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Úvodník
Vážení spoluobčané, každoročně si 30. dubna
připomínáme výročí osvobození naší obce a ukončení
bojů 2. světové války. Ustupující příslušníci 8. německé
armády opustili obec Šumice v noci 30. dubna 1945.
Vojáci 4. rumunské armády, které velel generál
Avramescu, vstoupili do osvobozených Šumic 1. května
1945. Rumunská armáda byla spolu s 40. sovětskou
armádou, které velel generálporučík F.F.Žmačenko,
součástí skupiny armád 2.ukrajinského frontu, kterému
velel maršál Sovětského svazu R.J.Malinovskij. To je velmi
stručný výlet do historie, samotné výročí osvobození naší
obce si připomínáme na jiném místě zpravodaje.

O plánu činnosti obce Šumice v roce 2016
Stavba
KANALIZACE
ŠUMICE
poznamenala v loňském roce negativním
způsobem naše životní prostředí a běžný
život v naší obci. Popisovat průběh
stavebních prací v loňském roce nemusím,
sami jste průběh výstavby sledovali,
hodnotili jste úroveň prováděných
stavebních prací a společně jsme čekali na
výsledek této velké investice Slováckých
vodáren a kanalizací. Uherské Hradiště. S
napětím jsme čekali, jak bude kanalizace
fungovat a jak se budou chovat zásypy
kanalizačních rýh polohově umístěných
v místních komunikacích. Ani ne po půl
roce je vidět, že je velký rozdíl kvality
zásypu s použitím drceného kameniva
a zásypu domovních přípojek, kde byl
použitý výkopek bez řádného zhutnění.
Obec Šumice zatím staveniště zpět od
investora nepřevzala a nepřevzala zatím
ani chodníky a komunikace. Stavba
kanalizace musí skončit do 30. června
2016. Záruční doba na provedené stavební
práce týkající se komunikací je 48 měsíců.
Pokládání asfaltobetonového finálního
povrchu místní komunikace v ulici
Malá Strana bude provedené začátkem
měsíce května. Nový AB koberec bude
položený v celé šířce vozovky. Plochu nad
rámec rozpočtu a nad rámec poškození
stavbou zaplatí Obec Šumice. Vzhledem k
výškovému osazení stávajících obrubníků
jsou před pokládkou AB krytu jsou
upravovány chodníky a parkovací místa v
centru obce. Nový koberec bude položený
na stávající asfaltový povrch. Frézováním
by se stávající asfaltobetonový povrch v tl.
cca 5 cm celý odstranil. Před pokládkou
AB povrchu budou na objednávku Obce
Šumice osazené uliční vpusti.
Pozitivní
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SLOV MAL STAV, s.r.o. odvezla výkopek
z mezideponie v trati Křivé a uvedla
pozemek do původního stavu.
Podobně vyklidila skládku výkopku,
sutí a stavebních materiálů z plochy na
Válkovém. Zkušební provoz funkčnosti
samotné kanalizace byl zahájený v dubnu
2016. Součástí stavby bude také likvidace
staré už nepoužívané kanalizace, včetně
šachet.
2. fáze stavby byla zahájená v dubnu 2016.
V této části bude dokončená stoková síť na
Nivkách a v Malém Trnovci, v zahradách
rodinných domů o celkové délce 275 m.
Na 8. zasedání obecního zastupitelstva 21.
března 2016 byl schválený rozpočet obce
na rok 2016.
Rozpočet obce na rok 2016 :
27 990 000 Kč
Příjmy:
daňové: 18 800 000 Kč
nedaňové: 3 530 000 Kč
převod z roku 2015: 5 660 000 Kč
Poznámka: v roce 2015 jsme neuhradili
žádné platby za provedené stavby, opravy
komunikace a kanalizace společností SLOV
MAL STAV, úhrady budou provedené v
roce 2016.
Výtah některých položek stavebních akcí
z plánu rozpočtu 2016:
•

komunikace, chodníky, parkovací
místa - 4 680 000 Kč

•

ZŠ, fasáda a další opravy - 400 000 Kč

•

MŠ, chodník v areálu - 200 000 Kč

•

KD, výzdoba obřadní síně v přísálí
150 000 Kč

•

OÚ, rekonstrukce 2.NP - 400 000 Kč

•

Hasoňova chalupa č.p.102, projekt,
odvlhčení - 250 000 Kč

•

bývalá samoobsluha č.p.398, stavební
úpravy - 100 000 Kč

•

kanalizace Pod Močidly, č.p.33, uliční
vpusti MS - 750 000 Kč

•

údržba bytových domů, KD, č.p.100
- 250 000 Kč

•

generální oprava mostu v Kútě přes
Ovčírku - 850 000 Kč

•

opravy veřejného osvětlení - 100 000
Kč

Připravované akce s možností získání
dotací:
OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Navrženým opatřením v projektu je
výměna 156 ks svítidel VO, nové vyzbrojení
rozvaděčů regulátory napětí, snížení počtu
okruhů VO na 3 okruhy. Výsledkem bude
úspora ve spotřebě energií za VO ve výši
52 %.
Celkové náklady projektu jsou 1,9 mil. Kč.
Výška dotace od Ministerstva průmyslu a
obchodu je 70%, to je 1,33 mil. Kč. Podali
jsme v únoru 2016 žádost, čekáme na
výsledek.
BIOCENTRUM PASINEK TRNOVEC
Projekt je dokončený, právě probíhá soutěž
na zhotovitele.

Do konce měsíce června podáme žádost na
Ministerstvo životního prostředí o dotaci.
Celkové náklady budou 800 000 Kč, dotace
je možná v max. výši až 100 %. V případě
získání dotace můžeme stavbu realizovat
ještě v roce 2016.
SADOVÉ ÚPRAVY CENTRA OBCE
Připravený projekt je před dokončením,
bude hotový do konce dubna. Projekt
zahrnuje rekonstrukci stávajícího starého
parku, kde vloni skončila sledovaná
pětiletá udržitelnost projektu. Dál projekt
zahrnuje sadové úpravy kolem základní
školy a kulturního domu.
Žádost podáme v květnu 2016 na základě
výzvy „Operačního programu Životního
prostředí 2014-2020“. V případě získání
dotace je realizace možná v období 2016 –
2017.
Připravované projekty V ROCE 2016:
•

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
ŠUMICE

•

CHODNÍK a LÁVKA v trase MŠ nádraží ČD

•

REKONSTRUKCE LÁVKY přes
Olšavu u nádraží ČD

•

SMÍŠENÝ CHODNÍK
chodce a cyklisty kolem KD

•

REKONSTRUKCE STAVBY
STODOLY a LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ č.p.102

místostarostu, který doposud neměl nikde
žádné pracovní místo. Všechny kanceláře
budou propojené novými slaboproudými
rozvody, to je podmínka vzájemného
sdílení dat a také vzájemné zastupitelnosti
jednotlivých pracovníků úřadu.
Nové kanceláře vzniknou na ploše bývalé
obřadní síně.
Obřadní síň svou velikostí již nevyhovovala,
v loňském roce proto bylo jedno vítání
občánků provedené v přísálí kulturního
domu. Vloni jsme měli na obecním úřadě
jenom dva sňatky a dvoje vítání občánků.
Rozhodli jsme se proto používat pro
občanské obřady přísálí kulturního domu,
kde provedeme adekvátní výzdobu.
Další významnou výdajovou položkou
obecního rozpočtu je podpora činnosti
spolků a zájmových sdružení. V roce 2016
podpora činí téměř 700 000 Kč.
Dotace větší jak 50 000 Kč pro jeden spolek
jsou poskytované formou veřejnoprávní
smlouvy a tyto smlouvy budou uveřejněné
na obecním webu.
Všechny dotace nad částku 20 000 Kč musí
příjemci na konci období vykázat včetně
účtů. Z jednotlivých dotací zmíním nákup
krojů pro dětský soubor Dřinky za 85 000
Kč.

