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Úvodník
Vážení spoluobčané, dostáváte do ruky
letošní třetí, tentokrát vánoční vydání
šumického zpravodaje. K vánocům si
vzájemně přejeme prožití vánočních
svátků plných pokoje, klidu a míru. Také
já se připojuji a za celý obecní úřad Vám
všem přeji ty nejklidnější a nejhezčí vánoce.
Myslím si, že si po tom všem strádání,
prachu a blátě vyvolaném
stavební
činností, zasloužíte klidné vánoce a čisté
ulice.
Situaci, která nastala letos v naší obci vlivem
provádění stavby KANALIZACE ŠUMICE
podrobně rozebírat nebudu. Zmínit tuto
stavbu ale musím. Jak vysoce negativní
je vliv stavby na naše životní prostředí
vidíte všichni kolem sebe v ulicích, kde
žijete. Všichni jste viděli, co se dělo na
stavbě v posledních dvou měsících. Po
„letním spánku“ došlo v říjnu a listopadu
k „probuzení“ a k nebývalé aktivitě
stavební firmy SLOV MAL STAV s.r.o.,
která je hlavním dodavatelem stavebních
prací. Došlo k masivnímu nasazení strojní
techniky, dalších subdodavatelů, celkového
počtu pracovníků a „děly se věci“. Jaký
to přineslo chaos a nepořádek v ulicích,
nemusím popisovat. Vy všichni, kteří
bydlíte v ulicích dotčených stavební činností
jste viděli, jakým způsobem stavební firma
staví, jak dodržuje bezpečnost při práci,
nebo jak zajišťuje bezpečnost Vás, obyvatel
naší obce. Omezení v dopravní obslužnosti
překonalo i ty nejčernější scénáře. Reakce
stavební firmy na moje každodenní stížnosti
a připomínky k udržování schůdnosti
chodníků při uzavírkách ulic měly jepičí
život. Určená obchůzná trasa pro chodce
byla vzápětí opětovně zneprůchodněná.
Také jste mohli denně vidět, jak pracuje
investor stavby, jak si práci stavební firmy
přejímá a kontroluje. Jenom pro pořádek
opakovaně upozorňuji, že tím investorem,
který stavbu za 93 milionů Kč financuje,
stavbu dozoruje, stavební práce přejímá
a novou kanalizaci bude provozovat,
jsou Slovácké vodovody a kanalizace a.s.
Uherské Hradiště.
Odbor životního prostředí a odbor dopravy
městského úřadu Uherský Brod vedou
s dodavatelem stavby, společností SLOV
MAL STAV s.r.o. dvě správní řízení.
Jedno za nepovolené skládkování zeminy
v lokalitě Křivé a druhé za bezprecedentní
znečišťování státní silnice č.II/495. Obecní
úřad Šumice, jako místně příslušný silniční
úřad, vede s dodavatelem stavby zatím
jedno správní řízení za nepovolené zvláštní
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užívání místních komunikací.
V době, kdy toto vánoční vydání čtete,
již budou stavební práce první etapy
výstavby skončené. Stavební práce budou
pokračovat i v příštím roce. Bude se
realizovat prodloužení kanalizačních stok
na Nivkách a Pod Močidly. Definitivní
termín dokončení stavby kanalizace je
plánovaný v červnu roku 2016.
Letošní rok, který je mým prvním rokem
v úřadě, mohu nazvat rokem hektickým.
Vím, že čas utíká všem stejně, mně se ale
zdá, že mně letošní rok utekl tryskem.
V nadsázce mohu prohlásit, že jsem
se ještě nic z té úředničiny nenaučil
a rok je pryč! Bilancování naší celoroční
činnosti vynechám, seznam prováděných
stavebních akcí jsem bilancoval v minulém
čísle zpravodaje.
Zmíním jenom jednu oblast činnosti
letošního roku, z které mám osobně velkou
radost. Je to přepsání všech obecních
kronik, několika školních kronik a jejich
kompletní umístění na obecních webových
stránkách. Elektronický přepis obecních
kronik, a jejich zpřístupnění v digitální
podobě na obecních webových stránkách
oceňují především ti, které historie naší
obce zajímá. A nejsou to jenom občané
Šumic. Se zadostiučiněním konstauji, že
obecní webové stránky navštěvuje hodně
šumických rodáků. A vím, že to nejsou
jenom rodáci, kteří žijí v ČR. Zkrátka
dnešní IT technologie neznají hranice
a to doslova. Pamatujeme ale i na ty,
kteří na internet nechodí a pro které jsou
elektronická media zatím nepřekonanou
bariérou. Všechny čtyři díly obecních
kronik z období 1918 až 2012 jsou ve
dvou tištěných exemplářích dostupné
i pro klasickou čtenářskou skupinu
v místní obecní knihovně.
Kroniky jsou vytištěné a svázané v klasické
kvalitní vazbě. Originály kronik jsou
už zase, dle zákona, uložené ve Státním
archívu v Uherském Hradišti.
Obecní rozpočet na rok 2016 ještě
nemáme připravený. Nemáme zatím
ani vybilancované všechny náklady
roku 2015 spojené se stavbou ŠUMICE
KANALIZACE. Nové asfaltobetonové
povrchy místních komunikací v celých
šířkách nám nikdo nedaroval jako
odškodné za strádání občanů v průběhu
stavby, jak by jsme si jistě všichni přáli.
Opravy komunikací v celých šířkách byly
provedené na objednávku Obce Šumice.

Také rozšíření místních komunikací
v ulicích NIVKY a POD MOČIDLY bylo
provedené na objednávku Obce Šumice.
V opravách místních komunikací
a chodníků budeme pokračovat i v roce
2016. Občany ulic Malá Strana a ŘADOVKY
musím informovat o následující akci
společnosti E.ON a.s. Společnost E.ON
plánuje postupně rekonstrukci distribuční
elektrické soustavy NN a VN v naší obci.
Vzdušné vedení rozvodů NN budou
postupně rušeny a budou nahrazené
zemními kabely včetně nových domovních
přípojek elektrického proudu. Přípojky
včetně napojení do hlavních domovních
pojistek budou provedeny na náklady
distributora. Prvními realizovanými úseky
v Šumicích v roce 2016 budou rozvody NN
v ulicích ŘADOVKY a MALÁ STRANA.
V prosincovém jednání obecního
zastupitelstva budou obecní zastupitelé
rozhodovat o nákupu tří nemovitostí. Jsem
si vědomý, že celková částka potřebná
pro nákup níže uvedených nemovitostí se
může jevit jako vysoká.
Já nákup nemovitostí podporuji. Budu
na jednání obecního zastupitelstva
argumentovat tím, že vlastnictví uvedených
nemovitostí vytvoří předpoklad pro rozvoj
naší obce v budoucnosti. A současná
možnost nákupu se nemusí v budoucnosti
opakovat. Myslím si, že budoucí obecní
reprezentace by nás, za nevyužití současné
možnosti, nepochválila.
Jedná se o tyto nemovitosti:
• Budova bývalé prodejny JEDNOTY č.p.
382 - cena 1 570 000 Kč
• Pozemky pod prodejnou JEDNOTY
a nádvořím OÚ - cena 895 000 Kč
• Stavba lidové architektury i s pozemky
č.p.102 - cena 730 000 Kč
Peníze na nákup má Obec Šumice
v rozpočtu alokované, schválení nákupu
bude záležet jenom na zastupitelích.
Vážení občané, přeji Vám všem nejenom
klid a pokojný konec letošního roku,
přeji Vám všem klidný a pokojný život
po celý rok 2016. Nejdůležitější je zdraví,
proto Vám všem do roku 2016 přejí pevné
zdraví. Nejenom to tělesné, ale i to duševní.
Narážím tím na vzájemnou toleranci mezi
občany, mezi sousedy a také mezi Vámi
a námi na obecním úřadě.
Josef Jančář, starosta

