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HODY s covi
Hody, milé hody, už sem dohodovál,
už sem štyry noci doma nenocovál.
Doma nenocovál, koně nepucovál,
hody, milé hody, už sem dohodovál.
Hodový úvodník jsem zahájil textem jedné hodové písně z repertoáru
našeho mužského pěveckého sboru. Úvodník píši 24. srpna, pevně
věřím, že šumické hody se uskuteční včetně naplánovaných programů
a zábav. Navzdory COVIDu 19. V opačném případě bude platit „…už
sem dohodovál“. Sobotní hodové odpolední vystoupení pořádáme letos

na hasičském hřišti. Důvodem je staveniště a skládkování materiálů na
parkovišti před hospodou. Kromě nepřízně počasí nám může ohrozit
hodový program jedině nějaké další protikoronavirové opatření.
Žijeme již delší dobu v prostředí a ve světě plném různých virových
onemocnění, které napadají všechny živé organismy od živočichů až po
rostliny, od člověka až po stromy.
Také známá nemoc trnek šárka je virové onemocnění. Letní virózy
střídají zimní, virus chřipky každým rokem zmutuje a vakcína proti
němu se musí neustále měnit. V Evropě jsme vydáváni za odstrašující
příklad nízké proočkovanosti populace proti chřipce (asi 5 %) navzdory
tomu, že ročně zemře v ČR na chřipku jeden až dva tisíce pacientů.
Kolik pacientů zemřelo ročně v ČR na chřipku (až
2000), nebo na mozkovou příhodu (8000) vlastně
nikoho nezajímalo. Podlehli nemoci, tečka. Popsané
skutečnosti nechávaly valnou část naší populace v
klidu. Jiné je to letos s COVIDem. Kolik v letošním
roce zemřelo v ČR pacientů vyloženě na COVID 19
ani nevíme, víme pouze, že s covidem19 zemřelo v
letošním roce 400 ještě jinak nemocných pacientů.
Bohužel, zatím nemáme odzkoušenou vakcínu.
Vzhledem k nebývalé publicitě a rozšíření čínského
koronaviru po celém světě, stal se covid19 strašákem
roku. A tak, místo zklidnění situace a návrat do
normálu, pokračují různé typy represe napříč
Evropou, je omezeno cestování a volný pohyb osob
z rizikových států, za který bývá označena i ČR.
Naše ministerstvo zdravotnictví nezůstává pozadu
a už v srpnu vydává různá zmatečná opatření, která
následně odvolává. Prognózovat co bude, je věštěním
s pohledem z okna.
Jsem v dané věci optimistou a věřím, že naplánované
kulturní a sportovní akce u nás v letošním roce
proběhnou. Nejenom ty velké, jako jsou šumické
hody, běh pro život, košt slivovice, ale i ty menší.
Například výstava obrazů Marie Novotné, nebo
otevření nové knihovny se spisovatelem Jiří Jilíkem
9. října.
Sobotní hodový program je zveřejněn na jiném
místě. Skladba programu se moc nemění. Kromě
domácích souborů bude hlavním vystupujícím FS
Olšava z Uherského Brodu. Sobotní večer budou
zavírat tradičně MUDRLANTI, zahrají k tanci i k
poslechu. Občerstvení zajistí hasiči. Pořadatelem
sobotního programu je OÚ, to se ale možná změní
a pořadatelem hodů se stane mladá chasa, jak
tomu bývá i v jiných obcích. Oslovila mě v této věci
jedna mladá dívka plná chuti předvést se i se svými
vrstevníky v hodovém programu v šumickém kroji.
Držím jim palce, ať je chuť nepřejde a uvidíme, co
bude za rok.

