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ÚVODNÍK, Advent a Vánoce roku 2018
Vážení spoluobčané, zase zde máme konec
roku a začátek nového. Republika má sto let
a naše obec určitě kolem 700 let existence
(první písemná zmínka je z roku 1380).
Za celou existenci naší obce se některé
události, zejména ty, které jsou vázány
na křesťanský kalendář, nemění. Myslím
například Advent, Vánoce, Masopust,
Velikonoce a Šumické hody. Období a svátky
se nemění, jejich obsah a forma určitě ano.
Celý svět je v pohybu a jedna změna střídá
druhou. Původní obsah křesťanských svátků,
které všichni rádi slavíme, ale překrývají
další třpytivé a nablýskané vrstvy. To je ta
komerce, nadměrná spotřeba, obchod a
všechna reklama s tím spojená. Nový obsah
různých svátků už za nás tvoří obchodníci s
jediným cílem, který všichni známe. Zvýšení
tržeb!
Celý Advent je zaplaven nekonečným
množstvím vánočních trhů a obchodních
akcí. Města i obce se rozsvěcují neuvěřitelným
množstvím LED žárovek, řetězů, kabelů,
krápníků a jiného svítícího zboží. Ne všichni
máme na výše popsaný komerční vývoj a
nános stejný názor. Jedna část společnosti
takový trend miluje a těší se na celý ten
předvánoční humbuk a neumí si Vánoce
bez množství světel představit. Druhou část
populace nechávají nasvícené obchodní ulice,
náměstí, obchodní domy a předvánoční
šílenství v klidu. Tato část se řídí příslovím, že
všeho moc škodí. Každý se zařídí podle svého
vkusu svobodně.
Tradiční vánoční jarmark v Šumicích
pořádaný obecním úřadem z kraje prosince

je podařená akce. Na jarmarku se schází
převážně místní občané a jejich známí z okolí.
Také cizích trhovců je menšina. Výsledkem je
příjemná atmosféra, kde se lidi rádi setkávají
a kde nákupy zboží nejsou hlavním důvodem
návštěvy jarmarku.
Podobných akcí, které doprovází adventní
období a pořádají je naše spolky, je víc. Patří
sem i Mikulášská prodejna našich včelařů,
nevadí, že bývá na konci listopadu. Ženský
pěvecký sbor každý rok napeče cukroví a
zazpívá koledy důchodcům v Domově v
Nezdenicích. Letos si pozval na výpomoc náš
mužský sbor.
Do adventní atmosféry také pěkně zapadá
tradiční vánoční benefiční koncert. Letos
se koná v sobotu 22. prosince ve stejném
formátu jako vloni. Vystupující děti a DFS
Dřinky nám zajistí naplnění sálu KD, soubory
dospělých zase posunou úroveň koncertu
vysoko nad běžnou úroveň školní besídky.
Letos jako hosté vystoupí komorní smyčcový
soubor Collegium Classic a chlapecký sbor FS
Olšava s pásmem pastýřských her.
Změnou letošní benefice je jiná forma
podpory klientů Domova zdravotně
postižených z Uherského Brodu. Klienti,
kteří do Šumic léta zajížděli a vystupovali,
se díky programu DZP osamostatnili, bydlí
v chráněném bydlení v Uherském Brodě
pod dozorem pracovníků DZP a na nácvik
svého tradičního vystoupení už „nemají čas“.
Obec Šumice jim přispěje na vybavení jejich
nových domácností věcným darem.

rozdělen mezi nadační fondy podporující
dětské onkologické pacienty nemocnic v
Brně, Olomouci a Český registr dárců kostní
dřeně. Část výnosu bude věnována dětem ze
Šumic.
Do výčtu kulturních vánočních akcí v
Šumicích z „vlastních zdrojů“ patří také
akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, která se
každoročně koná navečer před kostelem,
další akcí je půlnoční zpívaná vánoční mše
od Františka Kolaříka v provedení smíšeného
kostelního sboru a vánoční koncert Scholy
a pěveckého sboru Flekaři 25. prosince v
kostele Narození Panny Marie. Na Štěpána
odpoledne můžete navštívit v usedlosti u
Trchalíků tradiční koledování. Vánoce 2018
v kultuře uzavře 6. ledna 2019 v kostele v
Šumicích vánoční koncert Pěveckého sboru
DVOŘÁK z Uherského Brodu spolu s
komorním souborem Collegium Classic.
Výčet adventních a vánočních kulturních
akcí svědčí o velké a neutuchající aktivitě
občanů a spolků, kteří věnují svůj čas nácviku
vystoupení k potěšení ostatních spoluobčanů.
Od těch „ostatních“ se vyžaduje pouze to, aby
připravená vystoupení hojně navštívili, dobře
se bavili a také přispěli na dobrou věc.
Vážení spoluobčané, také letos Vám přeji to,
co vloni. Přeji Vám všem pokojné a klidné
prožití vánočních svátků a pevné zdraví v
novém roce 2019.
Josef Jančář, starosta

Výnos sbírky pořádané při benefičním
koncertu (vloni to bylo 92 000 Kč) bude

Napsal místostarosta
Letošní teplé jaro a potom suché a horké léto měly za následek velké úrody všeho ovoce na našich zahradách. Od srpna do pozdního podzimu
jsme zápasili s nadúrodou a tak jsme se plahočili pod stromama a sbírali a sbírali. Na kolenách byla skoro celá dědina, aj takové osoby, co nebyly
v životě v kostele. U Trojana v Brodě stály fronty na bečky, potom později zase na demižony. Stromy tuto zátěž většinou neunesly a tak se jich
hromada polámala. Vyváželi jsme kontejnery jako větví, tak zbytků jablek, hrušek a dokonca aj trnek. Bývalo to aj třicet kontejnerů za týden.
Při menší úrodě by hodně těchto zbytků bylo zužitkováno, ale nebylo to kam dávat a tak sa trnky aj rozdávaly a nebo ostaly na stromoch a nebo
pod něma. O jablkách ani nemluvě. Pálenica jede na plné obrátky už od konca října a slivovica většinů ve výborné kvalitě. Už dopředu lituju
porotce na koštu, bude to těžké!!!
Všem přeju, ať si svoje zaslůžené výrobky užívajů a ať sa vám z toho nezatočí hlava. Možete k tomu přidat aj nejaků zabíjačku nebo něco
uzeného a v pohodě tak dokráčat do konca Adventu, prožit si krásné spokojené vánoční svátky a do roku 2019 hodně zdraví, lásky a pohody.
Buďme k sobě ohleduplní a pokud možno přátelští, život je krásný a tak si toho važme.
A pozdravem Václav Marek