Slovo p. Jana Lisowského
AŤ VE VÁS PŘEBÝVÁ JEŽÍŠŮV POKOJ…
Jednou z nepodivnějších vlastností lidského organismu je způsob,
jak se snaží udržet vnitřní chemickou rovnováhu. Například
jedna porce zmrzliny nám chutná skvěle. A i druhá je celkem fajn,
ale ne už tolik, jako ta první. Možná si dokonce musíme vypít
i pohár vody a tak trochu rozředit všechno to mléko a cukr. Když
si však dáme ještě i třetí porci zmrzliny, je velmi pravděpodobné,
že nám bude zle nebo alespoň dlouho nebudeme chtít zmrzlinu
ani vidět! Proč? Protože po třech porcích zmrzliny se naruší
chemická rovnováha našeho těla. Snědli jsme příliš mnoho cukru
a naše tělo si teď žádá něco méně sladkého, možná dokonce
potřebuje něco slaného, aby opět získalo rovnováhu. Snaha
o udržení rovnováhy se projevuje v každé oblasti našeho života,
nejen v jídle. Když trávíme celý den prací v kanceláři, udělá nám
dobře lehké fyzické cvičení. Když jsme celý den pracovali venku,
budeme pravděpodobně rádi odpočívat duševně.
Když jsme plní energie, cítíme, že musíme jít a do něčeho se
pustit. Když jsme přepracovaní, cítíme potřebu dát si přestávku
a znovu nabrat energii. Ve všech uvedených případech se naše tělo
snaží udržovat rovnováhu a harmonii. Právě tak, jak vycítíme, že
naše tělo ztrácí vyváženost, můžeme poznat, kdy je náš duchovní
život narušený. Možná tehdy prožíváme více úzkostí, napětí nebo
strach či netrpělivost. Možná zapomínáme, že se hůře ovládáme
nebo že jsme podezíravější vůči druhým lidem. Možná naše touha
po věcech tohoto světa začíná být větší než touha milovat a sloužit
Božímu lidu. Společným jmenovatelem všech těchto situací
je nedostatek pokoje. Naopak, když jsme ve spojení s Ježíšem,
když se necháváme vést jeho přísliby a přikázáními, dokážeme
zachovat pokoj bez ohledu na to, čemu musíme čelit. Můžeme
dokonce procházet mimořádně těžkým obdobím, a přitom naše
spojení s Ježíšem chrání a udržuje naše srdce v tichu a pokoji. Náš
duchovní život je vyvážený a tato rovnováha platí i pro všechny
ostatní oblasti našeho života.
JSI PLNÝ NEBO PRÁZDNÝ?

tiráž

Kdy jsi naposledy naplnil nádrž svého auta? A proč? Samozřejmě
protože jsi věděl, že ti už dochází benzín a auto daleko nedojede.
A naopak, nebylo by hloupé jet na benzínku s plnou nádrží?
A právě tak se občas chováme ve vztahu s Ježíšem. Možná jdeme
někdy na mši svatou či na modlitbu bez toho, abychom si položili
otázku: „Skutečně se mi vyplatí být naplněn Boží láskou a Duchem
Svatým?“ Je mnohem lehčí uspokojit se splněním svého programu
- i když Bůh má toho pro nás připraveného mnohem víc. Ježíšovo
podobenství o farizeji a celníkovi (Lk 18, 9-14) působivě ukazuje
na rozdíl mezi těmito dvěma postoji. Dva muži se v tomto
podobenství přišli modlit do chrámu. Farizej byl nadšený sám
sebou a svými zásluhami. Celník se pokládal za hříšníka, který
potřebuje Boží milosrdenství. Ten první se zdál být spravedlivý,

zatímco ten druhý byl plný hříchu. Avšak ten, který do chrámu už
přišel naplněn sám sebou, neodnesl si z chrámu nic jiného. Celník,
který přišel prázdný, odcházel z chrámu ospravedlněný Bohem
a naplněný pokojem. Buďme i my jako ten celník. Nepřicházejme
k Ježíšovi plní své pýchy či tak zaujatí svými povinnostmi, že
nebudeme schopni připravit místo pro Pána. Naopak, přijďme
k němu prázdní s prosbou o jeho milost, odpuštění a milosrdenství.
Takový postoj - když si uvědomujeme své hříchy, obrátíme se na
Ježíše a prosíme ho za odpuštění - nám přinese smíření s Bohem.
Přinese nám pokoj a spokojenost, které zdaleka přesahují všechen
dostupný pokoj na zemi.
POKOJ VEDE K PROMĚNĚ.
Ježíš přišel proto, aby nás smířil z Bohem a abychom poznali
jeho pokoj. Ale tím vánoční blaho nekončí. Bůh nás nechtěl jen
obdarovat svým pokojem. On nás chtěl proměnit. I když pokoj od
Pána je nádherný, je nám dán k tomu, aby nás povzbudil na cestě
proměny. Když víme, že nás Ježíš smířil s Bohem, naše srdce je
naplněno láskou a vděčností, jakož i touhou více se podobat Ježíši.
Zatoužíme po tom, aby nám Duch Svatý dal více svého pokoje,
moci a milosti. Začneme toužit po skutečné rovnováze mezi svým
vztahem s Pánem a svými povinnostmi každodenního života.
Panna Maria je dokonalým příkladem člověka, který poznal
Boží pokoj a spolupracoval s Duchem Svatým v každodenním
životě. Maria ne vždy chápala, co se s ní dělo nebo co pro ni Bůh
připravil (Lk 1,29;2,19.51). Dokonce byla někdy i znepokojena.
Ale vždy poslouchala a její poslušnost jí přinášela pokoj. Protože
Maria věděla, že je bez Boha prázdná, zůstávala stále otevřená
pro Boha. Ve velkých i malých rozhodnutích dovolila Bohu, aby
řídil její život a naplňoval ji svou milostí. Proto dokázala zachovat
pokoj i při prvních Vánocích. Proto neztrácela pokoj ani tehdy,
když museli s Josefem utéci před Herodovým hněvem a ukrýt se
v Egyptě. Každý den Maria naplňovala své srdce Božími přísliby.
Důsledkem toho byl pokoj, který dokázal snášet každou zkoušku
a těžkost.
„POKOJ VÁM“
Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš zjevil svým apoštolům v horní
místnosti s pozdravem: „Pokoj Vám!“. Potom jim ukázal rány
na rukou a nohou jako důkaz, že skutečně vstal z mrtvých. Ale
nezůstal jen při tom. Hned jim vysvětlil Písmo, aby mohli postupně
přijmout nový život, který získal pro ně a pro všechny lidi. Tyto
události nám naznačují, jak nás má Ježíšův pokoj proměnit.
Ježíšova slova: „Pokoj Vám!“ nebyla jen milým gestem či přáním
nerušeného odpočinku přátelům. Ne! Ježíšova slova provázela
Boží milost a moc, které jeho pokoj skutečně vnesli do srdcí lidí.
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Když jim Ježíš ukázal své ruce a nohy, dal
jim zároveň víru v jeho vzkříšení a vítězství
nad smrtí. Když jim vysvětloval Písmo,
otevřel jim mysl pro Boží cesty a ukázal
jim, jak je Bůh věrný svým příslibům.
Všechno toto požehnání vedlo k proměně
jejich života a k naplnění Boží moci
a milosti. Ježíš to jistě chce i pro nás. Chce
se nám zjevit a dokázat nám, že zvítězil nad
hříchem a smrtí. Chce nás osvítit a otevřít
naši mysl pro svou lásku a milosrdenství.
Chce nás proměnit mocí svého vzkříšení
tak, abychom srdcem poznali jeho pokoj.
Jenže to všechno se neděje samo od sebe.
Míra našeho prožívání Božího pokoje
závisí na míře našeho smíření s Bohem.
Závisí na tom, do jaké míry dovolíme

Duchu Svatému proměnit naše myšlenky,
touhy a skutky.
PŘIJĎ A NAPLŇ NÁS.
V noc Ježíšova narození se zjevili andělé
se zpěvem“ Sláva na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem dobré vůle!“ (Lk 2,14).
Pokoj, který andělé volali, je pokojem, který
získáváme omytím hříchu a zkušeností
Boží lásky v hloubce naších srdcí. Jde
o pokoj, který přichází ze zkušenosti
působení Božího Ducha v nás, Ducha,
který nás ujišťuje o odpuštění a posiluje
pro život poslušnosti a důvěry v nebeského
Otce. Přibližujeme se k Vánocům. Mohli
bychom strávit více času uvažováním

o příběhu Ježíšova narození. Mysleme
na Ježíše - jediného Božího Syna - a jeho
touhu stát se jedním s nás, aby nás mohl
smířit s Bohem. Přinesme mu všechny
svoje hříchy a slabosti a prosme ho
o dopuštění a uzdravení. Nebojme se přijít
k Ježíšovi s prázdným srdcem a prázdnýma
rukama - s vědomím, že je rád, když nás
může naplit svými dary, pokojem, láskou,
milosrdenstvím…Každému z nás chce
Ježíš říct to, co kdysi řekl svým apoštolům:
„Pokoj Vám!“. Dovolme mu, aby tyto
Vánoce mohl tento pozdrav vyslovit
i v našich srdcích.
Požehnané Vánoce a šťastný
Nový rok přeje o. Jan