TIRÁŽ

Josef Jančář, starosta obce

Adresa redakce: Šumický zpravodaj, Obecní úřad Šumice, Šumice 400, 687 31 Email na redakci: zpravodaj@sumice.cz
Redakční rada: Lubomír Borýsek, Josef Jančář, Jitka Zahálková, Ondřej Kalous
Sazba a grafická úprava: Lubomír Borýsek Vydavatel: Obec Šumice, Šumice 400, IČ: 00291404 Online zpravodaj: www.sumice.cz
Počet výtisků: 600ks Četnost vydávání: občasník Registrační číslo: MK ČR E 18329 Den vydání: 8. 9. 2020
Obec Šumice neodpovídá za obsah článků. Za ty odpovídá jejich autor. Články neprošly jazykovou korekturou.
Periodický tisk územního samosprávného celku.

Šumický zpravodaj 2/2020

3

Rekonstrukce zastávky Šumice
V rámci modernizace železniční trati č. 341 bude v měsících září až
listopad 2020 rekonstruována naše železniční zastávka Šumice, která
leží na historické Vlárské dráze spojující Brno a Trenčanskou Teplou.
Jednotlivé úseky Vlárské dráhy byly otevírané postupně. Úsek Uherský
Brod – Trenčanská Teplá byl otevřen 28. října 1888. Zastávka v Šumicích
neměla 58 let žádnou čekárnu. Po vzniku ČSR se obec snažila čekárnu
postavit, to se ale nedařilo. Je to i vidět na historických fotografiích
Zdeňka Opluštila ze 40. let 20. století.
O vybudování železniční zastávky v roce 1946 se dočteme v obecní
kronice, zápis zapsal v roce 1951 kronikář Ludvík Kubáň:
„Obcí probíhá železnice Brno-Trenčanská Teplá. Na zastávce jest čekárna,
kterou po dlouhém, avšak bezvýsledném jednání hodlalo zbudovati obecní
zastupitelstvo za první republiky a která byla zbudována za finanční
podpory všech naších občanů, teprve po osvobození naší vlasti Rudou
armádou, v roce 1946.
Nemalou zásluhu na vybudování čekárny měl předseda Místního národního
výboru František Šidlo, kterého plně podporovál celý Místní národní výbor a
všichni občané. Na základě úředního povolení Ředitelstvím státních drah v
Brně a schválením projektu, stavba nové čekárny zadána zdejšímu rodáku,
staviteli Josefu Pilkovi, za ofertní nabídku 180tisíc korunčsl. Ředitelství
státních drah, přispělo částkou 25 tisíc korunčsl. Ostatní částka uhrazena
z obnosu získaného pomocí peněžních sbírek u našich občanů. Čekárna je
postavena a slouží svému účelu. Kolaudací přebírá dráha čekárnu do svého
vlastnictví. Takový býl systém. Občané zbudovali, dráha je vlastníkem.
Jsme však spokojeni i s tímto řešením. Vždyť i my jsme součástí státu. Obcí
projíždí denně několik vlaků osobních , které zde zastavují, vlaky rychlíkové
a nákladní. Zásilky a náklady zboží provádí se ve Stanici Nezdenicích“.
Zahájení akce REKONSTRUKCE ZASTÁVKY ŠUMICE je plánováno na 3.
září 2020. Investorem stavby je správce dopravní železniční cesty, Správa
železnic s.o. Zhotovitelem stavby je společnost Hroší stavby Morava a.s.,
rozpočtové náklady stavby jsou téměř 36 mil. Kč.
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce zastávky a nástupiště.
Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a nové nástupiště
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bude typu L, šířky 2,5 m délky 140 m. Součástí stavby je nový most přes
Ovčírku.
Historická budova zastávky z roku 1946 bude zbořena a na jejím místě
je navržen zděný přístřešek pro cestující a současně technologický
objekt. Celý objekt má půdorysný rozměr 3,85 x 13,1 m, výšku + 4,5 m a má
sedlovou střechu. Výbava přístřešku jsou 2 lavičky, odpadkový koš a dvě
vitríny, vše v provedení antivandal.
Stavební povolení vydal Drážní úřad Olomouc v červenci 2020. Termín
zahájení tříměsíční výluky je 3. září 2020, stavba bude dokončena do tří
měsíců.
V důsledku provádění stavby dojde k uzavírce celého staveniště, lávka
přes Olšavu bude po dobu výstavby uzavřena. Provoz pro pěší bude
sveden provizorním přechodem železnice na most přes Olšavu. Část
chodníku kolem místní komunikace směrem k mateřské školce bude
po dobu výstavby rozebrána z důvodů vybudování zpevněné plochy pro
těžký autojeřáb, který bude montovat most přes Ovčírku.
Na případnou otázku šumických občanů: „Proč obec nezabránila
rekonstrukci zastávky a zboření staré, hezké budovy?“ odpovídám,
že vlastník stavby a železnice, Správa železnic s.o., má své plány na
modernizaci dopravní cesty a žádná obec je nemůže zvrátit, pokud
neuvede vážné důvody. Takovým akceptovaným důvodem bylo například
zachování bezbariérovosti v přímém směru z ulice Kút přes stávající
přechod železnice směrem na lávku přes Olšavu. Takovou podmínkou
souhlasu obce jsem argumentoval Správě železniční dopravní cesty v roce
2018. To bylo nakonec příčinou, proč se zastávka Šumice nepřemisťovala
na jiné místo a zůstala tam, kde je.
Věřím, že jednou bude cíl rekonstrukce splněn. Po železnici budou jezdit
bezbariérové soupravy, do kterých budeme nastupovat a vystupovat ze
zvýšených peronů (+ 55 cm nad kolejí). Pokud budeme cestovat vlakem.

