště bude zhotoveno z betonových prefabrikátů uložených
na nových základech. Náhradní trasa
pro pěší povede v parčíku vedle schodiště. Termín dokončení předpokládáme
v červnu.
Dne 28. března slavíme narození
J. A. Komenského a zároveň je tento den
i dnem učitelů. Využívám této příležitosti,
abych poděkoval všem paním učitelkám
v naší škole za jejich úsilí při distanční
výuce, která trvá už příliš dlouho a je vyčerpávající pro děti, rodiče i paní učitelky.
Přeji tedy všem pevné nervy, dostatek
energie a brzký návrat k normální výuce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám,
abyste neztráceli optimismus a přes
veškerá omezení prožili, pokud možno,
krásné jaro.
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Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Viničné Šumice
5/2020 ze dne 9. 12. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 smlouvu č. PR-001030062700/003-SITL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na obecním pozemku parc. č.
520/3 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu
s názvem „Viničné Šumice, kabel NN,
Křiva“, za účelem umístění distribuční
soustavy – kabel NN mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, jako budoucí oprávněná,
a obcí Viničné Šumice, jako budoucí
povinná.
 kupní smlouvu na pozemek parc. č.
38 o výměře 112 m2 mezi obcí Viničné
Šumice, jako kupující, a panem J. Ú., L. Š.,
A. P. a M., jako prodávající.
 odpis knih za rok 2020 z knižního
fondu obecní knihovny Viničné Šumice.
Celková hodnota vyřazených knih činí
26 685 Kč.
 kupní smlouvu na pozemek parc. č.
1052/4 o výměře 132 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi panem Ing. L. S. a paní L. Z.,
jako prodávající, a obcí Viničné Šumice,
jako kupující.
 přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě č.
S/05000009/31300020/10 s účinností
od 1. 1. 2021, mezi obcí Viničné Šumice
a AVE CZ odpadové hospodářství.
 poplatek za komunální odpad ve výši
500 Kč v obci Viničné Šumice pro rok
2021.
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 ohodu o investičním příspěvku na realizaci stavby a majetkoprávní vypořádání
stavby „Viničné Šumice, lokalita Vítovská, splašková kanalizace mezi Obcí
Viničné Šumice, jako Obec, a Svazkem
obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, jako Svazek.
 poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Rajhrad ve výši 672 Kč za rok 2020.
 veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
dotace pro Oblastní charitu Rajhrad.
 střednědobý výhled rozpočtu obce
2022–2023.
 poskytnutí příspěvků organizacím TJ
Sokol Viničné Šumice – 70 000 Kč; SDH
Viničné Šumice – 20 000 Kč; Kavyl z.s.
– 25 000 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.
 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.
 rozpočet obce Viničné Šumice na rok
2021, kde závaznými ukazateli jsou
paragrafy.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
 s podáním žádosti o dotaci na akci
„Park Loučky ve Viničných Šumicích“
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z podprogramu 117D8210 Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210H, Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku
z Ministerstva pro místní rozvoj.
 s podáním žádosti o dotaci na akci „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – Viničné Šumice“, prostřednictvím Národní
agentury sportu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 prodej obecních pozemků parc. č. 1812/5
a parc. č. 1809/2. Důvodem je jejich
budoucí využití jako přístupová cesta
U Z19 k plochám smíšeným obytným SO
Z13, Z14 a Z15 podle platného územního
plánu obce.
 zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku parc. č. 523/2 o výměře 134 m2
v k. ú. Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu kontrolního výboru.
 zprávy finačního výboru.
 rozpočtové opatření č. 7/2020 v kompetenci starosty.

1/2021 ze dne 17. 2. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 smlouvu č. PR-001030064496/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na obecních pozemcích parc. č.
1620, 1621/6, 1622 a 1812/1 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, kabel NN, MŠ“, za účelem rozšíření distribučního kabelového vedení

NN novým zemním kabelem mezi EG.D,
a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno,
jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné
Šumice, jako budoucí povinná.
 s mlouvu č. PR-001030063276/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na obecních pozemcích parc.
č. 181/2 a 181/3 v k. ú. Viničné Šumice
pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
přípojka NN, Černá“, za účelem umístění
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř mezi EG.D, a. s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako
budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinná.
 s mlouvu č. PR-001030059534/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na obecních pozemcích parc.
č. 1413 a 1625 v k. ú. Viničné Šumice
pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
přípojka NN, Šmíd“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN,
uzemnění mezi E.ON, a. s., F.A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, jako budoucí
oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako
budoucí povinná.
 s mlouvu o zřízení věcného břemene
č. PV-014330060526/001 na obecním
pozemku p. č. 1621/6 v k. ú. Viničné
Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN, Procházková“,
za účelem umístění distribuční soustavy
– kabel NN, mezi obcí Viničné Šumice,
jako povinná, a E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako
oprávněná.
 s mlouvu o zřízení věcného břemene
č. PV-014330062749/001 na obecním
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pozemku p. č. 520/3 a p. č. 524 v k. ú.
Viničné Šumice pro stavbu s názvem
„Viničné Šumice, příp. NN, Dvořáčková“,
za účelem umístění distribuční soustavy – venkovní vedení NN, střešník,
mezi obcí Viničné Šumice, jako povinná,
a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
 zveřejnění záměru obce o zemědělském
pachtu na pozemek parc. č. 1344 o výměře 1 053 m2 ve vlastnictví obce v k. ú.
Viničné Šumice.
 smlouvu o dílo se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop
8, Brno, jako zhotovitel, a obcí Viničné
Šumice, jako objednatel, na vypracování Změny č. 1 územního plánu Viničné
Šumice. Změna bude zpracována dle
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění.
 smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP – 20/133 na pozemek parc.
č. 1969 v k. ú. Viničné Šumice, mezi obcí
Viničné Šumice, jako nabyvatel, a Českou
republikou – Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, jako převodce.
 inventarizační zprávu obce Viničné Šumice za rok 2020.
 poskytnutí investičního příspěvku pro TJ
Sokol Viničné Šumice ve výši 200 000 Kč.
 veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice.
 rozpočtové opatření č. 1/2021.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
 se směnou části katastrálního území
obce Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 starostu obce k vypracování dohody
mezi obcí Viničné Šumice a obcí Kovalovice, která přesně určí pozemky a výměru směněného katastrálního území.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 vyúčtování poskytnutých příspěvků
z rozpočtu obce v roce 2020.
 rozpočtové opatření č. 8/2020 v kompetenci starosty.

Vodné a stočné pro rok 2021
Cena vodného a stočného pro rok 2021 byla stanovena na částky:
bez DPH

s DPH

Vodné

50,91 Kč/m3

56,- Kč/m3

Stočné

50,91 Kč/m3

56,- Kč/m3

Celkem

101,82 Kč/m3

112,- Kč/m3
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Poplatky za komunální odpad
a za psa na rok 2021
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
Osvobozeny jsou děti ve věku do 5 let.
Úleva pro poplatníka staršího 70 let,
který žije osaměle v rodinném domě
ve výši 100 Kč.
Sazba poplatku za psa
 200 Kč za psa

Poplatek za komunální odpad a poplatek
za psa je možno uhradit přímo přes pokladnu na OÚ Viničné Šumice v úřední dny anebo bezhotovostním převodem na účet obce
Viničné Šumice č. účtu: 10620641/0100,
variabilní symbol uvést číslo popisné nebo
evidenční rodinného domu nebo rekreačního objektu.
Poplatek za komunální odpad a poplatek
za psa se vybírá podle Obecně závazných
vyhlášek obce Viničné Šumice č. 2/2019
– o místním poplatku ze psů a č. 4/2019 –
o místním poplatku za komunální odpad.

Kontejnery na bioodpad

Vanové kontejnery na sběr bioodpadu budou přistaveny opět na obvyklých stanovištích
– u sauny, v serpentinách nad obecním úřadem a na Loučkách od začátku dubna 2021.
Do kontejnerů se ukládá:
 posečená tráva (ale bez igelitových pytlů)
 ořezané větve, ostříhané keře
 napadané listí
 zbytky zeleniny a ovoce

Komunální odpad

V obci jsou rozmístněny sběrné nádoby
na sklo, papír a plasty. Žádáme občany, aby
do nich dávali pouze věci, které sem patří.