Odpadové hospodářství v obci
Už osm let Zlínský kraj organizuje klání pro obecní samosprávy
nazvané „O keramickou popelnici“. V soutěži se hodnotí
výsledky obcí ve sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
Kvůli spravedlivému hodnocení jsou obce odstupňovány podle
velikosti.
Obec Šumice se díky občanům, kteří odpad poctivě třídí a
využívají sběrných nádob pro separovaný odpad, každoročně
umisťuje na předních místech. Také letos se obec Šumice umístila
v kategorii obcí nad 500 obyvatel na druhém místě, obec byla
oceněna finanční částkou 20 000 Kč.
Obec Šumice děkuje všem obyvatelům, kteří aktivně odpad třídí a
využívají k tomu určených sběrných nádob. Obec Šumice děkuje
všem rodičům, kteří ke třídění vedou i svoje děti a tak vychovávají
novou generaci s aktivním přístupem k problematice likvidace
komunálních odpadů.
Od 1. ledna 2015 jsou obce povinny zajistit místa pro oddělené
soustřeďování složek komunálního odpadu, konkrétně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky
rozložitelných odpadů (BRKO). Povinnost obcí třídit BRKO platí
každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října, zatímco
kovy, stejně jako plasty, papír a sklo jsou obce povinny třídit
celoročně. Tolik citace ze zákona. Obec Šumice zákon předběhla,
sběr tříděného odpadu provádí již léta a proto jí právem ocenění
patří. Ocenění se uděluje za množství vytříděného odpadu.
V naší obci je možnost oddělené složky komunálního odpadu
ukládat:
a) ve sběrném dvoře (provozní doba každou středu od 14.00 do
17.00 hod. a každou sobotu od 9.00 do 12.00 hod.), kde jsou k
dispozici nádoby na:
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•

vysloužilé elektrospotřebiče – patří sem chladící
zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a
elektronické nástroje

•

přenosné baterie – patří sem baterie a akumulátory

•

osvětlovací zařízení – patří sem světelné zdroje a svítidla

•

plast - patří sem sešlápnuté PET lahve, plastové tašky,
obaly od kosmetiky, folie a další výrobky z plastu; nepatří

sem obaly znečištěné chemikáliemi a s velkým nánosem
zbytků potravin, podlahové krytiny a novodurové
trubky
•

papír - patří sem starý papír, noviny, časopisy, knihy,
papírové obaly, sešity, katalogy a krabice; nepatří sem
mokrý, mastný či jinak znečištěný papír a zbytky
potravin a chemikálií, voskovaný papír, kopírovací
papír a hygienické potřeby

•

sklo – patří sem víceméně obalové sklo jako např. láhve
od vína, alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, zavařenin apod. a tabulové sklo; nepatří sem
autoskla, zrcadla, drátoskla, porcelán a keramika.

•

železo

•

nebezpečný odpad – patří sem rozpouštědla, kyseliny,
pesticidy, barvy, motorové oleje

•

směsný a objemný domovní odpad – patří sem nábytek,
koberce, sanitární technika, chemicky ošetřené dřevo

•

stavební suť

b) do kontejnerů na vymezených stanovištích v obci (parkoviště
před hospodou, parkoviště před MOEL s.r.o., parkoviště před
MŠ, parkoviště před Jednotou, před obchodem HRUŠKA,
Dolní konec–Tomkovi, za poštou, u učitelské bytovky čp. 482,
Kůt-Krčovo, dvůr OÚ, u družstevních bytovek, Nad MlýnemKozubovi, u hřbitova, Křivé-Šrámkovi ) na:
•

plast (žlutý kontejner)

•

papír (modrý kontejner)

•

sklo (bílý a zelený kontejner)

c) do kontejnerů ve dvoře OÚ a na parkovišti za Jednotou na:
•

textil - patří sem staré obnošené oblečení a boty, nemělo
by být špinavé nebo jinak znečištěné

d) do kontejnerů na vymezených stanovištích v obci (Dolní
konec–za mostem, u Zemaspolu, u hřbitova, Nivky) na:
•

větve (hnědý kontejner) – patří sem ořezy stromů a keřů
ze zahrad

•

tráva, listí (zelený kontejner) – patří sem rostlinné
zbytky z kuchyně, tráva, listí; nepatří sem pytle a obaly,
ve kterých je bioodpad přepravován

e) do kompostérů v domácnostech na bioodpad.
Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité odpad nejen třídit, ale
třídit ho i správně.
Spalování odpadů v domácích topeništích nebo jejich
spoluspalování s klasickými palivy je naprosto nevhodné. Mimo
uvolňování velmi nebezpečných znečišťujících látek do ovzduší
s dlouhodobým vlivem na naše zdraví, dochází i k výraznému
snížení životnosti kamen, kotlů a krbů. Pálením využitelných
odpadů rozhodně neušetříme.
Od 1. ledna 2015 platí nový Plán odpadového hospodářství ČR pro
roky 2015 - 2024. Zákonem je zaveden zákaz skládkování platný

od roku 2024. Příslušný paragraf v novele zákona o odpadech
stanovuje, že na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný
komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené
právním předpisem.
Co to v praxi znamená? Znamená to, že od roku 2024 nesmíme
vozit směsný komunální odpad na skládku RUMPOLDu, ale
musíme odpad vozit do spalovny. Centrální spalovny směsného
komunálního odpadu máme v současné době v republice dvě,
jedna je v Brně. To určitě nestačí. Budování nových velkospaloven
ještě nezačalo. Určujícími parametry nových staveb spaloven bude
lokalizace spaloven, dojezdové vzdálenosti a využití odpadního
tepla. Bez využití odpadního tepla se spalovny stavět nebudou.
Jaká bude skutečnost v likvidaci směsných komunálních odpadů
po 1. lednu 2024 se dozvíte nejdříve za 10 let.
Obec Šumice

Upozornění na vznik a zánik poplatkové povinnosti u
místního poplatku ze psů
Jelikož se opět blíží výběr místních poplatků, upozorňujeme na povinnost držitele psa, vyplývající z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
o místním poplatku ze psů, na Článek č. 4, odst. 1, který zní: „Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je
povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti (pes byl utracen, pošel stářím, zahynul, změnil držitele)“. Dodržováním tohoto
ustanovení se držitel psa vyhne možnému vymáhání nedoplatků ze strany obecního úřadu.
Obec Šumice

Placení místních poplatků v roce 2016
Poplatky za odpad, kabelovou televizi a psa na rok 2016 je možné zaplatit v hotovosti v kanceláři OÚ od 1. 2. 2016. Druhou možností je
úhrada poplatků převodem na BÚ č. 4722721/0100, variabilní symbol uvádějte č.p. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2016.
Obec Šumice

Zimní údržba chodníků
Obec Šumice děkuje všem občanům, kteří se celoročně starají o chodníky před svými domy. Současně se obrací s prosbou, aby v
nadcházejících zimních měsících pomohli obci v rámci svých možností s úklidem sněhu. Z technických důvodů není totiž v silách
zaměstnanců obce uklidit chodníky v krátké době ke spokojenosti všech občanů. Děkujeme.
Obec Šumice

Hasiči
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vás jménem Sboru dobrovolných hasičů
seznámil s naší činností v uplynulém roce
2015.
Nejdříve vás chci seznámit s činností
našeho sboru v oblasti kulturních akcích,
které se pro Vás snažíme každoročně
pořádat.
V letošním roce jsme v měsíci lednu
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uspořádali tradiční hasičský ples, který
hlavně kvůli vaší podpoře a návštěvnosti
dopadl na výbornou a doufám, že i u vás
byl hodnocen dobře. Další akcí, kterou
každoročně připravujeme je Hasičský
výlet, který probíhá v areálu místních
zahrádkářů. V letošním roce jsme také
pořádali fašankový průvod obcí, kterého
se zúčastnili i spoluobčané, kteří nás
podporují a pomáhají nám se zdárným
průběhem. Za to všem upřímné dík.
K činnosti SDH patří samozřejmě také
i práce zásahové jednotky, která byla v
letošním roce opravdu v pohotovosti a
to v pěti ostrých výjezdech. Tímto bych
vás chtěl všechny požádat o obezřetné
zacházení s ohněm při topení, ale také při
pálení trávy a dalších činností. Oheň je
dobrý pomocník, ale zlý pán. Naštěstí se
všechny tyto požáry obešly bez výrazně
vysokých škod na majetku.
U příležitosti Mezinárodního dne dětí
členové zásahové jednotky připravili
námětové cvičení v Základní škole a v
Mateřské škole v Šumicích, kde jsme se
setkali s velkým nadšením a elánem od
našich nejmenších spoluobčánků.
Tímto bych chtěl navázat na činnosti
kroužku mladých hasičů, která probíhá
v průběhu celého roku. V současné době
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navštěvuje kroužek mladých hasičů
20 dětí, které jsou rozděleny do dvou
družstev. A to na starší a mladší žáky, k
těmto družstvům je potřeba připočítat i
jejich instruktory a vedoucí, takže celkový
počet je 25 členů. Určitě jste si všimli, že
každoročně pořádáme dětskou soutěž v
požárním sportu. Tato soutěž je zařazena
do Velké ceny okresu, která je složena z 11
jednotlivých soutěží. Vítězem se stává ten
tým, který získá nejvíce bodů. V okrese
Uherské Hradiště se Velké ceny zúčastňují
v kategorii starších žáků 10 družstev a v
kategorii mladších žáků 9 družstev.
V posledních letech se našim dětem
opravdu moc dařilo a to tak, že mladší žáci
skončili v letech 2012 - 2014 na prvním
místě a letos po zlatém hattricku obsadili
pátou příčku. Starší žáci měli podobné
výsledky, v roce 2012 a 2013 byly také
první, v roce 2014 na ně zbyla bramborová
medaile v podobě čtvrtého místa, ale letos
se opět vrátili na pomyslnou bednu a to na
druhé místo. Tyto úspěchy jim otevírají
postup do výběrové soutěže O Pohár
ředitele HZS Zlínského kraje, kde dosáhli
největšího úspěchu v roce 2012 a to druhým
místem u starších a třetím u mladších žáků.
Když si uvědomíte, že o úspěchu nebo
neúspěchu rozhodují setiny vteřin, tak