Text a foto: Josef Jančář
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Realizace stavebních
akcí v roce 2020
Vládní opatření vydávaná v souvislosti s COVID 19 mají negativní vliv
nejenom na běžný život občanů, významný vliv mají na snížení výkonu
národní ekonomiky. Klesá-li výkon ekonomiky, samozřejmě klesne výběr
daní a tím i příjem obcí, které jsou na výši výběru daní přímo závislé.

•

na OPRAVU MÍSTNÍ KOMUNIKACE v ulici Kút o rozpočtových
nákladech 1,43 mil. Kč jsme získali od MMR dotaci ve výši 1 mil. Kč.
Stavbu provedl v srpnu vítěz soutěže, firma STRABAG a.s., závod
Uh. Hradiště.

Významný příjem do obecního rozpočtu představuje podíl z různých
typů daní vybíraných státem. Plánovaný příjem obce z rozpočtového
určení daní (RUD) byl v roce 2020 ve výši 25,4 mil. Kč.

•

OPRAVU CHODNÍKŮ v ulici Kút o rozpočtových nákladech 1,2 mil.
Kč hradí obec z vlastních prostředků. Stavbu provedl vítěz soutěže,
firma STRABAG a.s., závod Uh. Hradiště.

Příjem do obecní pokladny z RUD byl k 30.6.2020 naplněn na 40 %
proti očekávaným příjmům. Nebude-li pokles výběru daní pokračovat,
můžeme ke konci roku očekávat snížení příjmů celkem o 20 %, to je asi o
5 mil. Kč. Částka bude ale spíš o něco vyšší.

•

obec zadala opravu AB povrchu v ulici Za Drahou společnosti
STRABAG a.s., která ji provede za jednotkové ceny vysoutěžené
v ulici Kút. Plocha komunikace je 1600 m2, cena za položení AB
povrchu je 550 tis. Kč.

V srpnu poslal stát naší obci jako kompenzaci, mimořádně 2 mil. Kč.
Kompenzaci poslal všem obcím podle klíče, 1250 Kč/obyvatele.

•

firma SILAMO s.r.o. z Uherského Brodu provedla základy a úpravu
okolí 15 urnových míst. Hrobová místa (základy bez pozemku)
budou odprodány zájemcům za 11.000 Kč vč. DPH.

•

v srpnu byla dokončena akce MODERNIZACE MŠ, 3. třída. Stavbu
provedl vítěz soutěže, firma LISONĚK s.r.o. z Uherského Brodu.
Náklad celkem 4,7 mil. Kč. Byla nám přidělena dotace od MF ve výši
4,3 mil. Kč. Třetí třídu, přizpůsobenou pro děti do 3 let, otevřeme
31. srpna 2020.

