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NOC SOKOLOVEN

Slovo starosty
 Josef Drápal

Vážení spoluobčané,
zdraví a očkování je nyní široce diskutované téma nás všech. Uvědomujeme
si, jak jsme zranitelní a přejeme si, ať už
je tato zvláštní doba za námi. Snáze ji
nepochybně dokážeme zvládat společně,
ne jednotlivě, rozdělení podle názoru
na očkování, politiku vlády, prezidenta
nebo rozšíření pekárny. Moje snaha vždy
byla, aby se lidé nerozdělovali, ale naopak
nacházeli společnou řeč na společných
akcích, setkáních i při řešení problémů.
K tomu je zapotřebí vzájemná ohleduplnost a schopnost uznat i jiný názor než
vlastní. Ne všichni jsou toho schopni.
Nezřídka se dostávám já i zastupitelé
do situace, kdy neexistuje jednoznačně
správné řešení, jen několik špatných. Přesto se musíme rozhodnout a jedno řešení
zvolit. I když nemusí všichni souhlasit.
Výstavba nového mostu a vjezdové
brány na komunikaci do Pozořic včetně
první etapy chodníku byla úspěšně dokončena a komunikace je již zprovozněna.
Chtěl bych v této souvislosti velmi poděkovat vedení SÚS JmK za vstřícnost při
přípravě projektu i realizaci této náročné
stavby. Poděkování patří i zhotoviteli
STAVBY SR group s.r.o. a neméně i kovalovickým a šumickým občanům za trpělivost

při zvýšeném provozu na objížďce.
Dobrou zprávou také je, že s komunikací byla zprovozněna autobusová točna
a autobusy tak mohou opět obsluhovat
všechny zastávky v obci.
Méně pozitivní je situace na prodloužení kanalizace Vítovská. Stavba je sice
dokončena a funkční, ale z důvodu brzkého příchodu letošní zimy a sněžení musel
zhotovitel odložit na jaro pokládku finální
živičné vrstvy komunikace. V příštím
roce bude také vypracována projektová
dokumentace na chodník a komunikaci
Vítovská. Dokončený úsek chodníku před
pekárnou financovala společnost Kulhánek & Drápal, s.r.o. v částce 170 000 Kč
a dalších 500 000 Kč poskytla obci jako
příspěvek na pokračování chodníku nebo
na komunikaci.
Na druhý adventní víkend jsme rozsvítili nazdobený vánoční strom. Stříbrný smrk
letos věnovala rodina Lozrtova, za což velmi děkujeme. Situace bohužel neumožnila
připravit tradiční program a setkání.
Vážení spoluobčané,
přeji vám krásné vánoční svátky
prožité v klidu a míru se svými blízkými.
V novém roce vše dobré, zůstaňte zdraví
a zachovejte si optimismus.
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Poplatky za komunální odpad
a za psa na rok 2022
Sazba poplatku za komunální odpad
na rok 2022:
 pro fyzickou osobu s trvalým pobytem
v obci 600 Kč za poplatníka
 mající stavbu k individuální rekreaci
600 Kč za objekt

Poplatek za komunální odpad a za psa
na rok 2022 se vybírá od 2. února
do 31. května 2022 a je možno ho uhradit
přes pokladnu v úřední dny anebo převodem na účet obce – 10620641/0100 (var.
symbol číslo popisné nebo evidenční).

Osvobozeny jsou děti ve věku do 5 let.
Úleva pro poplatníka staršího 70 let
ve výši 100 Kč.

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. 1/2021 –
o místním poplatku za komunální odpad.

Sazba poplatku za psa: 200 Kč.

Výsledky voleb do poslanecké
sněmovny 2021
volební účast

Viničné Šumice

Jihomor. kraj

ČR

77,43 %

66,3 %

65,43 %

číslo

název strany

počet hlasů

13.

SPOLU

290

36,47 %

30,03 %

27,79 %

20.

ANO 2011

171

21,50 %

25,36 %

27,12 %

17.

PIRSTAN

119

14,96 %

14,19 %

15,62 %

4.

SPD

67

8,42 %

9,35 %

9,56 %

12.

PŘÍSAHA

40

5,03 %

6,04 %

4,68 %

5.

ČSSD

34

4,27 %

4,41 %

4,65 %

18.

KSČM

30

3,77 %

3,65 %

3,60 %

8.

TSS

16

2,01 %

2,55 %

2,76 %
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Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Viničné Šumice
5/2021 ze dne 27. 10. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kupní smlouvu na pozemek parc. č.
523/2 o výměře 134 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi paní L. S., jako kupující,
a obcí Viničné Šumice, jako prodávající;
 smlouvu č. PR-001030068116/001-ELSP o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro stavbu s názvem
„Viničné Šumice, kab. smyčka NN, Sedl“,
za účelem umístění distribuční soustavy
– kabelové vedení NN na parcele č. 1454
a 1456 v k. ú. Viničné Šumice, mezi EG.D,
a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno,
jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné
Šumice, jako budoucí povinná;
 smlouvu č. PR-001030068714/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, kabel NN, Marková“, za účelem
umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, uzemnění na parcele
č. 1781/61 v k. ú. Viničné Šumice, mezi
EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole,
Brno, jako budoucí oprávněná, a obcí
Viničné Šumice, jako budoucí povinná;
 smlouvu č. PR-001030066006/003-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, DS NN, 10RD+16RD“, za účelem
umístění distribuční soustavy – kabelové
vedení NN na parcele č. 262/8, kabelové

vedení NN na parcele č.1965/7 a kabelové vedení NN na parcele č. 1883 v k. ú.
Viničné Šumice, mezi EG.D, a. s., Lidická
1873/36, Černá Pole, Brno, jako budoucí
oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako
budoucí povinná;
 z veřejnění záměru pronájmu obecního
pozemku parc. č. 1690/21 o výměře 2 m2
v k. ú. Viničné Šumice;
 s mlouvu o poskytnutí finančního daru
ve výši 1 000 000 Kč mezi obcí Viničné
Šumice, jako obdarovaný, a Kulhánek
& Drápal, s.r.o., Viničné Šumice 470,
664 06 Viničné Šumice, jako dárce;
 s mlouvu o poskytnutí finančního daru
ve výši 200 000 Kč mezi obcí Mikulčice,
jako obdarovaný, a obcí Viničné Šumice,
jako dárce;
 r ozpočtové opatření č. 11/2021.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
 s pořízením změny územního plánu
na využití pozemků parc. č. 1153/3,
1153/1, 1156/1, 1158/1, 1161/3 a 1221/23
v k. ú. Viničné Šumice, ze zeleně soukromé a vyhrazené na plochy smíšené
výrobní. Náklady na změnu uhradí společnost Kulhánek & Drápal;
 s pořízením změny územního plánu
na využití pozemků parc. č. 295, 292,
289 a 277/3 ze zahrady na plochy SO,
smíšené obytné, v k. ú. Viničné Šumice.
Náklady na změnu uhradí pan Ing. A. Ž.
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PF 2022

VINIČNÉ ŠUMICE

Obec Viničné Šumice Vám přeje
krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a pohodý ný rok 2022

Poděkování
 Irena Rausová
Vážení spoluobčané
během září a října letošního roku
se v naší obci uskutečnilo dotazníkové
šetření ke změně územního plánu v souvislosti s rozšířením pekárny. Tohoto šetření se zúčastnilo více než 70 % občanů
starších 18 let.
Příjemně mě překvapil aktivní přístup
Vás všech, Vaše konkrétní připomínky
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a náměty. To je důkazem, že Vám není
lhostejné, v jakém prostředí žijeme a jak
se bude obec rozvíjet.
Velké poděkování patří všem, kteří se
průzkumu zúčastnili a projevili svůj názor.
Přeji Vám v tomto nelehkém období
hodně zdraví a optimismu, krásné Vánoce a skvělý výhled do roku 2022.

OBEC

Ovocná alej v Šumicích
s posezením pod lípou
Ve Viničních Šumicích nepolevují v nových výsadbách a tak se rozhodli obnovit
polní stezku směrem k územním hranicím
s Rousínovem. Na pocestné tak v budoucnu čeká spousta ovoce v podobě
hrušek, jablek a švestek a na konci stezky
posezení pod lípou. Výsadby padesáti
stromků se již podruhé zhostila firma
iMi Partner a její spolupracovníci z celé
České republiky. A bylo znát, že při prvním
sázení dávali opravdu dobrý pozor, úvodní
ukázku výsadby sami doplňovali důležitými informacemi. Za odměnu je pak čekal
připravený táborák u hřiště,

Firmě iMi Partner patří dík za financování výsadby a spolupracovníkům děkujeme za realizaci výsadby.

V Šumicích už se těší na slivovici!
Sotva jsme dosázeli obnovenou třešňovou
alej ve Viničních Šumicích, pustili jsme
se do aleje nové – švestkové. Maminky
a babičky už se těší na švestková povidla a tatínkové s dědečky si dělají zálusk
na slivovici. Právě díky firmě Wistron se
letos na podzim podařilo novými pětatřiceti stromky švestkovou alej dokončit.
Wistron s námi spolupracuje již řadu let
a zaměstnanci této firmy i s dětmi a prarodiči se každoročně těší na to, jak si opět
zasadí nějaký ten strom či keř. A splnilo
se jim to i s těmi keři, zasadili jich rovných
devadesát v rámci této výsadby.

Velký dík Wistronu a všem zaměstnancům a rodinným příslušníkům, kteří
stromy a keře vysadili.