jsou to velmi výborné výsledky, kterých
se mladým hasičů daří dosahovat. Za to
jim patří velký obdiv a dík za příkladnou
reprezentaci našeho sboru a obce.
Toto všechno by ovšem nebylo možné
za podpory sponzorů, všech členů SDH,
rodičů, pana starosty a celého obecního
úřadu, instruktorů a hlavně samotných
dětí. Kromě Velké ceny, naši mladí hasiči
také soutěží ve hře Plamen, která vznikla
už v roce 1972, i v této soutěži dosahujeme
dobrých úspěchů, akorát se nám zatím
nepodařilo postoupit do krajských a vyšších
kol, které končí účastí až na republikovém
kole, avšak co zatím nebylo, může klidně
být. Tak sad se nám to v budoucnu někdy
podaří.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát
klidné a spokojené prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně zdraví a štěstí. V
neposlední řadě také co nejméně požárů a
podobných nepříjemných situací.
BOHU KU CTI A BLIŽNÍMU KU POMOCI

Za SDH Šumice vedoucí kroužku mladých
hasičů Zbyněk Urubčík

Vítání občánků

V roce 2015 se v naší
obci narodili:
•

Izabela Žampachová

•

Antonín Žampach

•

Valerie Ella Zubová

•

David Tykal

•

Jakub Šojdr

•

Tomáš Fízeľ

•

Lukáš Podškubka

•

Jakub Matúš

•

Michal Šojdr

V roce 2015 nás
opustili:
•

Vladislav Freml (85 let)

•

Marie Prná (89 let)

•

Milan Pipal (92 let)

•

Stanislav Josefík (79 let)

•

Ladislav Kubena (74 let)

•

Gertruda Zetková (77 let)

•

Ludmila Ulková (71 let)

•

Ludmila Hřibová (89 let)

•

Josef Synčák (84 let)

•

Oldřich Tomek (87 let)

•

Marie Kozubová (89 let)

•

Jaroslav Tlach (52 let)

•

Vlasta Mandíková (76 let)

•

Marie Bachůrková (79 let)

•

František Urbánek (81 let)

•

Marie Žampachová (91 let)

Věkové složení obyvatel:
V Šumících žije 834 žen a 863 mužů

Něco zajímavého
z evidence obyvatel

Věk

0 - 17

18 - 39 40 - 59

60 - 79

80 - 100+

Ženy

120

240

244

190

40

Muži

170

247

254

168

24

V obci Šumice je v současné době přiděleno 574 čísel popisných. Z toho je 20 domů již zbouráno, 50 domů neobydleno a 17 domů
jsou provozovny. Aktivních čísel popisných je cca 487. Podle zákona o základních registrech čísla popisná, která byla již přidělena,
nelze užívat opakovaně, tzn. že nový dům, který je postaven na místě starého, musí mít přiděleno nové číslo popisné. Proto dochází
k tomu, že číselná řada „čísel popisných“ stále narůstá.
Počet obyvatel k 30. 11. 2015 v naší obci je 1697, z toho je 36 občanů , kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na úřední adrese.
V roce 2015 se do naší obce přistěhovalo 27 občanů a odstěhovalo 20 občanů.
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Rybníkářství Jezera Šumice
První rok bývá nejtěžší, říká se. Pro nás
byl těžší ten druhý. Začalo to se demolicí
stávajících budov a úklidu okolí. Poté začala
příprava a výstavba nové hospodářské
budovy. Úkol to byl nelehký, jak časově,
tak i finančně, ale podařilo se. Tímto
chceme poděkovat všem sponzorům, kteří
se podíleli na výstavbě nové hospodářské
budovy finančně (Obec Šumice a další)
nebo přímo přiloženou rukou k dílu.
Výsledek můžete zhodnotit každý sám při
procházce touto krásnou přírodou.
Provoz nové hospodářské budovy v červnu
zahájily dětské závody. Také v měsíci říjnu
se konaly závody jak pro dospělé, tak
další závody pro děti. Pro nejúspěšnější
závodníky byly připraveny ceny, které
darovali sponzoři nebo také náš spolek.
Na závodech bylo zajištěno občerstvení
pro rybáře i pro občany, kteří rybaření
neholdují a snad byli všichni zúčastnění
spokojení. Kvůli nízkému stavu hladiny v
letních měsících jsme zrušili noční závody.
Z pohledu rybáře můžeme být spokojeni,
každý z členů si mohl posedět v klidném
a pěkném prostředí a když se zadařilo, tak
si odnesl i nějaký ten úlovek. Rádi bychom
si udrželi charakter pěkných rybníků
nejen pro nás rybáře, ale také pro ostatní
návštěvníky. Ještě jednou tedy děkujeme
všem, kteří se podíleli na zvelebení
prostředí a výstavbě hospodářské budovy.
Přejeme krásné a klidné prožití vánočních
svátků a úspěšný Nový rok 2016.
Petrův Zdar
David Čech a Jana Žampachová

Informace o činnosti MS ČČK v Šumicích
Milí spoluobčané, ve svém příspěvku Vás
chci informovat o činnosti naší MS ČČK
za uplynulé období posledních pěti měsíců.
Jako každoročně, tak i letos v měsíci říjnu
byl uskutečněn KURZ PRVNÍ POMOCI
PRO VEŘEJNOST s lektorkou ČČK
Andrejkou Ptáčkovou ze zdravotní školy v
Uherském Hradišti. Cílem této přednášky
bylo proškolení hlavně řidičů motorových
vozidel a potom všech spoluobčanů, kteří si
chtěli osvojit základy první pomoci. Témata
byla zaměřena na zlomeniny, zástavy
krvácení, resuscitaci, popáleniny, cévní
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mozkové příhody, epilepsii aj. I přestože
byla velká propagace, rádi bychom příště
uvítali všechny řidiče z naší obce, protože
řidiči mají ze zákona povinnost poskytnout
první pomoc při dopravní nehodě. A kde si
mají řidiči všechny vědomosti zopakovat,
než při takových akcích!
Koncem listopadu a to na 1. adventní neděli
jsme pozvali za spolupráce s KDU-ČSL
všechny děti do tradiční Ježíškovy vánoční
dílny do Kulturního domu v Šumicích. Pro
děti byly připraveny, v krásné předvánoční
atmosféře, dílničky, kde si mohly vyrobit

různé ozdoby na stromeček ze sena i ze
šišek, sypací obrázky, vločky, tajná přání v
lahvičce, napsat dopis Ježíškovi a nechyběl
ani stolářský ponk, kde si děti mohly
vyzkoušet práci se dřevem. Tyto akce jsou
velmi navštěvované a oblíbené nejen u
dětí, ale i u rodičů, za což vděčíme Terezce
Hovorkové, která každým rokem dárečky
obměňuje a připravuje.
Pro záchranu zdraví a života si vážíme
daru nejcennějšího a tím je dar krve. I
v naší obci máme letos mnohonásobné
bezpřízpěvkové dárce krve ,kteří jsou

zváni na slavnostní aktiv do Uh. Hradiště na předávání zlatých
medailí i zlatých křížů prof. MUDr. Jana Janského.
Je mou milou povinností i ctí touto cestou poděkovat za 10
odběrů, tj. bronzovou medaili panu Přemyslovi Podškubkovi a
panu Michalu Zajícovi. Za 20 odběrů, tj. stříbrnou medaili panu
Davidu Čechovi a Pavlu Matúšovi. Za 80 odběrů, tj. Zlatý kříž 3.
třídy panu Františku Pinďákovi. Za 160 odběrů, tj. Zlatý kříž 1.
třídy panu Stanislavu Krátkému.