•

v souvislosti s vystěhováním obecní knihovny z prostor MŠ
jsme rekonstruovali budovu bývalé Jednoty čp. 398 na OBECNÍ
KNIHOVNU. Stavební práce o RN 1,5 mil. Kč provedla firma LISONĚK
s.r.o. Projekt vypracoval Ing. arch. Martin Velecký.

•

největší stavební akcí roku 2020 je stavba SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 7 b.j.
Šumice čp. 33. Stavbu za 18 mil. Kč provádí vítěz soutěže, stavební
firma STAVBY VANTO s.r.o. z Kunovic. Dotace na stavbu od MMR je
12,5 mil. Kč. Termín dokončení je 05/2021.

Tok příjmů z dotací zatím zastaven nebyl a doufám, že ani zastaven
nebude.
Z výše uvedeného vyplývá, že lze očekávat propad příjmů min. o 3
mil. Kč. Obec má rezervy z úspor řádově 10 mil. Kč. Musíme ale platit
stavebním firmám za vystavené faktury a teprve, až je akce dokončena
a zkolaudována, můžeme žádat příslušného poskytovatele o proplacení
dotace. To trvá několik měsíců i déle. Případný nedostatek finančních
prostředků na účtu lze řešit překlenovacím úvěrem. Zatím taková situace
nenastala.
Obec své investice a velké opravy roku 2020 zatím neomezila, nechceme
přispívat propadu ekonomiky tím, že přestaneme investovat, neboli
„utrácet“ finance. To platí samozřejmě obecně pro celou národní
ekonomiku, včetně nevýrobní sféry.
Přehled o prováděných stavbách:
•

v květnu jsme provedli opravu asfaltového povrchu nejhoršího
úseku cyklostezky Šumice-Újezdec, v délce 440 m, to je 1000 m2
nového AB povrchu. Důvodem značného množství poruch povrchu
v daném úseku je geologické podloží a svážné území. Náklady na
stabilizaci svahu by vyšly na 10 mil. Kč. Stavební práce provedla
společnost SWIETELSKY s.r.o. z Valašského Meziříčí, nákladem
700 tis. Kč. Jak dlouho oprava vydrží v dobrém stavu, dnes nikdo
neví, stávající stav byl ale neudržitelný. Pod AB kryt byla položena
vyztužovací mříž ze skelných vláken.

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že Obec Šumice své naplánované
akce zatím všechny realizuje. Rozpočtové náklady výše uvedených
stavebních akcí jsou celkem 28 mil. Kč, z toho dotace činí 18 mil. Kč a
vlastní plnění je 10 mil. Kč. Stavba 7 b.j. bude ale z části realizována v
roce 2021.
Text a foto: Josef Jančář

