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Ladislav Šidlo

ÚVOD.

Co napsat úvodem o šumických památkách? Jedná se celkem o čtyři památné objekty a
Muzeum. Jedná se konkrétně o Pipalův mlýn, Trchalíkovu usedlost, Šerkovu usedlost a
Kulturní dům. Na dva objekty a to na Pipalův mlýn a Trchalíkovu usedlost majitelé dostali
finanční podporu od státu na opravy a údržbu a na třetí objekt Šerkovu usedlost její majitel o
tuto finanční pomoc nepožádal, a její údržbu si zajišťuje z vlastních prostředků a za pomoci
kamarádů. Kulturní dům je majetkem obce, která se o něj stará. Za úplatu si jej mohou občané
pronajat pro svatby, srazy ročníků a jiné akce, což se také využívá.
Všechny památné objekty, včetně Muzea jsou pravidelně přístupné ve svátečních dnech a
Muzeum je přístupné po celý rok po dohodě s paní Petrkovou, která ochotně prostory muzea
otevře pro skupiny zájemců po telefonické domluvě. Zde je potřeba připomenout, že ona byla
zakladatelkou vybudování muzea, což se jí za pomoci skupiny ochotných spolupracovníků a
finanční podpory Obecního úřadu podařilo. Muzeum je zřízeno na bývalém Obecním úřadě
v bytě po poštmistrovi Zdeňku Opluštilovi a v prostorách bývalé Obecní knihovny. V muzeu
jsou pravidelně pořádány kulturní akce, jako je výroba kraslic, pomlázek a jiné akce.
V letošním roce zde o šumických hodech byla výstava panenek. Tato byla velmi úspěšná a
návštěvníkům se velmi líbila. Tady je potřeba poděkovat paní Petrkové, za její aktivity při
využívání prostorů muzea. Přestože je plocha velmi malá, je zde soustředěno velké množství
exponátů, které svědčí o životě šumických občanů. Celá řada exponátů byla darovaná
místními občany muzeu bezplatně. V současné době byl Obecním úřadem vykoupen dům čp.
102, kde se uvažuje o vybudování nového muzea, kde by byly vystaveny exponáty větších
rozměrů, jako jsou hospodářské stroje, vozy a jiné hospodářské prostředky, které se do
současných prostorů nevejdou. Na tomto objektu již byly zahájeny práce a tak můžeme
doufat, že muzeum v novém bude otevřeno co nejdříve.
Také Kulturní dům je potřeba zařadit do kulturních památek, protože občané si tento
stánek kultury, zábavy a poučení postavili sami, většinou brigádnicky bez nároku na
proplacení brigád. V letošním roce tj. 2016 si připomínáme jeho 57 výročí zahájení práce na
jeho budování a 54 výročí od jeho slavnostního otevření v roce 1962. Tento stánek kultury
nám záviděli občané z okolních obcí a chodili se na něj podívat a obdivovat, protože v žádné
obci, ani v okolních městech takový neměli.
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PIPALŮV VÁLCOVÝ
MLÝN.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Historie válcového mlýna v Šumicích čp. 81 sahá až do 14. století. Byl významnou
budovou nejen pro mletí obilí na velmi kvalitní mouky, kterým nemohl konkurovat žádný
z okolních mlýnů, ale také proto, že mlýn byl kulturním střediskem veškeré kulturní činnosti
šumické omladiny. Hrála a zkoušela zde místní hudební skupina Olšaváci. Nacvičovala se zde
divadelní představení a různá kulturní vystoupení a pořádaly se taneční zábavy mladých.
Majiteli tohoto mlýna byli od roku 1925 manželé Pipalovi, Drahomír a Marie, kteří
vypálený mlýn odkoupili od původního majitele Kohouta. Mlýn opravili a přebudovali. Ve
mlýně se mlelo do roku 1959 a obilí šrotovalo do roku 2000. Po smrti rodičů pečoval o mlýn
jejich syn Milan, který se oženil s Bohumilo Indráškovou z Rudic se kterou má syna Milana.
Kromě syna Milana měli ještě dva syny a to Drahomíra a Oldřicha a tři dcery a to Marii,
Drahomíru a Jiřinu.
Voda do mlýna se přiváděla mlýnským náhonem okolo domků na Podmočidlí až od splavu
v Nezdenicích. Mlýnský náhon byl zrušený a zasypaný v době kolektivizace zemědělství.
Byla ho škoda, protože kromě vody pro pohon mlýna bylo v něm i dostatek ryb. V době, kdy
mlýn nemlel, byl náhon vypouštěn a čištěn. A to bylo něco pro nás kluky. Jak jsme to zjistili,
vzali doma koše a vyrazili do tůní v náhonu na ryby a ty by jistě zahynuly a tak jsme je
vylovovali, malé rybky vraceli zpátky do řeky Olšavy a ty větší jsme si brali domů. Protože
dříve nebyly ledničky, tak jsme je cestou domů z velké části darovali občanům Záhumní.
Kromě majitele Drahomíra Pipala zde pracovali i pomocní zaměstnanci ( prášci).
Součástí mlýna byla kromě hospodářských budov ještě pekárna a pálenice, ve který byl byt
pro pekaře. V pekárně se vystřídala řada pekařů. Do roku 1950 zde pekl pekař Kulil, který
mimoto, že pekl dobrý chleba, tak i výborně zpíval. Vyhrál konkurz, a spolu s manželkou
odešli do divadla v Brně. Od roku 1951 zde pekl Alois Minařík. Po něm nastoupil jako pekař
můj nejstarší bratr Rostislav se svojí manželkou Ludmilou. V pekárně pracovali až do doby,
než si postavili rodinný domek v Újezdci u Luhačovic. Byl posledním pekařem v této
pekárně. Později se prostory bývalé pekárny používaly k různým účelům. Jednu dobu tam
Český svaz žen poskytoval službu mandlování, později jako výrobna terasových výrobků.
Tuto činnost tam provozoval pan Josef Juřeník. Po něm se tam šili rukavice a později tam
byla prodejna rybářských potřeb. Po zrušení této prodejny tam někdo dokonce bydlel.
V současnosti, jsou tyto prostory prázdné.
Pálenice byla známá široko daleko kvalitní slivovicí a byla zbouraná až po dokončení nové
pálenice v roce 1974.