 Radek Vičar, Sázíme stromy z.ú.
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Základní škola Viničné Šumice
Krátké zprávy ze školy
Jak jsme se měli na škole v přírodě
Tak jsme se konečně dočkali! Kvůli omezením a nařízením musela být už na jaře
2021 plánovaná ŠVP odložena. Letošní
podzimní termín už nám vyšel, a tak jsme
v pondělí 4. října vyrazili směr Vysočina.
Škola byla organizovaná jako plavecká
a sportovní ve spolupráci se ZŠ plavání.
Na děti čekal příjemný bazén se slanou vodou, zkušení lektoři a především sportem
a zábavou vyplněných pět dní. Ubytování
bylo zajištěno v Penzionu na Vysočině
v Hartmanicích.
Už po příjezdu nás lektoři ze ZŠ plavání
přivítali pozdravem "ahoj, kamarádi" a tak
to také zůstalo. Kamarádský přístup se
prolínal celou školou v přírodě. Děti ze
druhých tříd, třetí a čtvrté třídy jsme
rozdělili do tří plaveckých skupin a v těch-

 Škola v přírodě
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to pak ještě podle výkonnosti do menších
skupinek. Z našich dětí se stali Žraloci,
Piráti, Chobotnice, Delfíni a Námořníci.
Děti se plaveckých lekcí účastnily
v ranním a odpoledním bloku. Dál pro ně
byly připraveny další sportovní a týmové
hry. Večer jsme se setkávali na společných
aktivitách (výtvarný program, večer s deskovými hrami, filmový večer…).
Plavání šlo našim malým sportovcům
báječně, hodinu od hodiny zlepšovali své
plavecké styly. Byla radost sledovat jejich
pokroky. Pochválit musíme také jejich
trenéry ze ZŠ plavání, jejich metodika je
skvěle propracovaná a přístup k dětem
hodnotíme na jedničku.
Výlet do KOVOZOO ve Starém Městě
u Uherského Hradiště
Tento výlet se moc povedl. Poznali jsme,
že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu

 Zemědělství žije

ŠKOLA

mohou vznikat věci, které jsou zajímavé
a i nadále užitečné, že jde příjemně spojit
ponaučení se zábavou.
Zemědělství žije
V tomto výukovém programu se děti
seznámily s naším zemědělstvím a potravinářskou činností. V první části se
v prezentaci dozvěděly něco ze života
dobytka a o práci okolo něho. V další části
pak prakticky poznávaly různá semínka,
zvířata, zemědělské stroje, přiřazovaly obrázky nebo hledaly různá krmiva. Na závěr
byly odměněny malými dárečky.

Zpětná vazba od žáků 5. ročníku:
(Asi třetina páťáků chce mít tele jako
domácího mazlíčka!!! )
„Líbilo se mi to, a taky jsme nevěděla, jak
vypadá semínko pohanky a řepy. Taky jsem
se naučila, že je jiná kráva na maso a jiná
na mlíko.“
„Bylo to dobrý, taky doma chováme
králíky. Asi by mě to bavilo pracovat v zemědělství.“
„Mě bavily ty aktivity, jak jsme přiřazovali
ty věci, třeba jako, že olej může být z řepky aji
slunečnice. Tak jsem nevěděl, jak vypadá škrob.
A byly dobrý ty stroje, to jsem věděl hodně.“

 Výlet do KOVOZOO
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„Bylo to hodně informací, ale něco si
pamatuju, bylo to dobrý.“
„Ta paní, co nám přednášela, dovezla
hodně věcí a mohli jsme si to vyzkoušet, aji
se zeptat na různý věci.“
„Ta první část už byla trochu dlouhá,
možná jsem byla jen unavená, ale ty hry mě
bavily, tak jsem si to vyzkoušela, co jsem si
pamatovala.“
„Někde nám u té hry musela paní Halová
poradit, ale pak jsme to dali dohromady. Líbilo
se mně být ve skupině, mohl jsem zapisovat!“
Páťáci se učili základům programování
Letos jsme se opět zapojili do projektu
Evropský týden programování. Cílem
kampaně je propagovat programování
mezi lidmi a ukázat, že není jen záležitostí
úzké skupiny odborníků. Náš dopolední
minikurz programování děti moc bavil.
Děkujeme panu Radimu Benkovi a jeho
kolegům za výuku i trpělivost.

Projektový den „Tvořivý technik: Jak se
staví mrakodrap“
Žáci ve čtvrté třídě se nejprve seznámili
s výškovými budovami na celém světě,
dozvěděli se, jak se takové budovy staví,
a potom si zkusili postavit vlastní mrakodrap. Tento den byl financován z našeho
EU projektu Šablony III.
Pasování na čtenáře
Prvňáci už hravě zvládají číst některá písmena a slabiky. Byli tak pasováni na čtenáře v Obecní knihovně ve Viničných Šumicích panem starostou Josefem Drápalem,
od kterého dostali čestný diplom a knížku.
Všechny děti také odcházely obdařeny Slabikářem, svým prvním perem a písankou.
Výlet do brněnského Planetária
V listopadu se mladší děti zúčastnily programu Vzhůru nohama 2D.

Sběr papíru
Uspořádali jsme tradiční podzimní sběr papíru a všem, kteří přispěli, moc děkujeme.

 Pečeme perníčky
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 Sportujeme v naší družině
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 Pasování na čtenáře

Včelařský kroužek při naší škole
Moc nás těší velký zájem ze strany dětí
o tento kroužek a děkujeme panu Josefu
Btníkovi a jeho paní Jarmile Brtníkové
za obětavé vedení našich malých včelařů.
Kroužek Včelaříci se schází každý čtvrtek.
Podle ročního období a podle počasí se
schází přímo u včeliček (stanoviště školních včelstev máme u hřiště pod lesem),

na stanovištích pana Brtníka nebo v naší
škole. Proběhla kontrola včelstev před
zazimováním, děti už znají úly a pomůcky
ke včelaření, ví, jak probíhá zimní léčení
včelstev proti varoáze a také už ověřily
výsledky léčení včelstev na stanovišti.
Ve čtvrtek 18. listopadu jsme se vypravili na výlet do Včelařského muzea v Rosicích. Pozvání přijali i rodiče některých
dětí. Zvídavé otázky na pana průvodce se
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jen hrnuly. Kéž by si děti mohly na všechno sáhnout! Děti zaujal velký model včely
– řez jejím tělem a důkladně ho prozkoumaly. Zajímavá byla ukázka starých
včelařských pomůcek, úlů, přikrmování
a jejich srovnání s pomůckami současnými. Pozornosti neušla váha na solární
energii ke zjišťování množství medu
v úlu, důležitá pro zajištění dostatečného
množství potravy pro včelky na zimu.
Až se na jaře naši malí včelaříci zase
dostanou k probuzeným včelkám, jistě
si všechno, co se dozvěděli na exkurzi,
připomenou a zopakují.
Na poslední schůzce v letošním roce
si včelaři povídali o včelích produktech
a zkoušeli vyrábět svíčky z voskových
mezistěn. Kryštůfek z 1. třídy si půjčil

z knihovny knížku o včelkách, přinesl ji
ukázat a sám ostatním prezentoval, co
všechno už ví. Každý dostal jako dárek
vánoční svíčku se včeličkou z mezistěn
a jednu odlévanou do formy zakoupenou
ve včelařství pana Sedláčka v Bučovicích.
Všichni se už moc těší na další setkání
po vánočních svátcích.
Vážení čtenáři, 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, ředitelka školy

Mateřská škola
Co máme nového?
Věřte, že jsem se trošku vyděsila, když
jsem četla žádost pana Vrby. Napsat
článek do Zpravodaje o aktivitách dětí
ve školce? Budu mít téma, které bude
zajímat čtenáře?
Díky covidu jsme museli některé
aktivity zrušit, týden jsme měli školku
zavřenou kvůli karanténě, tak o čem psát.
Potom jsem si vzala do rukou fotoaparát
a fotografie mě ujistily, že budu mít téma
ke psaní. Ano, problémy jsou, nemocné
děti i učitelky, ale školka funguje a nabízí
dětem nové poznatky i zážitky.
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 Navštívil nás Mikuláš
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  Dovádíme na sněhu

 Vlaštovky krásně letí
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  Učíme se o našem těle
Děti si v podzimních tématech mohly
prohloubit poznatky o lidském těle,
zdravém životním stylu a dozvěděly se, jak
o sebe pečovat, aby byly zdravé.
Starší děti ze třídy Sluníček se v polytechnickém programu naučily skládat
z papíru vlaštovku a pohárek na vodu.
Vlaštovky si venku daly malou soutěž,
která uletí delší vzdálenost.
Pohádky mají děti rády, proto také
paní učitelky začátkem adventu připravují pohádkový, adventní kalendář. Každý
den si určené dítě ze zavěšeného pytlíčku
vybere pohádku, která se čte před odpoledním odpočinkem a malou drobnost,
kterou si dítě odnese domů. V obou třídách mají děti vkusnou adventní výzdobu, adventní věnce, na kterých se zapalují
svíčky při obědě. Připravujeme i zdobení
vánočních stromků. Bohužel, nemůžeme do školky pozvat rodiče na vánoční
12 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

posezení, ale s láskou pro ně vyrábíme
vánoční dárek a přání.
Maňáskové divadlo Šikulka zahrálo
dětem tři pohádky, které ladily s tématy
o zdraví. Pohádky doprovázely pěkné
písničky.
Čas nám rychle utíká a na dveře už
ťuká Mikuláš s anděly, a kde nechali čerty?
Nechali jsme je venku, nakukují do oken,
ale děti nestraší. Do třídy přišli jen nejhodnější čertíci. Děti dostaly od Mikuláše
a andílků dárečky. Děkujeme dětem a paní
učitelkám, že k nám přišly s pravou mikulášskou náladou.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé
naší mateřské školy, přejeme vám
krásné prožití vánočních svátků.
Do nového roku klid, pohodu a hlavně
pevné zdraví.
 Za kolektiv mateřské školy Jana Vlčková

TÉMA

Hynčicovy skály
 Pavel Vrba
Přírodní památka Hynčicovy skály leží
v jižním svahu severně od silnice mezi
Viničnými Šumicemi a Vítovicemi v nadmořské výšce cca 305 m n. m. a je tvořena
skalním útvarem o rozloze 0,13 ha. Skála
z kulmských slepenců s chráněnými druhy
rostlin je dnes vysoká asi 18 metrů (z části
svislé stěny jsou rozdělené několika
svislými zářezy a vodorovnými trhlinami a stupni). Počátkem 20. století byla
část skal odstřelena k získání stavebního
kamene. Dříve měla údajně sloupcovitý
charakter. Lokalita je obklopena zemědělskou půdou.
V padesátých letech minulého století byl celý komplex jižních svahů jen
sporadicky porostlý dřevinami, hlavně
keři a ovocnými stromy a byl zemědělsky
extenzivně využíván. Poté byly mnohé
pozemky postupně opuštěny a měnily se
v travobylinná až dřevinná lada. Rychle expandovaly zejména trnky obecné,
svídy krvavé nebo růže šípkové. Na konci
minulého století byl v území proveden
velký zásah, při kterém nebyly dotčeny
místní duby ani dřín obecný, ale všechny
nežádoucí keře byly vyřezány. Zásah tak
významně přispěl k optimalizaci podmínek pro rozvoj cenných teplomilných
společenstev. V letech 2004–2005 byl
ve dvou etapách proveden zásah spočívající v dosažení prostorového rozmístnění
dřevin, uvolnění vzácných porostů třešně
křovité a eliminaci zmlazování dřevin
po předchozím zásahu.