Nabídka
urnových
uložišť
Obecní úřad nabízí občanům na místním hřbitově
nová urnová úložiště, která byla vybudována
v letošním roce. Cena urnového úložiště je
11.000 Kč vč. DPH. Zájemci se mohou přihlásit v
kanceláři OÚ.
oú
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Obecní knihovka v Šumicích
slaví 100 let existence
V letošním roce oslavujeme 100. výročí založení obecní knihovny.
Písemnou zmínku o založení obecní knihovny nalezneme v pamětní knize
obce Šumice 1918-1938, kterou zaznamenal kronikář, učitel František
Palička. Zde je autentický zápis u obecní kroniky:
Obecní knihovna (zápis z roku 1938)
Tohoto roku byla založena také obecní knihovna. Hned do vínku stala cenný
dar knih od místního „Sdružení řemeslníků“, které již osm let od roku 1912
mělo svou vlastní knihovnu. Je zajímavé, že tato knihovna vznikla vlastně v
Budapešti. Tam se totiž před válkou zdržovalo největší procento šumických
zedníků a tesařů a tam se každou neděli konaly haléřové sbírky na pořízení
knihovny. Poněvadž větší část roku museli zmínění žíti v cizině, opatřují si
aspoň české knihy – a podle seznamu, jejž mám po ruce, mohu potvrditi,
že dobré – aby zůstali ve styku se svou vlastí aspoň prostřednictvím jejich
nejlepších duchů – básníků a spisovatelů.
Leopold Tlach
Knihovníkem se stal Leopold Tlach, zedník,
jenž již v Budapešti organisováním haléřových
sbírek, jak výše uvedeno, se osvědčil věrným
obhájcem dobré české knihy – a dodnes po
dvacet let tuto funkci zastává. Býval také
dlouhá léta nadšeným divadelním ochotníkem
i režisérem. Připočteme-li ještě jeho
dlouholetou úspěšnou činnost v místním sboru
dobrovolných hasičů, jeho činnost v hasičské
župě jako župního vzdělavatele, rýsuje se
nám krásný vzor lidovýchovného pracovníka,
kteří již pomalu vymírají. Vysoký, hubený
padesátník, poněkud uzavřený, neúnavný
kolportér časopisu „Nový lid“, jehož nerozdané
dosud výtisky mu stále čouhají z boční kapsy,
marně se ohlíží, kdo z mladších převezme ze
stárnoucích rukou nevděčnou, neceněnou, drobnou práci lidovýchovnou,
bez níž není myslitelný pokrok naší vesnice. Kéž aspoň touto krátkou
vzpomínkou žije v paměti budoucích, jimž svou prací připravoval lepší
život, jimž otevíral daleké výhledy v oboru duševních možností.
V dobově patetickém textu z kroniky čteme samou chválu na všestrannou
kulturní činnost prvního knihovníka pana Leopolda Tlacha a také
povzdech nad tím, kdo po něm převezme tuto nevděčnou a neceněnou
práci. Zápis z roku 1938 dokládá, že situace s dobrovolnickou prací
se nezměnila ani po letech. I po sto letech je naše vesnická kultura
postavena na činnosti spolků a především na obětavé práci angažovaných
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jednotlivců, kteří nehledí na čas a jsou ochotni vykonávat tuto „nevděčnou
a neceněnou práci“.
O stavu obecní knihovny před 70 lety se dočteme v kronice 1951-1965,
kterou psal kronikář Ludvík Kubáň:
Knihovna (zápis z roku 1951)
„Místní lidová knihovna má pro čtenáře k dispozici 1070 knih. V tomto počtu
jsou zahrnuty knihy zábavné, naučné, odborné a politické. Knihovníkem jest
občan Jan Slíva. Knihovna jest umístěna v nevhodné místnosti, v podkroví
obecního domu. V roce 1951 měla 52 čtenářů, což není ani 2% z celkového
počtu dospělých občanů. Nejstarší čtenář je dědeček Petr Bělák, dnes 84
letý. Nejmilejší jeho četbou jsou knihy Františka Sokola Tůmy, K. V. Raise,
Bárovi a Jiráskovi. Četbou těchto knih zavzpomíná si na léta nedávno
minulá, neb v nich se odráží život, který on v mládí prožívál, zvláště v
knihách Tůmových a Raisových. Jinak jsou čtenáři z řad mládeže školní
a škole odrostlí. Zemědělský stav jest velmi málo zastoupen mezi čtenáři.
Pouze Terezie Hasoňová manželka zemědělce a František Bachůrek čis. 41,
zemědělec. Rovněž velmi málo čtenářů je z řad starších řemeslníků ačkoliv
to byli oni, kteří v dobách rakouské monarchie, v letech 1910 – 1914 položili
pevný základ čtenářské obci, když založena skrovná knihovna pod názvem,
knihovna Združení řemeslníků v Šumicích. Knihovnu i s inventářem
darovalo Združení řemeslníku Obecní knihovně, zřízené v prvních letech
po světové válce. Základ dali řemeslníci a dnes, jakoby zapoměli na nadšení
svojích otců, kteří jí budovali. A věru je zde krásný výběr literatury české,
slovenské, sovjetské a jiné. Jen příjiti a zahleděti se do těch svazků, v nichž
se skrývá minulost, přítomnost a budoucnost tohokterého národa.“
Z údajů, které mám možnost dohledat, známe jména pěti knihovníků.
Leopold Tlach, Zdeněk Opluštil, Jan Slíva, Antonín Kandrnál a Renata
Slívová. Ta je knihovnicí od roku 1994. Pokud některý čtenář zná další
údaje o naší knihovně, sdělte je prosím redakci zpravodaje.
V letošním roce jsme přestěhovali obecní knihovnu, která má 7000 knih,
do nově zrekonstruovaných prostor v budově bývalé prodejny potravin
Jednota.
Slavnostní otevření knihovny připravujeme na pátek, 9. října 2020.
Knihovnu otevřeme besedou s regionálním spisovatelem Jiřím Jilíkem z
Uherského Hradiště.
Přijďte se na novou knihovnu podívat, možná Vás bude široký výběr
svazků a žánrů inspirovat k zapůjčení nějaké knihy. V knihovně jsou k
dispozici např. 4 svazky obecních kronik, z kterých tak rád cituji.
Text a foto: Josef Jančář
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Obecní muzeum - novinky
O letošním hodovém víkendu budou otevřeny obě budovy obecního muzea. V Hasoňově chalupě čp.102 bude kromě expozice bytu malorolníka
výstava obrazů a kreseb šumické rodačky, paní Marie Novotné z Uherského Brodu. V Hasoňově chalupě budou předvádět řemesla paní Orgoníková drátkování a paní Blahová - šití.
V obecním muzeu nad poštou čp. 100 bude otevřena nová expozice krojů, dobových exponátů a fotografií. Obě expozice připravila paní Jana Živnéřová.
Otevřeno bude v sobotu a v neděli, od 14:00 do 17:00 hodin.
oú
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Přechod televizního vysílání
na normu DVB-T2
Obecní kabelová televize přijímá
tv signál z pozemních vysílačů.
Proto vždy, při novém nastavení
tv programů ve vašem televizním
přijímači, vyberte a zvolte z nabídky
ANTÉNA, KABEL, SATELIT variantu
„ANTÉNA“.