Mlýn byl i střediskem šumické myslivosti. Zde začínaly i končily veškeré hony, které se
v Šumicích pořádaly. Tady se všichni myslivci před hony shromažďovali se svými honci a
naháněči, domlouvaly se jednotlivé leče a signály pro zahajování honů. Po ukončení honů se
zde opět všichni účastníci sešli a hodnotili se úlovky. Součástí těchto honů byly i jejich
výsledky. Na vozech byly přivezeny úlovky a provádělo se vyhodnocování úlovků. Někdy
byly úlovky lepší, jindy zase horší. Sám jsem se několikrát těchto honů zúčastnil jako honec.
Vždycky jsem si přál, abych dostal střelce, který bude mít špatnou mušku a nic netrefí.
Protože honci museli ulovenou zvěř nosit. Po honu jsme dostali buď peníze nebo zajíce nebo
koroptev. Někdy zajíc hrkal jako hrkávka, protože byl plný broků. Některé hony byly na
koroptve, jiné na zajíce, kterých byl na katastru Šumic dostatek.
Kromě honů jsem se spolu se třídami účastnil i odchytu zajíců, kteří byli vyváženi do
zahraničí, kde již vášniví lovci tyto úplně ve svých zemích zlikvidovali. V čem spočívala
činnost naháněčů? Rozestoupili jsme se do řady a postupně s hlukem jsme zajíce vyháněli
z úkrytů a hnali je před sebou do nastražených sítí, kde leželi myslivci a vyplašené zajíce ze
sítí vymaňovali a dávali je do připravených přepravek. Často se nám podařilo na jeden zátah
chytit i přes stovku zajíců.
Nemělo by se zapomínat i na pomoc partyzánům za II. světové války, kdy jim tento mlýn a
jeho obyvatelé poskytovali pomoc, kdy je zásobovali potravinami i za cenu nasazením
vlastních životů i životů jejich rodinných příslušníků. Zásobovali partyzány i mimo naši obec,
především v Míkovicích.
Velkou pomoc poskytli občanům ze Záhumní, kterým Němci vypálili domy. Nejen, že jim
poskytli ubytování a stravu, ale se postarali i o jejich dobytek. Občané vypálených domků byli
za tuto jejich pomoc velmi vděční.
V současné době patří Pipalův mlýn mezi nejzachovanější mlýny svého druhu na celé
Moravě. V roce 2012 byl mlýn rozhodnutím Ministerstva kultury prohlášen za kulturní
památku. Mlýn byl dříve poháněn Francisovou turbínou poháněnou vodou z mlýnského
náhonu. Objekt nebyl od ukončení mletí v roce 1953 až doposud nijak využíván, proto je
zachovalý ve své původní podobě, bez jakýchkoliv zásahů a stavebních úprav. Je proto
historickým dokumentem technického vybavení válcových mlýnů minulého století. Vnitřní
vybavení je ve velmi dobrém stavu. Technické zařízení jako jsou mlýnské stolice, výtahy,
násypky a transmise jsou zachovány v původním stavu. Chybí jen turbína, která byla
v padesátých letech odstraněna. Rovněž střecha mlýna a hospodářských budov je v původním
stavu. Bude potřeba ji opravit a tak zabránit zatékání. Po prohlášení o kulturní památce byla
střecha opravena v roce 2015 a oprava hospodářských budov byla opravena v roce 2016. Obě
akce byly spolufinancovány Ministerstvem kultury a z Fondu Kultury Zlínského kraje. Objekt
mlýna je přístupný návštěvníkům o svátcích.
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Mlýnský náhon mezi Nezdenicemi a Šumicemi.

Mlýnský náhon u Pipalového mlýna.

Pipalova rodina s pomocníky.

Mlýnský betonový náhon, kterým tekla voda přímo na turbínu.

Vybavení mlýna.
Ing. Milan Pipal, majitel mlýna.

Vybavení mlýna.

Mlýnský náhon v současnosti. Tímto korytem odtékala voda, když se nemlelo.

Pohled na| Pipalův mlýn a na hospodářské budovy od řeky Olšavy.

Vchod do mlýnice a do prostoru turbíny.

Pipalův mlýn při probíhající opravě střechy a budovy.

Pipalova stará pekárna před opravou.

Jednu dobu byla pekárna využívána jako prodejna rybářských potřeb.

Probíhající rekonstrukce střechy nad pekárnou a hospodářskými budovami v roce 2016.

Původní Pipalova pálenice s bytem pro pekaře.

Nová pálenice byla vybudovaná v létech 1973-1974.

Slavnostní prohlášení kulturní památkou. Vlevo stojí současný majitel, ing. Milan Pipal.

Dědici Pípalového mlýna Milan poslední šumický mlynář a jeho syn.

Pipalova rodina s mlynářskými pomocníky. V pozadí dveře, kde se obilí nosilo k násypkám.