Do kontejnerů nepatří:
 uhynulá zvířata, maso a kosti
 zbytky jídel, olej
 nebezpečný odpad
 objemný odpad
 kmeny stromů a silné větve
 plasty, papír, sklo
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Poděkování
 Život v Šumicích

Přejeme všem učitelům, pedagogům
a letos také MAMINKÁM, TATÍNKŮM
A VŠEM, CO ZA POSLEDNÍ ROK
POMAHAJÍ S ON-LINE UČENÍM a věnují
se dětem, hodně zdraví, štěstí, trpělivosti
a optimismu do dalších měsíců. Víme, jak
je v dnešní „covidové“ době práce s dětmi
náročná. Děkujeme za vaši náročnou
práci.
Přejeme všem, i dětem, brzký návrat
do školních lavic.
Děkujeme našim seniorkám, které
pomáhají s organizaci při očkování svých
vrstevníků a také kterým není lhostejný
osud ostatních.

Obec v TV

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí
a suroví bývají ku přijetí plných pravých
obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy.“
Jan Amos Komenský
Děkujeme maminkám, které pomáhají
s nákupy potravin a léků pro seniory,
nebo je registrují k očkování.
Děkujeme našemu statečnému hasiči
Jirkovi Malíkovi a jeho sestře Verče za duchapřítomný zásah u požáru v naší obci.
Děkujeme skupince mladých lidí, kteří
poskytli první pomoc a přivolali záchranou službu zraněné starší ženě.
A všem ostatním, kdo pomáháte…
Děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří obětavě pomáhají. Moc si
toho vážíme.

Na webových stránkách v sekci Společenský život je nově Videogalerie, kde je vložena
reportáž o obci Viničné Šumice – www.vinicne-sumice.cz/videogalerie.
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MATRIKA

Statistika Viničné Šumice 2020
k 1. 1. 2021

Rok 2020

1 368 obyvatel

narození 13 dětí

1 351 s trvalým pobytem

přistěhování 19 občanů

17 obyvatel cizinci

úmrtí 9 občanů
4 muži a 5 žen

celkem o 3 osoby
více než loni

odstěhování 26 občanů

Narození

Z našich řad odešli

Čajka Dominik

Muselík Tomáš

Drápal Miroslav

Čulík Tomáš

Sadílek Martin

Grycová Vlasta

Drápal Jakub

Slavotínek Tobiáš

Jelenová Nasťa

Ferdinandová Markéta

Sliž Dalibor

Kubiš Miloš

Jiříček Tobiáš

Svobodová Barbora

Kupková Vlasta

Klvač Jakub Tomáš

Terber Tadeáš

Lehký Vlastimil

Konšelová Karolína

Robotková Blanka
Šedý Zdeněk
Jelínková Olga

Statistika je zveřejňována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
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Letošní „netradiční“ Tříkrálová sbírka
Do průběhu letošní Tříkrálové sbírky zasáhla pandemie nemoci Covid-19 a přijatá
opatření nedovolila skupinkám vyrazit
do ulic a koledovat klasickým způsobem.
Lidé mohli zaslat příspěvek na účet,
přispět skrze DMS anebo přispět osobně
do dvou kasiček umístěných na obecním
úřadě a v obchodě.
Výtěžek z kasiček ve Viničných
Šumicích je pouhých 15 322,- Kč (oproti
minulému roku je to čtvrtina), ve farnosti Pozořice se vybralo 170 199,- Kč

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně
daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní
projekty, 10 % putuje do krizového fondu,
odkud jsou uvolněny při mimořádných
událostech a na pomoc v zahraničí,
5 % využije na své projekty Charita Česká
republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.
Tříkrálová sbírka pokračuje ve své online
podobě až do konce dubna na webových
stránkách www.trikralovasbirka.cz

Záměry Oblastní charity Rajhrad
 Zajištění provozu sociální služby,
která tvoří nedílnou součást komplexní
péče o klienty Oblastní charity Rajhrad
– 150 000 Kč.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli
do letošní Tříkrálové sbírky ať v hotovosti
– do pokladničky v obchodě a na Obecním
úřadě, nebo zasláním na účet.

 Odkoupení 4 ks automobilů terénních
služeb po skončení leasingu v roce 2021
– 520 000 Kč.

Dále děkujeme všem účastníkům
natáčení Šumické videopozvánky k online sbírce (Svačinovi, Jirka Sedláček,
Markovi a Křížovi) a vedoucím skupinek,
kteří obešli dům od domu s požehnáním
K+M+B pro letošní rok.

 Fond pro individuální pomoc – 50 000 Kč.
 Rekonstrukce a vymalování Domu léčby
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě –
1 000 000 Kč.
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Zapojte se do Sčítání 2021

Počítejte s námi. Bezpečně. Online. Raz dva.
Sčítání je povinné a týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit,
jak bude život v naší zemi vypadat. Sečtěte se online, případně
pomocí listinného formuláře.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 9. 4.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50

ŠKOLA

Základní škola Viničné Šumice
INFORMACE K ZÁPISŮM
Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku základní školy
proběhne od 1. 4. do 14. 4. 2021,
distančním způsobem v aplikaci online
zápis umístěné na webových stránkách
www.skolavinicnesumice.cz, případně
na webu obce www.vinicne-sumice.cz
a FB Život v Šumicích.
Zde vyplníte elektronickou přihlášku,
následně obdržíte e-mailem žádost,
kterou vytisknete, podepíšete a doručíte
i s dalšími přílohami do naší školy.

Krátké zprávy ze školy
Ohlédnutí za předvánočním časem
V listopadu a prosinci jsme ve škole mohli
být opět všichni společně. Využili jsme
krásnou předvánoční dobu nejen na učení.
Náš společný školní čas jsme využili také
k tvoření, pekli jsme perníčky a vyráběli
vánoční dekorace.
I letos zavítal do naší školy Mikuláš
s Andělem a ujistil děti, že v „knize hříchů“
vlastně žádné hříchy (skoro) nejsou.
Masopustní veselice
„Paní učitelko, budeme mít ve škole karneval?“ znělo z úst našich prvňáčků. A tak
jsme ho měli. Z únorového povídání o masopustních zvycích jsme věděli, že podle
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Zápis k předškolnímu vzdělávání
proběhne také v aplikaci online zápis
od 4. 5. 2021.
Více informací najdete na našich webových stránkách, v případě jakýchkoli
dotazů volejte na tel.: 739 042 943 nebo
pište na skola@skolavinicnesumice.cz.
 Olga Růžičková, ředitelka školy

tradic všechna zábava končí masopustním
úterým. Tudíž termín byl jasný. A tak se
stalo, že jsme jedno ráno některé děti
v maskách a rouškách skoro nepoznali.
Byli mezi námi filmoví i pohádkoví hrdinové, námořníci, piráti, veselá zvířátka, víly
i princezny. Místo průvodu po obci jsme
prošli téměř prázdnou školou a pustili se
do tance, her a hodování. Ke svačinám
od maminek nám přibyly masopustní dobroty. Za celé dopoledne jsme se pořádně
vyřádili, abychom se pak zase mohli pilně
věnovat práci. A daří se nám. Sice na dálku, ale jsme rádi, že na sebe můžeme
každý den mávat alespoň na monitorech.
Věříme, že se brzy zase setkáme ve škole
a kromě učení podnikneme… Nechte se
překvapit. A příští rok si masopustní dob-
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růtky zvládneme připravit sami a snad si
k tomu veselení konečně i zazpíváme.
 Lenka Soukupová
„Co je důležité v mém životě?“
Ač nás současná situace v určitých oblastech
omezuje, našli jsme si společně cestu, jakým
způsobem si i nadále zprostředkovávat
vzdělávání, být v kontaktu a sdílet společně
svoje úsilí. To se nám promítá každý den
na online výuce a v komunikaci i mimo ni.
Společně jsme se zapojili do literární
a výtvarné soutěže „Tvořím, tedy jsem“,
která probíhala od loňského podzimu
v rámci projektu MAP Šlapanice. Vybírali
jsme si z témat: „Co je důležité v mém životě?“, „Místo, kde žiji, je mým domovem“
a „Bezpečnost na sociálních sítích, aneb
ne každý je můj kamarád“. Rádi bychom
pogratulovali naší spolužačce Kateřině
Skřivánkové, která se umístila na 1. místě.
Její práce pojednává o důležitosti rodiny
v jejím životě.