STUDIE CENTRA OBCE (areál RD
č.p.33, bývalé samoobsluhy a nádvoří
OÚ)

•

LEVOBŘEŽNÍ VODNÍ NÁDRŽ
OLŠAVA POD RAJSKOU

V měsíci dubnu jste mohli pozorovat
provádění rekonstrukce 2.NP obecního
úřadu. Důvodem rekonstrukce není
navyšování
úřednických
míst,
ale
nahromadění požadavků na zkvalitnění
technického zařízení místností a také
soustředění zaměstnanců úřadu do jednoho
podlaží. Účetní se přestěhuje z přízemí do
2.NP, kde také vznikne malá kancelář pro

Parkování motorových vozidel v sídlech
je problémem většiny obcí, naše obec není
výjimka. V případě striktního dodržování
zákona o pozemních komunikacích a
vyhlášky o silničním provozu nemůžeme na
místních komunikacích s obousměrným
provozem, které mají šířku většinou
5m, parkovat. Pokud na komunikaci
parkujeme, porušujeme příslušný zákon.

tiráž

•

Ohlášená stavba DISTRIBUCE E.ON
a.s., uložení vzdušného elektrického
vedení NN do země v trase Malá Strana
a v ulici Řadovky, má zatím zpoždění a
zřejmě k realizaci v roce 2016 nedojde.
V ulici Řadovky má kabelizace NN vliv
na stavbu chodníku od RD Bemerových
po RD Machalových, a tím vytvoření
lepších podmínek pro chodce. Po realizaci
chodníku v celé délce ulice může chodník
na druhé straně ulice legálně sloužit jako
podélné parkovací stání.

pro

Porušení zákona je vždycky napadnutelné
a Policie ČR už nesprávné parkování
několikrát pokutovala.
Parkujeme-li ohleduplně k ostatním, ulicí
se dá projet a chodníkem se dá projít, je to
ještě přijatelné, i když je to napadnutelné.
Parkování na chodníku způsobem, že nelze
po chodníku projít ani projet s kočárkem, je
od motoristů bezohledné. Situace u hlavní
silnice na Dolním Konci, kde několik
motoristů parkuje auty ve vjezdu napříč
celým chodníkem, je pro chodce doslova
životu nebezpečná. Upozornili jsme
proto všechny obyvatele v nejkritičtější
části ulice, kde jsou velmi krátké vjezdy,
na porušování zákona. Současně jsme
souhlasili s vybudování parkovacích stání
pod okny jejich RD.
Doufám, že motoristé, kterých se tato
výtka týká, se polepší, nebudou blokovat
chodníky a nebudou nás nutit k použití
dalších možných restriktivních opatření.
Tím myslím oznámení přestupku Policii
ČR.
Byl jsem svědkem řešení přestupku
proti sousedskému soužití v souvislosti
s parkováním osobního vozidla na
místní komunikaci. Oznámení bylo
hlášené občanem na číslo 158. Policistům
nakonec došla trpělivost a rozhodli se
pokutovat všechna osobní auta v celé ulici,
protože všichni parkující na obousměrné
komunikaci parkovali špatně. Musel jsem
policisty hodně přemlouvat a vysvětlovat
jim, že někde se parkovat musí.
A přemlouvám také Vás, všechny občany
a zvlášť motoristy. Jezděte a parkujte na
místních komunikacích ohleduplně k
ostatním. Stížností občanů na chování
motoristů, ale také cyklistů projíždějících
Šumicemi je hodně.
Střety cyklistů a dětí nejsou výjimkou.
Obecní úřad může zařídit osazení
dopravních značek omezujících provoz.
Chování některých motoristů a cyklistů ale
žádná dopravní značka neusměrní. Této
skutečnosti si musí být vědomí i rodiče
dětí, které se hrají na ulici a zaujaté hrou
nevnímají své okolí …
Josef Jančář, starosta obce
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Okresní kolo chemické olympiády
Dne 8. března 2016 se na naší základní škole uskutečnilo tradičně okresní kolo chemické
olympiády. Sjelo se k nám 26 soutěžících z 11 škol celého okresu Uherské Hradiště. Soutěž
proběhla bez sebemenších zádrhelů v duchu fair play.
Vítězkou se stala Simona Balouchová ze ZŠ Bánov.
Naši školu reprezentovaly žákyně 9. třídy Renata Lukášová, Aneta Kudelová a Lucie
Račická. Renča s Anetou se umístily na 12. a 14. místě a nechaly za sebou i některé
studenty gymnázia.
Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci.
Taktéž bych chtěla velice poděkovat našim kuchařkám za skvělý oběd a panu školníkovi
a uklízečkám za pomoc při přípravě školy. V neposlední řadě patří veliký dík žákům 8.
třídy, kteří se mnou celou akci zajišťovali technicky.
Magda Zemánková

Úspěšné projekty ZŠ Šumice
Na jaře 2015 vyhlásilo MŠMT v rámci
operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost - výzvu 56. Naše
škola této příležitosti využila a zažádala si
o grant. Během letních prázdnin nám byla
naše žádost schválena a na podzim 2015
jsme mohli realizovat tyto projekty:

Čtenářské dílny
Čtenářské dílny byly určeny pro 6. a 7.
ročník. Na tuto aktivitu bylo vyčleněno cca
50 000 Kč pro nakoupení dětských knih
a pomůcek (např. nástěnky na výsledky,
papíry, fixy, aj.)
S výběrem knih pomáhali sami žáci, takže
dle jejich přání se vytvářely objednávky.
Využili jsme čtyři knižní e-shopy a celkem
u nich nakoupili přes 200 titulů. Jednalo
se především o oblíbené fantasy a sci-fi,
dívčí četbu, ale i knihy poezie a komiksů.
Na nejmenší čtenáře z I. stupně jsme
pamatovali taky – asi ¼ knih je určena jim.
Jak dílny probíhaly a co bylo jejich cílem?
Třída musela povinně absolvovat 6
výukových hodin čtenářských dílen. V
každé z dílen žáci plnili úkoly, které se
vázaly k zakoupeným knihám. Odnášeli
si je na týden domů, aby úkoly doma
vypracovali a v další dílně pak prezentovali.
Cílem nebylo nutit žáky přečíst danou
knihu, ale seznámit se s ní, umět v ní hledat
informace, tzv. si knihu „osahat“. Pokud
je při tom kniha zaujala tak, že si ji chtěli
přečíst, splnila dílna svůj účel. Několik
takových žáků se postupně objevilo.
Největší úspěch sklidila „hororová dílna“,
kterou jsme uspořádali navečer v temné
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a prázdné škole a žáci během ní četli
tajemné a strašidelné úryvky z knih. Taky
si vyzkoušeli své hrdinství při zkoušce
odvahy v temných chodbách.
Všechny zakoupené knihy jsou ve školní
knihovně i nadále žákům k dispozici.

Díky soukromému ubytování mohly lépe
poznat život běžné anglické rodiny. Velkým
přínosem byl také kontakt a spolupráce
nejen s vyučujícími, ale i s ostatními
studenty, kteří pocházeli z různých částí
světa.

Jazykově vzdělávací pobyt pro
žáky
V rámci tohoto programu měly možnost
Kurz pro učitele

pobývat ve Velké Británii i obě učitelky
cizích jazyků. Angličtinářky strávily
dva týdny v Londýně – Wimbledonu a
Cheltenhamu.
Zúčastnily se výuky v jazykové škole a
prohloubily své znalosti v metodickém
semináři pro učitele anglického jazyka.

Další součástí výzvy 56 byl poznávací pobyt
v Británii s výukou anglického jazyka pro
20 žáků. Podobné zájezdy naše škola
zorganizovala již několikrát, ale tentokrát
jsme měli poprvé možnost získat pro
tak velký počet žáků grant, který pokryl
veškeré náklady. Účastníci měli kompletně

hrazeno cestovné, pojištění, ubytování,
stravu, výuku v místní škole i vstupné do
památek a průvodce.
Celá skupina byla ubytovaná v rodinách
v malebném městečku Margate na
jihovýchodě Anglie. Kromě vyučování
měli všichni tedy ještě bonus v podobě
konverzace se členy hostitelské rodiny.
Mohli alespoň částečně nasát místní
atmosféru, poznat jiný životní styl,
ochutnat britskou kuchyni.