ŠUMICKÉ MUZEUM.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

V sobotu 11. září 2004 bylo u příležitosti šumických hodů slavnostně otevřeno ŠUMICKÉ
MUZEUM, které vzniklo z iniciativy místních občanů, především pak paní Marie Petrkové.
která přišla s nápadem o jeho vybudování a za podpory vesnice v čele s panem starostou ing.
Josefem Bartošem bylo o jeho zřízení rozhodnuto. Byly vytipovány prostory, kde mohlo být
vybudováno.
Protože na bývalém Obecním úřadě se po smrti pana poštmistra uvolnil jeho byt v prvním
patře, bylo rozhodnuto, že po úpravách by mohlo vzniknout z tohoto bytu. A tak se také stalo,
že zaměstnanci obce byt vyklidili, prostory vyčistili a vymalovali a tak se mohlo začít se
sháněním vybavení pro potřeby muzea. Bylo nutno jednat s místními občany o darování nebo
zapůjčení muzejních exponátů. Během krátké doby se sešlo kolem 400 předmětů a tak se
mohlo za pomoci místních nadšenců začít se tříděním a instalací jednotlivých exponátů podle
plánů rozmístění v jednotlivých místnostech. Celkem byly k disposici tři místností. A tak se
začaly exponáty třídit, popisovat a rozmísťovat do jednotlivých místností, tak aby
zobrazovaly život našich občanů a tak zachytit poslední odkazy našich předků nám, protože
tyto postupně mizí z našeho života.
V celém muzeu bylo shromážděno velké množství muzeáliích (a jejich počet stále roste),
které jsou vystaveny ve třech místnostech v tematicky oddělených exposicích.
První místnost je jakousi obdobou „jizby“, která byla v dřívějších dobách hlavní obytnou
místností v každém domě. Zde se odehrával denní život, zde se obědvalo, snídalo a
debatovalo o tom, co se bude ten den dělat a kdo se na jednotlivých pracích bude podílet. Zde
si děti školou povinné dělali domácí úkoly a připravovali se na vyučování. Při větším počtu
rodinných příslušníků se zde i přespávalo.
Druhá místnost je věnovaná šumickému kroji a jeho podobám v různých životních
situacím, jako jsou například svatby, křtiny nebo pohřeb a při jiných příležitostech. Jsou zde
vystaveny překrásné výšivky. Jsou zde vystaveny modely krojovaných postav, spousta
kordulek, fěrtochů, rukávců, krajek pro dívky, vest, gatí a holínek pro chlapce. Jeden kroj
krásnější než druhý.
Poslední místnost, třetí, je věnovaná tak zvané „ hospodářské činnosti“, v ní jsou umístěny
předměty, jenž pomáhali lidem při jejich obživě v zemědělství a řemeslech. V této místnosti
je také umístěno nejvíce muzejních exponátů. Návštěvník může obdivovat, co všechno člověk
k životu potřeboval. Jsou zde vystaveny kosy, lisy na ovoce, hrabě, košíky, ale i žehličky na
dřevěné uhlí a další exponáty. Je zde vystaveno desítky, ba stovky věcí, bez kterých by se naši
předkové ve svém nelehkém životě rozhodně neobešli. A návštěvník si klade otázku, jak si
naši předchůdci s těmito poměrně jednoduchými předměty zajišťovat živobytí. No museli se
zkrátka pořádně nadřít, aby svým rodinám zajistili živobytí. My jen můžeme obdivovat jejich
zručnost, pracovitost a píli.
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ZÁPIS DO PAMĚTNÍ KNIHY MUZEA.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Po dobu trvání tj. dvanácti let navštívilo muzeum mnoho našich občanů, ale i z jiných
vesnic a okolí a dokonce ze zámoří. Všem se uspořádání exponátů velmi líbilo, o čemž svědčí
řada pochvalných zápisů v Pamětní knize muzea. Pro ilustraci přikládám jedno, které napsal
do této knihy pan profesor Jaromír Slavíček z Uherského Brodu.
Muzeí je ve světě převeliký počet. Ta největší se chlubí rozsáhlými výstavními prostorami,
doslova sály, kterými návštěvníci procházejí krok za krokem a pozorně sledují vystavené
exponáty. Jedno z nejznámějších muzeí v našem kraji je bezesporu Muzeum J. A.
Komenského v Uherském Brodě, které je do značné míry zaměřeno na našeho velikého
rodáka. Jsou však i muzea, která nám tak trochu unikají a to je nesporně škoda. Taková muzea
by snad ani nevznikla, nebýt velké obětavosti několika málo jedinců, kteří obětovali nemalou
část svého volného času, aby přiblížili návštěvníkům život našich obyvatel v dobách již
uplynulých.
Jedním z takových objektů je malé muzeum v Šumicích. Úsilím manželů Petrkových ve
spolupráci s Obecním úřadem byly pro muzejní účely dány k dispozici tři malé místnosti
v centru obce v bývalém Obecním domě. Pokud do těch místností člověk vkročí, je doslova
překvapen množstvím předmětů, které naši předkové v první polovině minulého století uměli
vyrobit a také používat. Každá výstavní místnost má prostou prkennou podlahu, přičemž
téměř každý její čtvereční metr je věnován tomu, co dlouhá léta našim předkům sloužilo ke
každodennímu životu.
V jednom koutě upoutaly můj zrak nádherné výšivky – opasováky, protilehlý roh
místnosti zase nabízel obraz téměř barokně vypadající almary, byť se na ni podepsal zub času.
Kolovrátek u okna na mě zapůsobil, jako kdyby ho někdo před malou chvílí opustil. Stejně
tak telefon zavěšený ve vidlici na okenní římse na mě dělal dojem, že ho co nevidět pozvedne
ke svým uším nějaký zřízenec blízké železniční stanice. Přirozeně nesměla v místnosti chybět
umně vyrobená kolébka, různé další výšivky i nezbytné předměty náboženské povahy.
Rovněž mě zaujaly sice malé, ale velmi sympatické výrobky z kukuřičného šustí a mnoho
dalších hezkých a účelových věcí, jejichž účel mně musel být mými hostiteli vysvětlen.
Manželé se mně pochlubili i dobovým fotoalbem, které názorně dokumentovalo, jak prostě a
zároveň obtížně se před II. světovou válkou žilo na našem venkově.
V druhé místnosti se mému zraku ukázala celá škála barev, až oči, jak se také říká, údivem
přecházely. Ocitl jsem se totiž u modelů krojovaných postav. Co tam bylo těch kordulek,
fěrtochů, rukávců a dívčích krajek u mládenců zase vest, gatí a holínek. Jeden kroj krásnější
než druhý.
Nejvíce vystavených exponátů na mě čekalo až ve třetí místnosti. Potěžkával jsem tam
vystavené žehličky na dřevěné uhlí, divil jsem se, jak s nimi mohly tehdejší hospodyně žehlit,
prohlédl jsem si řadu kos, lisů na ovoce, van, košíků, krosen, hrábí a nazouváků. Bylo mně
představeno i zvláštní zařízení, zvané sedlářský kůň. U modelu kravičky došlo s výkladem i
na prostředky určené k inseminaci skotu, no prostě jsem viděl desítky, ne-li stovky užitečných
věcí, bez kterých se naši předkové ve svém životě neobešli. Při procházce muzeem si člověk

neodbytně klade otázku, jak mohli naši předkové s těmito jednoduchými nástroji obstarávat
svůj život, vždyť se museli nadřít doslova jak koně.
Pravda neměli to vůbec jednoduché, ale možná zase disponovali něčím, co nám dnes chybí
a sice, dostatkem čase pro klidnou práci. Snad netrpěli tolik shonem, tak typickým pro dnešní
dobu, snad se nepídili po zbytečnostech, se kterými dnešní společnost oplývá.
Jedno je ale jisté, že manželé Petrkovi za pomoci Obecního úřadu a pomocníků vykonali
zřízením a udržováním muzea velice záslužnou práci.
V závěru své návštěvy jsem s potěšením od nich slyšel, že mezi časté návštěvníky tohoto
malého muzea patří i žáci místní školy. Tak to má být! Především nastupující generace by si
měla v těchto místech uvědomit, že práce je základem životních úspěchů a lidové zvyky a
obyčeje zase něčím, co činí život obohacujícím a zároveň sbližujícím s jejich rodnou obcí.