tiráž

PS. A třiďte odpady!!! Děkujeme, třeba zase vyhrajeme.
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Hasiči informují
Vážení a milí spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás informoval o naší činnosti, kde se zmíním o
částečné náplni našeho sdružení.
Ve druhé půlce prázdnin jsme pro Vás uspořádali tradiční srpnovou
noc. Přestože v nedalekých Záhorovicích byly pivní slavnosti a
srpnová noc byla až koncem prázdnin, kdy mnoho z Vás bylo ještě
na dovolených, účast byla dobrá a věřím, že jste se všichni bavili a byli
s programem spokojeni. K tanci a poslechu hrála country skupina Je
nás moc ze Starého města.
Velmi důležitým úkolem, který jsme si na začátku roku stanovili,
bylo zastřešení sociálního kontejneru na hasičském hřišti, kde
byla provedena vodovodní přípojka a napojení na kanalizaci a tím
bylo plnohodnotně zprovozněno sociální zařízení. Vše se stihlo do
předhodové zábavy, kterou již druhým rokem pořádali na našem
hřišti fotbalisté. V následujících měsících jsme provedli rozšíření
stávajících prostor a venkovní opláštění palubkami. V první polovině
roku 2019, po dodání oken a dveří, máme v plánu dokončit vnitřní
práce tak, aby se zlepšil komfort nejenom nás jako provozovatelů,
ale hlavně Vás jako návštěvníků. Rád bych poděkoval všem, kteří

věnovali svůj čas a um tak, abychom mohli dokončit všechny práce
kvalitně a včas.
Jak jistě víte, na podzim proběhly komunální volby. Velmi si vážíme
Vaší přízně, podpory a každého odevzdaného hlasu pro naše
kandidáty. Díky Vám se nám podařilo ve velké konkurenci obhájit
dvě místa v zastupitelstvu naší obce, za což Vám děkujeme. Slibujeme,
že budeme dělat maximum, tak jako doposud, pro rozvoj naší krásné
obce, abychom nezklamali Vaši důvěru.
V předvánočním čase jsme byli spolupořadateli, troufám si říci, již
tradičního jarmarku, kde jsme nabízeli naše zabijačkové výrobky jako
např. teplou polévku, omáčky, pečené kroupy, prejt a mnoho dalšího.
Na závěr Vám všem přeji, za sebe a náš hasičský sbor, příjemné
prožití svátku vánočních, bohatého Ježíska, hodně zdraví, štěstí a
spokojenost jak v osobním, tak pracovním životě po celý příští rok
2019.
Za SDH Šumice
starosta Pavel Hřib

Klub seniorů připravuje
Klub seniorů připravuje na rok 2019 různá setkání, vycházky, zájezdy
a to nejen pro seniory. Uvítáme vaše návrhy, nápady, co by vás
zajímalo a chtěli byste uskutečnit v příštím roce.
Začínáme 8. ledna a 5. února 2019 kurzem „Trénink paměti “s paní
Bílkovou z Polešovic. Začátek je v 16,00 hod. v kavárně KD.
Na únor připravujeme přátelské posezení s ochutnávkou vína
z rodinného vinařství Janásových z Blatničky. Přijďte posedět a
ochutnat kvalitní vína do kavárny KD. Přihlášky jsou závazné – v
ceně 200 Kč na osobu je i malé občerstvení (přesný termín bude
oznámen místním rozhlasem). Přihlásit se můžete do konce ledna u
paní Ludmily Synčákové, nebo na tel. 608 418 553. Těšíme se na vaši
účast.
Na březen jsme naplánovali „ Čaj o čtvrté“ a výšlap na Světlov do
Bojkovic.
V dubnu, přesněji 13. dubna 2019, přijal pozvání ochotnický
divadelní spolek Josefa Kajetána Tyla z Buchlovic a předvedou nám
příběh „Slovácko sa sůdí, aneb Fašank z věcí ludských„. 24. dubna
2019 pojedeme do termálů ve Velkém Mederu s odjezdem v 6,15 hod.
od KD.
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Na květen plánujeme výšlap do Rudic a na zpáteční cestě opékání u
rybníků. 21. Května 2019 uskutečníme zájezd na vodní dílo Gabčíkovo
nagymaros s prohlídkou a potom strávíme den v termálním koupališti
Dunajská Streda.
V červnu budeme pokračovat v návštěvě termálů Podhájská a
to 4.června 2019 a 25. června 2019 s odjezdem v 6,15 hod. od KD.
Zájemci, můžete se hlásit průběžně u paní Synčákové.
Z dalších akcí, které plánujeme, je návštěva Skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm, druhou sobotu v říjnu výšlap „ Slováckými vinohrady“
– pojede se vlakem. 19. října 2019 můžete navštívit představení
ochotnického divadelního souboru v KD Šumice a bude to veselohra
Kubo. V prosinci zájezd do předvánočního Krakowa. Všechny akce
budou vždy upřesněny místním rozhlasem.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát pokojné prožití svátků
vánočních a jen to nejlepší v novém roce – pevné zdraví, rodinnou
pohodu a vzájemnou toleranci.
Ludmila Synčáková, předsedkyně spolku

Suchý rok 2018
Nejsušším místem v ČR je dlouhodobě obec Libědice v okrese Chomutov. Průměrně zde ročně spadne pouze 410 mm srážek, přičemž průměrný
roční úhrn srážek v celé republice je zrhuba 600 - 800 mm. Oblast leží ve srážkovém stínu Krušných hor.
Jak si letos se srážkami stojí naše obec, je zřejmé z měsíčních úhrnů srážek, které pečlivě sleduje a zaznamenává pan Milan Tlach.

2017

2018

Leden

10

9.1. nejnižší teplota – 20 C

32

26.1. nejnižší teplota – 13,4 C

Únor

77

3.3. přiletěli špačci a skřivani
27.3. přiletěli čápi

15

11.3. přiletěli špačci a skřivani
21.3. přiletěli čápi

Březen

29

16

Duben

102

15

Květen

64

111

Červen

35

89

Červenec

100

30

Srpen

92

Září

157

122

Ríjen

76

32

Listopad

48

4

Prosinec

72

27

Celkem

862 mm

540 mm

3.8. nejvyšší teplota + 36,6 C

47

20.8. nejvyšší teplota 34,5 C

Společenská kronika
1.1.2018 - 31.11.2018
Narodili se:
•

Marie Jančová

•

Adriana Žampachová

•

Adam Tlach

•

Karin Jaša

•

Nikol Šidlová

•

Matouš Capek

•

Maxmilián Jandouš

•

Martin Zajíc

•

Nikola Řezníčková

•

Václav Valášek

•

Stella Machalová

•

Ondřej Fojtík

•

Ondřej Novák

•

Jakub Horalík

•

Michal Plášek

•

Eliška Marková

•

Stella Dokoupilová

•

František Synčák

•

Stella Kereková

•

Marie Gabryšová

•

Adam Dvořáček

•

Kateřina Vrbová

•

Jana Hasoňová

•

František Juřeník

•

Olga Pavlíčková

•

Josef Mana

•

Anna Jiříková

•

Jiří Bartoš

•

Jarmila Dvořáčková

Opustili nás:
•

Miloslav Pummer

•

Jarmila Šmídová

•

Vladislav Vaculín

•

Miroslav Dvořáček

•

Božena Jančaříková

•

Josef Šmíd

•

Ladislav Šidlo

•

Marie Jančářová

•

Milada Ondřejová

•

Václav Zeťka

•

Stanislav Hřib

•

Vladimír Janků

V roce 2018 se do naší obce přistěhovalo
31 občanů, odhlásilo se z trvalé pobytu 26
občanů.
Počet obyvatel v naší obci k 31.11.2018 je
1655.
oú