Z Margate samozřejmě podnikali různé
výlety. Zajímavý byl určitě den v Londýně.
Někteří žáci ho s naší školou navštívili
v krátké době už podruhé, přesto měli
znovu co obdivovat: Buckinghamský palác,
budovy Parlamentu, Westminsterské
opatství, Trafalgarské náměstí, pevnost
Tower a Tower Bridge, pro některé byly
atraktivní nákupy na Oxford Street.

pobytů byla velmi náročná a podílelo se
na ní několik našich kolegů, kterým tímto
děkujeme. Pro žáky jsme získali celkem
138 430 Kč. Věříme, že tato částka byla
vynaložena smysluplně a „anglické zážitky“
jsou pro naše žáky velkou motivací pro
další studium jazyků.
Ladislava Mandíková
Adéla Šmídová
Pavlína Pappová

Celá práce se získáním grantu, realizací
veřejné zakázky a následných vzdělávacích

Rozvoj technických dovedností žáků
V letošním školním roce se naše škola zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzvy č. 57. Podařilo
se nám získat 204.000 korun. Tyto peníze byly využity především na vybavení školní dílny novým nářadím a na koupi dalších pomůcek,
např. programovatelných stavebnic Lego, které všichni žáci využijí i ve výuce informatiky.
Do tohoto projektu se zapojili zejména chlapci 6. a 7. třídy. Vyrobili v technických pracích pod vedením svých vyučujících a ve spolupráci
s panem školníkem krásné budky pro sýkorky. Na začátku jara autoři své výrobky pověsili do parku u školy.
Petr Vrága
Bohumila Jurčíková

									

Hasiči informují
Na valné hromadě konané na konci minulého roku, mezi
vánočními svátky a Novým rokem, jsme zhodnotili naši práci za
uplynulý rok. Na této valné hromadě byl přítomen starosta obce
a zástupce okresního výboru dobrovolných hasičů bratr Gavlas,
který kladně zhodnotil naši činnost.
V lednu jsme pořádali tradiční ples, na kterém hrála dechová
hudba ze Záhorovic. O kulturní program se postarala naše
mládež a mažoretky z Vlčnova. Vedle bohaté tomboly jsme měli
připraveno dobré jídlo jídlo od našich kuchařů a víno z Blatničky.
Touto cestou ještě jednou děkuji všem sponzorům, kteří nám
přispěli do naší tomboly. Doufám, že vy, kteří jste se byli pobavit
na našem plese, jste odcházeli domů spokojeni.

Soutěž o Pohár starosty obce Šumice proběhne 21.5.2016 na našem
tréninkovém hřišti za drahou. Doufám, že si uděláte čas a najdete
cestu na toto soutěžní klání našich mladých hasičů a přijdete je
podpořit v hojném počtu.
Na 30.7.2016 pro vás chystáme tradiční hasičský výlet v areálu
záhrádkárů na Norkárně.
Máme tady jaro a pěkné počasí, které je spojené s vyhrabováním
a bohužel někdy i s vypalováním trávy, které je ale ze zákona
zakázané. Proto vás všechny žádám o co největší opatrnost,
abychom nemuseli vyjíždět k požáru a vy neměli potíže se zákonem.
Pavel Hřib, Starosta MHD

V tuto dobu probíhá příprava všech našich društev na soutěžní
sezónu, která začne 30.4.2016.

Informace o činnosti MS ČČK v Šumicích
Milí spoluobčané, ve svém příspěvku Vás
chci informovat o plánované činnosti v
nejbližším období naší MS ČČK v Šumicích
v roce 2016 a taky jaké dílo se podařilo
uskutečnit našim pletařkám v zimních
měsících.
Jak jistě víte, již šestým rokem zajišťujeme
pletení obvazů pro malomocné do zemí
třetího světa. Do pletení přízových
obinadel se zapojuje 10 až 15 členek, které
se pravidelně každý čtvrtek v zimních
měsících schází ke společnému pletení v

zasedací místnosti na OÚ. Kromě toho
setkávání se o domácí pletení hlásí i ženy,
které chtějí taky pomoci potřebným, jak z
naší obce, tak i z okolních obcí. Pletací přízi
nakupujeme přímo ve výrobě v nitárně v
České Třebové za finanční podpory OÚ.
Upletená obinadla předáváme na oblastní
charitu v Uh. Hradišti, pak jsou expedována
Arcidiecézní charitou Olomouc a Pomoci
bez hranic a.s. Naše dílo se úspěšně daří a
tak k dnešnímu dni, díky našim ochotným
pletařkám, bylo upleteno a předáno

1123 obinadel a 8 párů ponožek. Všem
pletařkám upřímně děkujeme.
A co nás čeká v následujících dvou
měsících? Plán práce je sestavován
našim výborem MS ČČK, který je pak
schvalován výroční členskou schůzí. Avšak
hlavní pozornost zaměřujeme, pomocí
propagace, na získávání bezpříspěvkových
dárců krve. V registru dárců krve, kteří
jsou vyhodnoceni, máme každoročně
zaznamenáno 5 až 7 dárců krve z naší
obce, kteří jsou oceňováni jednak na
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slavnostních aktivech v Uh. Hradišti a
taky jsou oceňováni malým dárkovým
poukazem za spolupráce s naším obecním
úřadem.
V měsíci květnu nás čeká soutěž hlídek
mladých zdravotníků I. a II. stupně
v oblastním kole v Uh. Hradišti. Do
této soutěže se zapojují žáci našeho
zdravotnického kroužku, které pečlivě
připravuje vedoucí Terezka Hovorková.
Cílem soutěže je prověřit odborné znalosti,
praktickou připravenost a dovednost
v poskytování první pomoci i umožnit
výměnu zkušeností. Naši žáci nás dobře
reprezentují a obsazují vždy přední místa.
U příležitosti Dne dětí každoročně
plánujeme
s
tenisovým
oddílem
uspořádání sportovního odpoledne v

různých disciplínách na fotbalovém hřišti
a na tenisových kurtech. Na této akci,
Ferdova odpoledne, se podílíme tím, že
naše členky zajišťují pro děti stanoviště s
resuscitací, aby se děti naučily poskytovat
první pomoc, konkrétně oživování při
zástavě dechu. Za každou disciplínu děti
dostanou otisk razítka a ten pak v cíli
proměňují za příjemné ceny. Tato akce je
každoročně velmi navštěvována pro velký
zájem hlavně dětmi.
Tímto bych svůj příspěvek o činnosti MS
ČCK uzavřela a závěrem bych vám jako
členka oblastní výkonné rady oblastního
spolku v Uh. Hradišti chtěla nabídnout
i něco z jeho činnosti. Do naší náplně
již tradičně spadá nabídka školení v
poskytování první pomoci v rámci BOZP

(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Zamýšlela jsem se nad tím, že v naší obci
pracuje hodně firem, zaměstnavatelů,
které mají i několik zaměstnanců. Právě
tyto firmy i nové zaměstnance chci
oslovit s naší nabídkou proškolení, které
pro zaměstnavatele ukládá zákoník
práce. Dle vašeho přání jsme ochotni
školení uskutečnit i na vašem pracovišti.
Podrobnější informace podá ředitelka
Úřadu oblastního spolku v Uh. Hradišti
Jarmila Vavřiníková, tel. 775990172 nebo
e-mailem cckuherskehradiste@seznam .cz
nebo se můžete obrátit i na moji adresu tel.
606294142.
Kutnarová Anna
předsedkyně MS ČČK

Víkend otevřených památkových domků na
Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku
OTEVÍRÁME VRATA, DVEŘE, DVÍŘKA,
BRANKY…
Památkové domky, objekty lidového
stavitelství, regionální muzea tak, jak je
běžně neznáte… symboly života v obcích…
doklady běžného vesnického života,
hospodářství s každodenními povinnostmi
tak, jak čas a roční období přinášelo…
muškáty v oknech, nastlané bělostné
peřiny, vždy čistý stůl, středobod každé
domácnosti, kachlová kamna, obrázky a
sošky patronů a svatých, modlitební knížky

a růžence. Putujte s námi po památkových
domcích, které budou o víkendu 4. – 5. 6.
2016 od 9.00 do 17.00 hod. zpřístupněny
veřejnosti, aniž by byla třeba předchozí
rezervace. Od těch nejpovolanějších
průvodců, kteří velmi často stáli u zrodu
objektu jako památky či expozice, se dozvíte
zajímavosti ze života obyčejných obyvatel
obcí, o řemeslech, hospodářství, odívání,
historii dávné i nedávné velmi poutavým
a nevšedním způsobem. V některých
objektech jsou pro návštěvníky připraveny

doprovodné programy ve formě ukázek
řemesel či ochutnávek specialit.
V rámci obce Šumice budou zpřístupněny
tyto objekty: Šumické muzeum, Šerkova
usedlost, Trchalíkova usedlost a Pipalův
mlýn.
Aktuální informace o této akci najdete na
adrese www.slovacko.cz
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Dřinky
Letošní rok se nám nasbírala spousta vystoupení. Kdo budete mít chuť podpořit účastí a potleskem naše malé tanečníky, přijďte.
Kdy a kam?
16.4.2016 - Beseda s důchodci v Šumicích
11.6.2016 - Festival dětských folklorních souborků
v Kašavě
18.6.2016 - Festival dětských souborků na Provodově
10.9.2016 - Hody Šumice
17.9.2016 - Setkání pod Světlovem v Bojkovicích
17.12.2016 - Benefiční koncert v Šumicích
Úplně první vystoupení v letošním roce bylo na Farním
plese v Šumicích. Děti zde měly velký úspěch. Velkou
oporou jim byla muzika složená s houslistů Jirky
Špirita, Jardy Pavlíka a Niky Otrubové. Moc jim děkuje.
Těšíme se na Vás - Dřinky