Díky JUDr. Františku Mojžíšovi, ochránci přírody v tomto regionu, bylo území
vyhlášeno v roce 1979 Přírodní památkou
(PP) Hynčicovy skály. Dne 5. června zde
byly umístněny zelené desky se státním
znakem a nápisy, které dodal odbor kultury Okresního národního výboru v Brně.
Území PP vyhlásil Krajský úřad JMK dne
27. 12. 1979. V roce 1988 lokalitu prozkoumal doc. Ing. RNDr. František Kühn CSc.
z Vysoké školy zemědělské v Brně, byla
provedena inventarizace rostlin v lokalitě
a osazena tabule s označením PP.
4/2021 | 13
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Následně byla pod skálou povolena
stavba moštárny, která však nebyla dokončena. Po roce 1990 pozemky v okolí se
staly opět soukromými, objekt rovněž je
soukromý a oplocený. Zdálo by se, že Hynčicovy skály jsou nepřístupné a zanedbané. Není tomu tak. Je stále o ně pečováno,
v roce 2013 byla pod skálou osazena naučná tabule. Jelikož přístup k ní je možný
jen přes soukromý pozemek, byla o pět let
později umístněna stejná tabule u silnice
vedle odpočívky.

zem černým (Sambucus nigra) v podrostu.
Z keřů se hlavně na skalnatých plochách
vyskytuje růže šípková (Rosa canina), vzácná třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), trnka
obecná (Prunus spinosa), skalník obecný
(Cotoneaster integerrimus), hloh obecný
(Crataegus laevigata), hloh jednosemenný
(Crataegus monogina), brslen evropský
(Euonymus europaeus), řešetlák počistivý
(Rhamnus cathartica), chráněný dřín obecný
(Cornus mas), svída krvavá (Swida sanguinea)
a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare).

Nevelké území Hynčicových skal hostí
neuvěřitelné množství druhů vyšších rostlin. Kulmské slepence porůstají porosty
divoké skalničky – netřesku výběžkatého.
Rostou zde 2 zvláště chráněné druhy bylin
(kosatec pestrý, kavyl sličný) a 30 druhů
ohrožených, zařazených na Červeném seznamu naší flóry. Je zde 7 významných druhů dřevin. Žije zde ještěrka zelená a stále
přežívá jeden z ohrožených druhů denních
motýlů – modrásek rozchodníkový.

Flóra
Chráněné území je především významnou
lokalitou silně ohroženého kosatce pestrého (Iris variegata) a kavylu sličného (Stipa
pulcherrima). V roce 1988 bylo na lokalitě
nalezeno asi 20 rostlin kosatce pestrého
(Iris variegata) a asi 70 rostlin kavylu sličného (Stipa pulcherrima).
Navíc bylo ve stejném roce registrováno dalších 7 druhů zařazených mezi
ohrožené v Červeném seznamu naší flóry:
netřesk výběžkatý (Jovibarba sobolifera),
jetel válcovitý (Trifolium rubens), řebříček
štětinolistý (Achillea setacea), modřenec
chocholatý (Leopoldia comosa), ostřice
Micheliova (Carex michelii), ostřice stepní
(Carex supina) a růže galská (Rosa gallica).
Jiným negativním jevem je vyrývání některých atraktivních druhů rostlin a jejich
přesazování do zahrádek. Jsou tak oslabovány populace nejen kosatců a kavylů, ale
i netřesků.

Dřeviny
Celkem můžeme zde nalézt více než
25 druhů dřevin. V zapojeném porostu
ve žlebu jde např. o habr obecný (Carpinus
betulus), lísku obecnou (Corylus avellana),
dub zimní (Quercus petraea), jilm ladní
(Ulmus minor), třešeň ptačí (Cerasus avium),
hrušeň polnička (Pyrus pyraster), břek
obecný (Sorbus torminalis), lípu malolistou
(Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
Porost ve žlebu je znehodnocován akátem
(Robinia pseudoacacia) s nežádoucím be14 | Zpravodaj obce Viničné Šumice
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Její název je zvláštní a zde se jej pokusíme
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objasnit. Lze se domnívat, že je odvozena
od jména či příjmení osoby. Nahlédnutím
do archívních materiálů zjišťujeme, že osoby s příjmením Hinčica sice v obci bydlely,
avšak ve vlastnictví tyto pozemky neměly.
Nositel tohoto příjmení, Václav Hinčica,
se přiženil dne 12. 1. 1767 do obce Kovalovice a jeho manželkou se stala Mariana,
dcera Fabiana Kohouta. Otázkou zůstává,
odkud Václav Hinčica přišel. Jméno obce je
zkomolené a můžeme se domnívat, že se
jedná o Jindřichov. Těchto obcí je v republice několik, přičemž dvě z nich na Severní
Moravě mají v sousedství obec s názvem
Hynčice. Příjmení tehdy bylo psáno povětšinou s měkkým „i“, během doby přešlo
v dnešní „y“.
Václav a Mariana Hinčicovi bydleli
v Kovalovicích č. 25 a měli nejméně 7 dětí,
z nichž potomky měli dále tři synové.
Nejmladší Josef Hinčica (*10 .3. 1788) se
oženil 20. 11. 1810 s Marianou Jandišovou
z Pozořic a bydleli dál v Pozořicích č. 47.
Prostřední Cyril Hinčica (*1777) byl
pololáník v Kovalovicích č. 25. První
jeho manželka byla Agnes Tomanová ze
Slavíkovic a po její smrti dne 27. 10. 1808
se druhou manželkou stala od 30. 1. 1809
Kateřina Drápalová, dcera Jakuba Drápala
ze Šumic č. 5, se kterou měl 7 dětí. V roce
1827 kupuje dům č. 25 Martin Šedý a rodina Cyrila Hinčice se zde již nevyskytuje,
pravděpodobně se odstěhovali.
Nás bude zajímat nejstarší Martin
Hinčica (*31. 10. 1768 Kovalovice), podruh
a domkař. Dne 28. 1. 1794 v Kovalovicích
uzavřel sňatek s Rosalií Drápalovou *27. 8.

1767 Kovalovice, dcerou Františka Drápala,
čtvrtláníka v Kovalovicích č. 41, který
pocházel ze Šumic. V roce 1802 zakoupili
chalupu č. 3 (po přečíslování č. 63) v Šumicích. Spolu měli 5 dětí, z nichž se dospělosti dožila pouze Františka *2.10.1797
Kovalovice, která se provdala v roce 1826
za Mikuláše Drápala (*17. 11. 1806) ze
Šumic č. 54 (17), s nímž měla 5 dětí, které
však zemřely. V roce 1836 proběhla v obci
cholera, jíž podlehli ve stejný den, 23.
září, Martin Hinčica a jeho dcera Františka
Drápalová a o tři týdny později i její dvouměsíční syn Petr. Mikuláš Drápal se znovu
oženil, měl dalších 8 dětí a jeho potomci
zde žijí dodnes.
Pozemky v majetku Hinčiců nacházíme
v obci jen u Cyrila Hinčice z Kovalovic,
který zde měl několik polností na straně
u Pozořic a vinohrad kousek od sokolovny
směrem na Vítovice.
Pozemky před skalami, samotné skály
a výše nad nimi dle mapy z roku 1826
vlastnil Jan Drápal z čísla 54 (17). Měl dva
syny, starší Petr zůstal na rodném domě,
kde byli potomci téměř až do současnosti,
mladší Mikuláš se přiženil na číslo 63, první jeho manželka byla Františka Hinčicová.
Tímto se dostáváme k Drápalům. V minulosti byl tento rod v obci značně rozšířen,
někteří příslušníci rodu proto měli své
přezdívky a jedněm z nich se taktéž říkalo
„U Hynčiců“. Tito zde měli své pozemky,
než je vykoupilo družstvo pro své účely.
Závěrem tedy můžeme konstatovat, že
z této přezdívky se časem ujal oficiální
název pro zdejší skálu.
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Setkání jubilantů
 Za SPOZ Zdeňka Holubová
Oslava jubilantů se letos konala 15. října 2021 v sále sokolovny za dva roky. Po zahájení
a přivítání oslavenců vystoupily nejmladší děti z MŠ se svými básničkami. K dobré náladě, tanci a poslechu zahrála Sivická kapela ke spokojenosti všech jubilantů.
V roce 2020 oslavili svá životní jubilea:
70 let: Václav Horák, Eduard Matyáš, Jaroslav Jetelina, Růžena Skřivánková, Anežka
Drápalová, Milan Doležel, Ludmila Čalkovská, Eva Horáková, Ladislav Jílek, Jarmila
Šimáčková, Jiří Khůl, Milan Weigl — 75 let: Božena Brázdová, Marie Mazlová, Zdenka
Doleželová, Vojtěška Klvačová, Danuše Hrdinková, Jiří Železný, Zdeňka Holubová,
Miroslava Kohutová, Jaroslav Šimáček, Pavel Skládaný, Bedřich Markytán, Zdenka
Chabičovská, Zdeněk Muselík, Věra Valehrachová, Eliška Křížová — 80 let: Vladimír
Koláček, Jana Rotreklová, Zdenka Divácká, František Řiháček, Jiří Severa — 85 let:
Vítězslav Švec, Božena Friedlová — 87 let: Jitka Navrátilová, Božena Drápalová —
88 let: Jindřiška Skřivánková, Jaroslav Lozrt — 89 let: Věra Valehrachová —
91 let: Jarmila Kvasnicová, Jiřina Ondráčková — 93 let: Dobromila Müllerová —
94 let: Bruno Jedlička, Marie Cikánková — 95 let: Zdeňka Mouralová
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V roce 2021 oslavili svá životní jubilea:
70 let: Františka Švábenská, Josef Drápal, Věra Muselíková, Yvona Železná, Věra Mendlová,
Jarmila Fleková, Alois Vymazal, Jiří Prstek, František Mazel, Jan Ryšánek, Milan Troščák,
Ladislav Kříž, Karel Vlček, Miroslav Spáčil — 75 let: Vladimíra Ryšánková, Cyril Doležel,
František Sláma, Zdeněk Flek, Antonín Daněk, Milena Podsedníková, Marta Mojžíšová,
Božena Šlorová — 80 let: Ludmila Nedorostková, Jiří Křivánek, Jaroslava Šlezingerová,
Miloš Jaroš, Antonín Šedý, Jana Bartoníková — 85 let: Ludmila Kolářová, Ludmila Lozrtová,
Marie Šedá — 86 let: Vítězslav Švec, Božena Friedlová — 88 let: Jitka Navrátilová, Božena
Drápalová — 89 let: Jindřiška Skřivánková, Jaroslav Lozrt — 90 let: Věra Valehrachová —
92 let: Jarmila Kvasnicová, Jiřina Ondráčková — 94 let: Dobromila Müllerová —
95 let: Bruno Jedlička, Marie Cikánková — 96 let: Zdeňka Mouralová