Schola farnosti a pěvecký sbor FLEKAŘI Vás srdečně zvou na vánoční koncert, který se uskuteční
v úterý 25.12.2018 v 16:00 hodin v kostele Narozením Panny Marie v Šumicích.
Vstupné dobrovolné.
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Z obecní kroniky roku 1966
O skutečnosti, že všechny obecní, školní, farní a také některé spolkové
kroniky jsou naší veřejnosti dostupné na obecních webových
stránkách, většina veřejnosti ví. Stále se přesvědčuji, že to ale nevědí
všichni občané. Pro ty, kteří tuto skutečnost doposud nezaznamenali,
opakovaně sděluji, že celkem 26 strojových opisů různých kronik
najdete na obecních webových stránkách www.sumice.cz. Čtyři
svazky tištěných obecních kronik jsou ve vazbě k dispozici v místní
obecní knihovně.
Vybral jsem pro vás několik ukázek zápisů obecní kroniky z období
konce 60. let, kdy byla kronikářkou paní Božena Kudelová-Zetková.
Její zápisy jsou čtivé a jsou zdrojem informací o událostech a životě v
naší obci na konci 60. let.
V souvislosti s letošní rekordní úrodou trnek je jistě zajímavý zápis z
obecní kroniky z roku 1966:
„Pálenice.
V Šumické pálenici činila tržba za sezónu 1966 – 67 celkem 1,062.278,60
Kčs, to znamená že při ceně 70,40 Kčs za 1 litr absolutního alkoholu
se napálilo cca 15.089 lt čistého 100% alkoholu. S pálením se začalo
14. listopadu 1966. Pálenici obsluhovali Juřeník Josef č. 252 se synem
Rostislavem a důchodce Tlach František číslo 168.“
K výše uvedenému zápisu přidávám několik čísel z letošní pěstitelské
sezony: předpokládáme, že můžeme v letošní sezóně z úrody roku
2018 vypálit v obecní pálenici až 6500 l 100% alkoholu. To představuje
1 755 000,- Kč tržeb. Ve srovnání s množstvím vypáleného alkoholu
v roce 1966 (15 089 l !!!) se to zdá málo. Pokud ale bereme v úvahu
odhad, že minimálně jednou tolik kvasu z šumické úrody se nevypálí
v šumické obecní pálenici, mohla by být letošní rekordní úroda s
rokem 1966 srovnatelná.
K dalšímu zápisu z obecní kroniky roku 1966 přidám nejdříve
komentář. Zejména mladé, ale také střední generaci by níže uvedený
zápis z kroniky z roku 1966 připadal nesrozumitelný. Legendární
šedesátá léta a nástup big-beatových skupin a elektrických kytar
zanechal svou stopu také v Šumicích v podobě bigbítové hudební
skupiny THE SIMPLETONS. Čtyřčlenná skupina nacvičovala v
místní škole a šumická mládež se těšila na veřejné první vystoupení.
Příležitostí bylo vystoupení v programu mysliveckého plesu. Přítomná
mládež se ale vystoupení THE SIMPLETONS nedočkala. Důvodem
zákazu vystoupení byly dlouhé vlasy basového kytaristy Milana
Janči (*1947), který v současnosti žije v Mnichově. Protesty a hlasité
skandování mladých chlapců na balkoně KD se stalo předehrou
hromadné generační pranice. Dle vyprávění přímých účastníků se
prali téměř všichni přítomní muži, rozlišovacím znamením byl věk.
Ples musel být přerušený.
Kronikářka paní Zetková dozvuky této události zapsala do obecní
kroniky:
„ Big – beat.
Po tomto programu rozvinula se velmi živá debata na účet našich
mladých. Je to malá skupina chlapců, kteří se věnují big-beatové hudbě.
První vystoupil Jančář Ludvík č. 148. Kdybych byl věděl, že v kult.
domě budou hrát bigbíťáci, tak bych na to nedal nic. Myslete si o mně
co chcete.
Kokoš 200 – 62 let – Je to moderní hudba – mládež ať se vydovádí,
mládež to potřebuje.
Juřeník Stanislav – kapelník dechovky. Pěkně hrají, jenom je ostříhat.
Synčák – předseda NV. Janča č 153 a Juřeník přišli na NV s tím, že
když nám povolíte zkoušky, my budeme na Milana Janču působit, a on
se ostříhá. Ale už je to 3 týdny a Milan chodí pořád s dlouhými vlasy.
Juřeník byl ostříhaný a už mu dlouhé vlasy rostou zase. Milan Janča je

6

velmi aktivní pro tuto hudbu, je to lepší než sedět v hospodě, ale působit
se na něho musí, aby si dal hlavu do pořádku. Mládež to začíná po něm
kopírovat.
Juřeník č. 30 – Myslím, že když budou mít holiče v kult. domě, mají to
vedle sálu, tak že se dají ostříhat.
Staňa Ondřej – V televizi by neměli vlasáče ukazovat.
Plhoň – ředitel školy – Ono to není tak jednoduché tak přísně soudit naši
mládež. Je řada starších, kteří si rádi poslechnou různou hudbu. Já jsem
měl s nimi co do činění. Tito kluci mají o hudbu opravdový zájem, když
cvičili na Silvestra, tak trénovali 4 hodiny denně. Já jsem je nechal cvičit
ve škole, abych je měl pod kontrolou. Měli bychom je více podchytit,
aby jich tam bylo ne 4 ale 10. Sami muzikanti na hudebním večeru
říkali, že tam bigbeat chybí. Když se budou slušně chovat, tak ať hrají
a nacvičují i ve škole, ale vadí mně to, že nejsou nikde organizovaní a
o tom oni nechtějí ani slyšet. Čím my dospělí jim dáváme vzor. Jedině,
že s nimi popíjíme. Proto je mládež špatná, že dospělí jsou špatní.
Vraťme se zpátky, když my jsme byli mladí. Dnes mládež nemá strach,
ale ukažte mně, kdo z nás jak tu sedíme, má z něčeho strach. Jestliže
se mně big – beat nelíbí, tak tam nepůjdu. Když se objevily moderní
tance – twist – letkis, kolik starých bláznů hopkalo ty moderní tance.
Já jsem před třemi lety neměl boty se špicama a teď je nosím, protože
je to „chuligánské“. A u oblečení zrovna tak. Na jedné straně to nosíme
a na druhé odsuzujeme. Před 50 a 80 lety nosili muži plnovousy. Kteří
plnovous neměli, byli holobrádci. Když bude naše big-beatová skupina
chtít vystupovat, musí mít přehrávky před komisí. Jinak nesmí hrát ani
zadarmo.“
Současná mladá generace asi nechápe, proč tolik vadily dlouhé vlasy.
Dlouhé vlasy u mužů se začaly nosit v šedesátých letech, které byly
v celé Evropě, ale i v USA revoluční. Mládež se bouřila proti starým
poměrům, na západě nastoupila nová bigbítová muzika, hnutí
hippies, sexuální revoluce a tyto trendy se šířily po celé Evropě a také
k nám, za železnou oponu. Taková svobodná kultura vadila nejenom
tehdejšímu režimu. Většina institucí a také velká část společnosti
byla proti. Kultura ze západu byla režimem vnímána jako závadná,
která naši mládež zkazí. Proto ten boj proti dlouhým vlasům. Dnes
vypadá úsměvně, když vyučující deskriptivy na SPŠ stavební v
Gottwaldově zkontroloval délku vlasů všech kluků ve třídě a kdo měl
vlasy „přes límec“ košile, okamžitě a bez zjevných protestů odcházel
do nedalekého učňovského holičství na Leninově ulici. Pokud chtěl
odmaturovat! To je moje osobní zkušenost, maturoval jsem v roce
1974.
Na vesnici žila kultura svým životem a na dnešní poměry byla docela
bohatá. V šedesátých letech měla televizní přijímač v naší obci asi
třetina domácností. První televize se objevily na počátku 60. let.
Kronikářka rekapituluje kulturní akce roku 1966:
„ Ukázky z tanečních zábav.
8 ledna požárníci zahájili plesovou sezonu. Vstupenky prodávali
předem po domech jako každoročně a výtěžek byl určen ve prospěch
sboru požárníků.
22. ledna – Okresní výbor ČSL spolu s místní skupinou pořádají okresní
ples lidové strany. I autobus z Kroměříže přivezl návštěvníky.
29. leden – Sdružení rodičů a přátel školy při ZDŠ v Šumicích pořádá
5. rodičovský ples.
5. února – Myslivci pořádají svůj tradiční ples. František Hřib ze Šumic
č. 143 donesl v pytli na zádech do sálu živou srnku. Když sekl v poli
trávu, usekl jí žačkou kousek nohy, tak ji vzal domů, ošetřil ji a nechal si
ji doma a od té doby pěkně vyrostla. Ze sálu ji musel hned odnést domů,
protože srna v nezvyklém prostředí se necítila dobře.