6

Jak se s dětmi učíme poznávat jaro
Jaro je nádherné roční období, na které
se jistě těší každý z nás. Do přírody se
vracejí barvy, začínají se zelenat stromy,
louky, je slyšet zpěv ptáků, přilétají čápi, v
zahrádkách rozkvétají první květiny a vše
se probouzí k životu. A právě tyto zázraky
přírody učíme děti vidět a pozorovat.
Všechna roční období nám poskytují
mnoho podnětů pro pozorování naší
přírody, ale největší zájem vzbuzuje právě
jaro. Do přírody chodíme s dětmi už od
prvních jarních dnů. Při vycházkách na
kopec sledujeme, jak se příroda probouzí
ze zimního spánku a co všechno je vidět v
okolí naší obce. Z kopce už to není daleko
k lesu. Vycházka do lesa se neobešla bez
náležité přípravy. Děti z oddělení Sluníček
nakreslily ,,zlatý kouzelný klíč“, paní učitelka složila básničku o tom, jak se máme chovat v lese a nechyběl ani nácvik pěkné písničky. Po
dopolední svačince jsme se vydali na cestu k lesu a společně odemykali po zimním spánku náš les. Do mechu pod strom děti uložily dva
skřítky, kteří budou les po celé jaro a léto ochraňovat. Snad se jim to podaří.
Jarní dny a závěr školního roku ve školce jsou spojeny nejen s pozorováním, vyprávěním a zpíváním o jaru, ale patří k nim již tradiční
květnová oslava svátku maminek, Den dětí, výlet, pohádková cesta a rozloučení s předškoláky.
Při této příležitosti bych ráda poděkovala hasičům, besedníkům, včelařům, OÚ v Šumicích, rodičům za podporu a pomoc při
organizování našich plánů a přejeme všem klidné prožití jara.
Jitka Velecká

Paní Anděla Hřibová oslavila 105. narozeniny
„Střídmé jídlo, střídmé pití, zaručuje dlůhé žití“, takovým motem se zřejmě řídí celý
svůj dlouhý život nejstarší občanka Šumic a zřejmě i nejstarší občanka Zlínského kraje,
šumická rodačka, paní Anděla Hřibová.
Datum narození: 23. dubna 1911.
To jsme ještě žili v Rakousku-Uhersku a na c.k. úřadech visela fotografie císaře Františka
Josefa I. Do vzniku Československé republiky zbývalo ještě víc jak sedm let. Od roku 1911
se toho ve světě, v Čechách a na Moravě hodně událo a ještě více změnilo.
Kdo se nezměnil, je naše jubilantka, po celý svůj život skromná, zbožná a pracovitá, paní
Anděla Hřibová, která 23. dubna letošního roku oslavila v kruhu své velké rodiny 105.
narozeniny.
Ke gratulantům se připojuje redakce Šumického zpravodaje a celá šumická veřejnost.

Vzpomínka na Antonína Gajdoše
Často v ranních pořadech Radia Brno slyšíme vzpomínky k výročí různých osobností nebo sportovních činitelů.
I v naší obci můžeme zavzpomínat na našeho rodáka, pplk. v záloze pana Antonína Gajdoše, který by se 9.1.2016 dožil 90 let. Zejména
starší generace jej zná jako sportovce, který až do svého vysokého věku byl aktivní. Jeho celoživotní láskou byl zejména fotbal, kde se
významnou měrou podílel na práci s mládeží, přičemž vyhledával talenty již mezi nejmladšími žáky, aby u nich podnítil zájem a růst
pro sportovní činnost.
Jako trenér žáků, tzv. přípravky, působil v regionu Uh. Hradiště, zejména ve Starém Městě a po odchodu do civilu a přestěhování se do
Šumic pokračoval v práci s mladými v oddílu kopané. Za dva roky postoupili mladší i starší žáci do župní soutěže, kde s nimi jako trenér
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setrval sedm úspěšných let. Na závěr své
činnosti nabídl ještě pomoc fotbalovému
oddílu žáků v Záhorovicích, které vedl
5 let.
Vzhledem
k
finančním
potřebám
v dřívějších letech pomáhal oddílům získat
sponzory na zabezpečení nových dresů. 1.
dárcem byl ing. Lisoněk, který financoval
i jejich ušití švadlenami ve Vážanech.
Na závěr své trenérské činnosti měl
připravený vlastní pohár pro soutěž
vybraných oddílů žáků brodského regionu,
k němuž již z důvodu onemocnění nedošlo.
Tato soutěž se konala na popud tehdejšího
trenéra žáků ze Šumic pana Janíčka až v
červnu 2011 „ in Memoriam“. Vyhrálo jej
družstvo žáků z Nivnice.
Závěrem dodejme, že p. Gajdoš za svého
celoživotního působení trenéra vychoval
desítky mladých hráčů, kteří se vypracovali
na metu nejvyšší. Za jeho zásluhy a rozvoj
fotbalu mu Českomoravský fotbalový svaz
udělil „Cenu JUDr. Václava Jíry“, k níž
se připojila i tehdejší ministrině školství
Petra Buzková s poděkováním za dlouhá
léta aktivní práce na poli sportovní výchovy
mládeže a s přáním, aby tyto jeho vlastnosti
si jeho svěřenci převzali do života.
Františka Gajdošová

Velikonoce na Trchalíkově usedlosti
Již podruhé se letos u Trachlíků na dvoře sešla šumická chasa při pletení pomlázek. Po první ročníku, který byl v minulém roce neveřejný,
se letos otevřela širokému šumickému obecenstvu. Pletení tatarů se ujali David Jančařík a Petr Janíček, kteří byli všem zájemcům k
dispozici ve vozovně a to jak radou, tak i umnou ukázkou. Proutí bylo dostatek, a tak každý, ať mladší, nebo i dříve narozený, odcházel
se svou vlastní pomlázkou.
Ve výminku na holčičky věkem, ale i duchem čekala malérečka kraslic paní Marie Vlčková - držitelka ocenění Tradiční výrobek Slovácka.
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 velký, místa nedostatek. Starší však raději volili jen obdivování umných rukou malérečky a spokojili se
s nákupem precizně vyrobeného vajíčka než se svým neumně vyrobeným výtvorem, i když právě toto „nedokonalé“ vajíčko darované

8

z lásky by šlaháče v podobě manžela nebo přítele bezpochyby potěšilo.
Kdo nechtěl malovat vajíčka ani plést tatar, mohl posedět při drobném občerstvení a zavzpomínat, jaké byly Velikonoce kdysi, když po
pomlázce chodili ještě jako kluci, nebo když jako dívky malovaly vajíčka pro šlaháče a své mládence.
Další plánované akce:
•

4. – 5. 6. 2016 – druhý ročník Víkendu otevřených památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí

•

Letní prázdniny – vystoupení skupiny MUDr. Lanti

•

10. – 11. 9. 2016 - hodový program, v sobotu večer beseda u cimbálu s CM Strýci ze Strání