Jaromír Slavíček, profesor na gymnázii v Uh. Brodě.

Již v dubnu 2006 navštívilo muzeum celkem 1430 návštěvníků, což je na malé vesnické
muzeum úspěch. Velikonoční výstavu naaranžovala paní Kubáňová a navštívilo 170
návštěvníků. Také muzeum navštívili návštěvníci z Anglie, kterým se výstava moc líbila.
Milým překvapením bylo 8 kněží, kteří krásnými zápisy do knihy návštěv ocenili naši práci.
Ani další návštěvníci nešetří chválou na muzeum, uspořádání muzejních předmětů a obdivují
se nad tím, kolik těchto předmětů se v tak malém prostoru dokázalo uspořádat.
U příležitosti šumických hodů, velikonočních svátků i vánočních se pořádají výstavy
k různým tématům. Tak třeba v roce 2006 se uskutečnila výstava Šumických krojů. Tuto
podívanou navštívilo 300 návštěvníků a o jejich spokojenosti zapsali do knihy návštěv: „ Jsme
nadšeni krásným výkladem paní průvodky. Obdivujeme historii obce. Podařilo se vám
vybudovat důstojné muzeum. Mnohé obce i některá městečka by si měly ze Šumic vzít
příklad a ponaučení. Výstava byla půvabná, 6. září 2006. Studenti historie a muzeologie na
Slezské univerzitě v Opavě.
V sobotu 3. března 2012 navštívilo naše muzeum 30 turistů z Klubu důchodců z Uh.
Brodu, kteří šli pěšky z Bojkovic a chtěli se podívat na naše muzeum. Již máme velikonoční
výzdobu a tak se jim u nás velice líbilo.
8. a 9. dubna 2007 se uskutečnila ukázka vyšívání tradičních rukávců a dalších výrobků.
Také je možno vidět představení háčkovaných velikonočních kraslic. Toto bude předvádět
paní Kůdelová ze Záhorovi. V rámci výstavy se budou též zdobit perníčky.
V neděli 23. března 2008 od 14 do 19 hodin pořádá muzeum ukázky pana Gorčíka
z Vápenic, pletení košů, metel, tatarů, postup při vyřezávání holubiček a jiných výrobků ze
dřeva. V pondělí bude otevřeno v době od 14 do 16 hodin a budou k vidění nové exponáty.
Velikonoce 2013 v muzeu. Přijděte si zpříjemnit velikonoční čas a navštivte Šumické
muzeum, které bude otevřené 31. března a 1. dubna v čase od 14 do 17 hodin. Prohlédnout si
můžete výstavu šumických křížů, obrázků a soch, které shromáždil pan Ladislav Šidlo), (toto
sdělení bylo nepřesné), mělo tam být napsané fotografií křížů. V neděli budete moci shlédnout

ukázky výroby skleněných vinutých perel, drátové dekorace a malbu voskem na vajíčka Tyto
techniky ukáže a vysvětlí Tereza Hovorková. Srdečně vás na tuto akci zveme.
Pro Velikonoce v muzeu byl připraven tento program. V neděli 2015 od 14 do 17 hodin
byla kromě tradiční prohlídky muzea i předvedení techniky pletení z papíru a jiné ruční práce
i malování kraslic. V pondělí velikonoční v době od 14 do 17 hodin volná prohlídka
muzejních prostorů.
Pro šumické hody v letošní roce si připravilo muzeum ukázku sbírky starých panenek.
Tato akce se uskuteční ve dnech 10 a 11 září 2016 v době od 14 do 17 hodin. Bylo se na co
dívat a obdivovat. Však také účast byl značná a všichni návštěvníci obdivovali krásu těchto
panenek a odcházeli z výstavy spokojeni.
Toto je ukázka tematických výstav, které muzeum každoročně pořádá. Na této činnosti má
velkou zásluhu paní Marie Petrková, která se o muzeum vzorně stará. Za to jí patří naše
upřímné poděkování. Tato paní kromě péče o muzeum připravila i hody s právem a hody
dožínkové. A, tak, chtěla založit v naší vesnici nové tradice. O tom, že to o těch Dřínkových
hodech to myslela vážně, svědčí i pozvánka na 6. září 2008 na tyto hody a při jejich
příležitosti, chtěla obnovit slavnosti dožínek. Přípravy na to jsou již v plném proudu. Všichni,
kteří máte kroje, určitě se dostavte, ať můžeme naše kroje v plné kráse. Hoši ponesou
ozdobené kosy, děvčata zase hrábě a kosáky, ta nejmenší ponesou kytičky nebo věnečky.
V rámci těchto slavností bude ukázka mlácení obilí pomocí cepů. Všechny nástroje máme
nové. Přijďte se podívat a podpořit dobrou a zajímavou věc, ať je v Šumicích zase veselo.
Škoda, že se tyto tradice u nás neujaly.
Na závěr bych chtěl upozornit, že při příležitosti otevření muzea v naší obci 11. září 2004
byla vydaná publikace Stručná historie obce Šumic, kterou zpracoval Jaroslav Omelka, který
v ní čerpal z historických podkladů z knihy Slovácká obec Šumice, z farní kroniky a z pamětí
nejstarších občanů.
Autor této části čerpá podklady ze šumických zpravodajů, které byly uveřejňované v létech
2004 až 2016 různými autory. Všem srdečně za jejich články děkuji. Umožnili mně tuto část
napsat.
Autorovi této části publikace bylo paní Petrkovou umožněno pořídit foto dokumentaci a
byl jí seznámen s historií budování muzea a se zajišťováním muzejních exponátů. Za to jí
patří mé vřelé poděkování.
Všechny zde fotografie jsou z mého archivu.
Autor

Šumické muzeum bylo slavnostně otevřené v roce 2004.

Paní Petrková, správkyně muzea.

Výzdoba před vstupem do muzea.

Hlavní organizátoři muzea manželé Marie a Miroslav Petrkovi.

Budoucí budova Šumického muzea čp. 102.