 Předvánoční tvoření

Protože se nám v předmětu vlastivědy
bude nyní promítat téma Evropa, zaujala
nás soutěž „Evropa ve škole“, ve které
jsme měli příležitost se projevit výtvarně
i literárně. Nejpopulárnější témata byla
pro nás „Můj přítel robot“ a „Můj dům
zázraků“, která byla součástí ústředního
tématu „Digitalizace v Evropě: Digitální
EU – a Ty?“ „Evropa ve škole“ je soutěž
s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací
mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat
mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje
vzájemné sounáležitosti evropských zemí
a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy.
Jednotlivé soutěže se liší v pravidlech
i požadavcích, ale jedno mají pro nás společné…jdeme do toho s nadšením, samotný
proces je pro nás jako tým přínos a vždy
máme šanci na úspěch! A to se vyplatí!
 Hana Kleisová

 Předvánoční pečení
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Vítězné práce v soutěži
vyhlášené MAP Šlapanice
„Tvořím, tedy jsem“
Co je důležité v mém životě
Kateřina Skřivánková
5. ročník, ZŠ a MŠ Viničné Šumice
(1. místo)
Za nejdůležitější v mém životě považuji
rodinu. Myslím si, že je to velmi důležité,
i když sama jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, asi jako většina lidí to beru jako samozřejmost, že rodinu mám, že nejsem sama.
Jsou ale děti, které to štěstí nemají,
vyrůstají v dětských domovech, nemají tu
lásku a péči rodičů, kterou já mám a moc
si toho cením. Pak jsou třeba také staří
lidé v domovech seniorů, kteří zůstali sami

 Masopust v 1. B
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a nemá se o ně kdo postarat, jsou odkázáni na pomoc pečovatelek, ale ty jim rodinu
nenahradí.
Nedokážu si představit život bez své
rodiny. Od doby, kdy se narodíme, si vlastně ani neuvědomujeme, jak moc jsme „bohatí“. Ano, záměrně používám toto slovo,
protože každý vidí bohatství v penězích,
ale peníze nejsou všechno, za peníze si
lásku, zdraví ani rodinu nekoupíme. Proto
za jedno z největších bohatství považuji
právě rodinu.
I když se s mojí sestrou někdy hádáme, mám ji velice ráda. Rodiče mi hodně
pomáhají, když se raduji, sdílí radost se
mnou. Když je mi smutno, jsou tu, aby
mě utěšili. Oba rodiče miluji. Nejsou to
ale jen rodiče, kdo je součástí rodiny, ale

 Mikuláš ve škole
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  Ledové ozdoby
patří sem také prarodiče, kteří do života
zasahují velkou měrou. Už od našeho narození, kdy nás poprvé uvidí, vezmou nás
do náruče, je to to nejkrásnější, co může
být. Hrají si s námi, dávají nám cenné rady
do života a samozřejmě nás rozmazlují,
a to moje maminka nemá moc ráda, ale to
už prostě prarodiče dělají. Celý život jsou
s námi, ale všechno jednou končí, a tak
když odejde někdo z našeho světa života
je to velmi smutné, proto je důležité
nezapomínat na lidi, kteří tu byli s námi,
starali se o nás, pomáhali nám, když jsme
potřebovali.
Rodina je pro mne nejvíc na světě a jsem
ráda, že ji mám. Život bez rodiny je jako
auto bez kol. Taky by nemohlo jezdit. Žít
bez rodiny také není jednoduché. Spousta
lidí si ani neuvědomuje, jak moc je rodina
důležitá. Až o ni přijdou, teprve potom jim
dojde, o co vlastně přišli.
Proto si važme toho, co máme, že
můžeme být spolu, setkávat se třeba

na různých oslavách nebo jen tak, protože
rodina je nejvíc.
Místo, kde žiji, je mým domovem
Tereza Kleisová
5. ročník, ZŠ a MŠ Viničné Šumice
(speciální cena poroty)
NĚCO O MNĚ. Jmenuji se Terka Kleisová,
je mi 10 let a mám sestru Katku, které je
13 let. Chodím do Základní školy ve Viničných Šumicích.
MÍSTO, KDE JSEM VYRŮSTALA. Narodila jsem se v brněnské nemocnici U Milosrdných bratří. Pak už si mě maminka
s tatínkem odvezli do Zbýšova, kde už
na mě čekala moje tříletá sestřička. Tímto
se domeček ve Zbýšově stal mým rodným
domem. Tak už víte, kde bydlím.
Od útlého dětství si moc nepamatuji, ale
co se mi vybaví jako první, je velké oranžové křeslo, bylo pohodlné a měkoučké, často
jsem si na něm hrála, jedla dobrůtky a také
se nechala lechtat od strejdy Toma. A určitě
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mě v něm uspávala moje maminka. Rodiče
jistě sledovali mé první krůčky, moje první
zoubky i moje první malířské pokusy.
MÍSTO MÉHO DĚTSVÍ. Jak běžel čas,
běžely i roky. Z malých krůčků se staly
výlety do blízkého okolí. Už jsem poznala
všechna zajímavá zákoutí našeho domu.
Zjistila, kde se vaří, jak se pere, čím se
žehlí a jak se zahřívá voda k vaření nebo
k vytopení celého domu. Prostě už znám
můj dům dokonale.
MÍSTO MÝCH ZÁŽITKŮ. Však nejvíce
miluji své zážitky. Záhonky kolem domu
byly moje všechno. Hlína a bahno byly
super, žádná kytička neměla jistotu, že dokvete, každá kaluž byla rybníkem a jezerem. Tvořila jsem zvířátka z hlíny, omáčku
z broučků a polévku z trávy a hlíny.
Nadevše miluji zvířátka. První moje
zvířátko byl křeček Niki. A po něm dalších
osm. Šarlotka, Pumička, Nikísek, Viki, Ami,
Ňufi a další. Nevím, jak je to možné, ale
za celou dobu měla Kačenka jen jednoho

jménem Kiki. Žila 2 a půl roku.
Naše první kočička byla Puntík. Ale pořád
utíkala zpátky domů. Pak jsme měli naše milovaná koťátka z Křenovic. Na první pohled
jsem se do nich zamilovala. Mike a Mia byly
bílé a měly na sobě zrzavé a černé flíčky.
MÍSTO V MÉM POKOJI. Můj život v pokojíčku je jeden velký binec. Nedokážu
v něm udržet pořádek. Neumím si uklidit,
jsem prostě "bordelář". Ráda si stěhuju nábytek. Vyrábím barevná přáníčka z papíru,
na šicím stroji si spíchnu polštářek, z 3D
pera tvořím zvířátka a ze všeho nejraději si
hraju se zvířaty.
MÍSTO SETKÁNÍ. Můj domov je také
místem, kde slavíme společné narozeniny,
kam jezdí moji kamarádi i kamarádi mých
rodičů. S kamarádkami jsme společně
vařily v dřevěné kuchyňce, koupaly se
a dováděly v bazénu.
MÍSTO MÝCH NÁVRATŮ. Vždy se těším
na návraty z výletů nebo dovolené. Vlezu si
do mé postele a jsem ráda, že jsem doma.