•

26. 12. - Štěpánské koledování

Svatodušní putování k Panně Marii Svatohostýnské 1932
/výtah z Pamětní knihy obce Šumice, str.
99 - 100, zapsal Cyril Šojdr/
„Každo-ročne vychazí před svatky
svatodušnimi v
sobotu rano o
4
hodině z
místního kostela pruvod
nabožných občanu na pouť k Paně Marii
Svatohostynské. Pruvod tento je zastoupen
ve vetšině ženských a hodně starých
babiček, které neznají únavy a tak daleké
cesty která se prodělává pěsky tam i zpět.
Také skolaci a mladenci na teto pouti
neschazeli. Kněz o těchto časných ranních
hodinách vyprovodil svoje poutní- na lazek
k obrazku Pany Marie, kdež po kratké
modlidbě se poutnici rozloučili s celou
vesnici, a za zpěvu marianských písní

a modlideb ubírali si tito poutnici přes
obec Polichno dale Doubrávy, Březnici,
Zlín, pak přes Laje do Rusavy a Bystřice
pod Hostynem. Po kratkých odpočinutí a
nějakým soustem posilnění na večer dostali
se na vrch sv. Hostyna. Tam ještě tehož
večera odbavili pobožnosť křížové cesty
a po této pobožnosťi každý hledal nějaké
místo odpočinku pro sve znavené udy.
Rano zase v časných hodinách sučastnili se
pobožnosti, zpovědi a přijimani sv svatostí
a bohoslužeb až dopoledne. Po tom
nakoupili pamatky z pouti menší obrazky
růžence pro děti nějaké hračky a perníky
a zase se rozloučili se sv Hostynem a dali
se na zpateční cestu k domovu. Ve Zlíně

u dobrých lidí přenocovali a v pondělí
svatodušní po ranní mši sv. dali se na další
cestu k domovu takže domu se dostavili
kolem 5 hodiny odpolední.
Na lazku u obrazku zase byli přivitaní
knězem, hudbou a ostatními občany.
Seřazení pruvodu za zpěvu nabožné písně
ubírali se všichni do kostela, kdež bylo sv.
požehnaní a po tomto byl rozchod do svých
domovu nadělovaní děti nějakou hračkou
a perníkovým koničkem nebo srdečkem a
nebo panenkou. Dospělým zase obrazkem
Panny Marie Svatohostynské se slovy:
„Panenka Maria ťa zkazala pozdravovat
abys ju na rok také navštívil.““
Zpracovala Stanislava Hasoňová

71. výročí osvobození obce Šumice
71. výročí osvobození naší obce a ukončení
druhé světové války nám připomenou osobní
vzpomínky pana Jaroslava Omelky:
Moje vzpomínky spojené s osvobozením
naší obce v roce 1945:
Konec války jsem prožíval jako devítiletý
kluk velmi intenzivně. Byl jsem zvědavý,
u všeho jsem chtěl být. Již od konce roku
1944 jsem sledoval stovky bombardovacích
letadel, která čas od času přelétávala
ve výšce nad naší obcí, rodiče říkali, že
směrem na Ostravu, která byla pro Němce
velmi důležitá. Taky se objevila informace,
že na směr Ostrava mířilo 599 amerických
bombardérů a 294 doprovodných letounů,
bylo sestřeleno 9 letadel a padlo 41 letců.
Na jeden den se nedá zapomenout. Bylo to
29. srpna, kdy na opět letící bombardéry
a jejich doprovod čekalo velké množství
německých stíhaček a došlo údajně k
největší letecké bitvě nad územím Moravy,
ne-li celé země. Všichni jsme se museli

schovat někde pod střechu, poněvadž
každou chvíli se kolem nás roztrhla
protiletadlová střela, která ve vzduchu
nenašla cíl. Jedna z nich explodovala na
sousedově střeše a jedna ze střepin velikosti
dlaně ruky se zaryla do zdi chléva, jen
několik centimetrů od hlavy naší maminky,
která tam stála s námi. Hned nato se
objevilo nad Rudicemi hořící letadlo a tři
bílé padáky s letci, kteří z letadla vyskočili.
Později jsem se dozvěděl, že se jednalo o
americké letadlo a že dva z pilotů dopadli
na zem již mrtví a byli pochováni na
rudickém hřbitově. Vyprávělo se, že třetí
letec přežil a ukrýval se až do konce války
v Rudicích nebo Přečkovicích. Až po válce
vyšlo najevo, že pilot se jmenoval Joseph
Salilings a ukrýval se ponejvíc v rodině
Karla Pešáta v Přečkovicích. Je nutné i
zpětně ocenit odvahu všech občanů, kteří
se podíleli na úkrytu amerického letce,
poněvadž v případě prozrazení by hrozila
okamžitá smrt všech členů rodin a možná i
likvidace obcí Rudice a Přečkovice. Přitom

chci ještě doplnit informaci, kterou jsem
získal teprve zhruba před třemi lety od
Milana Pipala, nejstaršího syna tehdejšího
majitele mlýna, pana Drahomíra Pipala
st. Němci po uprchlém pilotovi dlouhou
dobu usilovně pátrali, přepadávali v noci
domy v Rudicích i Přečkovicích s použitím
služebních psů a hrozilo nebezpečí, že úkryt
bude prozrazen, a tehdy nabídl pomoc
mlynář Pipal a letce ve mlýně určitou dobu
ukrýval.
Chtěl bych taky podotknout, že mým
celoživotním kamarádem byl Jožka
Šuranský z čísla 16. Byl o dva roky starší a
tím pádem i mým velitelem. Co řekl, to se
muselo plnit i za cenu občasného výprasku
od rodičů. Píši to proto, že ze stejného
důvodu jsme se vypravili dne 18.dubna
1945 k pěti hořícím domům (Kudelé,
Kozubé,Dvořáčci,Vaculíné,Pranicé),
které Němci zapálili údajně jako odvetu
za fošnu pobitou silnými hřebíky, kterou
někdo nastražil přes silnici ve směru od
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Nezdenic mezi závorami na konci obce
a mlýnem. Údajně došlo k propíchnutí
pneumatik německého auta. Bylo to
kolem poledne, když celou obec pokryl
černý dým z hořících domů, a my jsem
okamžitě vystartovali zjistit, o co se jedná.
Šli jsme nejdříve po silnici, ale dostali
jsme se pouze do míst, kde stávala Pipalova
pálenice (dneska na stejném místě stojí
nová). Tam stáli na silnici dva rozkročení
esesáci, mířili na nás automaty a něco
křičeli. Vrátili jsme se a chtěli se pokusit
dostat se do blízkosti hořících domů
po železniční trati po chodníčku, který
byl vyšlapán rodinou Klaudových, kteří
byli zaměstnanci dráhy a bydleli v samé
blízkosti hořících domů. Ani to se nám
nepovedlo. Na trati stál třetí ozbrojený
Němec a taky na nás něco řval. Zůstali jsme
tedy stát a z dálky hleděli na hořící domy,
ale hlavně na Pipalův dvůr, kde bylo hodně
lidí z hořících domů, mezi tím bylo vidět
i krávy, na plotě byly naházené peřiny a
různé věci. Bylo to prakticky všechno, co
se podařilo postiženým rodinám vynést z
domu za čtvrthodinu, kterou jim Němci
povolili na okamžité vystěhování, a byl to
v dané chvíli jejich jediný majetek.
Už prakticky od ledna 1945 se celkem
poklidný život v naší obci počal měnit. Bylo
zjevné, že německá armáda ustupuje pod
tlakem spojených ruských a rumunských
vojsk a do obce přijížděly různé skupiny
vyčerpaných, špinavých a hlavně hladových
vojáků. Nejdříve to byli Maďaři, později
Němci, kteří navíc s sebou vezli hodně
raněných vojáků a některé domy přestavili
na vojenské lazarety. Po určitém zotavení
zase táhli někam dál a přišli další němečtí
vojáci i se svým velitelstvím, které denně
trvalo na výcviku vojska. Tak například
ve dvoře domu u Šuranských (čp. 16)
zbudovali překážkovou dráhu. Vojáci se
museli plížit pod ostnatými dráty a na závěr
bodat do panáků vyrobených ze slámy. Na
určitou dobu odcházeli do zdejší školy na
tak zvanou bojovou přípravu. Vojáci byli
ubytováni snad v každém domě v naší
obci, ale nebyli s nimi žádné problémy.
Chtěli jen spát a hlavně jíst. Do domů, kde
bydleli, přinášeli odněkud velké množství
vajec, černého chleba, špeku a marmelády
v 10 kg plechovkách a požadovali z toho
připravit nějaké jídlo. Naše maminky pekly
ve velkém omelety, vařily míchaná vajíčka,
opečený špek a hrnce polévek různých
druhů. Možná je vhodné dodat, že až
do této doby byla obec podřízena velení
německého komanda, které mělo střídavě
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3-4 členy a bylo ubytováno po celou dobu
okupace v domě pana Kohoutka (dnešní
dům Polehňových – oprava obuvi). Tito
vojáci zde žili v naprosté pohodě, ani
se moc nezajímali a to, co se v obci děje.
Zúčastňovali se občas nějakých kontrol, ale
do života obce nijak moc nezasahovali. V
hospodě u Tlachů měli trvale vyhrazený
stůl, kde se pravidelně stravovali a užívali
si toho, že pan Tlach byl nejen hospodský,
ale i řezník a uzenář. Vzpomínám to hlavně
proto, že v roce 1943 jsme doma prováděli
řádně povolenou zabijačku prasete.
Řezníkem byl maminčin bratr Josef
Stehlíček (č.38), který se náhle zhroutil a
vypadalo to velmi špatně. Někdo zvolal, že
jeden ze vzpomínaných Němců naproti u
Kohoutků je lékař. Byli jsme překvapeni s
jakou ochotou a rychlostí přišel pomoct, ale
bylo to všechno již zbytečné. A taky chci
dodat, že při vstupu prvních ustupujících
německých vojáků do obce se rychle a tiše
sbalili a odjeli někam do neznáma. Válka
byla pro ně i pro Německo prohraná.
V polovině dubna se k pěším jednotkám
přidali i těžké zbraně. Podle vyprávění
dospělých byla celá obec přebudována
na obrannou linii a hrozilo nebezpečí, že
o naši obec se chystají Němci bojovat.
Na několika místech (přesně se to
nepodařilo nikdy zjistit), byla zbudována
dělostřelecká a kulometná hnízda, na
Dolním konci před domem Veleckých,
ve stínu vysokých stromů byl tank, který
hlídkoval na silnici ve směru do Uherského
Brodu. Muži na rozkaz německého velení
museli chodit kopat zákopy po okrajích
vesnice, hlavní silniční most u železniční
zastávky se připravoval k vyhození do
vzduchu a vedle něho se budovaly velké
protitankové zátarasy. Stejné zátarasy byly
postaveny přes cestu do Kůta před domem
Škubalových. Ve vesnici začala propukávat
panika. Snad každá rodina si budovala úkryt
pro uskladnění potravin a taky kryty pro
přežití, většinou mimo domy, kde hrozilo
možné zřícení a zasypání ukrytých. Na
Malé Straně byly tyto kryty téměř v každém
domě, mimo domy větších sedláků, kteří
měli pod stodolami velké i pevné sklepy pro
uskladnění řepy a zemáků. S kamarádem
jsme věděli o všech úkrytech od fary až po
Nazaráčkovo. Tento záměr našich rodičů,
jak přežít, konkrétně na Malé Straně, se
velice zkomplikoval, když kolem 20. dubna
přivezli Němci do obce další děla a čtyři
z nich zakopali za Olšavou a železniční
tratí asi v místech, kde dnes stojí rodinný
dům p. Šťastného. Zpočátku nás jako