svěřence poskytovat první pomoc v polních podmínkách přímo
v terénu. Této akce se zúčastnili i naši žáci z kroužku mladých
zdravotníků. Více informací Vám poskytne spolu s fotografiemi
přímo jeho iniciátorka Terezka Hovorková ve svém dalším
příspěvku a tímto svůj příspěvek zakončím.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK

Dalším projevem poděkování i malého morálního ocenění bude
předání děkovných dopisů od starosty obce a předsedkyně MS
ČČK s dárkovými poukazy. Ještě jednou upřímně děkujeme a
gratulujeme.
Začátkem prosince uspořádal obecní úřad v naší obci již tradiční
předvánoční Mikulášský jarmark, na kterém se podílela i naše
MS ČČK se svým stánkem. Byly připraveny balíčky domácích
zákusků i smažené langoše, avšak pro velký zájem zákazníků
byly velmi rychle vyprodány. Příští rok budeme pamatovat s
větší zásobou, jak domácích zákusků, tak i smažených langošů.
Kromě těchto dobrot zajišťujeme i prodej knih s vánočními
dekoracemi a korálkovými ozdobami.
V srdcích mnoha diváků je zapsán legendární seriál MASH
z prostředí mobilní vojenské nemocnice uprostřed války v
Koreji. Na motivy této televizní tvorby vybudovala skupina
členů MS ČČK spolu s naší Terezkou Hovorkovou v měsíci
srpnu táborovou základnu v Cakově u Litovle, aby naučili své

Síla médií
O síle médií polemizovat nemusím, to
je známá věc. Sám jsem ale překvapený
skutečnou praxí, jakým způsobem
redaktoři sbírají informace a jak s
informacemi pracují a nakládají. Ve filmu
Petra Zelenky „Ztraceni v Mnichově“
byla scéna, kdy redaktoři z bulváru si
vzájemně vypomáhali se ztotožněním
osob použitím speciálního vyhledávacího
programu jenom podle fotografií. Asi
se to tak i v praxi děje. Domnívám se, že
různé vyhledávací metody podle klíčových
slov používají i různá regionální média.
Jinak si neumím vysvětlit jejich rychlou
reakci na kauzu s anonymními dopisy v
Šumicích. Po uveřejnění výzvy místních
farníků na obecních webových stránkách,
v které se objevilo klíčové slovo ANONYM
reagoval do jednoho dne regionální deník
a následovaly další. Výsledkem byla
nechtěná publicita kauzy anonymních
dopisů v regionálním tisku a reportáže ve
třech celostátních televizích.
Zájem České televize o stavbu kanalizace
v Šumicích byl vyvolán také uveřejněným
článkem v týdeníku Dobrý den s kurýrem.
Jiným případem je článek o bratrech

Bachůrkových, „Plk. Svatopluk Bachůrek
a plk. Zdeněk Bachůrek, stíhači RAF,
mají rodové kořeny v Šumicích“, který
jsem uveřejnil na jaře na našich obecních
webových stránkách. Na základě článku
jsem již byl několikrát kontaktován,
naposledy organizátorkou akce pořízení
pamětní desky příslušníkům RAF,
kroměřížským rodákům. Město Kroměříž
má celkem pět svých rodáků, bývalých
příslušníků RAF, kteří sloužili za druhé
světové války v Britském královském
letectvu RAF. Organizátorce akce paní
Trávničkové jsem poskytl další údaje a
kontakty, hledala potomky plk. Zdeňka
Bachůrka, stíhače 1. britské perutě, který
válku přežil a zemřel v roce 2003 v Praze.
Svatopluk Bachůrek, stíhač 124. britské
perutě, byl sestřelený v dubnu 1942 a
zahynul ve vodách kanálu La Manche.
Také jsem dostal pozvánku Města
Kroměříže na slavnostní odhalení pamětní
desky příslušníkům RAF, kterého jsem se
9. listopadu 2015 zúčastnil a událost jsem
popsal v článku v obecních webových
stránkách.
Zmíněný první článek o bratrech
Bachůrkových si jako osobní přípravu

na reportáž o slavnostním odhalení pamětní
desky v Kroměříži vyhledal na našem
webu také redaktor ČT Josef Kvasnička.
Telefonicky mě kontaktoval a setkali jsme
se ten samý den při odhalení pamětní desky
v Kroměříži. Něco jsem panu Kvasničkovi
stačil říct a také jsem zmínil, že máme v
RAF skutečného šumického rodáka Jana
Kubáně, střelce 311. perutě. Informaci, že
by bratři Bachůrkovi vůbec kdy v Šumicích
žili, jsem mu nedal. Už proto ne, že to tak
nebylo. Reportáž ale vyzněla úplně jinak
a informace, že bratři Bachůrkovi před
válkou žili v Šumicích je v psané formě
reportáže uveřejněná na webu ČT. Psanou
verzi reportáže nazval Josef Kvasnička
„Šumičtí objevili své zapomenuté hrdiny,
bratry ve službách RAF“
V článku Josef Kvasnička píše: “Náhodný
objev dvou neznámých hrdinů oslavují v
Šumicích na Uherskobrodsku. Právě tam
totiž před 2. světovou válkou bydleli dva
bratři, kteří bojovali v řadách Britského
královského letectva. Až do letoška o jejich
osudu ve vesnici nikdo nevěděl…“
Oslavovat
samozřejmě
můžeme,
skutečnost je ale prozaičtější. Protože řada
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občanů webové stránky nečte, ocituji větší
část svého článku z listopadu 2015, který
celý příběh osvětluje:
„Pro šumickou veřejnost je zajímavá
skutečnost, že dva z kroměřížských rodáků,
příslušníků RAF, mají své rodové kořeny
po otci v naší obci, v Šumicích. Otec bratrů
Zdeňka a Svatopluka Bachůrkových,
František Bachůrek se narodil v Šumicích
14.9.1883 v č.p. 191. František Bachůrek, c.k.
šikovatel branného pěšího zeměbranného
pluku č.25 dislokovaného v Kroměříži
měl domovskou obec Šumice. Také jeho
dva synové, příslušníci už československé
prvorepublikové armády, piloti Zdenek a
Svatopluk, zdědili po otci domovskou obec
Šumice. O této, v letošním roce vypátrané
skutečnosti jsem již na jaře psal v článku
„Plk.Svatopluk BACHŮREK a plk. Zdeněk
BACHŮREK, stíhači RAF mají rodové
kořeny v ŠUMICÍCH.
Na své „vzdálené rodáky“ můžeme být
patřičně hrdí, podobně jako jsme hrdí na
svého „pravého rodáka“, Jana Kubáně,
palubního střelce u 311. bombardovací čs.
perutě RAF.
Výsledkem pátrání po osudech jednotlivých

příslušníků RAF je v daném případě zjištění,
že jejich otec pocházel ze Šumic. To ale není to
nejpodstatnější. To nejpodstatnější se událo
před 77 lety. Tehdy v letech 1938 až 1939
se tisíce mladých mužů, ale i žen rozhodlo
aktivně bojovat s nacistickým Německem,
měli odvahu opustit svou vlast a přihlásit se
v zahraničí do formující se Československé
zahraniční armády. Po pádu a obsazení
Francie se do Velké Británie přesunulo více
jak 900 československých letců.
V Britském královském letectvu (RAF)
bojovalo za 2. světové války celkem 2500
Čechů a Slováků.
Doufám, že výsledkem mého pátrání po
osudech bratrů Bachůrkových bude alespoň
oživení zájmu veřejnosti o tuto epochu naší
ne tak vzdálené historie. Historie ne tak
vzdálené, ale v minulosti bohužel neprávem
opomíjené a zamlčované.
Kde jinde máme hledat odpovědi na aktuální
mezinárodní otázky dneška, než ve své
národní minulosti a v historické zkušenosti.
Aby jsme na své otázky dostali odpověď,
musíme svou historii ale znát.