Vítání občánků
Po roční odmlce jsme opět mohli přivítat v neděli 14. listopadu naše nejmladší občánky
do naší obce. Jsou to: Marie Trávníčková, Jonáš Rataj, Jakub Drápal, Dalibor Sliž, Tadeáš
Terber, Dominik Čajka, Martin Sadílek, David Drápal, Karolína Konšelová, Anežka Malíková,
Jakub Tomáš Klvač, Tomáš Muselík, Barbora Svobodová, Tobiáš Jiříček, Tomáš Čulík, Martin
Zalubil, David Mazel a Anna Zvadová.
foto na následující dvoustraně 
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Pozvání k dialogu
 P. Pavel Lacina, farář
Milí přátelé!
Papež František pozval křesťany i všechny
lidi dobré vůle k zamyšlení se i ke společnému dialogu nad tím, kým skutečně jsme,
kam směřujeme a co je naším posláním.
Vyhlásil tzv. Synodu (volně přeloženo
„společné putování“), což znamená určité
zreflektování a zhodnocení života církve
v naší době. Motto této synody zní: SPOLEČENSTVÍ – SPOLUÚČAST – POSLÁNÍ.
Tento proces vzájemného naslouchání
se má uskutečnit především setkáváním
ve skupinkách, kde se máme společně
sdílet o určitých tématech. Má se jednat
nejen o vztazích uvnitř církve, ale také
o jejím vystupování navenek a o vztahu ke všem lidem, ať již jsou katolíky či
členové jiných vyznání, jinak věřící nebo
i nevěřící. My katoličtí křesťané jsme si
vědomi toho, že jsme udělali a děláme
mnoho chyb. Ale také víme, že se podařilo
a daří – i přes naše slabosti – vykonat
mnoho dobra! A to jistě díky Božímu
požehnání a jak my křesťané věříme: Díky
živému Ježíši Kristu přítomnému mezi
námi. To On je skutečně Svatý, zatímco my
jsme lidé hříšní a potřebujeme Jeho uzdravení… K tomuto „ozdravnému“ dialogu
jsou pozváni opravdu všichni – bez rozdílu
věku, postavení či vyznání – a proto rádi
uslyšíme názor kohokoliv z vás. Věříme,
že se nesetkáme jen s ostrou kritikou,
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kterou, bude-li pravdivá, chceme pokorně
přijmout, ale také s pozitivním a objektivním náhledem, který nám pomůže to
špatné překonat a to dobré ještě více znásobit. Proto vás rádi zveme na společná
setkání, která se konají na pozořické faře
každý sudý čtvrtek v 19:30 hod. Nejbližší
termíny jsou 16. 12. 2021, 30. 12. 2021, 13.
1. 2022 a 27. 1. 2022. V současném období
tvoříme první diskuzní skupinky na různá
témata – vše můžete aktuálně sledovat
na našich farních webových stránkách
www.farnostpozorice.cz/synoda. Napište
nám na adresu: pozorice@dieceze.cz. Synodní proces na lokální (tedy místní farní)
úrovni bude trvat do konce února 2022.
Z něho by měly vzejít výstupy, o kterých
se pak bude jednat dále.
Ale teď „z jiného soudku“: Teď před
Vánoci chci moc poděkovat – jménem naší
farnosti – představitelům Obce Viničné
Šumice i všem spolkům, které v této obci
fungují. Moc díky za všechno, co pro naši
společnost děláte! Díky za to, že hledáte
cesty, jak tvořit dobro v nelehké době,
ve které je tolik malomyslnosti, pochybností a obav… Díky, že přinášíte naději!
Díky též za veškerou spolupráci a všem
vám přeji opravdu radostné Vánoce
a mnoho naděje do nového roku!
Se srdečným pozdravem

FARNOST

Vánoce 2021 v pozořické farnosti
15.00 první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
Pátek 24. 12.
Štědrý den

17.00 setkání u jezerské zvoničky
20.30 večerní mše sv. v Holubicích
22.00 noční mše sv.

Sobota 25. 12.
Narození Páně

7.30 jitřní mše sv.
8.30 mše sv. v Holubicích
9.30 slavnostní vánoční mše sv.
7.30 mše sv. s obnovou manželských slibů

Neděle 26. 12.
Svátek Svaté Rodiny
(sv. Štěpána)

8.30 mše sv. v Holubicích
9.30 mše sv. s obnovou manželských slibů
15.00 setkání u Boží muky v Sivicích

Pondělí 27. 12.
sv. Jana Evangelisty
Úterý 28. 12.
sv. Mláďátek

16.00 mše sv. s žehnáním vína
17.00 vánoční koncert v Holubicích
8.00 mše sv. za nenarozené děti

Středa 29. 12.

18.00 vánoční bohoslužba

Čtvrtek 30. 12.

18.00 mše sv. v OC HOSTĚNICE

Pátek 31. 12.
sv. Silvestra

16.00 mše sv. v Holubicích

Sobota 1. 1.
Nový rok;
slavnost Matky Boží,
Panny Marie
Neděle 2. 1.
2. neděle po Vánocích

18.00 děkovná mše sv. za uplynulý rok
7.30 první novoroční mše sv.
8.30 mše sv. v Holubicích
9.30 slavnostní mše sv.
7.30 mše sv.
8.30 mše sv. v Holubicích
9.30 mše sv.
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Tříkrálová sbírka 2022
 Pavel Kříž
Chceme ze srdce poděkovat za vaši štědrost v minulém ročníku Tříkrálové sbírky.
V obcích, kde působí Oblastní charita Rajhrad, se loni vybrala částka 2 673 371 Kč.
Velice si vážíme vaší podpory, která rok
od roku sílí a díky níž můžeme nadále odborně i lidsky pomáhat seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné
tísni, ohroženým dětem a mládeži.
Díky vašim příspěvkům jsme mohli
v předešlém roce zajistit provoz sociálních služeb, vytvořit fond pro individuální pomoc v rámci terénního sociálního
poradenství a projektu Charitní záchranná
síť, a částečně financovat rekonstrukci
a výmalbu Domu léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa.
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 2022
bude konat. Prozatím je snaha soustředit pozornost na to, aby mohla sbírka
proběhnout tradičním způsobem, byť
za přísnějších hygienických podmínek.
Bereme však v potaz i variantu 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.
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Výtěžek z chystané koledy plánujeme
využít například na:
• rekonstrukci oddělení A v lůžkovém hospici
• financování dešťové kanalizace
• pořízení nových zvonků k postelím
pacientů
• financování nového zadního vchodu
s dálkovým ovládáním
• financování nového výtahu u zadního
vchodu Domu léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa
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. Zasláním
finanční částky na účet či prostřednictvím
QR kódu nás můžete podpořit již nyní.
Děkujeme!
Ve Viničných Šumicích se Tříkrálová
sbírka uskuteční v sobotu 8. ledna 2022.
V případě změny epidemiologické
situace vás budeme informovat o konečné podobě Tříkrálové sbírky. Sledujte
proto, prosím, aktuální zprávy – hlášení
rozhlasu a internetové či facebookové
stránky obce. Děkujeme!
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Noc sokoloven
 Jana Železná za TJ Sokol Viničné Šumice
Do celorepublikové akce jsme se termínem kvůli všem událostem netrefili,
i přesto naše Noc Sokoloven uspořádaná
na podzim měla svoje kouzlo.
Cílem této akce je seznámit občany
obcí a měst s architekturou a historií
budovy sokolovny, okolo které třeba chodí
každý den, ale protože nejsou aktivními
sportovci, dovnitř se nepodívají.
Náš program začal v pátek 22. října
2021 v 17 hodin uvnitř sokolovny – cvičením všech přítomných na nářadí. Dospělí
i děti nám i sobě předvedli svoji obratnost
na všech nářadích, která jsou k dispozici.
Některé prvky se „provětraly“ po dost
dlouhé době. V letošním roce jsme měli
program také venku a společně s většími
slečnami, jmenovitě: Terezkou Železnou,
Diankou Ratajovou, Zorkou Blahákovou,
Aničkou Svačinovou, Míšou Zajíčkovou
a Dituškou Blahákovou, jsme rozsvítili
hřiště a menší děti na stanovištích plnily
úkoly. Děti byly samozřejmě poté náležitě

odměněny. Následovala večeře, za kterou
bych ráda poděkovala dámám Lidušce Nedorostkové, Lidušce Pospíšilové a Vlaďce
Ryšánkové. Poté jsme si představili, že
sedíme u táboráku a za krásných písniček
Dana Svačiny jsme si všichni společně
zazpívali. Protože jsme také potřebovali
trošku pohybu – od toho jsme na sokolovně přece byli, zahráli jsme si soutěživé
hry, po kterých následovala veliká, tak jak
je veliký celý sál, taneční party. Myslím, že
dostatečně vyčerpaní jsme si nachystali
všechno potřebné pro spánek. Po krásné
noci plné snů jsme se nasnídali výborných vánoček, které nám byly věnovány
od místní pekárny. Děkuji i maminkám,
které nám přinesly upečené pochutinky – děti se zasloužily o to, že zmizely
do posledního drobečku. Po celou dobu
mi pomáhala Martina Slavíčková, které
chci také moc poděkovat. Nejkrásnější
odměnou bylo, když se ráno děti ptaly, kdy
budou zase spát na sokolovně. Tímto vás
všechny zvu 21. října 2022 na další Noc
Sokoloven.
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Tradiční adventní oknohrátky 2021
 Magda Svačinová a Alena Cabalová
Opět je tu doba covidem zpřísněných
opatření, za našimi adventními oknohrátkami jsme však mohli putovat naštěstí
bez omezení i pro letošní rok. Od základní
školy s č. 1 postupně doputujeme jako
každoročně k číslu 24 na zvoničce, u které
si budeme moci vzít do svých domovů
betlémské světlo z místního betlému.
Pro sportovní nadšence má letošní
cesta k betlému po jednotlivých číslech