kluky dělostřelci pouštěli až k dělům, která
pečlivě maskovali sítěmi a větvemi, pak nás
už vyhodili. Krátce nato bylo slyšet několik
výstřelů směrem na Bánov a za pár hodin
dopadly jako odveta zase granáty v blízkosti
děl a na druhý den už přelétaly nad tímto
prostorem ruské stíhačky. Všichni kolem
začali zpevňovat stropy vykopaných krytů,
někdo kopal i kryt náhradní. Střelba děl
se ještě jednou zopakovala, včetně reakce
rumunské armády, a pak byl klid. Moc
jsme si všichni oddechli, když 28.-29.dubna
se část německého vojska ubytovaného v
obci začala stahovat a do večera 29. dubna
všichni Němci opustili bez boje naši obec.
Bylo to pro nás velké štěstí.
Jak jsem už uvedl, prožíval jsem dětství
s kamarádem Jožkou Šuranským a
ten rozhodl hned poté, co 30.4. začali
sestupovat Zuzákovou uličkou (dneska
přístupová cesta do objektů Zemaspolu)
do dědiny první rumunští vojáci – jít
hledat frontu. Připojili jsme se ke skupině
starších kluků, kteří dokonce nesli nějaký
bílý prapor a vydali jsme se směrem na
Záblanští, asi do míst, kde dneska stojí
televizní převaděč. Když jsme dorazili
nahoru, viděli jsme skutečnou dlouhou
linii fronty, která se táhla po celé délce
potoka Ledské. Vojáci měli odložené
zbraně, odpočívali nebo se myli, holili,
někteří prali prádlo, i když nebylo zrovna
moc teplo. Vydali jsme se cestou za nimi
a cestou jsme uviděli jednoho mrtvého
německého vojáka a jednoho mrtvého
Rumuna, kteří byli od sebe vzdáleni možná
dvacet metrů. Oba byli bez bot, které asi
více nyní potřebovali ti živí vojáci. Na
tento obraz určitě do smrti nezapomenu.
Zatímco my jsme koukali na mrtvé vojáky,
starší kluci sbírali prázdné i plné nábojnice,
někdo našel i ruční granát, někdo přilbu,
jiný plynovou masku, bandasku, polní
lopatku a jiné relikvie kruté války. Do
sbírky přispěli i sami vojáci, když jsme
dorazili až k nim na frontovou linii. Od
našich rodičů doma jsme se dozvěděli, že
na našem katastru padlo při osvobozování
obce 11 Němců a čtyři vojáci Rumunské
armády. Všichni byli v té době pochováni
v horní části našeho hřbitova.
A ještě pár vzpomínek na „šumické
partyzány“, o nichž se hlavně ke konci války
hodně hovořilo. Lidé se slovo partyzán
báli vyslovovat, jakákoliv spojitost nebo
pomoc partyzánů se trestala bez soudu
smrtí a to celé rodině. Doma se ale tajně
mluvilo o skupině šumických mladíků,
kteří přinejmenším partyzánům pomáhali.

Patřili mezi ně především bratří Franta a
Olin Slívovi, synové vězněného Leopolda
Slívy a Jindřich Kramný, který u Slívů
pracoval jako pacholek a který utekl před
Němci po obsazení Slezska a u Slívů se
prakticky ukrýval. Mluvilo se o klukoch
Borýskových na Záhumní a Mirkovi
Šmídovi. Tato skupina a možná ještě i další
Šumičané pomáhali při převozu partyzánů
z Pitínských hor, kde se ukrývali po
potlačení Slovenského národního povstání
do Míkovic, Hradčovic a Popovic, kde
vyvíjela svoji činnost skupina partyzánů,
kteří patřili do partyzánského oddílu
Olga. Tento oddíl v okolí Uherského
Hradiště prováděl různé záškodnické akce
a mimo jiné zničení železničního mostu u
Hradčovic. Převoz organizovali tak, že v
upraveném velkém selském voze byli vleže

uložení partyzáni v nějakém vyrobeném
zařízení a povoz byl vrchovatě naložen
klestím ze stromů. K odlákání pozornosti
Němců jel ještě jeden vůz, který kočíroval
František Hřib-Kolář, tento vůz byl pro
změnu naložen silnými stromy, což mělo
dokumentovat, že klestí na druhém voze je
z těchto stromů. Tím se podařilo případnou
německou kontrolu zmást. Kolik takových
cest bylo, dnes už nikdo neví, ale zhruba
před pěti lety při přátelské návštěvě pana
Milana Pipala (†2015) mně důvěrně sdělil,
že stejným způsobem, jak se převáželi
partyzáni, tak se do Míkovic dopravovala z
jejich mlýna mouka, větší množství chleba
a nezbytná slivovice. Jeho otec, mlynář,
vlastnil jako jeden z mála v širokém okolí
povolenou pálenici. Při tomto rozhovoru
potvrdil Milan Pipal i skutečnost, že se

ve mlýně určitou dobu ukrýval letec ze
sestřeleného letadla nad Rudicemi a že
potravinové
lístky, které „partyzáni“
ukořistili při přepadení obecního úřadu
na přelomu roku 1944-45, byly určeny
taky pro partyzány v Míkovicích a okolí,
kam je v přizpůsobeném dívčím oblečení
převážela vlakem děvčata Pipalova, hlavně
nejmladší Jiřina – dneska Vaculínová.
Své vyprávění a vzpomínky končím s
určitou pokorou k odvaze mlynáře Pipala
a jeho rodiny, oceňuji jejich ohromnou
statečnost, o které vlastně mnoho našich
občanů ani nic neví, ale nemělo by se na to
zapomenout.
Napsal v květnu 2015
Jaroslav Omelka – ročník 1936

Pozvánka na stavění máje a 1. slet čarodějnic
v sobotu 30.4.2016
Program před KD /pořádá Obec Šumice a Mužský pěvecký sbor/:
13.30 – 15.00 hod. - Stavění máje
15.00 – 16.00 hod. - Posezení pod májem s mužským a ženským pěveckým sborem
15.30 – 16.00 hod. - Mužský a ženský pěvecký sbor
15.00 – 16.00 hod. - Slet čarodějnic u máje
16.00 hod. - Společný odlet čarodějnic na „Norkárnu“
Program na Norkárně /pořádají Besedníci/:
20.00 hod.
16.00 hod.
Slet velkých čarodějnic
Slet malých čarodějnic
- diskotéka s DJ Zdeňkem Zlámalíkem
- hry, soutěže, tanec a zábava, hraje DJ Zdeněk Zlámalík
- volba Miss čarodějnice
- volba Miss malá čarodějnice
- pálení čarodějnice
- opékání špekáčků
Vstupné: 30 Kč
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Spolek Besedníci zve na 1. Šumický Gulášfest
který se uskuteční v sobotu 7. 5. 2016 od 14.00 hod. na Norkárně
Program:
11.00 hod. - sraz soutěžících
15.00 hod. - vyhlášení výsledků
Poté hraje cimbálová muzika Olšava + DJ Zdeněk Zlámalík s karaoke a vystoupí
i host zpěvačka Jana Wichová z Ostravy
Občerstvení zajištěno
Vstupné: 50 Kč
Výtěžek z akce bude věnován na charitativní účely.