12. února – Po své výroční schůzi JZD uspořádalo pro družstevníky večeři a společnou taneční zábavu.
21. únor – III. Šibřinky s programem na téma „Svět se baví“ pořádá Výbor žen. V připraveném programu vystoupilo 50 masek a několik masek
přišlo i mimo program. Do bufetu napekly cukroví členky a příznivkyně výboru žen. 22. únor – 21 šumických družstevníků si vyjelo do Uherského
Hradiště na okresní družstevní ples.
11. duben – pondělí velikonoční – tradiční pomlázková zábava. Nikdo nechtěl zábavu pořádat, takže to vypadalo už tak, že letos poprvé za 20 let
nebude u nás pomlázková zábava.
30 duben – Ročník 1946 staví máj a pořádá zábavu.
8. květen – Československý červený kříž pořádá májovou veselici na počest našeho osvobození.
26. listopad – Hudebníci pořádají kateřinskou zábavu na rozloučení s letošním tanečním obdobím. Zpívá Ludva Tlach.“
S použitím textů obecní kroniky sestavil
Josef Jančář

Přehled vánočních bohoslužeb
v kostele Narození Panny Marie v Šumicích
pondělí 24. prosince 2018 * Štědrý den *
•
15:00 hod. dětská mše
•
22:00 hod. zpívaná vánoční mše od Františka Kolaříka
v provedení smíšeného kostelního sboru

neděle 30. prosince
* Svátek Svaté rodiny *
•
7:30 hod.
•
10:30 hod.

2018

úterý 25. prosince 2018 * Slavnost Narození Páně *
•
7:30 hod.
•
10:30 hod.

pondělí 31. prosince 2018
•
15:00 hod. poděkování za
uplynulý rok 2018

středa 26. prosince 2018 * Svátek sv. Štěpána *
•
7:30 hod. zpívaná vánoční mše od Františka Kolaříka
v provedení smíšeného kostelního sboru
•
10:30 hod.

DFS Dřinky
Letošní rok bylo hodně vystoupení. Začátek
roku se nesl v duchu plesů a tak i děti zatančily
na Farním plese v sobotu 3.2.2018. Odměnou
jim byl velký potlesk od diváků.
Jelikož se blížilo jaro a s tím spojené svátky
jara, Velikonoce, bylo načase oprášit pásmo
„Vynášení Moreny“. Zimu jsme vynesli a
jaro přinesli v neděli 25.3.2018. Přišlo hodně
lidí a počasí nám taky přálo. Vystoupení se
povedlo a po výslužce od pana starosty se jen
zaprášilo.
Poté nás v červnu čekal Dětský folklorní
festival s názvem „Děti v podhradí“, který
se konal v neděli 10.6.2018 ve ZlíněMalenovicích. Bylo úmorné horko a děti
předvedly dvě pásma - „Ševci a pekařky“ a
„Vynášení Moreny“. Zde nás doprovodila
CM Rajvel. I přes nepříznivé podmínky se vše
povedlo jak mělo. Za tento den patří dětem i
rodičům velký dík.
Pak byly i zábavnější činnosti. V úterý
26.6.2018 jsme vyrazili s dětmi do nedalekých

Nezdenic. Vydali jsme se hledat poklad, který
se samozřejmně podařilo najít. Odpoledne se
dětem moc líbilo. Hned tentýž týden v pátek
proběhlo setkání dětí všech tří souborků
(Dřinky, Pitíňánek a Světlovánek). Setkání
bylo v Pitíně na Orelské chatě. Pak se nám
děti rozprchly na prázdniny.
Čekal nás náročný podzim a tak nezbývalo
nic jiného než začít s nácvikem už na konci
prázdnin. S prvním podzimním vystoupením
jsme se předvedli doma v Šumicích na hodech.
Atmosféra hodového odpoledne byla úžasná
a dětem se tak výborně tančilo. Předvedli
vám pásmo o „Ševcích a pekařkách“. Hned
týden nato byla vystoupení dvě. V pátek
14.9.2018 to bylo na zahájení luhačovického
dětského folklorního festivalu „Písní a
tancem“ v Pozlovicích. A v sobotu 15.9.2018
v Bojkovicích na „Setkání pod Světlovem“.
Na obou vystoupeních ukázaly nacvičené
pásmo o ševcích a pekařkách.

připomenutí a nácvik pásma „O růžičce“. Vše
se podařilo a s úspěchem se předvedlo na 65.
výročí souboru Světlovan v Bojkovicích dne
27.10.2018. Představily se tu i ostatní složky
souboru Světlovan. Byl to úžasný večer.
Následovala další hektická příprava a nácvik
programu na poslední měsíc v roce. Nastal
advent a s tím spojená vánoční vystoupení.
První v pátek 14.12.2018 v Bojkovicích
na Tilichově náměstí. A druhým v sobotu
22.12.2018 na Benefičním koncertě v
Šumicích zakončíme náš folklorní rok 2018.
Těšíme se na Vás.
Všem přejeme krásné a ničím nerušené
vánoční svátky a do nového roku 2019
přejeme hodně zdraví, pohody a lásky.
Vaše Dřinky

Poté jsme měli pouze pět zkoušek na
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Informace o činnosti MS ČČK v Šumicích

Milí spoluobčané,
blíží se konec roku a já bych vás v krátkosti
chtěla informovat, co jsme stihli za poslední
uplynulé dva měsíce.