Mapu si můžete
otevřít i v mobilu
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16 km. Kdo si je ještě neprošel, může objevovat svépomocí nebo s mapou (viz níže)
opět do 6. ledna 2022.
Krásné výtvory jsou zadokumentovány
na stránkách „Život v Šumicích“.
Jsme potěšeni, že inspirujeme okolní
obce, což je pro nás samozřejmě výzvou
do dalších let.
Krásné objevování.
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Betlém 2021
 Autoři Betléma (čerpáno z knih Františka Neužila)
Je večer 2. prosince L. P. 1805. Pro chalupníky na Jezerách nastávají zlé časy. Blíží se
zima a komory a sklepy zejí prázdnotou.
Dětem kručí v břiše hlady. V komůrce
zbývá pár posledních jablek, které hospodyně šetří na Štědrý den. Veškeré zásoby
potravin se musely odevzdat vojsku.
Na Santonu, protějším kopci u Tvarožné, právě končí strašná bitva. Sedláci
z okolí musí jít odklízet následky, zachraňovat zraněné, odvážet je do Brna do lazaretu. Padlé na bojišti je nutné pohřbít.
Michal Hamr, sedlák z rasovny na Satanu,
má jiný nelehký úkol. Musí se na bojišti
postarat o zraněné a padlé koně. Je potřeba zachránit, co se dá, pokud už to ovšem
neudělali hladoví vojáci. Na Michala zbývá
už jen ta otročina.
Na břehu u rybníka pod Hrubou skálou
našel vůz. Měl roztříštěnou loukoť a zlomenou oj. Nechali ho tam maďarští kozáci
v útěku před francouzskými kyrysníky.
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„Vezmu si ho, stejně mně nikdo tu lopotu
nezaplatí. Schovám si ho v houští a v noci
se pro něj vrátím. Jezerský kolář mi ho
opraví. Bude se hodit. Takový nikdo v okolí
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nemá,“ blesklo Michalovi
hlavou.
Jenže ouha, vůz má obyvatele. Leží tam na slámě
raněný francouzský voják,
desátník Francesko Mercineri z Korsiky. „Co s ním,“
myslí si Michal, „do Brna ho
teď v noci nepovezu, a přece ho nedorazím jako koně.
Vezmu ho domů, trochu
vyléčím a potom ať si táhne
k čertu“. Poté co zaslechne
sténání raněného „ne Brno,
ne Brno“ je rozhodnuto.
Michal pochopil, že je to
zběh, že už nechce válčit, a veze ho na Jezera na Satan. Strýček Frančesko, jak mu
později začali říkat Michalovy děti, zůstal
na Satanu 15 let jako pacholek a ras.
Nikdo v okolí nerozuměl lépe koním než
tenhle snědý Korsičan.
Zdali se příběh stal, nebo nestal, to už se
nedozvíme. Berte ho s trochou fantazie
a s trochou nadsázky. S tímto příběhem
přijměte pozvání na výlet do minulosti
a do historie Pozořic-Jezer a jejich okolí.
Pojďte na procházku a nechte se unést
fantazií.
Začít můžete třeba u zvoničky, kam se
dočasně přestěhoval poustevník z pozořické Poustky. Neustále vyhlíží k obzoru,
aby zavčas stihl varovat obyvatelstvo před
blížícím se nebezpečím.
Na návsi na statku vyrábí kolář kolo.
Později ho povalí k Brnu, ale taky ho možná

dělá pro Michala nebo pro kohokoliv jiného.
Hospodyně Milka stlouká máslo, aby
bylo co namazat na chleba hladovým
pocestným, a řezník se chystá vyrábět
mnohem lepší pochutinu.
Ze statku vyjíždí Hamrův povoz.
Na chvíli můžete vy sami převzít otěže,
stát se kočím ve své fantazii a zvěčnit se
do svého alba. Jen nám dejte pozor. Povoz
je opravdu historický a neradi bychom,
aby se něco stalo.
K betlému se od silnice plouží brněnský
krokodýl, teprve později bude odchycen
a zavěšen ve stodole na památku.
V parku pod lípou na vás čeká netradiční betlém. Vychutnat si jeho atmosféru
je nejlepší po setmění. Stanete se přímo
účastníkem vánočního příběhu, který
přináší pokoj, radost a naději.
Přejeme vám pohodový advent a pokojné vánoční svátky.
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Fotbal muži
 Ladislav Šedý, sekretář oddílu kopané
Jarní fotbalové soutěže r. 2021 Covid-19
zastavil. Od zimy do půlky května nebyla
povolena soutěžní utkání ani trénink.
Dne 4. května 2021 FAČR zrušil soutěžní
amatérský ročník 2020–2021.
Trénovat se začalo v létě a všechna
amatérská družstva se mohla připravovat na podzimní soutěže ročníku podzim
2021–jaro 2022. Muži nastoupili k prvnímu podzimnímu fotbalovému utkání 8.
srpna doma a prohráli s Ochozí 4:7. Podzimní soutěž se odehrála a muži v tabulce
skončili na pěkném pátém místě, skóre
42:34 a získali 20 bodů. Tvarožná nepřihlásila družstvo mužů a do Vin. Šumic přestoupilo pět fotbalistů, kteří nám hodně

pomohli.
Závěrem
chci poděkovat všem
hráčům, kteří
odehráli podzimní fotbalovou soutěž, děkuji trenérovi mužů Radku
Paulíkovi, děkuji Václavu Valehrachovi
za vzorně připravené hřiště ke každému
fotbalovému utkání mládeže a mužů,
děkuji trenéru mládeže za výchovu další
fotbalové generace a děkuji rodičům, kteří
vozí děti k fotbalovým utkáním.
Všem lidem přeji hodně zdraví v roce 2022.

Mládežnický fotbal podzim 2021
 Za trenéry mládeže Jan Kohout
V červenci byl pro hráče připraven
dobrovolný běžecký trénink pro zlepšení
fyzické kondice. Fotbalová příprava začala
začátkem srpna. Účast na letních (prázdninových) trénincích je hodně ovlivněna
prázdninovými pobyty, tábory, dovolenými s rodiči, a tak jsme kompletní sestavu
potkali až na prvním soutěžním utkání.
Mladší přípravka v podzimní části
soutěže odehrála 9 soutěžních utkání
a v polovině soutěže je s 18 body (6x
výhra) a skóre 89:71 na 4. místě. Mladší
přípravka 22.9.2021 zapsala nejvyšší vý28 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

hru v historii klubu, když porazila Ochoz
u Brna skórem 9:32. Zápas odehrála bez
střídání, jelikož na zápas odjela v počtu
brankář a 4 hráči do pole.
Mladší žáci odehráli v podzimní sezóně
9 soutěžních utkání. Jak je v posledních
letech „pravidlem“, tak i tento podzim
ovlivnil mužstvo COVID. Na přelomu září
a října polovina mužstva spadla do karantény a překládaly se termíny utkání. Bylo
to o pochopení jak soupeře, tak i FAČRu,
jelikož Covid karanténa začala v pátek
odpoledne a v sobotu se mělo hrát. Utkání
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Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice

HLEDÁ MALÉ FOTBALISTY
Pokud máš rád fotbal, přijď se podívat
na naše tréninky, které si můžeš vyzkoušet.
Pořádáme nábor malých fotbalistů a fotbalistek.
Ročníky 2015 a mladší: Út a Čt 16:30–17:20
Trenér MINI přípravky: Jan Kohout, tel.: 724 378 180
Ročníky 2013 a 2014: Po a Pá 16:30–17:50
Trenér mladší přípravky: Robert Doležal, tel.: 727 934 994
Ročníky 2009–2012: Út a Čt 17:25–18:20
Trenér mladší žáci: Jan Kohout, tel.: 724 378 180
Tréninky se konají v sokolovně, případné další informace
u jednotlivých trenérů.

se odehrála po karanténě místo tréninků.
I přes COVIDový zásah a 2týdenní
výpadek v trénincích, mužstvo odehrálo
celou sezónu a po podzimní části jsou
se 7 body (2 výhry a 1 remíza) a skórem
17:45 na 8. místě.
Na začátku školního roku se udělala
náborová akce formou letáčku ve škole
a školkách. K mému velkému milému
překvapení 7. září, kdy jsem zaskakoval
na tréninku mladší přípravky, přišlo
na trénink 14 nových hráčů (5–10 let).
Díky ochotnému tatínkovi jednoho z kluků, Miroslavovi Kupčíkovi, se podařil
trénink s novými hráči zvládnout tak, že
se „nováčci“ nadchli pro fotbal. Bohužel
to bylo tehdy na úkor tréninku starších
hráčů mladší přípravky. Nováčci byli
následně rozděleni, starší se připojili

k mladší přípravce a mladší vytvořili
MINI přípravku, kterou si vzal na starosti
Jan Kohout.
MINI a mladší přípravka trénovala venku do konce října a od začátku listopadu
trénují v sokolovně. Mladší žáci trénovali
venku do konce listopadu, dokud jim
počasí přálo, a v prosinci je naplánován
přesun do sokolovny.
V sokolovně jsou následující časy tréninků:
M
 INI přípravka (ročníky 2015 a mladší) –
Út a Čt 16:30–17:20
M
 ladší přípravka (roč. 2013 a 2014) –
Po a Pá 16:30–17:50
M
 ladší žáci (roč. 2009–2012) –
Út a Čt 17:25–18:20
Časy nejsou ideální. Jsou však ohraničeny pracovními povinnostmi trenérů
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a z druhé strany složitými jednáními
ohledně posunutí začátků cvičení
dospělých navazujících na tréninky
mládeže. Nejhorší je to u mladších žáků,
kteří bohužel nemají ani 60minutovou
jednotku v sokolovně.

Závěrem chci poděkovat všem, kdo věnují
svůj volný čas práci s mládeží na úkor
svých koníčků a zájmů. Zejména všem
trenérům za výchovu fotbalové mládeže.
Děkuji též rodičům dětí/hráčů, kteří
je podporují ve fotbale a zajišťují jejich
dopravu k utkáním.