TRCHALÍKOVA USEDLOST
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Možná, že někteří z vás ani netuší, jakou památku u nás v Šumicích máme. Ani já to
nevěděl. Zjistil jsem to až v průběhu měsíce listopadu 2011, kdy jsem se sešel s panem ing.
Petrem Janíčkem, (jeho matka je rozená Trchalíková), který mně věnoval svůj čas a ukázal
tuto báječnou stavbu. Na dolním konci, na čísle popisném 210 se totiž rodina Janíčkova
pustila již před časem do oprav hned několika objektů. Usedlost v současné době vlastní
matka Petra Stanislava Janíčková rozená Trchalíková a její bratr Jiří Trchalík. Naši předkové
byli zemědělci a obhospodařovali v Šumicích zhruba 25 až 30 hektarů půdy. Patřili mezi
pokrokové zemědělce a pro pohon mlátičky a dalších strojů používali žentour poháněný
koňskou silou. Později se přešlo k pohonu elektřinou.
Když jsme na začátku řešili co s tím vším, váhali jsme. Pro zajímavost jsme si tehdy
zavolali památkáře. Ti, když přišli, tak doslova zaplesali, protože netušili, že něco takového se
tady v našem kraji zachovalo. Řeč je o nejstarší budově, kterou je původní, historická stodola,
jejíž stáří je odhadováno na více než 200 let. Byli tady odborníci z Mendlovi university
z Brna, kteří stodolu zkoumali a sbírali vzorky dřeva. Nikdo si totiž nepamatoval, kdy byla
postavena. Stodola je téměř v původním stavu a pyšní se slaměnou střechou. Tu měli
Janíčkovi objednanou u specializované firmy více než dva roky. A právě ta sláma je
pomyslnou třešničkou na dortu, protože dodává budově historický význam. V sousedství
stodoly se nachází vozovna z počátku třicátých let minulého století. Zde se již podle názvu dá
odvodit, že sloužila jako skladiště hospodářských strojů a nářadí V zadní části je prostor
s dílnou a na půdě jsou hromady sena.
Příští rok bychom se chtěli pustit do opravy dvora nebo výminku, který by potom mohl
sloužit k různým rodinným oslavám nebo obecním akcím, pokud bude mít obec o využití
našeho objektu zájem. Na půdě výminku je zachovalá sýpka, kde se skladovalo vymlácené
obilí a také místnost, kde se skladovalo sezónní oblečení. Tato místnost je v současnosti
prázdná. Po opravách se půdní prostor plánuje využít jako muzeum věcí, vztahující se ke
zdejšímu obydlí a celému hospodářství.
Za povšimnutí stojí také plánovaná výstavba sušírny ovoce v zahradě, zde se zachovaly
základy a oprava starodávné studny uprostřed dvora. Na obě stavby máme již nyní
zpracovanou projektovou dokumentaci. Až budou peníze, pustíme se do oprav. Peníze na tyto
akce jsou ze tří zdrojů. Část dávají Janíčkovi ze své vlastní kapse, částečně jim přispívá
Zlínský kraj z fondu kultury ZK (v roce 2011 to bylo celkem 100 000 Kč a velkou měrou
pomáhá Ministerstvo kultury České republiky v rámci havarijního program. Letos poslalo
300 000 Kč. Janíčkovi čeká však hodně práce, aby to co si naplánovali, splnili.
V roce 2012 pokračovala rekonstrukce usedlosti čp. 210. Byl obnoven střešní plášť budovy
výminku, který nově pokrývá původní břidlicová kratina. Dále došlo k obnově historického
dláždění nádvoří. I nadále byly opravy částečně financovány z dřívějších zdrojů.

V současnosti si této kulturní památky v Šumicích všimli i naši sousedé z Rakouska, kde o
ní zazněla reportáž ve vysílání pro krajany na stanici ORF v příspěvku: Na statku v Šumicích
se bydlí jako v 19. století. Co v reportáži zaznělo: V Šumicích na Uherskohradišsku najdeme
mezi letitými budovami raritu. Za zdmi jednoho z nenápadných rodinných stavení se nachází
přímo historické tajemství. Vstupem do zdejších prostor se vrátíte do počátku minulého
století. Bývalý statek byl před třemi lety prohlášen za kulturní památku. Téměř většina prvků
je zde původních. Jen některé detaily, mohly být, na základě památkářů vyměněny. Vše je
opravováno starými pracovními postupů a z tradičních materiálů. Dále pokračuje reportáž a
končí závěrem. I když práce na opravách jednotlivých částí ještě zdaleka nejsou u konce,
mohou si usedlost návštěvníci na požádání prohlédnout. V budoucnosti by měla být usedlost
přístupná pro veřejnost zejména při slavnostních příležitostech, jako jsou hody, vánoční či
velikonoční svátky.
V letošním roce tj. v roce 2016 se již po druhé u Trchalíků na dvoře sešla šumická chasa
při pletení pomlázek. Po prvním ročníku, který byl v minulém roce neveřejný, se letos
otevřela usedlost širokému šumickému obecenstvu. Pletení pomlázek se ujali David Jančařík
a Petr Janíček, kteří byli všem zájemcům k dispozici ve vozovně a to jak radou, tak i ukázkou.
Proutí bylo dostatek a tak každý, ať mladší nebo i dříve narozený, odcházel se svou vlastní
pomlázkou. Ve výminku na holčičky čekala malérečka kraslic paní Marie Vlčková, držitelka
ocenění Tradiční výrobek Slovácká. Při praskání dřeva v kachlových kamnech ukazovala
výrobu batikovaných kraslic. Její ruce vykouzlily krásné ornamenty na křepelčích, slepičích,
husích a dokonce i na pštrosích vejcích. Malé slečny, které se neostýchaly, se mohly posadit
kolem stolu a zkusit si udělat své vlastní vajíčko. Zájem byl veliký, místa nedostatek. Starší
však jenom obdivovali šikovné ruce malérečky a spokojili se nákupem již hotových kraslic.
Kdo nechtěl malovat vajíčka, ani plést pomlázky, mohl si posedět při drobném pohoštění a
zavzpomínat jaké byly Velikonoce kdysi, když po mrskačce chodili jako kluci.
Na závěr je potřeba poděkovat, těm, kteří se zasloužili o celý program. Rovněž je potřeba
poděkovat majitelům této kulturní památky za jejich ochotu a budovatelské úsilí při opravách
této krásné památky.
Další velkou akci plánují na 26. prosince 2016, bude to Štěpánské koledování. Tak se
máme na co těšit.
Památkáři si přístupu jejich rodiny velmi cení. Jsou vděčni, když se najde takový majitel
památky, který k ní má vztah a chce zachovat ji v její původní podobě. Bohužel takových
vlastníků není mnoho.
Celé toto pojednávání bylo zpracováno autorem na podkladě článků v Šumických zpravodajích. Bylo mu také umožněno panem ing.Petrem Janíčkem pořídit si foto dokumentaci. Byl
jsem jim proveden celou usedlostí s patřičným výkladem. Za to mu patří mé poděkování.
Všechny zde použité fotografie jsou z mého archivu.