Zprávičky ze školky
V minulém Zpravodaji jsem končila přáním
krásných vánočních svátků, čas pokročil
a už máme předjaří.
Jak se dařilo dětem v mateřské škole?
Vánoce jsme si užili, sice bez návštěvy
rodičů, ale nadílka pod vánočním stromečkem byla velice bohatá. Do mateřské školy
přibyly nové didaktické pomůcky a nové
hračky. Děti vyrobily pro své rodiče dárečky, které jim udělaly určitě radost.
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V době, kdy PES tolik „neštěkal“,
jsme pozvali do mateřské školky divadlo
s krásnou pohádkou „O kocourkovi Modroočkovi“. Za dodržení všech hygienických
nařízení se děti mohly potěšit pohádkou
a písničkami.
„Tři králové je příběh“, který každoročně
hrajeme s dětmi po vánočních prázdninách. Děti aktivně pomáhají, vybírají si
kostýmy, zapojují se do hry, zpívají koledy.
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Na karneval se děti velice těšily.
Vyptávaly se, co všechno paní učitelky
na karneval připraví. Děti se mohly zapojit
do her, tance a nakonec se podařila zařídit
i tombola. Byly jsme rády, že jsme mohly
děti pobavit na karnevale.

 O kocourkovi Modroočkovi

 Karneval

Online školka
Jak jste jistě zaznamenali, z nařízení vlády
došlo k uzavření i mateřských škol. Nebyla
to pro nás příjemná zpráva. Paní ředitelka nabídla řešení – online školku. Pro
některé z nás to byla výzva, naučit se něco
nového, získat nové dovednosti. Jestli
mám popsat svoje pocity, trochu jsem se
obávala, zda novou výzvu po technické
stránce zvládnu, ale život to tak přinesl,
proč to tedy nezkusit. Možná máte k naší
práci výhrady, ale věřte, že vše děláme
s plným nasazením, v dobré víře a s láskou
pro vaše děti. Je pravda, že nic nemůže nahradit osobní setkání, těšíme se, až znovu
otevřeme naši školku a řekneme: „Pojďte,
děti dál! Už se moc na vás těšíme!“
Milé děti, vážení rodiče a přátelé,
přeji vám slunečné jaro, příjemné
Velikonoce a pevné zdraví.
 Jana Vlčková a kolektiv
zaměstnanců mateřské školy

 Online školka
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Už je to rok…

 P. Pavel Lacina, farář

…co jsme se všichni „osobně“ seznámili
s COVIDem. Někdo víc, někdo méně, ale
nějakou zkušenost už máme všichni. Výročí, byť i nepříjemné, je vždycky výzvou
k bilancování a hlavně hledání cesty, jak
dál. Když to loni na jaře přišlo, těšili jsme
se, že to zase rychle přejde a vše bude
jako dřív. Na podzim to přišlo znovu.
Tehdy jsme se možná už tak nebáli, ale
přišlo to intenzivněji a ve větším rozsahu.
Tehdy jsme nejspíš poznali, že to není
„jednorázovka“, ale nějakým způsobem se
s tím budeme muset potýkat dlouhodobě.
Na Vánoce to přišlo takřka potřetí a zatím
se nás to stále drží. A my už asi chápeme,
že celý svět se podstatně změnil a náš
příběh zdaleka není u konce. Za uplynulý
rok jsme se museli mnohého vzdát, ale
také jsme se mnohému naučili. Svět se
jaksi opticky zmenšil a my vidíme, že
jsme jako lidstvo na stejné lodi, že v tom
jedeme společně. Už víme, že za nezodpovědné jednání můžeme zaplatit životem
– když už ne tím svým, tak třeba i životem
někoho jiného, nejspíše někoho staršího
z vlastní rodiny. Dál se tedy jistě těšíme,
až to skončí, ale vypadá to, že to nebude
zdaleka tak rychlé a jednoduché…
I když právě probíhá předvelikonoční
postní doba, dá se říci, že postní dobu už
máme celý rok, vždyť jsme si museli tolik
věcí odepřít! Ale to je právě smyslem
postní doby: Když si člověk něco odepře,
že tím mnohem víc získá – nově a jinak.
My všichni jsme takto mohli objevit dar
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sounáležitosti a ohleduplnosti a to je,
myslím, opravdu pozitivní zpráva ve světě pozitivních laboratorních nálezů. Objevili jsme nově hodnotu rodinných vztahů.
Také cítíme, že život každého z nás je
křehký, a tudíž i vzácný. Nemůžeme
nijak moc plánovat, ale o to důsledněji
můžeme prožívat přítomnost. Společně musíme hledat cestu, jak dál. Jsme
na cestě, ale: Jedeme v tom společně! Tak
se i jmenuje náš celoroční projekt, kterým
chceme jako farnost podpořit manželské
a rodinné vztahy.
Více o projektu na webu: farnostpozorice.cz/jedeme-v-tom-spolu-main
Chci moc poděkovat všem, kteří
obětavě bojují s covidem na různých
frontách, a přesto: nejen, že neztrácejí,
ale i dodávají radost a naději tam, kde se
usadily obavy a smutek.
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Opravy budov ve farnosti
 P. Pavel Lacina, farář

Právě dokončujeme v kostele poslední etapu výmalby interiéru. Ta v sobě
už od ledna zahrnovala také zednické
a elektroinstalační práce v zadní časti
(pod kůrem), dále elektrikářské práce
v sakristii, dokoupení svítidel (bodovky, nástěnky) a opravu soklů (u oltáře
a podél stěn). Zednické práce prováděla
firma Rekonstruktiva, ostatní činnosti
pak brigádně obětaví farníci pod vedením
Ivoše Sukovatého, Pavla a Dáši Křížových
a Pavla Rataje. Velký kus práce na elektrice odvedli Jirka Šmerda, Martin Tesař
a David Kroča. Všichni jmenovaní zde
strávili mnoho pracovních hodin! Nemalou námahu zabralo i průběžné uklízení
„pod taktovkou“ Ludmily Šmerdové.
Po zednických přípravách a dostatečném
zaschnutí omítek následovala firmou
Rouzek samotná výmalba těchto částí:

pod celým kůrem, obě schodiště na kůr,
sokly v presbytáři, sakristie a tzv. stará
zpovědnice – velká boční místnost, která
slouží jako úklidový prostor. Tím pádem
se od ledna až doteď v kostele pořád
prášilo, stěhovalo, přenášelo, vytíralo
a zase prášilo, ale také esteticky i prakticky dolaďovalo. Pěknou práci činí také
repas svítidel pod obrazy křížové cesty,
za což vděčíme rodině Svobodových ze
Sivic. No, konec slov, přijďte se podívat,
stojí to za to!
Generální rekonstrukce střechy fary
nás čeká v nejbližší době. Právě připravujeme projektovou dokumentaci,
která potvrzuje, že tato akce – vzhledem
k neutěšenému stavu střešních trámů –
vyžaduje po vymalovaném kostele naši
pozornost číslo jedna.
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Velikonoce 2021 v pozořické farnosti
17.00
Zelený čtvrtek
1. 4. 2021

po skončení
18.30
8.00–20.30
8.00
9.00–15.00

Velký pátek
2. 4. 2021

OTEVŘENÝ KOSTEL
společná modlitba ranních chval a četby
(denní modlitba církve – DMC)
možnost Křížové cesty na Poustce

14.00

Křížová cesta v kostele

15.00

Velkopáteční obřady
PŘENOS ON-LINE, ÚČAST NA MÍSTENKY

po skončení

zahájení novény k Božímu milosrdenství,
modlitba Korunky
Velkop. obř. v Holubicích (2. skupina)
OTEVŘENÝ KOSTEL

8.00

společná modl. ranních chval a četby (DMC)

12.00

společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne
(DMC) a Korunka k Božímu milosr. (2. den novény)

18.00

společná modlitba Anděl Páně a modlitba večerních
chval (DMC)

5.30

Velikonoční vigilie

9.15

mše sv. s žehnáním pokrmů

10.45

PŘENOS ON-LINE,
ÚČAST NA MÍSTENKY

mše sv. s žehn. pokrmů – NA MÍSTENKY

15.00–18.00 průběžné podávání sv. přijímání
18.00

Pondělí
velikonoční
5. 4. 2021

Mše sv. v Holubicích (1. skupina)

společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne
(DMC) a modlitba bolestného růžence

8.00–20.30

Boží hod
velikonoční
4. 4. 2021

SPOLEČNÁ VEČEŘE V RODINÁCH
možnost soukromé modlitby v Getsemanské zahradě
do 20.30 hod.