Informace z činnosti jednotky
SDH Viničné Šumice
 Václav Kovář, velitel jednotky SDH Viničné Šumice
Během podzimu vyjeli šumičtí hasiči
jen ke 2 událostem. Jednou se jednalo
o prověřovací cvičení v naší základní škole
a podruhé jsme vyjeli k nahlášenému
požáru nad silnicí na Vítovice, kde se však
ukázalo, že se jednalo o nenahlášené pálení rostlinného odpadu. O co méně jsme
vyjížděli za zvuku sirény, o to častěji jsme
jeli s naší technikou na práce ve prospěch
naší obce. Od září to bylo celkem 11 asistencí. Kvůli extrémně suchému září a říjnu
se jednalo především o zalévání čerstvě
vysázených stromů na obecních pozemcích a o zalévání nově upravené skalky
pod restaurací.
Do výbavy jednotky SDH Viničné Šumice jsme doplnili nové hadice a také tzv.
páteřovou desku, která nahradila nevyhovující a zastaralá plátěná nosítka. Páteřová
deska je vyrobena z omyvatelného plastu
a využívá se pro transport osoby nebo
při vyprošťování z havarovaných vozidel.
30 | Zpravodaj obce Viničné Šumice

Deska je vybavena popruhy, kterými se
upevní zraněná osoba k páteřové desce
a zamezí se tak jejímu sesunutí nebo
nežádoucí změně polohy. Do výbavy jsme
ji doplnili na doporučení profesionálních
hasičů. Operační středisko nás může tak
vyslat na výpomoc zdravotnické záchranné službě v případě, kdy budou potřebovat
transportovat osobu z nepřístupného
místa nebo při pomoci transportu osob
s vysokou hmotností nad 120 kg. Můžeme
být také využiti při spolupráci s policií
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při pátrání po osobě v terénu a při jejím
případném transportu.
Chtěl bych poděkovat všem členům
naší jednotky za jejich celoroční dobrovolnickou práci nejen u zásahů, ale také při
údržbě, opravách a výcviku. Děkuji také

vedení obce a zastupitelům, za podporu
jednotky dobrovolných hasičů. Jsme tak
připraveni pomáhat všem občanům naší
obce a blízkého okolí v případě nouze.
Všem čtenářům přeji klidné Vánoce
a šťastný nový rok!

Mladí hasiči úspěšně reprezentovali
na soutěži
 Václav Kovář, velitel jednotky SDH Viničné Šumice
Jak jsem psal v minulém čísle zpravodaje, čekal nás 2. října závod v požárnické
všestrannosti v obci Hlína.
Jeli jsme s jednou pětičlennou hlídkou
a dvěma náhradníky. Startovali jsme mezi
posledními týmy odpoledne za příjemného, ale větrného počasí. Hasiči vyběhli
na asi tříkilometrovou trasu se šesti
stanovišti. Tam museli plnit různé úkoly.
Jedním z nich byla střelba ze vzduchovky
na dřevěné špalíky vzdálené 10 metrů
od střelce. Za každý nesestřelený byl
navýšen výsledný čas týmu. Na dalším
stanovišti museli hasiči uvázat stanovené
uzly, dále byli přezkoušeni ze znalostí
zdravovědy a ošetření jednoduchého zranění. Vědomosti museli prokázat na stanovišti topografie, kde určovali azimut

a poznávali topografické značky. Fyzickou
zdatnost prověřilo překonání vzdálenosti
5 metrů na podélně zavěšeném lanu mezi
stromy. Všichni byli přezkoušeni také ze
znalostí hasiče – jaké hasební látky jsou
vhodné na požáry podle druhu hořlavé
látky a také museli správně určit značky
technických prostředků hasičů.
Naše družstvo dokončilo závod na velmi dobrém 9. místě z 36 týmů. Dobrý výsledek nás potěšil a věříme, že se na další
závody dokážeme připravit ještě lépe.
Kroužek mladých hasičů jsme se snažili
zajistit co nejdéle, v posledních týdnech
jsme však museli několikrát setkání vynechat z důvodu onemocnění nebo karantén. Těšíme se na nový rok a věříme, že se
budeme scházet trvale a pravidelně.
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Malá drobnost z historie SDH
 Zdeněk Moural
Před časem se mi podařilo získat zajímavou poukázku, kterou se Sbor dobrovolných hasičů ve Viničných Šumicích snažil
získat peníze na novou stříkačku. Hasiči
vlastnili a používali ruční potahovou
stříkačku, výrobek firmy R. A. Smekal,
sídlící v dnešních Čechách pod Kosířem.
Stříkačka byla používána od roku 1904,
kdy byl Sbor dobrovolných hasičů založen. Ve třicátých letech minulého století
už byla zastaralá a také dost poruchová. Sbor se proto rozhodl, že si pořídí
novou, moderní, motorovou. Po důkladné
rozvaze, projednání na župním vedení
a konzultacích s dosavadními uživateli
byla vybrána firma Jan Chotěbor Brno.
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K dodání mělo dojít v roce 1935 za dohodnutou cenu 25.000 Kč. Vyvstal problém,
jak zakázku ufinancovat. Sbor se rozhodl
vydat poukázky, které si mohou občané
zakoupit, a tím přispět hasičům, nebo
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budou sloužit jako směnka na bezúročnou půjčku. Sbor by tuto půjčku vrátil
po předložení poukázky. V roce 1934 bylo
vytištěno tisíc poukázek, každá v ceně
25 Kč a hned se začalo s prodejem. Ten asi
nešel tak snadno, přesto se v květnu roku
1935 podařilo složit první splátku 9000 Kč
a stříkačka byla dodána. Další splátky probíhaly až do roku 1937. Přispívali občané,
obec, pojišťovny, záložny i hasičská župa.
Na celou částku to nestačilo, proto si vzal
sbor půjčku 5 000 Kč od místní pobočky
Raiffeisen záložny, kterou potom splácel.
Jako poslední splátka sloužil odkup staré
ruční stříkačky Smekal, v ceně 2 000 Kč,
kterou si vzal pan Chotěbor. Stříkačka
sloužila dobře, zasahovala u mnoha
požárů. Zajímavé je, že motorovou stříkačku tahal koňský potah, protože nebyl
k dispozici automobil. Ještě v padesátých letech stříkačku používalo ženské

hasičské družstvo "Jehle". Od roku 1956
stříkačku Chotěbor nahradila nová DS 16.
Stříkačka Chotěbor byla uložena ve staré
hasičské zbrojnici (před dnešní poštou) až
do konce šedesátých let. Zbrojnice byla
zbourána a stříkačka byla pravděpodobně
sešrotována.
Na připojených obrázcích je samotná
poukázka a družstvo Jehel při ukázkovém hasičském cvičení u podzemní
požární nádrže v Hloušku.

Co nového na skautské stezce
Skautský podzim je kromě obvyklé
činnosti charakteristický i řadou výprav
do podzimní přírody. O několika, které
podnikly 1. chlapecký a 1. dívčí oddíl Pozořice, a dalším poprázdninovém dění se
dozvíte více 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 2022.
 RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska

V neděli 7. 11. jsme se sešly
k slavnostnímu otevření
nového obecního domu
v Sivicích. Dokonce jsme
měly tu čest stát při slavnostním úvodu po boku
těch, kteří stáli za vznikem sivického
obecního domu, a dvě z nás držely i stužku
k slavnostnímu přestřižení. Mohly jsme
nahlédnout do všech jeho zákoutí, nového
kadeřnického studia i kanceláře paní
starostky. Dětem zpestřily akci balonky,
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které mohly v okamžiku přestřižení pásky
vypustit k nebi.
Akce se zúčastnil velký počet místních
i přespolních návštěvníků. Slavnostní
atmosféru doplnila i čestná stráž z řad
sivických dobrovolných hasičů.
 Monika Devetterová, 1. dívčí oddíl Pozořice
V pátek 12. 11. v 16 hodin se sešlo na Račické 19 světlušek a 5 jejich vedoucích.
Opět jsme vyrazily za krásami pozořických
lesů na chatu Jelenici. Po cestě jsme se
zabavily hrou s kolíčky. První na programu byla ukázka okolí Jelenice, aby holky
věděly, kde se co nachází. Následně se šly
světlušky vybalit. Samozřejmě nesměly
chybět hry, ty provázely celý pobyt. Dokonce nebyly jen přes den, jedna byla i večerní. Holkám se moc líbila, jejich úkolem
bylo sbírat speciální kamínky, které svítí
ve tmě. Večer se uložily na kutě se skvělou
pohádkou od Ajky.
Sobotu jsme strávily hraním her a procházkou. Také jsme si společnými silami
vyrobily skleněné svícínky a daly jsme
tak skleničkám od svačinky nové využití.
Na oběd jsme měly výbornou čínu. Světlušky nás po obědě velmi mile překvapily
a potěšily scénkou s originální písničkou,
kterou úplně samy vymyslely. Celou výpravu jsme zakončily brzkou večeří, i přes
malinkou nepřízeň počasí jsme si opekly
špekáčky. Sladké zpestření na závěr
výpravy byly mini marshmallow bonbónky, které si holky také opekly nad ohněm.
Po večeři jsme se s holkami vydaly na cestu zpět. Šly jsme už za tmy, ale všechny
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jsme byly vybavené čelovkou, takže jsme
to krásně zvládly. Všechny světlušky jsme
na Račické v pořádku předaly rodičům.
Výpravu jsme si všechny moc užily a už se
těšíme na další.
 Klárka Ondráčková a Anička Formanová,
1. dívčí oddíl Pozořice

Plánovaly jsme s družinou Vlaštovek výpravu na podzimní prázdniny. První pokus
nám nevyšel, protože většina členů byla
v karanténě nebo nachlazená. Naštěstí
jsme si to mohly vynahradit o dva týdny
později i s družinou Panterů, kdy jsme putovali za soumraku z Pozořic až do Prace.
Většinu cesty tvořily polňačky nebo uličky,
ale kvůli přechodu "státní" jsme měli
výstražné prvky.
Ve staré školce v Praci na nás čekala
přichystaná teplá večeře. Další den jsme
vstali brzy, abychom mohli jít (jen někteří)
do ledového rybníka se otužit. Odpoledne
jsme se šli podívat na Mohylu míru, kde
jsme navštívili vnitřní prostory kaple i muzea. Večerní program tvořily hry, příprava
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večeře a vyrábění svíček ze včelího vosku.
Po nedělní mši svaté v místním kostele
Povýšení sv. Kříže jsme společně uvařili
oběd, uklidili a vydali se na cestu domů.
Výpravu jsme si moc užili!
 Za Vlaštovky a Pantery Klára Kuklínková,