nesmíme nikdy zapomenout.“
Tolik citace z mého článku, který doufám
dostatečně objasňuje, jaký je vztah bratrů
Bachůrkových, pilotů RAF, k naší obci
Šumice. Bohužel, řada lidí věří „televizi“
úplně všechno.
Já si za své roční působnosti v úřadě
ověřuji, jak to s médii i těmi tištěnými
chodí. Redaktoři musí pracovat rychle,
a tak informace získávají všude, kde to je
možné. Že citace z jiných článků vydávají
v tištěné reportáži za moji přímou řeč v
rozhovoru, který jsem nikdy neposkytl je
ještě „dobrá varianta“. Sám se divím, co je
citované a uveřejněné jako můj autentický
výrok v článku, o kterém vůbec nevím, s
redaktorem jsem mnohdy ani nemluvil.
Tak to asi chodí. Pokud není o Šumicích
žádná publicita, řada občanů nám to vytýká.
A pokud publicita o událostech v naší obci
nějaká je, nemusí všechny informace úplně
sedět. Nic zásadního, čemu bych se musel
zpětně bránit se ale v mém prvním roce ve
vztahu k médiím nestalo.
Josef Jančář

Na osudy válečných hrdinů, kteří se o naši
mírovou současnost před 70 lety zasloužili,

Zahrádkáři

Vážení přátelé zahrádkáři, vážení občané
Šumic, chtěli bychom Vás informovat
o naší základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu. O jeho vzniku,
minulosti, současnosti i jeho dalšího
působení v naší obci.
Zahrádkářská organizace v Šumicích byla
podle matriky členů založena v roce 1971
a v začátku měla 84 členů. V průběhu
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příštích let jeho členská základna kolísala,
v roce 1985 bylo dokonce až 127 členů.
Příčinou takového zájmu o členství bylo,
že jsme provozovali pálenici, do pronájmu
jsme dostali areál po chovu norků a lišek,
byly nám pronajaty nevyužívané pozemky
od pozemkového fondu, o které nemělo
zájem JZD , Nad skalkou, Čupa. ZO tyto
pozemky rozdělila mezi své členy a počítalo

se z vybudováním zahrádkářských osad,
kde se mělo provést oplocení, vodovod a
další zázemí pro zahrádkaře. Byl zpracován
projekt , dovezena nádrž na vodu, pozemky
osázeny sloupky na oplocení, vykáceny
stromy a celý areál se pooral a zahrádkáři
měli podle projektu provést novou výsadbu
stromů a pozemky udržovat. Podařilo
se to částečně, po prvním elánu zájem o
pozemky upadal a tak když nám skončil 15ti letý nájem, tak už jsme ho neprodloužili.
Pozemky se vrátily původním majitelům.
V této úspěšné době jsme měli taky pod
patronátem pěstitelskou pálenici, ze které
v té době byl nemalý příjem do pokladny
a tak výbor mohl pořádat zájezdy, plesy,
ale když si OÚ pálenici vzal do své režie
a nám na účtu zůstalo něco peněz, co s
nimi? Bylo rozhodnuto, že se zakoupí
malotraktor a bude pomáhat obdělávat
pozemky občanům Šumic. V této době
vypukla velká zahrádkářská euforie, každý
chtěl pozemek a každý chtěl zahradničit.
V této době bylo i nejvíc členů. Začali se
pořádat posezení u burčáku, u táboráku,
vánoční koncerty, zájezdy na výstavy a do

vinných sklepů. Uskutečnily se taky výstavy
ovoce a zeleniny. Po dohodě s MNV, který
dodal stromky a keře, se osázel park a volné
prostory v obci. Za vytrhané stromy na
katastru obce taky JZD nakoupilo stromky
a naši členové je v rámci své činnosti na
určené pozemky zasázeli. Na Norkárně,
která byla po odchodu JZD zdevastována,
naši členové v rámci brigádnických hodin
(a nebylo jich málo) celý prostor vyklidili od
pozůstatku chovu norků, opravili střechu,
elektroinstalaci a vybudovali moštárnu. V
průběhu dalších let celý prostor Norkárny
(a říkejme mu podle nového „ Pod
vinohrady“), za nemalé peněžní pomoci
OÚ, sponzorů a brigádnických hodin
členů ZO, získává postupně novou tvář.
Jenom v kostce, co se zde za léta minulá
vybudovalo. Byl to přístřešek pro hudbu,
parket na tancování, nová střecha, WC,
kuchyň, moštárna a povidlárna, klubovna,
sklad dřeva, zadláždilo se okolí budovy,
opravila se fasáda, vyvrtala se nová studna.
Zakoupily se párty stany, skládací stoly a
lavice pro pohodlí návštěvníků. V dnešní
době je toto zařízení „ Pod vinohrady“
docela
úspěšně využíváno. Ale proč
toto všechno píši, naše členská základna
stárne, mladí se k nám nehrnou proto,
že zahrádkáři nemají žádné výhody, ale
takový stav není jenom u nás. Ale co proti
tomu, Republiková rada vydala prohlášení,

aby vedle propagace zahrádkaření v ZO
se tyto začali zabývat taky společenskými
aktivitami, sportovními soutěžemi a tak
přivedli mladé do základních organizací.
Tímto bychom chtěli
oslovit mladší
generaci a hlavně ty, kteří mají vztah k
přírodě a zahrádkaření . Ať se informují,
kdy je výbor ZO, mohou přijít mezi
nás, kde jim zodpovíme jejich dotazy a
připomínky. Mohou se taky přihlásit na
email zahradkari.sumice@seznam .cz.
Budeme rádi, když aktivita přijde od mládí,
my spíše narození jim předáme zkušenosti

z vedení ZO a na mládí bude záležet, jak
budeme dál pokračovat. Zatím se snažíme
vybudované udržovat.
Toto je v krátkosti vše, co se nám v letech
minulých v naší organizaci zdařilo a za
přispění nových členů se bude zahrádkaření
v naší obci dál rozvíjet. Vám všem přeji
příjemné prožití svátků vánočních a
mnoho úspěchů v Novém roce 2016.
Za výbor ZO ČZS v Šumicích
Petr Chromek, předseda

Jak jsme si užívali předvánoční čas v mateřské škole
Že jsou Vánoce za dveřmi jsme s dětmi pocítili již na svátek svatého Martina. Nejprve
jsme děti seznámili s pověstí o svatém Martinovi a jeho bílém koni – kdo to byl a jak
pomohl chudému žebrákovi. Děti si hrály na koníky, skákaly přes překážky a za odměnu

na konci týdne dostaly ,,zlaté podkovy“,
o které se měly s někým blízkým rozdělit.
Koncem listopadu začíná doba adventní,
a to je čas kdy děti i dospělí cítí kouzlo
blížících se nejkrásnějších svátků, čas
vánočních tradic, které se snažíme v naší
školce zachovat a předávat dětem. Jednou
z tradic je i návštěva Mikuláše s andělem
a čertem. Na jejich příchod se děti pečlivě
připravovaly. Snažily se naučit říkanky,
písničky a tanečky. Celý týden byl ve
znamení čertů, se vším co k nim patří – i
s čertovským dováděním a zlobením.
Další týden se z rozpustilých čertíků stali
hodní andělé. Když se pak Mikuláš se
svou družinou opravdu ve školce objevil,
mnozí v tu chvíli na všechno, co jsme se
naučili, rázem zapomněli. Jako poděkování
od Mikuláše a anděla dostaly děti balíček
dobrot a ovoce. Každý rok obdarovává děti
i Mikuláš v potravinách COOP a Hruška,
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kam posíláme velké poděkování. V tuto
adventní dobu nechceme zapomenout ani
na rodiče. Pozveme je na vánoční dílničku,
kde se alespoň na chviličku zastaví v
předvánočním shonu a se svými dětmi
si vyrobí ozdobu nebo malý dáreček pro
radost. Zdobením stromečku, zpíváním
koled, vyprávěním o Vánocích a nadílkou
nových hraček končí předvánoční čas v
naší školce. Všichni si popřejeme krásné
Vánoce a hodně štěstí v novém roce.
I Vám všem přejí děti a zaměstnanci
mateřské školy krásné a šťastné Vánoce.
Jitka Velecká

Zpráva o táboru M*A*S*H
V sprnu se na táborové základně Cakov u
Litovle uskutečnil tábor na motiv seriálu
M*A*S*H. Tento seriál je o lékařích a
zdravotnících, kteří pracují v jednokách
MASH (mobilní armádní chirurgické
nemocnice), v dobách války v Korei. Na
první pohled je to trochu smutné téma
na tábor, ale jak jistě víme, hlavní postavy
tohoto seriálu - kapitán Hawkeye Pierce, BJ
Hunnicat, Major Margaret Houlihanová,
desátník Radar, Klinger a plukovník
Sharman Potter, jsou postavy, jimž smysl
pro humor nechybí, a jelikož vedoucí
tohoto tábora k nim mají občas velmi
blízko, nesl se tábor ve veselém duchu.
Mnozí účastníci tábora totiž tento seriál
znali, a tak na táboře nechyběl ani Klinger,
který na ranní nástupy klidně chodil v