15. listopadu 2018 jsme zajistili „Kurz první
pomoci“ pro širokou veřejnost v Pastoračním
centru. Přednášející byla ředitelka Oblastního
spolku ČČK v Uherském Hradišti paní Jarmila
Ulmanová. Tentokrát jsme kladli důraz na
propagaci a pozvali jsme všechny řidiče
motorových vozidel, kteří musí ze zákona
poskytnou první pomoc při dopravních
nehodách, potom všechny maminky na
mateřské dovolené, učitele i učitelky ZŠ i MŠ
a všechny spoluobčany, kteří si chtějí osvojit
základy první pomoci. Lektorka mluvila o
první laické pomoci, která je nezastupitelná,
před příchodem lékaře. Zopakovali jsme si
telefonní čísla pro přivolání první pomoci
včetně integrovaného záchranného systému.
Dále nás lektorka seznámila, jak poskytnout
první pomoc při úrazech el. proudem, při
krvácení, při bezvědomí, při popáleninách,
při epilepsii, při srdeční zástavě a to oživování

jak u dospělého člověka, tak i u dětí. Každý
z nás si mohl v praxi vyzkoušet oživování
na resuscitační loutce. Závěrem jsme se
seznámili s toxikologickým informačním
střediskem v Praze, kam se můžeme obrátit
o pomoc při požití toxických látek a jiných
otrav. Těšili jsme se na velkou účast, ale
jaké bylo naše zklamání, když se přednášky
účastnila ani ne desítka lidí. Myslím si, že
tyto zásady první pomoci potřebuje každý
občan, protože mnohdy pro záchranu života
rozhodují i sekundy.
Hluboce humánní přístup jsme ocenili i
v naší obci, když dne 1. března 2018 Český
červený kříž v Praze udělil Leoši Krhůtkovi
Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů krve.
President ČČK Marek Jukl píše: „Děkujeme
vám, za Váš hluboce lidský postoj, kterým
nezištně přispíváte k záchraně zdraví a životů
svých spoluobčanů, děkujeme i za projev
opravdového lidství.“ Toto vyznamenání
jsem mu předala osobně koncem listopadu a
přitom se mi pochlubil, že ke dni 20. listopadu
2018 dosáhl již 100 odběrů. Upřímně
děkujeme a blahopřejeme.
Koncem října jsme zakoupili dalších 200
klubíček příze, z Niťárny Česká Třebová,
pro naše ochotné pletařky, které zahájily
začátkem listopadu svoji zimní sezónu společné pletení obvazů. Tyto ručně pletené
obvazy jsou z kvalitní bavlněné příze, velmi
trvanlivé a výhodné v tom, že jsou opakovaně
použitelné. Tyto obvazy jsou prostřednictvím
Oblastní charity v Uh. Hradišti expedovány
do zemí třetího světa. K dnešnímu dni máme
upleteno celkem 1812 ks obinadel a 8 párů
ponožek. Všem dobrovolným a ochotným
místním i přespolním pletařkám upřímně
děkujeme za jejich nezištnou pomoc.
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Závěr letošního roku patřil jako každoročně Adventnímu jarmarku, kterého jsme se zúčastnili
se svým stánkovým podejem. Vedle tradičních smažených teplých langošů připravily naše
členky dalších 50 balíčků vánočního cukroví, které šly rychle na odbyt i pro svou cenovou
nabídku. Novinkou byly malé dortíčky Cupcakes, které obohatily náš prodej a byly velmi lákavé
a chutné. Tímto bych chtěla poděkovat všem našim členkám a kuchařkám, které pomohly
zpříjemnit krásnou předvánoční atmosféru. Taky bych chtěla poděkovat všem příznivcům,
kteří nás podpořili, protože výtěžek z této akce, jak jsme to prezentovali, půjde na zakoupení
příze na pletení obvazů pro malomocné.
Závěrem bych chtěla všem spoluobčanům popřát krásné a láskyplné vánoční svátky v kruhu
svých blízkých a do nového roku popřát hodně zdraví, úsměvů, štěstí, lásky a spokojenosti.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK

Šumičtí včelaři
Milí přátelé,
i letos se snažili šumičtí včelaři přispět do kulturního dění v naší
obci a uspořádali další tradiční Mikulášskou prodejnu, kterou rok od
roku navštěvuje větší počet návštěvníků, kteří si na tuto akci zvykli
a mají ji v oblibě. Kromě medu – letos se prodalo přes 85 kg - si
návštěvníci mohli koupit medovinu, perníčky, sušené ovoce, svíčky,
různé medové produkty a kosmetiku, děti si mohli vyzkoušet výrobu
rámků i svíček a zdobení perníčků. Postupně se snažíme pro vás
nabídku služeb i výrobků rozšiřovat a zkvalitňovat, abyste od nás
odcházeli spokojení.
Hlavním cílem našeho spolku, který má nyní 30 členů, je, aby každý
z nás choval silná a zdravá včelstva. Tak, aby zvládla tolik potřebné
opylení stromů, květin a dalších plodin. To samozřejmě nejde bez
důsledného léčení včelstev. I nadále usilujeme ve spolupráci s OÚ
o vznik vlastního zázemí a snažíme se založit včelařský kroužek pro
děti. Na naši činnost nám přispívá ze svého rozpočtu Obec Šumice,
letos i firma Zemaspol a my jim za to srdečně děkujeme.
Jak mnozí víte, patronem včelařů je svatý Ambrož a tak okolo 7. 12.
již tradičně probíhá svatá mše za včelaře. Letos se konala 8.12.2018 a
přijel ji celebrovat zakládající člen našeho spolku, Otec Vincenc Svák.
Na závěr nám dovolte popřát klidné a krásné prožití vánočních
svátků všem lidem dobré vůle a do roku 2019 hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Za šumické včelaře
Petr Pačinek a Petr Brumovský

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 6 450,24
kilogramů starých spotřebičů Snaha
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající o
přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky
environmentálnímu
vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,

primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování

společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vyřadili 6 450,24
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně
předali k recyklaci, jsme uspořili 60,86 MWh
elektřiny, 3 028,43 litrů ropy, 291,64 m3 vody
a 2,88 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o
13,25 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 61,65 tun.
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Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
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čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici

více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát
více než například v ekologicky vyspělém
Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně
velké obci. Zároveň ulice a separační stání
jsou doplněny o červené kontejnery na
drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit
vysloužilé elektro si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo
na www.cervenekontejnery.cz.

Besedníci pomáhají díky vám
Musíme si pomáhat. Vždycky a v každé době.
Proto jsme se letos pustili do organizace 2.
ročníku Šumického běhu, který měl znovu
charitativní význam.
A jsme opravdu velmi rádi, že společně s
vámi, našimi příznivci, přáteli a sponzory
jsme mohli začátkem prosince předat rodině
těžce nemocné Nikolky výtěžek z letošního
Šumického běhu. Úžasná a úctyhodná částka
53 573 Kč byla vybrána z velké části z běhu
a od sponzorů (46 651 Kč) a zbylých 6 922
Kč se nasbíralo do kasičky nadačního fondu
dětské onkologie KRTEK.
Tato částka pomůže Nikolce z Uherského
Brodu na rehabilitační péči po léčbě nádoru
mozku, kterou prodělala. Tuto rehabilitaci
bohužel zdravotní pojišťovny neproplácí.