Účastníci obecní kabelové televize musí pro příjem signálu v normě
DBV-T2 vlastnit novější televizor, který už je pro příjem DBV-T2 vybaven.
Tuto vybavenost zjistíte v technickém popisu Vašeho televizoru.
Další možností je koupě DVB-T2 set-top boxu, který se svou stávající TV
propojíte.
Výše uvedené se týká všech příjemců pozemního tv signálu, přes antény.

Od 30. září 2020 přechází Zlínský kraj na novou vysílací normu DBV-T2.

Netýká se digitálního vysílání, které přijímáte satelitem.

Doporučujeme účastníkům obecní kabelové televize, aby byli
připraveni pro příjem signálu v normě DVB-T2 potřebným zařízením
již v polovině měsíce září 2020.

Důvodem přechodu na normu DBV-T2 je celosvětový rozvoj digitálních
technologií, včetně mobilních telefonů. Tato zařízení potřebují široké
vysílací pásmo, které se celosvětově rozšířilo na úkor frekvencí pro tv
vysílání.
oú

Třídění obalových
kovů s plasty

Co jsme nalezli v bioodpadu

Obalové kovové odpady, kterými jsou především obaly od nápojů
(plechovky od piva, energetických a jiných nápojů) můžete odevzdat
společně s plasty do žlutých kontejnerů, které jsou umístěny po obci.
Konzervy s potravinovými zbytky, lahvičky od sprejů (pod tlakem),
apod. sem však nepatří!

8
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Klub seniorů připravuje
15. září 2020 – zájezd do termálních lázní Dunajská Streda, odjezd
autobusu v 6.00 hod. od kulturního domu

- „Čaj o třetí“ + beseda s brněnským hercem Zdeňkem Junákem, kterého
známe z rozhlasu i televize. Termín bude upřesněn.