1. dívčí oddíl Pozořice

Po letních prázdninách se opět jednou
týdně scházejí družiny a jsme rádi, že zažíváme další obměnu chlapeckého oddílu.
Pět členů Ledních medvědů pravidelně
začalo pomáhat s vedením a byla také založena nová družina vlčat – Červená šestka. Začátkem října se uskutečnila vlčácká
výprava na chatu Jelenici, která se nesla
v duchu Knihy džunglí. Pro některé to byla
první výprava ve skautu vůbec. Symbolickým vyvrcholením po noční stezce odvahy
bylo přivítání do jedné ze smeček, což se
všem úspěšně zdařilo.
Ani skauti nezaháleli a stihli dokonce
výpravy dvě, jedna z nich proběhla v Praci
společně se skautkami, na programu byla
například návštěva Mohyly míru.
Kromě organizování schůzek a výprav
se v listopadu sešla část vedení na dvou
brigádách u Jelenice, kde bylo potřeba
zpracovat kalamitní dřevo a doplnit tak
náš dřevník. První brigáda se zároveň
kryla i s výpravou světlušek, kdy jsme byli
po práci odměněni obědem, a dokonce
jsme měli poté příležitost zhlédnout krátký muzikál na nápěv písně Vánoce přicházejí. Místo o Vánocích však holky zpívaly
o různých strastech života ve skautu.
Vypadá to, že další generace je minimálně

po umělecké stránce velmi talentovaná.
Doufáme, že se i nadále budeme moci
scházet v klubovnách nebo v přírodě a snad
se situace nedotkne ani budoucích výprav.
 Marek Šmerda – Smrk,
1. chlapecký oddíl Pozořice
Na co se s námi můžete těšit?
Pokud nám to situace dovolí, tak děti čeká
spousta akcí a vy ostatní se můžete těšit
třeba na akci Betlémské světlo 2021. Bližší
informace budou sděleny později prostřednictvím obecních rozhlasů či na námi
vyrobených plakátcích, které budou rozvěšeny na typických místech.
S přáním prožití krásného adventu
a klidných vánočních svátků
 skautky a skauti
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Jedeme v tom spolu
 Jitka a Petr Šmerdovi
V měsíci říjnu 2021 pod záštitou Jihomoravského kraje a Národního centra
pro rodinu proběhla v Dělnickém domě
v Pozořicích velmi zajímavá přednáška
manželů Ivany a Jana Zajíčkových na téma:
Překážky trvalého vztahu. Jan a Ivana
založili Centrum pro rodinu a sociální péči
z.s. v Ostravě a celoživotně se věnují vztahům obecně. Partnerským, rodičovským,
ať už v rámci primární prevence, tak i jako
mediátoři v „bolavých" situacích. Přednáška se zabývala praktickými vztahovými
tématy, které se týkají všech věkových
kategorií. Při této příležitosti jsme manželům položili pár otázek.
Založili jste rodinné centrum v Ostravě.
Co vás k tomu vedlo?
Měli jsme docela náročné sžívání po svatbě,
přestože jsme se měli velmi rádi a toužili
jsme žít krásný partnerský život. Na mnohé
jsme si přišli a měli jsme výhodu v tom, že
jsme si o tom, co cítíme a prožíváme, povídali a nevzdali jsme to. Začali jsme dělat
víkendy pro muže, pro ženy, o rozdílech
a potřebách, dovolené rodin s programem
a to vyústilo v roce 1993 v založení Centra
pro rodinu a sociální péči.
Jaký je dnes ve vztahu mezi manžely
největší problém?
Rozpor mezi touhou po blízkosti a žitou
vzdáleností mezi manžely. Nepoznání své
nenahraditelné role jednoho vůči druhému
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a neschopnost si dát navzájem své aktuální dobro. Proto mnoho párů spolu o svou
lásku bojuje, což jim ji nemůže přinést.
Jaký přínos vidíte v mediacích?
Veliký, je to výborná metoda. Dává možnost partnerům vyřešit problém za současného ošetření vztahu. Ještě účinnější
jsou rodinné konzultace, kde se partneři
učí získat dovednosti, které jim scházejí
k fungujícímu vztahu.
Je nějaké východisko, když nastane manželská krize?
Krize je vždy šance na změnu něčeho, co
již není vyhovující. Ne každý pár k ní takto
přistupuje. Je velmi dobré, pokud z ní neumíme vytěžit novou, lepší kvalitu, obrátit
se na odbornou pomoc. Krize do života
lidí patří a jsou důležitým signálem. Je
důležité si být vědomi, že k jednotě se
nedá promlčet, pouze promluvit. I když
to mnohdy není jednoduché, je to velmi
důležité nepřestat spolu mluvit.
Co byste rádi vzkázali našim čtenářům.
Aby si každý den uvědomili, že ve svém
partnerovi mají toho nejvzácnějšího člověka na světě.
Děkujeme za rozhovor

CO, KDY, KDE
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Rubrika slouží k vyjádření občanů a uvedené názory nevyjadřují stanovisko obce.

Fotbal a Viničné Šumice č. 3 –
jiný pohled
 Jan Kohout
Brožura se tváří jako oficiální vydání, nicméně je to aktivita jedné osoby, Mojmíra
Ryšky. Obrazovou i textovou stránku
publikace udělal bez konzultace s jinými
členy oddílu, stejně tak ji vydal na vlastní
náklady.
Po obrazové stránce je hodně informativní. Je evidentní, že archív fotek Mojmíra
je hodně obsáhlý. Hodně lidí určitě potěšilo, že se na fotkách našli. Ale po obsahové
stránce to není oslava šumického fotbalu,
ale dle mého názoru přinejmenším kontroverzní počin plný polopravd a jednostranných negativních pohledů.
Vyjádřím se jen k pár věcem, o kterých
vím, že jsou napsány v polopravdě nebo
s pozměněnou pointou, případně není
zohledněna realita doby.
1. str. 16, odstavec dole: „Nepřihlášení
do FAČRu člena Mojmíra Ryšky.“
Mojmír Ryška v roce 2013 zažádal
o členství do FAČRu, ale chtěl členství jako
hráč ve věku cca 60 let. Bral to jako recesi,
ale FAČR není recesistická organizace, ať
je na FAČR názor jakýkoliv. Ladislav Šedý
v tomto věku nechtěl přihlašovat hráče
a nabídl Mojmírovi, že jej přihlásí jako
funkcionáře, což v podstatě byl. Toto ale
Mojmír Ryška odmítl a ani v pozdějších
letech se nechtěl registrovat, když jsem
mu to jako administrátor klubu nabídl.
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Radši dělal zápisy na jiné osoby. Proto
také nesedí oficiální statistiky FAČR a jeho
zápisky.
2. str. 38, pátý odstavec: „Společné
mužstvo s Pozořicemi.“
Mě jako náplavu rivalita s Pozořicemi
nechávala chladnou, jelikož jsem dělal
vše pro to, aby kluci hráli fotbal. V sezóně 2014/15 SK Pozořice vyhrál kategorii
starších žáků a mohl hrát další ročník
krajskou soutěž. K tomu ale potřeboval
i mužstvo mladších žáků, na které neměl
dostatek hráčů. A tak se Pozořice obrátily
na Viničné Šumice a oslovily tehdejšího
„trenéra mládeže“ Mojmíra Ryšku, který
bez konzultace s trenérem žáků Janem
Kohoutem, nabídku zamítl. Kluci mohli
hrát lepší soutěž s vrstevníky. Mojmír se
v brožuře podivuje, že výbor o cca dva
roky později zamítl spolupráci na projektu
společných týmů. V dalších letech výbor
spolupráci domluvil na úrovni sloučených
týmů, čemuž nahrál i demografický vývoj
a zvyšování počtu hráčů na hřišti. I přes
počáteční odpor Mojmíra Ryšky ve finále
spolupráce s Pozořicemi funguje na úrovni
žáků a dorostu, někdy funguje lépe, někdy
hůře, vždy je to o lidech.
3. str. 44, druhý odstavec shora: „V roce
2017 starší přípravka vyhrála soutěž.“
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Chybí mi tam zmínka, že starší přípravka vyhrála v sezóně 2016/17 okresní soutěž pod vedením Radka Cabala a Františka
Řežuchy. Stejný tým hráčů pod stejnou
trenérskou dvojicí skončil v následujících
sezónách 2017/18 a 2018/19 v mladších
žácích na druhém místě a vyhrál v okolí
několik turnajů.
Pro doplnění starší přípravka pod
vedením Jiřího Stejskala a Jiřího Palzera
skončila v ročníku 2017/18 na druhém
místě a v následujícím ročníku na třetím
místě.
Doplnění individuálních úspěchů, např.
v sezóně 2016/17: Vojtěch Drápal v kategorii starší žáci 7+1, kterou hráli na okrese
Vyškov, vyhrál tabulku střelců s 20 góly.
Celkově v brožuře chybí statistiky, jak se
dařilo mužstvům Viničných Šumic od přípravek po dorost v jednotlivých sezónách. Uvedené statistiky hráčů a trenérů
nechám na zhodnocení čtenářů.
4. str. 44, odstavec dole: „V důsledku
toho (pozn. že Mojmír Ryška přestal
trénovat) na jaře 2020 zanikla nejmladší přípravka. Starší a mladší přípravka
dojížděla setrvačností bez aktivního
přístupu oddílu získávat nové hráče.“
Je to poslední věc, kterou okomentuji
a kvůli které vlastně tento článek vzniká.
V prosinci 2019 se Mojmír Ryška nedohodl na financích, které chtěl na obci pro
mládež. Nepředstavil, co by bylo potřeba
nakoupit.
Když se tedy nedohodl na financích,
nejdřív nabídl rodičům, že vznikne nový
oddíl jen s mládeží, který by založili rodi-

če a on by jenom trénoval bez aktivního
členství. Po upozornění, že podle řádu
FAČR, takový tým nemůže hrát na jaře
a musel by začít až další sezónu, se domlouval s oddílem v Tvarožné, že by mládež přešla pod něj. Až po zásahu rodičů,
kteří nechtěli zakládat nový oddíl a děti
přehlašovat do jiných oddílů, od toho
upustil a zřekl se trénování.
Jeho vyjádření: „V důsledku toho
(pozn. že Mojmír Ryška přestal trénovat)
na jaře 2020 zanikla nejmladší přípravka.
Starší a mladší přípravka dojížděla setrvačností bez aktivního přístupu oddílu
získávat nové hráče.“ je plivnutí na práci
lidí, kteří v podstatě ze dne na den, při
svém zaměstnání ve volném čase trénování dětí a mládeže po něm převzali.
Nejmladší přípravka doběhla na jaře
2020, jelikož k tomu přispěl COVID,
který na jaře roku 2020 uzavřel nejen
sportoviště, ale i školní výuka probíhala
distančně. Sportoviště se v nějaké formě
uvolnila v květnu 2020. Na podzim –
říjen 2020 bylo vše opět zakázané, což
v určité míře trvalo do května 2021. Vše
se srovnalo snad až teď na podzim 2021.
Dělat nábor s tím, že nevíte, kdy máte
zájemce pozvat na trénink, je nesmysl.
Navíc je k tomu potřeba někdo, kdo je
bude trénovat. A Mojmír Ryška to odmítl.
Mladší a starší přípravka trénovala dle
možností a všichni trenéři se snažili vyjít
vstříc všem při splnění různých vládních
nařízení.
Více o činnosti fotbalové mládeže
v Šumicích v tomto období ve zpravodaji
4/2020 a 3/2021.
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Je škoda, že Mojmír Ryška, který se „snaží“
pro šumický fotbal dělat vše možné i nemožné, má názor, že jen jeho tréninkové
postupy jsou jediné možné a korektní
a ostatní těchto kvalit nedosahují a ani
dosáhnout nemohou. Každý člověk má
své metody a postupy, které splňují jeho
filozofii. A to se týká jak trenérů, tak funkcionářů. Je slušností nekritizovat, když
to dělá někdo jinak, než bych to dělal já
a zároveň to nechci dělat.