Nesmíme zapomenout také na výtěžek z
Gulášfestu, díky kterému jsme společně
pomohli částkou 22 067 Kč Tomášovi z
Komně na jeho nový invalidní vozík.
Chtěli bychom vám proto všem moc
poděkovat. Jak za podporu našich akcí,
které hojně navštěvujete, tak za pomoc v
našem snažení dělat svět o trošku lepším
místem.
Už příští rok to bude 20 let, co Besedníci
existují. A Košt slivovice byla první velká
akce, kterou jsme v Šumicích založili, a na
kterou bychom vás všechny už nyní chtěli
moc pozvat. Bude to velké ;-)
Přejeme vše dobré do nového roku a
hlavně zdravíčko a štěstíčko!
Vaši Besedníci

Pomník padlých
V listopadu letošního roku došlo k výměně
státního znaku na pomníku padlých za 1. a 2.
světové války. Došlo k sejmutí státního znaku
z 60. let a na pomník byly naistalovány reliéfy
státního znaku a hlavy Krista, které původně
na pomníku byly. Výrobu nových symbolů
zajistil Ing. Stanislav Ptáček.
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Florbalový podzim
Podzim bývá ve školách zasvěcen kolektivním
sportům, a to zejména florbalu. Žáci
základní školy Šumice se během letošního
listopadu zúčastnili několika turnajů v
různých kategoriích. Ve zlínském kraji,
potažmo v okrsku Uherský Brod, je silná a
početná konkurence zejména v nejmladších
kategoriích.
Největší účast je v našem kraji tradičně na
turnajích pořádaných pro žáky prvního
stupně pod názvem ČEPS cup. V kategorii
dívek i chlapců se v uherskobrodské hale sešla
konkurence 16 týmů. Zatímco dívky bohužel
nepostoupily ze skupiny, tak chlapci potvrdili
velké ambice a svou skupinu jednoznačně
vyhráli. Vyřazovací boje začali čtvrtfinálovou
výhrou nad Bojkovicemi, ale následné
semifinále už bylo nad jejich síly. Podlehli
pozdějšímu vítězi, ZŠ Pod Vinohrady. Souboj
o třetí místo byl velmi vyrovnaný. V závěru
chlapcům díky užšímu kádru a rychle po sobě
jdoucím zápasům došly síly a naši nejmladší
reprezentanti tak skončili na neoblíbeném 4.
místě. I tak si ale ve velké konkurenci počínali
velmi dobře a já doufám, že na tento úspěch
navážou také na druhém stupni.
Žáci a žákyně se na druhém stupni účastní
turnajů pod hlavičkou AŠSK. Turnajů jsme
se zúčastnili ve všech kategoriích – mladší
i starší žáci/žákyně. Konkurence v dívčích
soutěžích není tak velká jako u chlapců, ale
úspěchy dívek to nijak nedegraduje. V obou
kategoriích získaly dívky 2. místo v okresních
kolech a přivezly do Šumic dva cenné poháry.
Jedná se o významné úspěchy v kontextu
minulých let.
Chlapci měli vyšší ambice, ale i konkurenci.
Starší žáci se úspěšně popasovali s
vyrovnanými zápasy a turnaj dokončili na 3.
místě. Mladší žáci naopak doplatili na velkou
vyrovnanost a slabší efektivitu. Konečným
výsledkem byl 5. místo.
Starší žáci se také zúčastnili turnaje v halové
kopané. Soutěž, která proběhla v Bojkovicích
za účasti šesti škol, měla slušnou sportovní
úroveň. V této konkurenci skončili hoši po
bojovných výkonech na 4. místě.
Nakonec bych jako ředitel rád pogratuloval
úspěšným týmům za skvělou reprezentaci
školy, a zároveň chci také poděkovat kolegům
za výborné sportovní vedení. Věřím, že v
budoucnu navážeme na uvedené výkony a
snad budeme i úspěšnější.
Mgr. Michal Vrága
ředitel základní školy
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Celková podzimní bilance:
Sport
Florbal
Florbal
Florbal
Florbal
Florbal

Kategorie
II. nejmladší žáci
II. nejmladší žákyně
III. mladší žáci
III. mladší žákyně
IV. starší žáci

Umístění
4. místo
skupina
5. místo
2. místo
3. místo

Florbal
Halová kopaná

IV. starší žákyně
IV. starší žáci

2. místo
4. místo

Projektový den ke 100. výročí vzniku
Československa v základní škole
Rok 2018 je spojen s významnými dny,
které zásadně ovlivnily historii Evropy, a
hlavně České Republiky. Základní škola se
v říjnu rozhodla uspořádat pro žáky školy
projektový den. Jeho téma bylo předem
jasné, připomenout a důstojně oslavit jeden z
nejvýznamnějších dnů naší historie.
Příprava projektu byla velmi náročná.
Představa učitelů byla jasná. Zapojit do
projektu všechny žáky školy, což není
jednoduchý úkol. Přiblížit souvislosti tohoto
významného dne prvňáčkům a zároveň
deváťákům je složité. Po několika rušných
poradách jsme rozhodli, že vytvoříme
několik stanovišť, dílen či přednášek. Žáky
jsme rozdělili do několika věkových skupin,
které byly na sobě nezávislé. Každá z nich
navštívila vybraná stanoviště. Vytvoření
rozvrhu stanovišť a samotné koordinace

projektového dne se skvěle zhostil zástupce
ředitele Mgr. Surý.
Co se týká stanovišť a dílen, byly vytvořeny
ve školní budově, tělocvičně, ale také ve
vesnici. Přesněji na usedlosti a mlýně. Jejich
zpřístupnění zajistili jejich majitelé, pan
Milan Pipal a pan Marek Janča, kterým bych
tímto rád poděkoval za ochotu a odborný
výklad. Na těchto historických památkách
jsme dětem chtěli ukázat život před sto lety.
Většina dílen ale byla v budově školy. Na
prvním stupni si kolegyně připravily ukázky
spojené s životem za první republiky. Naši
nejmladší žáci si u paní učitelky Mgr.
Jarmily Mrázkové mohli vyzkoušet dobové
hry a ochutnat dobové speciality. Paní
učitelka PaeDr. Blanka Juřeníková měla ve
své dílně hry se státními symboly, mluvili
o prezidentovi T. G. Masarykovi a tiskli list