12.00

17.30

Bílá sobota
3. 4. 2021

Mše sv. na památku Večeře Páně
PŘENOS ON-LINE, ÚČAST NA MÍSTENKY

mše sv. s žehn. pokrmů – NA MÍSTENKY

7.30

mše svatá – NA MÍSTENKY

8.30

mše sv. v Holubicích (3. skupina)
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Informace
z knihovny
 Zdena Puklová

„Kniha nás neopouští ani v dobách protivenství
a trampot, chová se k nám vždy se stejnou láskou, baví
a poučuje nás v mladosti a povzbuzuje ve stáří.“
Charles Francois Sainte-Beuve

I v letošním roce, kdy je výběr knih poněkud ztížený, nabízí knihovna dostatek
nových titulů pro děti i dospělé, které stojí
za přečtení.

Dětská literatura

Z dětské literatury pro nejmenší si můžete půjčit knížku od Pavlíny Šamalíkové
„Velká kniha českých slov“, ta je plná
poutavých obrázků, které zachycují slova
z každodenního života. Spisovatelka Pavla
Jazairiová napsala pro děti krásnou knížku
„Jmenuji se Figaro“ o pejskovi, který žije
se svou paní na vesnici a má tam spoustu kamarádů. Také Bohumil Matějovský
vypráví o zvířátkách v příběhu „O ježkovi,
který se ztratil“. Je to příběh ztraceného
ježka Bodlinky, který na své cestě potkal
nové kamarády zajíce Jetelíka a veverku
Danušku. S nimi prožil velká dobrodružství a zůstal s nimi nakonec i bydlet.
Krátké pohádky, ve kterých vystupují
oblíbené disneyovské postavičky, jsou
s knize „Pohádky na dobrou noc“. Další
nádherné pohádky, tentokrát veršované,
napsal Jiří Žáček a knížku nazval „Nůše
plná pohádek poskládaných do řádek“.
Jsou v ní známé i neznámé pohádky bohatě doplněné krásnými ilustracemi Veroniky Balcarové. Také oblíbené zveršované
pohádky Františka Hrubína s ilustracemi
Jiřího Trnky s názvem „Říkejte si pohádky“ patří ke klasice české poezie pro děti.

Začínající čtenář

Pro začínající čtenáře nabízím od Jiřího
Hanibala „Podivuhodná dobrodružství
obra Burydáše“. Jsou to pohádky o obru
Burydášovi a jeho kamarádovi, dinosauřím
klukovi Petlíkovi. V pohádkách nechybí
vzrušení a napětí, ale také humor. Knížka
„Skřítkové z kamenné hůrky“ od Ireny
Kaftanové vás zavede ke skřítkům Rybízkovi a Šťovíčkovi a jejich přátelům, jako
je Meluzína, včelka Matylda, žabka Barča
nebo víla Klotynka.

Vyspělejší dětský čtenář

Pro již vyspělejší dětské čtenáře jsou
k půjčení oblíbené příběhy Thomase Breziny z cyklu Případ pro tebe a klub tygrů
nebo dobrodružná kniha Erica Lupera
„Lovci klíčů“. Cleo a Evan mají tajemství.
Je to sbírka knih tak nebezpečných, že se
musí držet pod zámkem. Ve stránkách
jedné z nich jim zmizela kamarádka. Jejich
úkolem je najít klíč, který ji osvobodí.
Jiný veselý dobrodružný příběh o jedné
ztracené pirátské truhle s pokladem
napsal Pavel Valach a kniha se jmenuje
„Ukradený poklad“. V komiksu „Hadí
soutěska“ vypráví Hergé o dobrodružtví
dvou sourozenců a jejich zvědavé opičky.
A třebaže jde jejich hrdinům nejednou
o život, v komiksu nechybí humor.
Pro dívky se také najdou tituly, které
lákají k přečtení. Např. Milena Durková
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a její kniha „Bára krotí rodinu“. Báře je třináct, má samozřejmě rodinu a ta je pěkně
praštěná. Bude ji muset malinko zkrotit.
Jenny Han „Oko za oko“. Kat, Mary a Lilia
chodí na stejnou střední školu. Navíc je
spojuje odhodlání pomstít se těm, kteří je
šikanovali, vysmívali se jim a udělali jim ze
života peklo.
Další tituly nabízející se k půjčení –
Barbora Robošová a její „Holka na útěku“,
Karen McManus „Jeden z nás lže“ nebo
Věra Řeháčková „Když dá kopačky holka“.

Kreativní čtení

Pro malé tvořivce je tu knížka „Nejsem
karton na vajíčka“. Poradí vám, jak na to,
abyste z kartonu na vajíčka vytvořili něco
jedinečného. Pro zvídavé děti máme k dispozici knihu Rosie Hore „Jak se měří věci“.
Když chceš něco přesně popsat, musíš to
změřit a vyjádřit ve správných jednotkách.
A právě v tomto pomůže tato kniha. Spisovatel András Vojnitz odpovídá v knize
„Víš to?“ na otázky jako např. Jak stará je
naše planeta? Proč se mění roční období?
Proč je Mrtvé moře mrtvé? Co je to gejzír?
A ještě mnoho dalších zajímavostí!

Naučná literatura

Z naučné literatury pro dospělé čtenáře
vybírám pro ty, kteří mají rádi záhady,
knihu „Encyklopedie magických míst“
od Soni Thomové. Můžete se vydat
na toulky po místech možná zdánlivě
všedních, avšak skrývajících záhady
a neobyčejné události. Z jiného žánru je
k dispozici kniha Hany Chrástové „Prezidenti spojených států amerických jak
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je neznáte“ – je neobvyklým průvodcem
po osobní historii amerických vůdců, které
čtenáři poznají jinak než dosud. Z historických románů vybírám „Zamilované
královny“ od Jana Bauera o manželství
význačných panovníků naší historie
Přemysla Otakara I. a Jana Lucemburského. Z novodobé historie je kniha Jarmily
Frejtichové „Můj rok 1961“ – první rok
„šedesátek“ jakoby předznamenával celé
nadcházející desetiletí velkých nadějí
i hlubokých zklamání. Je v první řadě
rokem velkých příběhů.

Beletrie pro dospělé

Z historických detektivek vás jistě nezklame Vlastimil Vondruška a jeho nejnovější
díla „Pomsta bílého jednorožce“, „Spiknutí oběšenců“ a „Manželské zrcadlo“
nebo Jan Bauer a jeho „Vraždící golem“.
Z drsných severských detektivek vybírám
od Larse Keplera „Zrcadlový muž“, Jo Nesba „Království“ a „Mcbeth“ nebo Stina
Jacksona „Pustina“.
Od napětí a vraždy je nejlépe přistoupit
k humoru a ten najdete v knihách Miroslava Macka „Saturnin se vrací“ a „Saturnin zasahuje“, nebo Haliny Pawlowské
„Takhle jsem si to tedy nepředstavovala“
a „Zážitky z karantény“ nebo v knize
Marka Ebena „Myšlenky za volantem“.
V nabídce románů pro ženy najdete humor v knihách Aleny Jakoubkové
„Odříkaného manžela největší krajíc“,
„Přišla třetí blondýna“ a „Zmizení perníkové princezny“. Oblíbené rodinné ságy
zastupuje Anne Jacobs v trilogii „Venkovské sídlo“ a „Kavárna U Anděla“, Donna
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Douglas a její „Sestřičky“ nebo Vlastimil
Vondruška a jeho tetralogie „Křišťálový
klíč“. Do kategorie románů pro ženy patří
díla oblíbených autorek, jako je Táňa Keleová-Vasilková, Marcela Mlynářová, Nora
Roberts, Jojo Moyesová, Elizabeth Lowell,
Elizabeth Haran a Hana Whitton.
To je jen malý výčet nejnovějších titulů,
které jsou v knihovně k dispozici. Všechny
novinky, a nejenom ty, najdete v online
katalogu knihovny. Ten najdete buď
na webových stránkách obce Viničné Šumice nebo přímo na webových stránkách
knihovny na adrese
www.knihovnavinicnesumice.wz.cz.