Zájezd na Floria Kroměříž 2016
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šumice pořádá v neděli 1.5.2016 zájezd na

Floria Kroměříž 2016
Odjezd autobusu v 8.00 hod. od KD
Cena pro zahrádkáře 100 kč, pro ostatní účastníky zájezdu 150 kč

Tradiční táborák
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šumice pořádá v sobotu 16.7.2016
na našem zařízení pod Vinohrady

Tradiční táborák
Začátek v 16.00 hod.
Přichystáno je bohaté občerstvení
Vstupné dobrovolné
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Jaké změny přinesla nová vyhláška obce Šumice
o místním poplatku za komunální odpad?
Na zasedání Zastupitelstva obce Šumice v prosinci 2015 byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Šumice č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška
nabyla účinnosti dne 1. 1. 2016, byla zveřejněna na úřední desce a nadále je dostupná na webových stránkách obce.
Nová obecně závazná vyhláška přinesla pro občany obce dvě změny:
1.

Poplatníkem se stávají i osoby s trvalým pobytem na ohlašovně (Šumice čp. 400), u nichž je známo, že se v obci prokazatelně zdržují

2.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které vlastní dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, tento dům není dále
pronajímán a prokazatelně zde není produkován žádný komunální odpad.

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří dosud nezaplatili poplatky na rok 2016 za:
•

odvoz odpadu ve výši 400 Kč/osoba,

•

kabelovou televizi ve výši 1008 Kč,

•

psa ve výši 100 Kč/pes, další pes 150 Kč,

aby tak učinili nejpozději do 30. 6. 2016. Poplatky je možné zaplatit denně v pokladně OÚ a nebo na účet obce: 4722721/0100, variabilní
symbol uvádějte č.p.

ČZS - Kalendář ochrany ovocných dřevin
Není možné z kapacitních důvodů zde detailně uvést kompletní
ochranu ovocných dřevin ani seznam všech registrovaných
přípravků proti jednotlivým škůdcům a chorobám. Tyto přípravky
se často mění. Rovněž zde nelze podrobně uvést všechny příznaky
onemocnění a napadení škůdci. Toto vše je dostatečně napsáno v
odborné literatuře a zejména na webových stránkách.
Např.
• http://www.zahradkari.cz/odborne/ Kalendárium ochrany
rostlin
• http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/
• http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/
Pro přehlednost se zde zmíním jen stručně o problematice ochrany
ovocných dřevin chronologicky podle jednotlivých měsíců. Je si
potřeba však uvědomit, že uvádění astronomických měsíců není
zcela přesné. Průběh počasí a nástup vegetace není každý rok
stejný. Liší se rovněž s nadmořskou výškou.
Ochrana ovocných dřevin na zahradách především spočívá
v provedení preventivních opatření, abychom zabránili nebo
omezili vzniku a šíření škodlivých organizmů a abychom choroby
a škůdce udrželi pod prahem škodlivosti. Pokud budeme mít
znehodnocenou pouze nepatrnou část sklizně, tuto raději oželíme,
než abychom chemicky ošetřovali.
K chemickému ošetření spousta pěstitelů nepřistoupí ze zásady.
Na druhé straně jsou zase takoví, kteří při výskytu ojedinělého
flíčku na listu přistupují k chemii. Já preferuji střední cestu. K
chemické ochraně přistoupit až v případě, že není jiná možnost.
Trochu je problém v tom, že proti některým nejzávažnějším
chorobám, jako je například strupovitost jabloně a kadeřavost
broskvoně, je potřeba přistoupit již preventivně. Pokud se nám již
choroba projeví, postřiky jsou prakticky neúčinné. Pokud již na
zahradě musíme přistoupit k použití chemické ochrany, volíme
ty přípravky, které jsou účinné proti patogennímu organismu a
přitom jsou co nejšetrnější k necíleným organismům a životnímu
prostředí. Jedná se o přípravky, povolené k ošetřování v systému
SISPO. V poslední době se také rozšiřuje na našem trhu řada
bio přípravků, žel s těmito mám zatím velice malé zkušenosti a