12

šatičkách, nebo Hawkeye, který nosil
nejraději župan.
Táborová základna Cakov se jevila jako
ideální volba pro vybudování tábora naší
jednotky. Je to bezpečná chatková základna
se zděnou hlavní budovou na okraji vesnice,
od níž je to pár kroků na hřiště mezi
stromy, chodníčky a kousek dál les a pole,
což bylo pro naše potřeby ideální. Ještě než
přijeli účastníci, byl vybudován hlavní stan,
ve které nechybělo promítání nejlepších
dílů seriálu, které byly předlohou i pro
naše jednotlivé dny. Během deseti dní se
z dětí stali zdravotníci s různým stupněm
vojenské hodnosti. Mezi ty, kteří dosáhli až
na nejvyšší pozice a zároveň nejzkušenější
byli i Štěpán Koníček, Kamča a Kája
Březinovy. Na tábor jeli děti s minimálními

znalostmi první pomoci, i naši zdravotníci
z kroužku mladých zdravotníků pod MS
ČČK Šumice, kteří měli tím pádem trošičku
výhodu. Na konci tábora však všechny
děti odjížděly plné nových informací a
hlavně zkušeností, protože cílem tábora
nebylo nudit děti přednáškami, ale naučit
je poskytovat první pomoc kdekoliv. A tak
pár nezbytných teoretických informací
brzy vystřídal praktický nácvik obvazování,
život zachraňujících úkonů, resuscitace,
transportních technik (i transportu
na nosítkách), jelikož všechny nabyté
dovednosti uplatňovali v modelových
situacích, kde ošetřovali reálně vypadající
poranění (na papírky s nápisem poranění
nehrajeme). Díky tématu tábora jsme
dětem mohli přiblížit velmi široké
spektrum situací, kterým museli společně
čelit. Kromě první pomoci se totiž naučili
pracovat s vysílačkou, šifrovací tabulky a
klíče, učili se orientaci v terénu, ale i střílet
na terč. Kromě první pomoci a jiných
dovedností pro přežití se děti také projely
armádními vozidly, terénní sanitkou a měli
možnost absolvovat dvě cvičení s pátracími
pejsky a psovody ve spolupráci se skupinou
Pomáháme pomáhat (místní skupina
ČČK Olomouc 9). Během několika dní
se z účastníků stali opravdu zdravotníci,
schopní si poradit v běžném životě,
ošetřit zranění a hlavně kamarádi. Tábor
se bude konat i další rok, rádi přijmeme
nové účastníky. Bližší informace je možné
získat na stránkách tábora M*A*S*H na
facebooku.

Kulturní akce
koncerty
neděle 3.1.2016 v 17:30 hodin,
kostel v Šumicích

VÁNOČNÍ KONCERT
pěvecký sbor DVOŘÁK
a COLLEGIUM CLASIK
vystoupí:
pěvecký sbor DVOŘÁK z Uherského
Brodu pod vedením dirigenta
Antonína Veselky
soubor COLLEGIUM CLASIK
(umělecká vedoucí Hana Červenková)

pátek 25.12.2015 v 16:00 hodin,
kostel v Šumicích

KONCERT: MALÁ SCHOLA

Dřinky
Na první nábor do Dřinek v říjnu 2014 přišly
4 děti a dnes jich máme 26, z toho 18 děvčat
a 8 chlapců. Krátce po znovuobnovení
souboru nás čekalo premiérové vystoupení
na Benefičním koncertě v Šumicích.
V lednu letošního roku jsme byli osloveni,
zda vystoupíme na oslavách k 70. výročí
osvobození obce. A tak vzniklo pásmo „Na
pastvě„. Dětem se moc líbí a sklízí s ním
spoustu úspěchů. O tom svědčí i účast dětí
na festivalu DFS ve Fryštáku dne 20.6.2015
právě s tímto pásmem.
Během letních prázdnin probíhal nácvik
vystoupení na šumické hody. Pro tuto
příležitost sestavila Hanka Pančochová
pásmo s názvem „Čí sú hody“. Jako vedoucí
jsme u tohoto vystoupení nemohli být,
jelikož nás vázali povinnosti se souborem
Světlovan na Mezinárodním festivalu v
Karlových Varech. Naše velké poděkování
patří paní učitelce Jitce Velecké a Romaně
Juřeníkové, které velice ochotně a s grácií
předvedli s dětmi toto pásmo na usedlosti
u Trchalíků. Poděkování patří samozřejmě
i rodičům, kteří byli paním učitelkám, jak
se říká, k ruce.
Ihned vzápětí v sobotu 19.9.2015
následovalo vystoupení v Bojkovicích
na „Setkání pod Světlovem“. Zde jsme

zatančili stejné pásmo jako na hodech. Byl
to 2.ročník a osvěžili jsme ho dětskými
souborky. Kromě Dřinek se zde ukázal
DFS Pitíňánek a DFS Fryštáček.
V měsíci říjnu byla taktéž dvě krásná
vystoupení jako v září. První se uskutečnilo
v sobotu 17.10.2015 v malebné vesničce
Vlachova Lhota. Byla tam velmi příjemná
a přátelská atmosféra. Konalo se tam
mezinárodní setkání obcí pod záštitou EU.
Všichni, děti i rodiče, odjížděli spokojeni.
Hned další sobotu 24.10.2015 udělaly děti
radost našim spoluobčanům. Zatančily jim
na Besedě s důchodci.
V současné chvíli nacvičujeme společné
vánoční pásmo dětí ze Dřinek a dospělých
souboru Světlovan, taktéž v choreografii
Hanky Pančochové. Tímto vystoupením
Vás potěšíme na letošním Benefičním
koncertě v sobotu 19.12.2015.
... a tak jsme tančili od Vánoc do Vánoc.
Všem moc děkujeme za podporu, pomoc
a našim Dřinkáčkům a jejich rodičům i
Vám všem přejeme příjemné prožití svátků
vánočních a v novém roce hodně zdraví,
štěstí, lásky, pohody a úspěchů.
Laďka Jandlová

Dělo se v zimě mezi světovými válkami…
/výtah ze zápisů Pamětní knihy obce Šumic/ Zapsal v roce 1945 Cyril Šojdr, obecní kronikář.
Draní peří a zabijačky 1924
„V měsíci prosinci před vanoci přišly mrazy,
zem zamrzla napadlo sněhu a nastaly doby
draní peří a zabijaček, které v posleních
letech se velmi mnoho znásobnili. Zabijačky
touto doby jsou velkou rodinou slavnosti.
Sejdou se zbižší přízne mužstí jest přivanen

hlt toho čistého slovackoh moku říka se tomu
slivovice a po parkrate zavdaní jest nešťasten
bravek. Již končim tento rok a odcházím
na silvestrovský večírek který jest pořadan
v hostinci u Tlachu sdruženým kroužkem
řemeslniku.“

Požár mlýna na Silvestra 1924/25
„V hostinci u Tlachu mistnost naplněna
silvestrovského večera, kolem pul dvanacté
hodiny ochotnici pravě předvadeji nějaky
kúplet ve kterem byla také zasvěcená živa
koza. V tom okamžiku přišla rozumna
po tichu zprava lidi „hoří Kohutkuv
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mlyn.“ Obecenstvo opouštelo svoje místa
a vychazelo ven přesto že na jevišti žadný
nevěděl co to znamená. Velitel místního
sboru dobrovol. hasičů Lorenc Ludvík kovař
č 37. take jako učinkujici, snad vyrozuměl
tomu otevřel okno a výskočil na ulici. Což
ho nasledovali i jini. Tak během malo minut
hostinec zustal prazdny a všichni spěchali k
místu požaru
V těchto okamžicích zazněl hlas hasičské
trubky, který budil z nočního spanku ku
pomoci. Požar byl velky. Na pomoc přijely
sousední hašicské sbory, z Banova z Rudic,
a Zahorovic. Usili těchto obrancu zdolalo ten
zhoubný život, který se více nerozšiřil. Škoda
byla velká. Vznik požaru vyšetřen kratkým
spojením elektrickeho vedení. Rano 1 ledna
1925 po pyšnem mlyně zustaly jenom
začazeny zdi a kominy čnějici k obloze.“

Dříví ve veřejné dražbě 1926
„Zima do vanoc byla přechodna se slabšimy
mrazy. Zima v měsici lednu byla celkově
uspokojiva, pole zamrzla byla pod sněhem
Občané pracovali, jako každeho roku v
těchto měsících, na sekaní a svažení dříví,
které bylo odkoupeno s panských lesu

zvanych „Goliašky a rajsiska jakož i cízích
od Zahorovjanu, s panství Luhačovského
a Bojkovskeho. Dříví toto se prodavalo na
místě samem na vyměřené dílky, 20x20
m ve veřejné dražbě za nejvišší podaní.
Při těchto prodejich dochazelo k ruzným
nepřijemnostem neboť kdo chtěl koupit,
musel přihazovat 1K. až 5 až 10 ano i 50K.
Tak nehleděl soused na souseda nebo kmotr
na kmotra.“

normální ze slabším zamrznutím a z menší
vrstvou sněhu, tak že naši hostinští nemohli
si ani zasobu ledu přichystat pro letní
dobu do svých tomu určených ledoven. V
minulých i těchto letech při každem hostinci
nebo po našém hospodě měl hospodský
zřízenou zvláštní místnost ukládání ledu pro
letní období na chlazení piva masa a .p .“