Jak vyhledávat v „ONLINE KATALOGU“
Knihu můžete hledat podle autora, názvu
knihy, signatury (tj. N – naučná, B – beletrie pro dospělé, MN – naučná pro mládež,
M – knihy pro děti) nebo do libovolného
pole napíšete klíčové slovo (např. historie,
dobrodružné, detektivky, romány pro ženy
apod.) a stisknete „Hledání“. Kliknutím
na název vyhledané knihy se zobrazí další
informace o knize včetně jejího stručného
obsahu. Pokud je kniha půjčená, můžete si
ji rezervovat a o vyřízené rezervaci budete
obratem informováni.
Knihy si můžete předem objednat buď
na telefonním čísle: 602 546 683 nebo
emailem: knihovna@vinicne-sumice.cz.
Půjčovní doba: úterý a pátek od 15.00
do 18.00 hodin.

Velikonoční pozvánka na Jezera
I když to tak dnes vůbec nevypadá,
jaro už je za dveřmi...a tak se veselá velikonoční zvířátka nastěhovala
pod lípu. Můžete se za nimi přijít
podívat a pomoct jim nazdobit
velikonoční vajíčka. V pytlíku pověšeném v altánu najdete plastová
vajíčka, můžete si nějaké vzít, nazdobit nejlépe akrylovými barvičkami a pak přinést zajíci do košíku.
Těšíme se na pěkné výtvory.
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Informace z činnosti jednotky
SDH Viničné Šumice
 Václav Kovář, velitel jednotky SDH Viničné Šumice
Hasiči, kteří vyjíždí k zásahům, se
pravidelně vzdělávají. Zejména cvičí
prakticky, aby uměli rychle a správně
pomoci. V zimním období se však školíme
i teoreticky. Opakujeme si důležité zásady
spolupráce na místě, připomínáme si,
jaká nebezpečí se mohou vyskytnout
a jak jim čelit. Nejlepší forma školení je,
když diskutujeme a sdělujeme si vlastní
zkušenosti. Při jednom takovém školení
kdosi nadnesl zajímavou otázku: „Jak
bych se měl zachovat, kdyby hořelo blízko
mého domu? Mám utíkat do zbrojnice
a vyjet na místo vybavený, nebo mám zahájit zásah okamžitě a čekat, až přijedou
hasiči?“ Zdánlivě jednoduchý dotaz, který
rozvířil debatu na několik minut. Jak se
správně zachovat jsme si ověřili na našem
posledním výjezdu.
Siréna se rozezněla klidným únorovým
večerem a na našich mobilních telefonech
vyskočila zpráva o požáru v naší obci.
Na místo jsme byli vysláni společně s profesionálními a dobrovolnými hasiči z Pozořic.
Náhoda tomu chtěla, že se v blízkosti místa
požáru tou dobou pohybovali Veronika Malíková a Jiří Malík ml., oba členové našeho
Sboru Dobrovolných Hasičů Viničné Šumice. Jirka je navíc člen výjezdové jednotky
SDH Viničné Šumice a také profesionální
hasič sloužící na stanici Bučovice.
Plameny zachvátily vstupní část průjezdu rodinného domu, a protože se v domě
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svítilo, rozhodl se Jiří Malík ml. okamžitě
informovat obyvatele domu. Na silné
bouchání však nikdo nereagoval. Proto
násilně vstoupil do domu, kde mu na hlasité volání odpověděla nezletilá osoba,
která o požáru v tu dobu vůbec nevěděla.
V průjezdu Jirka zjistil, že hoří přední část
zaparkovaného osobního vozu.
Tou dobou se na místo vrátila Veronika, která mezitím odjela s oznamovatelem události pro hasicí přístroj domů
k Malíkům. S jeho využitím se podařilo
zamezit šíření požáru a minimalizovat
tak vzniklé škody. O dohašení požáru
se postarali profesionální hasiči, kteří
na místo vzápětí dorazili. Nemůžeme zde
blíže popisovat okolnosti požáru, protože
se v současné době stále šetří příčina
vzniku požáru.
Svým zásahem Jirka i Veronika dostáli
heslu dobrovolných hasičů, který máme
vetkán na našem praporu: „Bohu ke cti,
bližnímu ku pomoci“. Jiří Malík ml. navíc
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splnil služební slib a povinnosti příslušníka Hasičského záchranného sboru
České republiky. Společně s oznamovateli
požáru pomohli ochránit zdraví obyvateli
domu a výrazně snížili následné škody
způsobené požárem. Všichni si od nás
zcela jistě zaslouží pochvalu a respekt.
Chtěl bych na závěr zopakovat nejpodstatnější okolnosti popsané události.
Na začátku byla ochota pomoci. Následovalo rychlé a správné oznámení požáru
na tísňovou linku. Obrovskou výhodou
Jirky a Veroniky byla znalost správného
postupu zásahu před příjezdem hasičů
a schopnost správně použít přenosný
hasicí přístroj. Požár se podařilo zkrotit v jeho počátku právě díky hasicímu
přístroji. Pouhých 6 kg hasebního prášku
dokáže bez problémů uhasit začínající
požár. Doporučuji proto všem, abyste
jej měli k dispozici v každém rodinném
domě. Cena se pohybuje kolem 700,- Kč
a lze jej koupit třeba i přes e-shop.
Nyní již znáte odpověď na zajímavou
otázku našeho hasiče při školení. Chtěl
bych vám jménem šumických hasičů
popřát, abyste se nikdy nedostali do podobné situace. A pokud se tak již stane, ať
se vám podaří zachovat chladnou hlavu
a bystrý rozum. To jediné vede vždy k minimalizaci škod na zdraví i na majetku.