Autor.

Trchalíkův dům čp. 210.

Stodola před rekonstrukcí.

Současný stav opravené stodoly.

Obytná místnost, manželská ložnice.

Nově vybudovaná sušírna ovoce na původních základech.

Pohled na dvůr s vozovnou a hospodářskými potřebami.

Žentour (zařízení k pohonu strojů) s využitím koňské síly.

Celkový pohled na dvůr s opravenou studnou a novým dlážděním.

Vystavené hospodářské stroje. V pozadí pohled na obytnou část usedlosti.

Autor publikace s majitelkou usedlosti paní Janíčkovou rozenou Trchalíkovou.

ŠERKOVA USEDLOST
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Když se začátkem loňského jara pustil Marek Janča do opravy usedlosti čp. 72, chtěl
zrekonstruovat pouze jednu místnost. Postupem času ho ale práce a nadšení pohltilo natolik,
že se pustil i do dvou dalších místností a nyní měl v plánu obnovit další tři hospodářské
komory, které se v nemovitosti, které se říká Šerkova usedlost nacházejí.
Prvním impulsem mu k tomu všemu dala návštěva pana Mgr. Petra Hlavačky ze
Slováckého muzea, které se z grantové podpory pustilo do Etnograficko- historického
výzkumu tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. Za pomoci nejstarších map tak
začali srovnávat půdorysy nemovitostí s těmi současnými. Když přišli na Šumice, uvízly jim
v hledáčku dvě usedlosti, a právě jedna z nich je ta Šerkova čp. 72.
Když nás navštívil pan Hlaváček, dům ho nadchnul. Doporučil nám pozvat památkáře,
kteří by se na nemovitost podívali a doporučili by nám další kroky. Přizvali jsme tedy
památkáře z Kroměříže. Těm se objekt tak zalíbil, že ho chtěli prohlásit za památku. Po
vzájemné diskuzi jsme ale usoudili, že by s tím byla spojena hromada práce a především
byrokracie. Navíc veškeré práce by musely být kontrolovány. A tak se majitel rozhodl, že se
pustí do oprav samostatně, na vlastní náklady a pro vlastní potěšení.

A tak se budova, jejíž historie sahá až do roku 1777, začala měnit a získávat znovu
historický charakter. Posledních 40 roků byla totiž neobydlená a sloužila jako skladiště
nepotřebných věcí. Ale ještě se předtím tady odehrávaly příběhy několika generací rodiny
čtvrťláníka Jana Špáta (1777 až 1880), rodiny polního hospodáře Františka Šerka (1890 až
1912) a následně rodiny Šimona Šerka (1912 až 1972). Posledním obyvatelem byl bratr
Markovi maminky Anežky Prachařové, rozené Šerkové Vojtěch Šerek syn Šimona Šerka.
Veškeré práce, které se doposud na usedlosti provedly, vykonal sám majitel Marek Janča.
V jeho práci ho velmi podporují jeho rodiče a také kamarádi, kteří mu pomáhají nejen
odbornou radou, ale také přiloží roku k dílu. Marek se postupně naučil pokládat podlahu,
provádět tesařské práce nebo starými postupy opravovat hliněné omítky.
Markovým velkým pomocníkem je internet, kde čerpá spoustu informací, jak se pomocí
starých postupů, co dělá. Čas od času tam nakoupí také nějaké vybavení. Koupil si třeba tuhle
starou postel nebo petrolejky do místnosti, kde v letním období dost často tráví dost času.
Budova má totiž velmi příjemné klima. A i v období těch největších veder je krásný chládek.
Budovu ( Šerkovu usedlost) čp. 72 lze nalézt v Kútě a už z ulice jde vnímat její atmosféru
a historický význam, který je nepopiratelný. Byla by veliká škoda, pokud by se taková budova
zbourala, protože bychom zapomněli na to, jak lidé dříve žili. Jak žili skromně a nenáročně.
Z dochovaných materiálů je totiž zřejmé, že v období kolem roku 1940 žilo ve třech
místnostech až deset obyvatel.
Marek chtěl otevřít veřejnosti Šerkovu usedlost již v roce 2013 na hody, ale toto
rozhodnutí odkládal, protože nebylo pořád všechno hotovo, a on chtěl nabídnout ke zhlédnutí
ještě i hospodářské místnosti, opravený dvoreček, pec na pečení chleba, obnovenou studnu
s rumpálem a s novými nasbíranými předměty, kterými chtěl dovybavit celou usedlost. Jeho
touhou bylo především získání starého žebřiňáku.
V letošním roce tj. 2016 je možno říci, že své sny uvádí do života. Je postavena opravená
studna s rumpálem, která je jako nová. Zajistil stolové vybavení, kde se scházejí zájemci jak
pro prohlídku, tak i pro pobavení již dva roky. Kromě dalšího vybavení je možno shlédnout i
vystavené staré fotografie Śumic pořízené bývalým poštmistrem Zdeňkem Opluštilem.
Součástí prohlídky je možnost občerstvení, možno si zakoupiti výrobky z keramiky, nebo si
můžete zakoupit česnek. Šerkova usedlost je otevřena hlavně o šumických slavnostech, jako
jsou hody, velikonoce a vánoce. Se svými kamarády tak pořádají pro děti různé akce, jako je
třeba Mikulášská besídka.
Jak Marek k této usedlosti přišel? Víme, že za dobu trvání hospodářství se vystřídali na
něm mnozí majitelé. My se zastavíme u posledního majitele Šimona Šerka. Ten měl se svojí
manželkou 4 děti a to dva syny Jaroslava a Vojtěcha a 2 dcery a to Anežku a Boženu. Dcera
Anežka se provdala za Jana Prachaře, kteří si postavili nový jednopatrový domek na opačném
konci zahrady, na Záhumní. Postupně se jim narodili 3 děti a to dcera Jana, syn Jiří a dcera
Věra. Ta se provdala za Josefa Janču a mají spolu dva syny a to Michala a Marka. Věrka
Šerkovo hospodářství zdědila a předala ho svému synovi Markovi a ten se dal do oprav
usedlosti.
Marek mně předal o této usedlosti jednak písemný materiál a fotografie, jak před opravou,
tak po opravě. Také mně umožnil fotografování hospodářství, za což mu velice děkuji.