Rubání a vození ledu do ledoven
1931

„Za vetších zim a dobrých silných mrazu,
kdy na řece olšavě byli tedy namrzlé 30 až
60 cm v síle hospodský Tlach, také Synčák
našli si místa na „vypustě a podrajsku“,
v dolním konci „zaráčková“, průhledný a
čistý led. Najali si každý asi 6 chlapú kteří
vyzbrojení potřebnymi pantoky a háky
rubálí a vytahoválí velké kusy ledu na
hromady. Když bylo potřebné množství ledu
již přichystáno, odváželi led do ledoven, kde
se rozbíjeli na drobnejší kousky a zalevál
se čistou vodou, při tomto zpracovaní led s
mišený vodou zamrzl v jeden celek, dokuť
trvalo ještě mrazivé počasí ledovna zustála
otevřená jakmile přišlo menší oteplení,
ihned se lednovna ubezpečila, co nejlepe
proti vníkaní tepleho vzduchu dovnitř. Tím
zasoba ledu byla uchováná až do měsice
srpna a později.“

„Zima v měsíci lednu take v únoru, byla

Zpracovala Stanislava Hasoňová

Krutá zima 1929
„Začatkém ledna napadly velké spousty
sněhu a v druhe polovině ledna přichod
mimořadně kruté zimy, o
které naši
nejstarší občané mluví že není pamětníka.
Nejstudenejší únor v posledních 150 letech
obrovské spousty sněhu, přerusení železniční
dopravy, vymrznutí řeky až po samé dno.
Ledy na naší řece olšavě silné 80 az 120cm
a vymrznutí ovocneho stromoví, které se
objevilo až během leta.“

Fotbalová naděje Šumic
Naši nejmenší fotbalisté v přípravce pod vedením trenéra Pavla Helbicha a vedoucím mužstva Martina Šidla mají za sebou méně úspěšný
podzim.
Sestava přípravky se skládá z fotbalistů ročníku narození 2005 – 2009:
Balák Kamil, Bemer Matěj, Červeňáková Sofie, Koktavý Ondřej, Košiba Kryštof, Kusák Martin, Prachař Filip, Pummer David, Synčák
Lukáš, Synčák Šimon, Ševčík Ondřej, Šidlo Jonáš, Tlach Tadeáš, Urbánek Ondřej, Zahálka Jan, Zuborňák Alex.
Ve skupině OS přípravka B jsme na 9. místě se 3 body a skóre 13:46.
Hráči bojovali, co jim síly stačily, ale pouze jednou okusili chuť vítězství. Připomínám, že v prvních fotbalových krůčcích nám nejde o
výsledek zápasu, ale o radost a prožitek ze hry. Chceme ukázat, co jsme se na tréninku naučili.
Děkujeme všem rodičům dětí, ale i fanouškům, kteří nás celý podzim podporovali.
Pavel Helbich - trenér

Hodnocení podzimní části 2015/16
Začátek podzimní části sezóny se nám
nepovedl. Už v prvním ostrém pohárovém
zápase jsme vypadli na penalty v Uherském
Ostrohu. I první kola byla rozpačitá. Po
příchodu nového trenéra nám chvilku
trvalo, než jsme si na sebe zvykli. Jak kola
ubíhala, tak se náš, jak tabulkový, tak i
herní projev zlepšoval. Po podzimní části
jsme nakonec skončili na 2. místě s 25
body, při aktivním skóre 38:20 a našim
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nejlepším střelcem se stal Jan Žampach s
12 góly. Chci zejména pochválit dobrou
výchovu mládeže v Šumicích, díky níž
se nám povedlo velkou část dorostenců
zabudovat do A mužstva a tím pádem i
hodně tým omladili. I proto se nám některé
zápasy nepovedly. Je to daň, kterou musíme
zaplatit za naši nezkušenost. Ale já věřím,
že s přibývající herní praxí, sehraností a
pochopitelně tréninkovou docházkou se

nám všechno vrátí. Našim cílem, pro jarní
část, je zkusit udržet druhé místo a pokusit
se snížit bodový odstup, který ztrácíme na
první Drslavice.
Chci poděkovat všem funkcionářům
a hráčům za perfektní přístup. A taky
samozřejmě divákům, kteří chodí v tak
hojném počtu.
Martin Zicha
Trenér 1. mužstva

Dorost
Obhajobu vítězství v okresním přeboru
v soutěžním ročníku 2014-2015 zahájili
naši dorostenci bez pěti hráčů, kteří odešli
do mužstva mužů. Dalším výrazným
oslabením bylo zranění nejlepšího střelce
loňské sezony Václava Ondřeje ještě před
zahájením dorostenecké soutěže. Jen velmi
složitě se dařilo sestavit dostatečný počet
hráčů a odehrát všechny soutěžní utkání.
Zvláště, když někteří dorostenci museli
souběžně plnit své povinnosti i v mužstvu
mužů. Po odehrané podzimní části
soutěžního ročníku 2015-2016 však patří
našim dorostencům průběžná 2. příčka
okresního přeboru, jen o skóre za vedoucím
mužstvem Újezdce u Luhačovic. Výhodou
pro odvetnou jarní část soutěže však je,
že vzájemný zápas jsme na hřišti soupeře
na podzim vyhráli. Jedinou prohru, a to
ještě velmi smolnou jsme utrpěli na hřišti

v Prakšicích. Po 7 odehraných kolech je
bilance našich dorostenců velmi solidní
(18b. 6-0-1 při skóre 24 : 9) a udrží-li se tato
parta i nadále v pohodě, bude i v jarní části
úspěšně reprezentovat naši obec a zabojuje

při obhajobě loňského titulu okresního
přeborníka. Tak zachováme i příznivý
výhled na budoucnost „A“ mužstva a tím i
fotbalu v Šumicích.

OP dorost – průběžná tabulka po 7.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Újezdec
Šumice
Prakšice
Nivnice
Hradčovice
Vlčnov
Bánov
Havřice

Z
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
6
5
4
3
2
0
0

R
0
0
1
1
0
0
1
1

P
1
1
1
2
4
5
6
6

Skore
36:14
24:9
24:18
26:20
22:23
31:26
6:24
6:41

Body
18
18
16
13
9
6
1
1

Turnaj tenisové přípravky
Hrálo se za větrného počasí, ale ani to neubralo nic na pěkných výkonech našich mladých hráčů. Vše řídili jejich trenéři z přípravky,
pánové Běťák a Kalous. Rodiče asistovali a povzbuzovali. V závěru turnaje se vyhodnotily výsledky a děti dostaly za odměnu malou
svačinu, balíček se sladkostmi a diplom dle konečného umístění.
V nejmladší kategorii se umístila na 1. místě Kristýnka Dudová. V mladších hráčích zvítězila Šárka Slačálková. V kategorii starších dívek
zvítězila Beáta Suchomelová. V kategorii starších chlapců zvítězil Šimon Bartoš.
Ondřej Kalous

Turnaj o pohár starosty
O posledním srpnovém víkendu pořádal
tenisový oddíl již desátý ročník turnaje o
pohár starosty Šumic. V parném počasí
byly zápasy velmi vysilující.

Ceny vítězům předal sám starosta Josef Jančář jakožto zástupce obecního úřadu, který
turnaj sponzoroval. Za to velmi děkujeme a příští rok se těšíme na shledanou.
Ondřej Kalous

V sobotu se hrály dvouhry, kterých se
zúčastnilo celkem 12 hráčů. Kategorii do
40 let ovládl bez jediné prohry Petr Pöschl,
druhý byl Pavel Bosák a třetí Ondřej
Kalous.
V kategorii nad 40 let zvítězil František
Bosák, druhý byl Josef Kudela a třetí
Vladimír Kalous.
Nedělní dopoledne patřilo tradičně
čtyřhrám. Šest dvojic hrálo systémem
každý s každým. Součet bodů určil pořadí.
Bez ztráty bodu zvítězili Pavel Bosák s
Ondřejem Kalousem, druzí byli František
Bosák s Petrem Kandrnálem a třetí
místo vybojovali Petr Pöschl s Liborem
Zálešákem.
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