Co dělají mladí hasiči v době
covidové?
Už je to rok, co jsme museli omezit
kroužek mladých hasičů. Nikdo z nás
vedoucích a snad i dětí a jejich rodičů si
nemyslel, že za rok budeme pořád jen
vzpomínat na pravidelné středeční schůzky v prostorách naší zbrojnice a přilehlého
okolí. Poslední letní soustředění jsme
vnímali jako odrazový můstek do nové
sezóny. Mýlili jsme se. Ani dnes nedokážeme odhadnout, kdy se budeme moci
společně potkat a začít opakovat naučené
dovednosti a přidávat k nim nové. Všichni
věříme, že to bude ještě před začátkem
léta, ale kdo ví. Snad se i naši mladí hasiči
těší na své kamarády a na nás jako my
na ně. Zbrojnici udržujeme v pořádku a je
tak připravena otevřít dveře svým mladým
návštěvníkům kdykoli.
Chtěli bychom vzkázat všem rodičům
mladých hasičů, že s nimi stále počítáme.
Kroužek chceme za každou cenu obnovit
hned, jakmile to bude možné. Začali jsme
připravovat nejmladší generaci hasičů naší
obce a nenecháme pandemii, abychom
o ni přišli. Tím spíš si v současné době
uvědomujeme, jak je důležité mít vycvičenou partu lidí, kteří jsou připraveni
spolupracovat a pomáhat druhým.
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Výročí
 Ladislav Šedý, starosta TJ Sokol
V posledním čísle Zpravodaje se píše
o výročí Sokola a fotbalové mládeži.
V roce 1919 je založen tělocvičný odbor
Kovalovského Sokola a v roce 1920 vzniká
samostatná sokolská jednota ve Viničných
Šumicích.
Spolky mají valné hromady začátkem
kalendářního roku a pro vznik jednoty je
svolána ustavující valná hromada. Valná
hromada jednoty přijme Stanovy ČOS,
zvolí orgány a činovníky jednoty a požádá
územně příslušnou župu o přijetí do ČOS.
Tato procedura přijetí nového Sokolského
spolku trvá několik měsíců.
Zápisy z prvních valných hromad chybí
a další valné hromady potvrzují založení
Sokola ve Viničných Šumicích v roce 1920.
Fotbalová mládež měla z rozpočtu obce
na rok 2020 dotaci na činnost 25 000 Kč
a tyto peníze měly pokrýt turnaje mládeže, nákup míčů a tréninkové pomůcky.
Nikdy a nikde jsem neřekl, že 20 000 Kč
potřebuji na brožury Sokola na úkor fotbalové mládeže. Za předešlé roky bylo nakoupeno tolik tréninkových pomůcek, že
některé leží ladem a mládež je nepoužívá.
Proto nebylo potřeba žádat dotaci ve výši
45 000 Kč.
Další dotaci v roce 2020 dostala
fotbalová mládež od Ministerstva školství
a sportu ve výši 7 644 Kč a tyto dotace
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25 000 + 7 644 = 32 644 Kč byly použity
na turnaje mládeže, koupě míčů a ušití
teplákových souprav pro přípravku.
V oddíle kopané se vybírají oddílové příspěvky a přípravce zbylo za rok
2020 celkem 12 000 Kč a tyto peníze se
převedly na rok 2021. V letošním roce má
fotbalová mládež z rozpočtu obce dotaci
25 000 + 12 000 = 37 000 Kč na pokrytí
nákladů. Pandemie COVID-19 nám zastavila všechny fotbalové soutěže a doufáme, že v druhé polovině roku začneme
sportovat.
Fotbalový ročník 2020/21 je na neurčito odvolán. Všichni doufáme, že v létě
zahájíme pravidelné sportování na fotbalovém hřišti a zahájí se fotbalové soutěže
podzim 2021–jaro 2022.
Výbor oddílu kopané děkuje trenérům
a rodičům za práci s mládeží, za to, že věnují svůj volný čas na trénincích a zajišťují
dopravu k fotbalovým zápasům.
Všem občanům přeji zdraví a pohodu.
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Opakování matka moudrosti
aneb každé jaro totéž
 Dagmar Petrová
Zatímco si užíváme krásného předjaří
a kvůli lockdownu máme více času na procházky, blíží se – jako každý rok – období
kladení mláďat ve volné přírodě. A právě
kvůli letošnímu vycházkovému trendu si
dovolujeme opět připomenout základní
pravidla, jejichž dodržování je základním
projevem ohleduplnosti vůči volně žijící
zvěři. Ta je po letošní mokré a chladnější
zimě a kvůli zvýšené frekvenci pohybu
osob po lese vystresovaná víc než dřív.
Častěji než obvykle musí opouštět své
úkryty a hledat nové skrýše nebo utíkat
před volně pobíhajícími psy, lidmi na vycházce a auty, motocykly a čtyřkolkami
jezdícími po lesních a polních cestách.
Vykácení velkých ploch v lese ji připravilo
o část možností se schovat a v klidu se
pást – poštěpkováním se omezily plochy
ostružiní, kde zvěř v této části roku nachází vedle úkrytu aspoň trochu potravy.
Proto prosíme o dodržování následujících pravidel:
1) Nepouštějte v lese ani na poli psy
na volno. I když pes zvěř nehoní a vrátí se
k vám na povel, může se stát, že v podrostu narazí na malé zajíčky, srnčata nebo
bažantí slepice sedící na hnízdech. Uvědomte si, že pes je stále šelma, jen jeho
lovecké pudy jsou domestikací a výchovou
potlačeny. Jakmile má příležitost, rychle
na výchovu zapomene a stává se z něj
26 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

lovec. Těžko pak odolá pokušení vzít nález
aspoň do zubů a zatřepat s ním. Mládě, které toto zacházení přežije, pak už
páchne po psovi natolik, že jej jeho plachá
matka ze sebezáchovných důvodů opustí,
takže v nejlepším případě umře hlady.
V tom horším jej podle naříkání objeví
predátoři…
2) Nechoďte zbytečně vysokou travou,
po polích, po mezích ani po lese mimo
běžně používané cesty. Malí zajíčci jsou
v porostu prakticky neviditelní a neutečou
před vámi, jen se ještě více přikrčí. Stačí
jediné došlápnutí a je po křehkém mláděti… Budete-li se pohybovat po cestách,
má zvěř aspoň trochu šanci se držet mimo
dosah.
3) Zopakujte svým dětem naléhavě, že
se nemají případně nalezených zajíčků, srnčat, vajíček ani kuřátek dotýkat,
natož pak je hladit či brát do náruče.
Radost z dotyku hebounkého mláděte
má za následek jeho prakticky nevyhnutelnou smrt, protože matky mláďata
s vysokou pravděpodobností opustí nejen
kvůli psímu, ale i kvůli lidskému pachu.
V případě nálezu malých selátek divočáků navíc hrozí velmi nebezpečný konflikt
s matkou, která bude určitě někde poblíž
a které nevysvětlíte, že jste si selátka
chtěli jen pohladit.

SPOLKY

4) Najdete-li viditelně zraněné zvíře,
volejte příslušnou záchrannou stanici
(v Jihomoravském kraji je to záchranná
stanice v ZOO Brno, tel.: 702 137 837)
a postupujte podle jejích pokynů. Nepropadejte iluzi, že jste zvíře schopni vyléčit
sami doma a že tím pádem budete mít
doma kuriozitu, kterou se budete moct
chlubit. Většina divokých zvířat umírá
v rukou člověka nikoliv primárně na své
zranění, nýbrž ve spojení se zraněním
na následky masivního stresu, jakým pro

ně kontakt s člověkem a nemožnost utéct
zpravidla je. I kdybyste měli zázračné ruce
a léčivé schopnosti, obvykle se nepodaří
zvíře za relativně krátkou dobu léčení
ochočit natolik, aby s vámi pak dobrovolně
zůstalo, protože tvor narozený na svobodě
si na zajetí zvyká jen těžko.
Za Myslivecký spolek Viničné Šumice –
Kovalovice i myslivecké spolky ze širého
okolí za dodržování výše uvedených
pravidel upřímně děkujeme. 
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Co nového na skautské stezce?
Jen co jsme se v prosinci krátce nadechli
k trochu normální činnosti, už jsme ji zase
museli přerušit… Plánovali jsme vánoční
besídky, zimní výpravy, pomoc při Tříkrálové sbírce, skautský ples… Bohu díky
jsme alespoň v omezené formě přispěli
podle možností k roznášení Betlémského
světla – symbolu naděje a porozumění. O tom, jak se členové našich oddílů
na této akci podíleli, ale i o dalších věcech
se dozvíte více v následujících příspěvcích.
Co bude dál, nevíme. Ale chceme být
připraveni, hned jak to bude možné,
obnovit svoji činnost – pořádat schůzky,
výpravy, závody, tábory, vzdělávací akce…
A jsme přesvědčeni, že se obnovení činnosti dříve nebo později dočkáme.
 Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska

Jako každý rok jsme i letos plánovaly jet
pro Betlémské světlo do Vídně a následně
jej dopravit do našich farností a obcí, to
však vzhledem k epidemiologické situaci
nebylo možné. Přeprava Betlémského
světla do ČR proběhla netradičním způsobem. Vyslaným členům Junáka bylo světlo
předáno na hranicích státu s Rakouskem,
následně bylo dopraveno do Brna a dál
vlaky do Prahy a dalších míst. Z těchto
míst se mohlo v určitý čas a podle hygienických opatření vyzvednout, čehož se
v letošním roce ujal 1. dívčí oddíl Pozořice.
Díky tomu bylo v pozořické farnosti tradičně přineseno při nedělní mši svaté 20. 12.
2020. Mile nás překvapilo množství lidí,
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kteří si přišli světlo odpálit na možná již
tradiční místa – před OD Hruška v Pozořicích a ke kaplím v Sivicích a Kovalovicích.
I rozvoz světla do vašich domácností se
nám letos podařil zrealizovat, v některých
případech zcela bezkontaktně. Jsme rády,
že jsme mohly i letos naší službou přispět
k vaší vánoční atmosféře!
 Alice a Marie Pölzerovy a Jana Skládaná,

1. dívčí oddíl Pozořice

Po letních prázdninách bylo v plánu
hned několik akcí, z nichž nejvíce jsme
se těšili na týdenní podzimní výpravu
nebo předvánoční cestu do Vídně pro

SPOLKY

V novém roce máme v úmyslu opět
něco podobného zorganizovat a naši
svěřenci budou zřejmě pravidelně každý
týden dostávat od vedoucích nové výzvy,
ty budou moci probrat i s ostatními přes
nějakou online platformu a navzájem se
vyhecovat k co nejlepšímu výkonu. Jako
všichni v naší zemi doufáme, že na jaře
se situace zase zlepší a bude možné mít
schůzky osobně a společně vyrazit na nějakou větší výpravu třeba i na víkend.
 Marek Šmerda – Smrk,
1. chlapecký oddíl Pozořice

Betlémské světlo. Kvůli opatřením jsme
bohužel museli naši činnost utlumit, děti
si však mohly samy nebo s rodiči vyhledat
na mapě body, na kterých je čekaly různé
úkoly, a zpestřit si tak čas v druhé době
koronavirové.