7. října 2020 – zájezd do termálních lázní Veĺký Meder

středa v 17.00 hod. - zdravotní cvičení jógy

20. – 25. listopadu 2020 - lázeňský pobyt v Piešťanech. V ceně 4.000 Kč
je zajištěno ubytování, 5 x lázeňské procedury s možností přikoupit si
další, 3 x denně jídlo, večerní programy a zájezd do některého z měst v
okolí Piešťan. Termín přihlášky je do konce září.

středa v 18.30 hod. - jóga

15. prosince 2020 - zájezd do předvánoční Vídně s průvodcem

(karimatky sebou)

Na všechny akce se můžete přihlásit u paní Ludmily Synčákové na tel.č.
608 418 553.

Od října 2020 v kulturním domě:

Říjen 2020
- kurz tréninku paměti s lektorkou paní Bílkovou, termín bude upřesněn
místním rozhlasem.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Ludmila Synčáková, předsedkyně klubu

Včelaři informují
Milí přátelé,
dovolte i nám malé ohlédnutí za ještě
probíhající včelařskou sezónou. Letošní
rok ovlivněný nouzovým stavem kvůli
nákaze COVID-19 je pro naši ZO ČSV
volební, tzn., že se musela uskutečnit
členská schůze, na které se volil nový
výbor. Předsedou zůstal přítel Pačinek,
jednatelkou
přítelkyně
Ševečková,
složení celého výboru je na našem webu
www.vcelari.huu.cz.
Odcházejícím
členům výboru patří velké poděkování za
jejich obětavou práci a úsilí v uplynulých
letech.
Letošní včelařská sezóna byla zase
jedinečná. Po počátečním katastrofickém
suchu přišly deště a půda byla po mnoha
letech dostatečně zásobena vodou. Deště
byly ale natolik intenzivní a dlouhodobé,
že včely nemohly snůšku využít. Ale i
taková sezóna ke včelařství patří, jen toho
medu bude trochu míň.
V listopadu pro vás plánujeme již tradiční
Mikulášskou prodejnu a doufáme, že ji
probíhající pandemie neovlivní, o tom
vás samozřejmě budeme s předstihem
informovat. V prosinci se jako obvykle
bude sloužit za včelaře mše svatá.
Na závěr chceme poděkovat OÚ Šumice
a všem příznivcům za podporu a vám,
našim spoluobčanům přejeme krásné
prožití hodů a příjemný slunečný podzim.
I když je některý rok méně úspěšný, tak
se vždy můžeme těšit, že ten další bude
lepší. A to platí nejen pro nás včelaře.

Za ZO ČSV Šumice
Petr Brumovský
Šumický zpravodaj 2/2020
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Besednický rok 2020
od ledna do konce srpna
Letošní rok je specifický zřejmě ve všem, Besedníky nevyjímaje. V únoru
jsme začínali připravovat Košt Slivovice, který překazila tzv. čínská
chřipka, neboli nám všem dobře známý, Covid-19. Nestačili jsme ani
začít vybírat vzorky na degustaci, když se vládními nařízeními začal
omezovat počet osob na veřejných akcích, čili i když neradi, museli jsme
velikonoční Košt slivovice zrušit. Ten samý osud potkal i Slet čarodějnic
a GulášFest, který jsme ovšem úspěšně přesunuli na srpen. Následoval
Fotbalový turnaj, který se ovšem nekonal ne kvůli vládním nařízením, ale
kvůli malé účasti týmů.
Rekonstrukce Norkárny
V době tzv. “Corona krize” jsme ale nezaháleli. Ohledně opravy brány
a plotu, které byly v dezolátním stavu, jsme přemýšleli již delší dobu.
Ale díky této „krizi“, jsme dostali čas na jejich realizaci. Ale proč pouze
“štupovat staré ponožky”, když můžeme mít nové? Začali jsme přemýšlet
o kompletní výměně plotu, a tím pádem i brány. Mluvili jsme, kreslili,
a díky spolupráci s Obcí Šumice, která poskytla materiál a odstranila
původní plot i s bránou, rekonstrukce začala.
Následně se vykopaly díry na základové sloupy, které se zabetonovaly.
Obec poskytla všechen materiál na plot, který jsme začali upravovat do
jeho finální podoby. Někdo svařoval, někdo natíral, další vrtal. Zkrátka,
kdo mohl, ten pomohl. Celá tato výměna nám trvala asi 5 týdnů.
Dále pokračovaly drobné úpravy, kdy se na betonovou plochu v
místnosti, která slouží jako sklad, položila dlažba, a do skladu se zavedl
bezpečnostní alarm. Ale práce ještě nekončily. Nelíbilo se nám umístění
popelnic při vchodu do areálu, tak jsme je přesunuli na nově zbudovanou
betonovou plochu do zadní části areálu.
Poslední fází prozatímní rekonstrukce je již i architektonicky řešená
věc, a to stavba pergoly. Díky přesunu akcí, opět kvůli Coronaviru,
jsme dostali měsíční časový bonus, který jsme využili k vybudování