lípy. Československá tématika byla úhlavním
tématem práce paní učitelky Mgr. Světlany
Válkové. V její třídě děti srovnávaly česká a
slovenská slova, naučily se slovenskou píseň
a shlédly krátkou slovenskou pohádku. Pan
učitel Mgr. Pavel Souček ukázal žákům, jak
se měnila mzda, a hlavně jak vypadaly peníze
během 100 let Československa a Česka.
Praktická dílna vznikla u paní učitelky Mgr.
Lenky Matúšové a paní vychovatelky Bc.
Ivany Suré. Zde žáci pracovali s jednoduchými
materiály a mohli si vlastnoručně vyrobit
hračku.
Druhý stupeň prošel přednáškou a několika
praktickými dílnami. Historické souvislosti
a dobové ukázky novin měla připravené
paní učitelka Mandíková s pomocí paní
asistentky Ivany Langweilové. Poté se žáci
přesunuli na kvízové stanoviště paní učitelky
Mgr. Adély Šmídové a Mgr. Jiřiny Datinské.
Tady si ověřili své znalosti státních symbolů.
Poslední dílna pracovala se společným
státem. Československo bylo pro dříve
narozené samozřejmostí, slovenský jazyk
byl používán v radiu i televizi, ale jak jsou na
tom mladší? Žáci si mohli porovnat znalosti
slovenských reálií a jazyka v různých hrách,
které připravili Mgr. Jurčíková a vychovatelka
Křivánková.
Pohybově nejnáročnější stanoviště logicky
vzniklo v tělocvičně, kde se mluvilo o
sokolském hnutí a zejména o jeho pozitivním
vlivu na vznik našeho státu. Následně došlo
k nácviku jednoduché společné pohybové
skladby v sokolském duchu pod vedením
Mgr. Novákové a paní asistentky Kopřivové.
Tímto chci ještě jednou Všem kolegům, kteří
se na přípravě a realizaci projektového dne
podíleli, poděkovat.
Po výborném obědě se všichni žáci, učitelé
ale i ostatní zaměstnanci sešli v blízkosti
školy, kde došlo k vyvrcholení projektového
dne, k zasazení lípy. Mezi budovou školy a
budovou tělocvičny k přítomným žákům,
ale i ke kolemjdoucím, promluvil ředitel
školy Mgr. Michal Vrága. Následně přiblížil
historické souvislosti s I. světovou válkou
a místními obyvateli starosta obce Ing.
Josef Jančář a dobovou zprávu z kroniky
přednesl místostarosta Václav Marek.
Následovala státní hymna v podání školního
sboru Pramének pod vedením slečny Adély
Jurčíkové. Kolem čtrnácté hodiny zasadili
nejvyšší představitelé obce, za pomoci
žáků školy, lípu. Tímto činem vyvrcholil
projektový den a oslavy 100. výročí vzniku
Československa.
Mgr. Michal Vrága
ředitel základní školy
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Okénko místní knihovny
Z široké nabídky doporučujeme:
Patrik Hartl

Nejlepší víkend
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu
neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během nového roku podaří. Mohlo by, protože
času na to budou mít dost.
Kromě ranních a večerních hodin pracovních dnů mají k dispozici padesát dva víkendů, deset státních svátků a čtyři týdny
dovolené. To je dohromady tisíc sedm set šedesát hodin volna, během kterých se dá změnit téměř cokoli…
Evžen Boček

Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka
Po tragické smrti princezny Diany se ruší repríza rozverné historické revue s Helenkou Vondráčkovou a Heinrichem
Himmlerem a na Kostce je vyhlášen smutek. V zámecké kapli vzniká pietní místo s kondolenční knihou a z oken visí černé
prapory. Aristokratka Marie využívá příležitosti a odjíždí na hájovnu za Maxem, který ji žádá o ruku. Není ovšem jasné,
jestli nejedná v pominutí smyslů.
Následuje hororová cesta nočním lesem do nemocnice, kde se Max ocitne na jednotce intenzivní péče a vyděšená Marie
přespí na interním oddělení. Neklidnou noc ovšem zažívá i truchlící Kostka. Na zámek dorazí několik osob, které rozpoutají
vlnu zločinnosti. Podaří se Marii celou tu zašmodrchanou situaci rozplést? Navzdory názvu se čtenář v knize nedočká násilí
ani krvavých scén, natož vraždy. Jediným utrpením jsou skřípnuté ploténky a ulámané umělé nehty.
Tento titul je již čtvrtým ze série mimořádně úspěšných humoristických románů o „poslední aristokratce“.
Radka Třeštíková

Veselí

Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se
rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě. Protože
doma jsou odpovědi.

14

Sběr použitého
kuchyňského oleje
ve sběrném dvoře
•

•
•
•
•
•

•

Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat
s použitým kuchyňským olejem, když na
něm usmažíte k obědu řízky, hranolky
nebo smažák?
Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!
Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete
tím životní prostředí!
Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem
přes sítko do PET lahve a řádně ji
uzavřete!
Pak ji odneste do sběrného dvora v naší
obci a vložte do označené sběrné nádoby.
Pomůžete tím nejen životnímu
prostředí, ale i sobě a naší obci, která
za peníze, které za olej od výkupové
spolelčnosti Fritex dostane, může využít
pro rozkvět obce.
Společnost Fritex využije olej jako
druhotnou surovinu, tím společně
chrání naše životní prostředí.

Zapojte se do nePETuj!
Co je to #Nepetuj a jak se zapojit?
Není nám lhostejné životní prostředí a stále
narůstající náklady za svoz odpadů, proto
jsme se rozhodli, že se staneme partnerem
ekologické kampaně #Nepetuj a pokusíme se
o změnu.
Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit
produkci jednorázových PET lahví a zároveň
měnit myšlení lidí kolem nás. Například tím,
že si zakoupíte lahev na více použití, nebo
samotnou PET lahev několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na úřadě

přichystány etikety #Nepetuj, které si můžete
bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji lahev a
jít příkladem svému okolí. Poté je možné na
webu www.nepetuj.cz etiketu zaregistrovat a
soutěžit o ceny. Při registraci je možné zapsat
i počet naplnění lahve. Díky tomu budeme
schopni světu říci, kolik jste vy, naši občané,
ušetřili PET lahví.
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm
zůstane dalším generacím.
Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest,
jak jen nečinně nepřihlížet globálnímu
problému.

Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte
životní prostředí, se můžete registrací své
etikety zapojit do soutěže o věcné ceny od
partnerů kampaně #Nepetuj. Více informací
naleznete na webu www.nepetuj.cz.
Chcete se zasmát?
Na YouTube v rámci pořadu MOJE
ODPADKY můžete shlédnout klipy ke
kampani #Nepetuj. Najdete tam např.
upravenou verzi písničky Kde pak ty ptáčku
hnízdo máš od Karla Gotta, předělané
Despacito aj.
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Trenér oddílu kopané obdržel ocenění
Zlínského kraje
V pondělí 3. prosince 2018 ocenili představitelé Zlínského kraje v
čele s hejtmanem Jiřím Čunkem dobrovolné pracovníky, kteří se
ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu
věnují práci s dětmi a mládeží. Ocenění pracovníci převzali pamětní
medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního setkání
se zúčastnili také navrhovatelé oceněných.
„Lidí, kteří jsou ve svém volném čase ochotni věnovat se druhým,
není mnoho a je jich stále méně. Proto je potřeba těmto lidem veřejně
poděkovat a ukázat jim, že si jejich práce vážíme,“ uvedl hejtman Jiří
Čunek. Radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má ve své gesci
oblast mládeže a sportu, poděkoval nejen všem oceněným, ale i těm,
kteří je na ocenění navrhli, a to za to, že si všímají, kdo se v jejich okolí
stará o mládež a její volnočasové aktivity.
Za svoji dlouholetou a kvalitní činnost si ocenění převzalo celkem 17
dobrovolných pracovníků působících v oblasti sportu, tělovýchovy,
kultury, folkloru i dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Vybráni byli výběrovou komisí z celkem 26 doručených nominací
od představitelů měst a obcí, škol a školských zařízení, nevládních
neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů z celého
kraje.
Mezi oceněnými je i člen TJ Šumice, trenér šumické mládeže oddílu
kopané, pan Josef Podešť.
Jménem obecního úřadu i celé šumické veřejnosti mu touto cestou
upřímně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a hodně sil v jeho další
obětavé práci.