A co říci na závěr. Přál bych mu, aby elán, který vyvinul a vyvíjí doposud na budování a
doplňování vybavování objektu mu vydržel co nejdéle. Také mu přeji, aby akce, které na
usedlosti bude pořádat, se mu vždy vydařily a návštěvníci odcházeli spokojeni a rádi se
k němu vraceli.
Pro toto pojednání jsem využil materiály uveřejněné v Šumických zpravodajích a
materiálu, který mně zapůjčil majitel usedlosti Marek Janča.
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USEDLOST V ROCE 2012

USEDLOST PO PROVEDENÉ OPRAVĚ V ROCE 2013

Majitel usedlosti Marek Janča.

KULTURNÍ DŮM.
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Čas jde neúprosně dál a tak je poměrně těžké vrátit se do doby roku 1962, kdy byl splněn
dlouholetý sen šumických občanů, mít vlastní kulturní stánek. Tento dlouholetý sen měl své
počátky již v padesátých letech, kdy rok co rok odcházelo kolem sedmdesáti zedníků za prací
do Peštu. A právě mezi nimi vznikla myšlenka organizovat sbírky právě na stavbu kulturního
domu. Sbírky se sice konaly, ale výtěžek z nich samozřejmě nestačil na vlastní stavbu.
Kolem roku 1950 zahořel pro možnou realizaci stavby kulturního domu začínající mladý
stavař a projektant Stanislav Kubáň, který kolem sebe shromáždil další odborníky, zedníky a
tesaře. Svými schopnostmi dokázal získat i širokou veřejnost pro realizaci stavby. Všem bylo
jasné, že obecní pokladna nepokryje celkový rozpočet a práce spojené s výstavbou kulturního
domu. Tato stavba musí být provedena zdarma. V roce 1958 byla provedena sbírka mezi
šumickými občany a vynesla částku 27.700 Kč. Ještě téhož roku byla stavba zařazena
Okresním národním výborem do akce Z a 9. května 1959 nadešla slavnostní chvíle, kdy
předseda Národního výboru pan Jaroslav Šojdr za účasti mnoha hostů poklepal na základní
kámen kulturního domu v šumicích a začalo se stavět na místě Tlachovy hospody, která byla
zbouraná a mlýnský náhon k Tomkovu mlýnu byl zatrubněn.
Sobotu co sobotu nastupovali občané na brigádu. Přes týden pracovala na stavbě stálá
pracovní skupina pod vedením Ludvíka Kubáně a J. Škubala. Stavební nadšení celé obce
nelze ani popsat. Na staveništi se často sešlo tolik brigádníků, že se museli z části posílat
domů. Někteří brigádníci odpracovali na stavbě až 600 hodin. Stavba doslova rostla před
očima. Vysoké ocenění zaslouží fakt, že kromě dodávky oken a dveří byly všechny odborné
práce zajištěny šumickými řemeslníky.
Výstavba byla narušena velkou povodní v roce 1959, kdy došlo k poškození některých
stropů a izolace, ale to bylo po povodni v krátké době opraveno a stavělo se dál, až byla
stavba úplně dokončena i s venkovní úpravou.
Konečně nadešel jeden z historických dnů naší obce. V sobotu 8. května 1962, po sehrání
přátelského fotbalového utkání šumického oddílu kopané s prvoligovým týmem Jiskra
Otrokovice, došlo k slavnostnímu otevření kulturního domu. Byla to krásná atmosféra, kterou
pamětníci přibližují onomu dni, kdy naši občané ve vesnici vítali první rumunské vojáky jako
osvoboditele v květnu 1945.
V této době byla pořízena fotografie našich občanů, kteří pro dokončení stavby věnovali o
něco více hodin, než ostatní. Při pohledu na tuto fotografii bohužel zjistíme, že jich již většina
nežije, ale i tak jim patří všem s odstupem času naše uznání a poděkování. Při slavnostním
otevření kulturního domu bylo v obci plno hostů, ale i zvědavých občanů z okolních obcí,
protože v té době neměli takové zařízení ani v Uherském Brodě, ani v Bojkovicích a mnozí
nám toto dílo záviděli.
Ještě před vlastním otvíráním připravily šumické ženy skutečně bohaté občerstvení.
Vdolečky a zákusy se pekly několik dní předem. Po domech se vybírala vajíčka, máslo,
slivovice i peníze a díky tomu mohl být každý účastník při otevření kulturního domu bohatě

pohoštěn. Vlastní oslavy byly zahájeny slavnostním průvodem v šumických krojích a hudbou
Osvětové besedy Šumice.
Kulturní dům svou existencí povznesl kulturu v naší obci na velmi vysokou úroveň. Každý
rok bylo pořádáno až 5 plesů, byly pořádány tradiční taneční zábavy, jako je velikonoční,
předhodová, hodová, Kateřinská, Štěpánská a masopustní. Byly pořádány vánoční koncerty
různých dechových hudeb, vystoupení pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu, později i
svatební hostiny. Na jevišti hrávali místní ochotníci divadelní představení. V tradici
šumických ochotníků pokračovala i Základní škola, která téměř každý rok připravovala
divadelní představení nebo školní akademie.
Velké oblibě se těšily programy estrádního charakteru nebo vystoupení známých zpěváků,
jako byl Jaroslav Štercl, Jiří Štuchal, Václav a Zbyšek Pantůčkovi, Štědrý, Václav Neckář,
Valdemar Matuška, Olga Blechová, Hana a Petr Ulrichovi, Buřinky, Moravanka a další
umělci, vždy byl vyprodaný celý sál.
Nebyla to však jen dovážená kultura. Dodnes patří nezapomenutelné vzpomínky na
zdařilou pěveckou soutěž „ O Šumický koštéřů, kdy tři roky po sobě soutěžili o přízeň diváků
dospělí i děti.
Pominout nelze ani vystupování dechové hudby Olšavanky, která hrávala až v počtu 70
hudebníků a sbírala vavříny na různých soutěžích a přehlídkách nejen v naší obci. Rovněž
zázemí měl pro svoji činnost v kulturním domě i dětský folklorní soubor Dřinky.
Kulturní dům položil i základy k pravidelnému promítání filmů v našem kině, o což se
obětavě staral dlouhá léta pan Stanislav Hasoň, který dokázal, že se některé žádané filmy
promítali v Šumicích dříve než v Uherském Brodě.
Kulturní dům se stal ideálním místem pro pořádání různých výstav z tvorby našich občanů.
Vzpomeňme si na výstavu fotografií poštmistra Zdeňka Opluštila, výstavu obrazů Zdeňka
Vlčka (Welfla), našeho rodáka, výstavky prací žáků šumické školy a výstavy složek Národní
fronty.
V roce 1965 byla v kulturním domě v prostorách pod jevištěm otevřená první vesnická
kavárna „ Peklo „.
V kulturním domě má svoji klubovnu i naše dechová hudba Olšavanka. V neposlední řadě
dal kulturní dům našim občanům prostory pro konání různých rodinných oslav a nedá se ani
spočítat kolik se zde konalo svatebních zábav a jiných rodinných a společenských akcí.
Na závěr ještě jednou děkujeme všem těm, kteří se zasloužili o postavení kulturního domu,
ale i těm, kteří připravovali velké množství kulturních pořadů a děkujeme i těm, kteří se
přičinili o modernizaci celého objektu a starají se o jeho náročnou údržbu.
Kulturní dům je postavený na bývalé Tlachovy hospody, prodejny masa, sběrny mléka a
rozsáhlých hospodářských staveních. Tato hospoda dříve sloužila k tanečním zábavám, ke
hraní divadel a k dalšímu kulturním akcím. Součástí hospody byla i místnost pro mladé, kde
se hrávaly šachy, a byl kulečník. Dnes jsou tam postaveny: prodejna Jednoty, Pohostinství,
Kulturní dům, a Obecní úřad. V této publikaci jsou použity fotografie pana Stanislava
Janíčka, Vojtěcha Žampacha a z vlastního archivu.
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Majitelé hospody manželé Tlachovi se svými dětmi.