Co musím ocenit je, že brožura obsahuje
hodně fotek. Z nich poznávám lidi, kteří
fotbal zde kdysi hrávali a teď jej podporují
při zápasech z „tribuny“. Mojmírův archív
fotek bude asi hodně velký, potkávám jej
na hodně zápasech, kde fotí. Bohužel má
to ale malou chybku, fotky dále neprezentuje, což je škoda, jelikož hráči i rodiče by
měli skvělou vzpomínku. A možná jednou,
až se zpřístupní Mojmírův archív fotek
a statistik, vyjde publikace, která bude objektivnější, nebude nikoho napadat a bude
skutečně reprezentovat šumický fotbal.

Anonym
 Mojmír Ryška
Za vlády nacistů a pak i komunistů anonymové připravovali lidi o svobody, majetky
i životy.
V roce 2007 zastupitelstvo obce Viničné Šumice i nebráněním svého člena proti
lživým anonymům jej donutilo k vzdání se
mandátu člena zastupitelstva. Tehdy v zastupitelstvu bylo i 6 současných zastupitelů a poradce starosty.
V roce 2021 byl v obecním zpravodaji
článek "Dopis" od anonymního souseda.
Anonymní osoba vědoma si své nedotknutelnosti nemusela řešit, co byla a nebyla
pravda, nejen na zasedání zastupitelstva
15.9. Sledovala hlavní cíl. Podporu většiny
zastupitelů zvolenou za Sokol a SDH.
Líčila je jako kolektiv, jenž je odborně
a morálně na výši a je plně oddán obci.
Zbývající dva opoziční zastupitele
za Život v Šumicích označila za ty, kdo
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sledují vlastní zájmy.
Nejdůležitější informací není to, co anonymní osoba uvedla. Ale to, že anonymu
byl poskytnut prostor v oficiální tiskovině
obce. Vedení obce tak dalo na vědomí, že
anonymní jednání, kdy anonym nenese
odpovědnost za svá tvrzení, pro něj není
nic společensky závadného. Tím byl položen základ ke vzniku nové pozice – starostův anonym.
Opakuje se situace z roku 2007. Vedení
obce tentokrát v součinnosti se starostovým anonymem opět vytváří tlak na eliminaci nepohodlných zastupitelů. Anonymní
osoba k nim přiřadila i občany, kteří
nesouhlasili s návrhem starosty.
To, co o sobě anonymní osoba uvádí,
není v rozporu s myšlením a chováním
sokolských a hasičských zastupitelů. Je
zastánkyní pravd z pozice síly většiny.

NÁZORY

Většina je neomylná a nemá se ohlížet
na opozici. Demokracii vnímá jako vyjádření názoru jednou za čtyři roky u voleb.
Pak již občané nemají právo své zastupitele kontrolovat, vyjadřovat odlišné názory
a brát je k zodpovědnosti. A už vůbec se
rozčilovat nad arogancí moci vedení obce.
V případě různých názorů není připravena k diskusi o hledání řešení. Je zvyklá
přijímat názor vůdce. V tomto případě
starosty obce. O jeho návrzích se nediskutuje, ty se pouze naplňují. Kdo tak nekoná,
je nepřítelem lidu.
Anonymní osoba neuvádí, že rozkol
ve společnosti kolem pekárny odstartoval

předkladatel návrhu – starosta obce. A to
tím, že předložil informace, které vylekaly
opoziční zastupitele, s nimiž neměl zájem
materiál prodiskutovat. Naopak uvádí, že
předsedající nezvládl situaci. Nešlo o hledání řešení. Chaotické výstupy zastánců
i odpůrců návrhu neumožnily konstruktivní diskusi o tématech, která návrh vyvolal.
Anonymní osoba popisuje, jak starosta
obce za podpory svých zastupitelů rozdělil společnost kvůli osobnímu zájmu.
Na "my, vládnoucí", kteří jsme chtěli, aby
všichni občané obce hradili starostovy
soukromé požadavky. A "oni, nepřátelé
lidu", kteří to odmítali.

Vánoce
 Ludmila Pospíšilová
Už jsou zase tady. Také se vám zdá, že
to rychle letí, ani jsme nestačili nakoupit
dárky. Do toho zní z Bruselu, že by se nemělo slovo Vánoce vyslovovat, abychom
nepopudili. Co se to děje, to snad budeme
poslouchat nějakou dámu z Malty, která
návrh předložila a vlastně ani by se neměla oslovovat dáma jak předkládá. Kam
jsme to došli. Nám nebude Vánoce nikdo
brát ať už jsme věřící nebo ne. Vánoce
jsou svátky, kdy se sejde rodina, dodržují
se staré zvyky, to vše na nás po celý život
zanechává stopu, kterou předáváme svým
dětem a oni zase další generaci.
A do toho zase ten Covid. Přiznám se,
že jsem si bláhově myslela, že už to letošní
svátky nepoznamená. Opak je pravdou.

Všechna opatření budou marná, nebudeme-li ukáznění a ohleduplní. Kolik blízkých
lidí už doplatilo na "chřipečku". A pořád jsou
velmi chytří, kteří brojí proti očkování, že
je to jed do těla. Baví mě, tetování, alkohol
a cigarety to nejsou jedy? A co říci na to,
není problém si získat falešné potvrzení
testu nebo očkování. Někteří provozovatelé sice chtějí od zákazníků, aby při vstupu
do jejich provozovny se prokázali nebo napsali jak na tom jsou, ale je jim jedno co tam
kdo napíše. Je to opravdu naše česká povaha
vyzrát na nějaká nařízení. Proti Covidu
bojuje celý svět, nařízení jsou všude a někde
i přísnější, tak na co si to hrajeme? Očkování
proti různým nákazám na světě zachránilo
miliony lidí. Je zajímavé, že se nechají očko4/2021 | 41
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vat bez problémů, pokud jedou na nejakou
exotickou dovolenou, jed nejed.
Tak prosím, buďte ukáznění, není vám
líto všech těch, kteří pečují o nakažené,
kteří mají také své rodiny a místo toho
v těžkých podmínkách zachraňují životy.
Jsou unaveni a vyčerpáni. Poděkování patří

všem zdravotníkum, hasičům, vojákům
i dobrovolníkům kteří pomáhají.
Hezké svátky a do roku 2022 přeji,
abychom se toho zlého zbavili a mohli
žít zase normálně, děti mohly chodit
do školy, byla dostupná kultura, sportovní zařízení, cestování apod.

Živý betlém
Všechny srdečně zveme na tradiční

u zvoničky

na Štědrý den
24. 12. ve 13 hod.

Jako každý rok ho budou hrát naše děti a mládež,
kteří pilně trénují pod vedením Aničky Kunčákové.

Nezapomeňte si lampičky na betlémské světlo.
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Autocentrum K.E.I. radí…
 Autocentrum K.E.I., Brno-Vinohrady

K čemu slouží EGR ventil
a opravdu se jej máme obávat?
Jedná se o součástku, jejímž hlavním
úkolem je snižování emisí výfukových
plynů motorů, a to tak, že část spalin
projde spalovacím procesem dvakrát.
EGR ventil tedy pracuje na principu
vedení části výfukových plynů zpět
do motoru.
Jak se o EGR ventil starat?
Jelikož jde o součástku, jíž procházejí výfukové plyny, přirozeně se zanáší. Pokud
se EGR ventil používá správně, pak je jeho
poruchovost minimální. Abyste předešli
nadměrnému zanešení, doporučujeme
tankovat osvědčená paliva, pravidelně
měnit motorový olej dle doporučení výrobce vozu, alespoň jednou za jízdu motor
vytočit do vyšších otáček a udržovat
palivový systém v čistotě, např. přidáním
čistících aditiv.
Obavy z opravy?
Nadměrné zanesení EGR ventilu může
mít za následek nepravidelný volnoběh
či škubání motoru v nízkých otáčkách,
klepání motoru, obtížné starty či nemožnost nastartovat a zvýšení hodnot emisí
výfukových plynů. Oprava EGR ventilu
stejně jako zanešené škrticí klapky se

provádí speciálním zařízením, které za pomocí výrobcem schválené chemie šetrně
propláchne ventil tak, že nedochází k jeho
k poškození. Bude-li se ovšem jednat
o velké zanesení nebo závady na elektrické části, výměně se bohužel nevyhnete.
V některých autech je řešení snadné
a po finanční stránce ani moc nebolí,
ovšem zanedbáváte-li servis svého vozu,
následná oprava se Vám může také
prodražit. Pokud si necháte opravit vůz
v autorizovaném servisu, bude Vám nabídnuta pro vozy starší 4 let výrazná sleva
na originální díly a práci.
Není lepší EGR ventil „vyřadit“?
Někteří motoristé volí či v minulosti volili
jinou cestu „opravy“ EGR, a to jeho vyřazením z provozu. U starších vozidel to šlo
udělat pouhým zaslepením, u novějších
je však nutný i zásah do řídicí jednotky,
což může při nesprávném provedení vést
k různým komplikacím, jako třeba k poklesu výkonu. Vyřazením EGR ventilu vůz
přestane plnit požadované emisní normy,
což znamená nejen problém na emisní
kontrole, ale takové vozidlo dle zákona
nesplňuje předpisy pro provoz na pozemních komunikacích.
Příště Vám poradíme, jak zbavit motor
karbonu.
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NOVÉ SCHODY
V SERPENTINÁCH

NOVÝ MOST, KOMUNIKACE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ TOČNY