19. 12. 2020 se hlídka skautů z oddílu
Mokrá-Horákov připojila ke kurýrům, kteří
rozváželi světlo po celé naší republice.
Přepravovali světlo na trase Brno - Břeclav - Staré Město u Uherského Hradiště
- Luhačovice. Tentýž den hlídky skautů
z našich oddílů Mokrá-Horákov, Bukovinka a Tvarožná měly službu u Betlémského
světla v Betlémské tramvaji v Brně.
 Jana Kvapilová, výchovná zpravodajka dívčího

kmene střediska, vedoucí oddílu Mokrá-Horákov

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj poskytl v roce 2020 dotaci na realizaci projektu OBNOVA
MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SKAUTSKÉHO STŘEDISKA POZOŘICE 2020.
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Rubrika slouží k vyjádření občanů a uvedené názory nevyjadřují stanovisko obce.

Sokolovna
 Mojmír Ryška

9. 12. 2020 starosta obce na zasedání
zastupitelstva obce předložil požadavek,
že chce pro obec sokolovnu. V devítičlenném zastupitelstvu je pět členů zvolených
na kandidátce Sokola. Všichni souhlasili
s tímto požadavkem.
Za 30 let zastupitelstva obce byli
starostové obce členové Sokola 26 let.
Současní zástupci Sokola jsou zralí politici.
Paní Jana Vlčková je v zastupitelstvu 24
let, starosta Sokola Ladislav Šedý 18 let,
starosta obce Josef Drápal a místostarosta
obce Ing. Pavel Málek 10 let a Ing. Irena
Rausová 6 let. Nikdo z nich v minulosti
nepožadoval majetek Sokola pro někoho.
A ve volebních programech sokolů se
o tomto záměru nikdy nepsalo.
Požadavek odebrat sokolovnu jednotě
opírají dotyční o dva argumenty. Za prvé:
obec finančně dotuje sokolovnu, a proto ji
má i vlastnit. Snad všechny obce finančně
podporují neziskové organizace ve své pů-
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sobnosti. A přitom nejsou vždy vlastníky
majetků těchto spolků.
Druhým důvodem je, že obec se bude
lépe o sokolovnu starat. Je třeba upozornit, že většina sokolských zastupitelů jsou
současně i členy výboru jednoty, a to až
s dominantním vlivem. Takže tito zastupitelé – současně členové výboru Sokola
s významným vlivem – spravují sokolovnu
nedostatečně. Jakmile se stane sokolovna majetkem obce, tak ji ty samé osoby
budou spravovat lépe.
Obec Viničné Šumice je vlastníkem fotbalového hřiště a jeho okolí. Sokol je zde
v nájmu. Pokud má někdo přehled o obdobných sportovištích, byť jen na okrese,
nemůže šumické označit ani za průměrné.
Kromě trávníku, který je nadprůměrný.
Ano, jsou obce, které vlastní sportovní
areály a spolky jsou zde v nájmu. Jenomže
vždy je to o lidech. Jsou obce, kde samospráva pracuje koncepčně s vizí do bu-
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doucnosti a je otevřená veřejnosti. A jsou
i jiné obce. Proto když dva dělají totéž,
nebývá to často vždy totéž.
Je asi ojedinělé, aby čelní představitelé
organizace po vzpomenutí stoletého výročí trvání spolku požadovali spolku zabavit
majetek. A to bez předchozího projednání
s členskou základnou.
Pokud obec získá sokolovnu, může ji
pronajmout, zastavit nebo prodat. Takže
se nedá vyloučit, že reprezentanti obce
časem zjistí, že získání sokolovny nenapl-

ňuje jejich představy a budovu a pozemky
prodá. Možná již dnes známému kupci.
Že je to nesmysl?
Až do roku 2020 členové výboru jednoty věřili, že obec bude jednotu podporovat
a netřeba se chovat samostatně. Proto
také jednota prosazovala své členy do zastupitelstva. Pokud v minulosti někdo
nastínil scénář podobný tomu současnému, byl odbyt. Nesmysl. Dokud budou
sokolové v zastupitelstvu, tak sokolský
majetek zůstane Sokolu.

Názor

 Ludmila Pospíšilová
Můj článek byl odsunut pod rubriku
Názory, to bych chápala. Ale další řádka
ještě doplňuje: „Rubrika slouží k vyjádření
občanů a uvedené názory nevyjadřují stanovisko obce“. Neumím si představit, s čím
by v posledním čísle obec nesouhlasila. To,
že jsem se bála, že spadnu ze žebříku? Kdo
je obec, snad jsme to my občané, nebo se
mýlím? Naše obec se začíná měnit, už to
nejsou Šumice, jaké jsme znali a měli rádi,
ale najednou se tady řeší věci, které by se
dřív absolutně neřešily. Vykoupení kousku
pozemku, aby mohla být vybudovaná silnice do Vítovic, ti lidé byli rádi, že mají cestu
k vinohradu a do Vítovic. Cesta se právně
narovnává a občané pozemky prodávají
za symbolickou korunu, a to by prý měl
stát, když pozemek využíval, víc zaplatit.

Stala se mi však horší věc. Ke konci
června byla v obci mše. Nebyla jsem a je
to jen moje věc. Zamrazilo mne však,
když mi jeden ze zastupitelů řekl: „Vy
jste nebyla na mši.“ Jak to dotyčný ví, to
už zase někdo kontroluje účast jako dříve
na 1. máje? Psalo se tehdy, kdo byl, kde
byl, když nebyl, s kým nebyl a podobné
nesmysly. Možná že se před mší zavede
prezenční listina, aby byl přehled a jasno,
kdo nebyl. Upozorňuji, že jsme sekulární stát a jestli chodím, nebo nechodím
do kostela, je zatím ještě a doufám i nadále jen moje věc.
Může se stát, že je to můj poslední článek ve Zpravodaji, ale to se asi nedozvíte.
Přesto zdravím všechny pozdravem pana
Wericha Na shledanou v lepších časech.

Vážení spoluobčané,
s vašimi názory ne vždy souhlasím, ale vynasnažím se, abyste je mohli vždy svobodně vyslovit.

 Josef Drápal, starosta obce
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CO, KDY, KDE …

…nebylo
Vzhledem k opatřením vlády k současné
epidemiologické situaci se neuskutečnily
tyto pravidelné akce:
leden
Obecní ples
únor
Maškarní plesy, Ostatky
duben Výstava vín

a bude...
25. dubna osvobození obce RA – relace
v rozhlase a položení věnce k pomníku.
Aktuální informace sledujte na stránkách
obce a FB profilu Život v Šumicích.

Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 24. dubna 2021.
Kontejnery budou přistaveny v serpentýnách od 8.00 do 14.00 hodin.

Aktuální i archivní čísla Zpravodaje obce Viničné Šumice
v elektronické verzi a ceník inzerce najdete na
www.vinicne-sumice.cz/zpravodaj
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EVROPA VE ŠKOLE

 Darina Filipová

KARNEVAL VE ŠKOLCE

 Veronika Benešová