Hostinec u Tlachů.

Celkový pohled na hospodu a hospodářské budovy.

Bourání hostince, pohled ze dvora.

Pohled na zbořenisko hospody ze dvora.

Pohled na výstavbu kulturního domu ze střechy kostela.

Pohled na obchod, pohostinství a kulturní dům.

Pokládání základního kamene.
Vystoupení pionýrů pod vedením pana učitele Bárty při pokládání základního kamene.

Budovaní základů kulturního domu. V popředí pohled na mlýnský náhon k Tomkovu mlýnu.
V pozadí je vidět obytnou část hospody.

Postupné budování kulturního domu a příprava na zatrubnění mlýnského náhonu.

Dva pohledy na hrubou stavbu kulturního domu.

Slavnostní otvírání kulturního domu předsedou MNV Šojdrem v roce 1962.

Slavnostní otevření KD v roce 1962 za přítomnosti šumických občanů.

Pohled na kulturní dům v sedmdesátých letech.

Pohled na kulturní dům před slavnostním otevřením.

Kulturní dům před úpravou okolí.

Pohled na kulturní dům, pohostinství a obchod ze střechy kostela.

Stavba Obecního úřadu zahájena v roce 1969 na místě hospodářských budov dřívější
Tlachovy hospody.

Skupina brigádníků před Obecním domem v roce 1970.

Obecní úřad před dokončením.

Obecní úřad byl otevřen v roce 1972.

Bodování základů hasičské zbrojnice na místě hospodářských budov dřívější Tlachovy
hospody.

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice v roce 1974.

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice v roce 1974.

Pohled na kulturní dům od kostela v roce 2016.
Celkový pohled od mostu.

Plastiky navrhl a provedl akademický malíř a sochař Miloslav Němec,
Šumický rodák.

ZÁVĚR.
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\co říci závěrem k této publikaci? Doufám, že se bude našim občanům líbit a odpustí mně i
možné nedostatky, kterých jsem se mohl neúmyslně dopustit. Je to ode mne pokus, aby se lidé
zamysleli nad tím, jak naši předkové žili, aby věděli, že jejich život nebyl procházkou
růžovým sadem, a že všechno, co potřebovali k životu, si museli tvrdě vybojovat vlastní
tvrdou prací. Mnozí si neumí ani představit, že by chtěli podobným způsobem žít, bez
televizorů, aut a dalších vymožeností dnešní doby.
V jednotlivých kapitolách publikace jsem chtěl na základě fotografií zachytit tu dobu a
porovnat ji se současností. Dále jsem chtěl upozornit na to, že máme v naší obci co ukázat a
na co můžeme být hrdí. Ne každá obec má památkově chráněné stavby, ne v každé vesnici
mají kulturní dům, historický válcový mlýn a vlastní muzeum. Mnozí z nás ani nevědí, jak
zacházet s různými nástroji z té doby. Co dalo našim předkům práce, aby vymlátili cepy obilí
a vykopali brambory. Jen málo z nás dovede podojit krávu nebo kozu, zabít králíka či slepici.
Všechny vymoženosti dnešní doby považujeme za samozřejmé a někdy si jich ani
nevážíme. Většina mladých maminek si neumí představit, že by neměla automatickou pračku,
ale že by prala v neckách, že místo jednorázových pemprsek by používala plenky, které by
musela prát a vyvařovat v kotli, že by oběd nevařila na plynovém nebo elektrickém sporáku
nebo vařiči a musela rozdělávat oheň pod sporákem a čekat až se v něm dřevo rozhoří, že by
si musela zajít s kýblem pro vodu do studny.
Většina mužů neumí pracovat s různými hospodářskými nástroji, třeba jako je kosa, kterou
uměl nakout skoro každý muž. Místo toho je slyšet při sečení zvuky motorů travních sekaček
a o dalších nástrojích ani nemluvím. Za to ovládáme počítače, využíváme je kde čemu. Do
sklepa ke kotlům ústředního topení vůbec nemusíme chodit, protože je za nás, ovládají různé
programátory, vodu ze studní nám čerpají různá čerpadla, které se ovládají sama atd.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mně zapůjčili fotografie k různým částem
této publikace a rovněž svému synovi Petrovi Šidlovi za grafickou úpravu jednotlivých listů i
za projevenou trpělivost se mnou. Ještě jednou všem děkuji, bez jejich pomoci by se tato
publikace nemohla uskutečnit. Děkuji rovněž všem, kteří svými články v Šumických
zpravodajích mně tuto publikaci pomohli vytvořit.

Matriál k této publikaci jsem sbíral v letech 2015-2016.
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V Šumicích dne 30. října 2016.
Ladislav Šidlo, učitel v důchodu.