Turnaj o pohár starosty
V prvním zářijovém víkendu se hrál tradiční turnaj o pohár starosty
Šumic. Tento ročník byl pojat jinak než ty předchozí. Nehrály se
dvouhry, ale jen čtyřhry. Pozvání dostaly i dvojice z jiných vesnic a
měst.
V sobotní den se sešlo šest dvojic. Hrála se mladší kategorie. V jedné
skupině absolvoval každý pět zápasů, z nichž vzešlo konečné pořadí.
Po polední pauze se přihnala bouřka a zápasy musely být často
přerušovány. To ale vůbec tenistům nevadilo a s nadšením úspěšně
dohráli všechny zápasy.
Pořadí sobotní „mladší“ čtyřhry:
1. Bachůrek, Pöschl
2. Bosák ml., Kalous ml.
3. Šobáň, Michálek
4. Kolouch, Rapant
5. Kociňák, Slovák
6. Lekeš, Hlaváček
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Neděle byla slunnější a sedm dvojic starší
kategorie svádělo bitvy obdobně také v jedné
skupině každý s každým. Protože bylo hráčů
více, začínalo se za stavu 1:1, tak aby se stihl
turnaj dohrát.
Pořadí nedělní „starší“ čtyřhry:
1. Koníček, Masařík
2. Kalous st., Michálek
3. Bosák st., Chovanec
4. Dvořák, Zálešák
5. Horehleď, Šašinka
6. Běťák J., Synčák
7. Březina, Suchomela
Ceny předali zástupci obecního úřadu,
starosta Josef Jančář a místostarosta Václav
Marek. Jim i všem hráčům děkujeme za
podařený turnaj a těšíme se příští rok na
shledanou.
Ondřej Kalous

Z činnosti fotbalového oddílu
Ačkoli se zdá, že pro všechna mužstva našeho
oddílu kopané nadešel čas odpočinku po
podzimní části fotbalové sezóny, opak je
pravdou. Místo fotbalového vybavení, hráči
a funkcionáři vytáhli montérky a pracovní
nářadí, se kterým se ve svém volném čase, s
odhodláním sobě vlastním, pustili do rozsáhlé
rekonstrukce kabin a zázemí (viz. foto), která
se odehrává pod záštitou obce. Všichni, co
se podílejí na brigádách (dokonce i hráči
žáků a dorostu) si uvědomují, že stav kabin
a příslušenství již nebylo „to pravé ořechové“
a rekonstrukce by měla přinést zejména

zlepšený komfort k využívání těchto prostor
během tréninků a zápasů naší celé „fotbalové
rodiny“. Když se ohlédneme do minulosti,
tak tato budova, bez větších zásahů a zlepšení,
funguje již od roku 1973, kdy se postavila a
v současné době tak již nesplňuje standardy
dnešní moderní doby. S její rekonstrukcí se
tak začalo jistě zcela oprávněně.
Ani fotbal však v tomto období nezůstává
stranou. Zatímco mužstvo mužů v rámci
udržování kondice trénuje venku jednou
týdně, tak ve stejné periodě trénují ostatní
mužstva oddílu v hale a v tomto modelu

budeme trénovat až do svátků vánočních.
S tím je také spojen každoroční dopolední
štěpánský fotbálek dne 26. prosince 2018 na
umělé trávě na hřišti, při kterém se definitivně
rozloučíme s fotbalovým rokem 2018 a
opětovně se střetnou mužstva svobodných
a ženatých, současných a bývalých hráčů
našeho oddílu. Rádi zde uvidíme také naše
příznivce.
Za TJ Šumice Josef Podešť
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Sokoli na ledu
I když šumická jezera ještě ani nestihla
nezamrznout, my máme za sebou už
polovinu naší hokejové sezóny. Jak jsme vás
informovali v předchozím čísle zpravodaje,
hrajeme amatérskou soutěž, která se jmenuje
VHL a hráváme na zimním stadionu v
Brumově-Bylnici.

Nebudu zde vyzdvihovat žádné jedince,
hrajeme a hlavně bojujeme jako tým. To je
naše silná stránka. Snažíme se všichni útočit,
(skoro) všichni bránit a Vašek Marek všechno
pochytat. Jeho výkony musím chtě nechtě
vyzvednout, dokázal už některé soupeře
zdeptat. A taky nás dokázal i pobavit.

Začátek soutěže nebyl příliš povzbudivý.
Po úvodní remíze, kterou jsme zachránili v
poslední minutě, jsme pak třikrát prohráli
a trochu zapochybovali o tom, jestli jsme
se měli s našim uměním někam hnát. Ale
jelikož nám mnohdy chybělo jenom to
„štěstíčko“ a dávali jsme do hry „srdíčko“,
byli jsme po zásluze odměněni v podobě
krásných vítězství. Suma sumárum - po
třinácti odehraných zápasech máme na kontě
19 bobů za 5 výher, 2 výhry na samostatné
nájezdy a 6 proher. S tímto bodovým ziskem
se nacházíme přesně ve středu tabulky naší
výkonnostní skupiny C.

Každý sport se dělá i pro fanoušky, a proto
jsme rádi, že jsme si už i my ty svoje našli.
Jezdí na většinu našich zápasů, i když některé
termíny nejsou úplně přívětivé. My si jejich
podpory vážíme a děkujeme za ni.
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Pokud Vás zajímá dění kolem našeho
hokejového klubu, sledujte náš Facebookový
profil HC Šumičtí Sokoli fanklub nebo
vitrínku (naproti vstupu do KD), kam
aktuální informace umísťujeme.
Stejně tak jako loni jsme se rozhodli
uspořádat za podpory Obce Šumice - Bruslení
šumické veřejnosti. Tato akce měla úspěch,
proto věříme, že i letos se přijdete s námi

„sklouznout“ a dopřát si mezi svátky trochu
toho protažení a sportu. Akce se uskuteční
30.12.2018 od 16:45 do 18:15 na Zimním
stadionu v Uherském Brodě. Kluci i holky
si můžou vzít s sebou hokejky, ty neplnoleté
žádáme, aby měli na hlavě nějakou helmu,
alespoň cyklistickou. Rukavice jsou nutností.
Jelikož loni nebyl příliš velký zájem o dopravu
autobusem, nebudeme ho letos objednávat.
Nicméně, ti z Vás, komu se nechce řídit,
můžete využít hráčů našeho mužstva, kteří
Vás zdarma odvezou tam i zpět. Odjezd bude
od kulturního domu v 16:00. Občerstvení v
podobě teplého čaje je zajištěno, nemusíte si
chystat termosky.
Přejeme Vám, abyste v klidu prožili advent,
Vánoce strávili s těmi, které máte rádi a v
roce 2019 ať Vás provází štěstí a pevné zdraví
(a kloužete se pouze na ledě).
Za tým HC Šumičtí Sokoli
Petr Juřeník

Fotogalerie

Oceněný trenér mládeže
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Vánoční jarmark
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