většinou jsou dostupné jen ve velkém balení pro velkopěstitele.
A nyní k vlastnímu kalendáři ochrany:
Leden
V lednu je na zahradě málo práce. Kontrolujeme oplocení, jestli
se nám na pozemek nedostanou zajíci a srnčí. Tato volně žijící
zvěř způsobuje okusem značné škody. Pokud výsadbu nemáme
oplocenou, kontrolujeme ochranu jednotlivých stromů. V lednu
je také dobré vyvěšovat ptačí budky k nocování pro sýkorky, které
nám pomohou omezit velké množství přezimujícího hmyzu.
Ve sklepě kontrolujeme uskladněné ovoce a plody ovoce napadené
hnilobami, odstraňujeme.
Únor
V únoru odstraňujeme mumifikované plody, zapomenuté v koruně
stromů i na zemi pod stromy / pokud není sněhová pokrývka
/. Tyto mumie jsou zdroj infekce na jaře pro celou nastupující
sezónu. Pokračujeme v kontrole uskladněného ovoce ve sklepě.
U starších stromů můžeme seškrábat starou odumřelou borku na
plachtu, ve které jsou ukryty housenky obalečů a jiný hmyz. Tuto
spálíme. Jako prevenci před vznikem mrazových desek můžeme
kmeny stromů natřít vápenným mlékem. Nadále kontrolujeme
oplocení a chráničky proti zvěři. Vhodné je mimo oplocení odnést
část ostříhaných větví, sloužících k okusu zajícům.
Březen
Dokončíme odstranění spadaného listí jako prevenci proti
strupovitosti. Toto listí můžeme kompostovat, je však potřeba
jej překrýt třeba vrstvou ornice. Je poslední termín k dokončení
likvidace všeho mumifikovaného ovoce. Řezem odstraníme konce
výhonů na jabloních, které jsou napadené padlím, a na angreštech,
napadených hnědým padlím angreštu. Pokud došlo k okusu
stromů nebo poškození mrazovými deskami, poškozená místa
zatřeme (Aversol, Sanatex, Pellacol apod.).
Těsně před rašením je vhodné ošetřit všechny stromy a keře
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měďnatým přípravkem. Preventivně tím působíme proti
mnoha houbovým chorobám jako strupovitosti, kadeřavosti,
puchrovitosti, suché skvrnitosti listů, chorobám kůry a dřeva.
Teplota by měla být nejméně 7 stupňů Celsia. V tomto termínu
je také nejúčinnější postřik Sulkou proti roztočům, vlnovníkům.
Postřik proti kadeřavosti broskvoně děláme preventivně
každoročně, pokud je při rašení deštivé počasí. Termín postřiku
v některých létech bývá i časnější. Obecně v době, kdy kvete líska.
Po vyrašení již nepoužíváme měďnaté přípravky, ale syntetické
fungicidy /Delan 700 WDG, Syllit 65 WP, Dithane DG Neotec
/. Provedeme první preventivní postřik sirnými přípravky proti
hnědému padlí angreštu /Sulikol 750 SC, Kumulus WG/. Po
odkvětu použijeme na druhý postřik Discus.
Obnovujeme lepové pásy na kmenech, připevňujeme pásy z vlnité
lepenky k zachycení obaleče jablečného. V případě přemnožení
mer na hrušních, provedeme dva postřiky 1% kaolinem se
smáčedlem, pokud teplota překračuje 10 stupňů Celsia.
Duben
Počátkem měsíce při teplotě nad 7 stupňů Celsia provedeme
postřik proti přezimujícím škůdcům případně květopasu
jabloňovém /Oleoekol, Biool, směs Ekoll + Calypso 480 SC, Jarní
souprava/. Tento postřik neděláme v době očekávaných mrazů.
Nejpozději do fáze zeleného poupěte.
Do fáze myšího ouška provedeme první postřik proti strupovitosti
/ Syllit 65 WP, Syllit 400 SC/, který zopakujeme.
U rybízu můžeme provést postřik proti antraknóze a sloupečkové
rzi rybízu /Dithane DG Neotec, Baycor 25 WP/.
Proti moniliové spále za deštivého počasí provedeme v době květu
postřik / Horizon 250 EW /, který zopakujeme.
Pokud trvá deštivé počasí, pokračujeme až do doby květu s
postřiky proti kadeřavosti broskvoně /Dithane DG Neotec, Syllit
WP 65, Delan 700 WDG/ .
U náchylných odrůd angreštu po odkvětu pokračujeme postřikem
proti hnědému padlí angreštu /Discus/.
Málo známá je možnost částečné ochrany květu meruněk v době
očekávaní jarních mrazů v době květu postřikem Championem
50 WP v koncentraci 0,2%.
Květen
Pokračujeme v ošetření proti strupovitosti / Talent, Topas 100
EC, Punch 10 EV v kombinaci s Dithane DG Neotec, Merpan 80
WG, Delan 700 WDG.
U náchylných odrůd zasahujeme proti padlí / Sulikol K, Kumulus
WG /, odstraňujeme konečky napadených výhonů a růžic listů.
V době, kdy opadly dvě třetiny okvětních plátků, ošetřujeme proti
pilatce jablečné na jabloních / Calypso 480 SC / a pilatce švestkové
a žluté na slivoních.
Ošetřujeme proti listovým mšicím, vlnatce krvavé a merám /
Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SC/
Proti hnědnutí meruněk při deštivém počasí ošetříme meruňky
po odkvětu dvakrát /Syllit 65 WP, Baycor 25 WP /.
Pokud se na hrušních každoročně ve velkém rozsahu objevuje rez
hrušňová, po odkvětu dvakrát ošetříme vhodnými přípravky. /
Oficiálně není v ČR proti této chorobě povolen žádný přípravek,
účinné jsou však všechny přípravky, povolené na rzi, např. Baycor
25 WP, Dithane DG Neotec./
Červen
Při deštivém počasí pokračujeme v ošetření jádrovin proti
strupovitosti a padlí. /Topas 100 EC, Talent/.
Počátkem měsíce můžeme v nutných případech ošetřovat proti
skvrnitosti listů třešně a višně /Syllit 65 WP, Baycor 25 WP,
Punch 10 EW/.
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Podle signalizace zasahujeme proti obaleči jablečnému a obaleči
švestkovému / Biopbit XL, Mospilan 20 SC, Calypso 480 SC/.
V době, kdy kvete černý bez, zasahujeme na pozdněji zrajících
třešních a sladkovišních proti vrtuli třešňové/ Calypso 480 SC/.
V případě výskytu kolonií mšic pokračujeme v ošetření /Pirimor
50 WG/.
Červenec
Pokud pěstujeme odrůdy jabloní, které silně trpí fyziologickou
skvrnitosti, způsobenou deficitem vápníku v plodech / Vanda,
Admirál, Lipno, Coxova Reneta …/, začneme ve čtrnáctidenním
intervalu s postřiky / Kalkosan 30, Kalkosol 25, Wuxal Sus
Kalcium, Stopit …/.
U angreštu po sklizni odstřihneme napadené větvičky hnědým
padlím angreštovým.
Kontrolujeme přemnožení listových mšic, v případě jejich velkého
výskytu zasáhneme /Pirimor 50 WG/.
Srpen
Pravidelně ze zahrady odstraňujeme opadané plody / jsou nahnilé
nebo červivé/.
Pokračujeme u náchylných odrůd k fyziologické skvrnitosti
dužniny v postřicích vápníkem.
U maliníku odřežeme po odplození loňské letorosty. Mladé,
neplodící ošetříme proti didymelovému odumírání maliníku /
Zato 50 WG, v ČR však není k tomu registrován /.
Pozdní odrůdy jabloní a slivoní ošetříme podle signalizace proti
druhé generaci obalečů./Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC/
Při vlhkém počasí u pozdnějších odrůd jádrovin je možno koncem
měsíce zasáhnout proti sazovitosti přípravky, povolenými proti
strupovitosti / Discus …/
Při suchém a teplém létě může dojít k přemnožení svilušek a
hálčivců u jádrovin a slivoní. Listy jsou šedobronzové, často
svinuté. Stromy ošetříme arkaricidy / Sanmite – 1 postřik, Omite
570 EW, Omite 30 W – alespoň dva postřiky/. Vhodná je biologická
ochrana v předjaří vysazením dravého roztoče Typhlodromus
pyri. Zásadně na ovocné stromy nikdy nepoužíváme pyrethroidy
/ Decis, Karate /.
Září
Vydesinfikujeme sklep, police a obaly k pozdějšímu uskladnění
ovoce /Savo, Chloramin/.
Pokračujeme v postřicích vápníkem u odrůd, náchylných k
fyziologické skvrnitosti dužiny. Nejdůležitější je poslední postřik,
provedený 14 dnů před sklizni. Zpevňuje slupku, zmenšuje
ztráty při skladování. Velice účinné je jej spojit s postřikem
proti skládkovým chorobám / Zato 50 WG, Delan 700 WDG /.
Bezpodmínečně musíme dodržet ochrannou lhůtu přípravku.
Koncem měsíce na kmeny stromů připevníme lepové pásy proti
píďalce podzimní.
Říjen
Pokud máme na kmenech stromů pásy z vlnité lepenky, sloužící
jako úkryt škůdců, tyto odstraníme a spálíme.
Odstraníme ze stromů a pod stromy všechny mumifikované a
nahnilé plody.
Koncem měsíce, nebo počátkem listopadu, po sklizni ovoce ale až
těsně před opadem listí můžeme k omezení strupovitosti v příští
sezóně provést postřik 5% roztokem močoviny.
Listopad
Po opadu listí je velmi prospěšné sanitární ošetření všech
ovocných stromů a keřů měďnatým přípravkem / Kuprikol 50,

Champion …/.
Spadané listí shrabeme a zkompostujeme. Kompost překryjeme
vrstvou zeminy.
Pokud na patě stromů dochází k výskytu kolonií vlnatky krvavé,
posypeme je prachovým páleným vápnem.
Likvidujeme nemocné a přestárlé stromy a keře.
Kontrolujeme uskladněné ovoce.
Prosinec
Zlikvidujeme zapomenuté moniliové plody na stromech a pod
stromy. Kontrolujeme oplocení. Kontrolujeme uložení přípravků.
Práškové nesmí zvlhnout, tekuté nesmí zmrznout.
Kontrolujeme uložené plody ve sklepě, shnilé odstraníme.

Po přečtení tohoto kalendáře se jistě mnoho čtenářů zhrozí.
Není však důvod k zoufalství. Toto je přibližný přehled ošetření
opravdu jen pro ty z vás, kteří netolerují žádné nedostatky na
pěstovaném ovoci. Ostatní si z tohoto přehledu mohou vybrat
pouze ošetření proti těm škodlivým činitelům, kteří jim způsobují
vážnější potíže.
Tento kalendář byl sestaven do značné míry s využitím publikace
Účinná ochrana zahradních plodin autorů MUDr. Josefa Horáka
a Ing. Jaroslava Roda CSc., kterou těm z vás, kdo se chcete s
problematikou ochrany ovocných stromů seznámit podrobněji,
vřele doporučuji.
Miroslav Přasličák - Odborný instruktor ČZS

Zpráva TJ Šumice
Činnost TJ Šumice probíhá v zavedeném standardu, všechny oddíly mají zajištěné potřebné podmínky pro svoji činnost. Pro tuto
činnost, jak všichni víme, je nutné zajistit dostatek finančních prostředků. Výboru TJ se zatím daří a chtěli bychom touto formou
poděkovat všem sponzorům (především Obci Šumice) i řadovým přispívajícím členům za jejich dosavadní podporu. Také bychom
chtěli, byť opožděně, poděkovat všem účastníkům letošního fašankového průvodu, kteří svou účastí přispěli ke zdárnému pokračování
této letité tradice. Taky bychom chtěli vyzvat naši veřejnost k pokračování v pravidelných návštěvách našeho areálu při sportovních
utkáních, díky kterým se naše jednota drží na předních místech v hodnocení návštěvnosti v rámci okresního fotbalu.
Pozn. hledáme zájemce o provozování hostinské činnosti v našem areálu, i zájemce o vykonávání funkce předsedy.
Za TJ Šumice, dosavadní předseda, Petr Hřib
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Beseda s důchodci