betonových základů pro nastávající stavbu pergoly a hlavně položení
dlažby, kterou můžou návštěvníci využít při akcích samozřejmě již nyní.
Stavbu pergoly máme v plánu tento podzim. Na vizuální návrh pergoly se
můžete podívat na našich webových stránkách.
GulášFest
Ale zpět k Besedníkům. První letošní akcí, kterou se nám podařilo
uspořádat, byl tedy GulášFest. Přihlásilo se 24 soutěžních týmů, které
v sobotu 15. srpna vytáhly své kotlíky a utkaly se v souboji o nejlepší
šumický guláš. Po hodnocení naší 8-člennou porotou se na prvním místě
umístil tým ALKA, druhý byl tým Přátelé plechového kotlíku a na třetím
místě tým Hokus Pokus. Gratulace ovšem patří všem týmům, jelikož
podle slov poroty, bylo v letošním roce hodnocení velmi těžké. Ani jeden
z 24 soutěžních gulášů nebyl špatný a výsledné hodnocení ovlivňovaly
skutečně jen detaily. Všechny soutěžní guláše následně mohla ochutnat
i široká veřejnost, která na akci přišla. Odpolednem a večerem provázel
DJ Zlámalík a skupina MUDRLANTI.
Běh pro život alias Šumická bota
Na sobotu 19. září připravujeme Běh pro život, jehož výtěžek v letošním
roce věnujeme rodině těžce nemocného Nikolase, chlapce předškolního
věku z Uherského Brodu. Budou na vás čekat běžecké tratě v délce 3, 10
a 20 km a vozíčkářské kolečko. Trasy závodu plánujeme pro letošní rok
změnit (trasy v době vzniku tohoto článku ještě nemáme vytyčeny).
Přihlásit se do závodu můžete buď elektronicky skrze webové stránky
www.besednici.cz, nebo osobně v Dolní „Staré“ Hospodě u obsluhy.
Startovné na závod je 250 Kč do 14. 9., startovné na místě v den závodu
činí 350 Kč. Rádi bychom vás tímto požádali o včasnou registraci do 14.
9., jelikož registrace v den závodu je organizačně a časově velmi náročná.
Registrovaní běžci budou mít k dispozici šatnu se sprchami, startovní
číslo a čip pro automatické měření závodu, občerstvení v průběhu i po
dokončení závodu.
Rádi bychom i touto cestou
požádali obyvatele obce o
shovívavost v den konání
závodu, která se bude týkat
dopravních omezení na
trase závodu a o případné
přeparkování vozidel, které
by na trase znamenali
komplikaci pro závodící
běžce.
V případě neuskutečnění
závodu
z
důvodu
hygienických
opatření
souvisejících s Coronavirem
se startovné použije na
zaplacení
již
vzniklých
nákladů s během a zbylá část
bude věnována rodině, které
je letošní běh věnován. Jako
alespoň malou kompenzaci
by dostal každý závodník
se zaplaceným startovným
pamětní medaili Šumického
běhu pro život.
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Další besednické akce v letošním roku
V neděli 27. září plánujeme uspořádat Drakiádu, která je závislá na přízni
počasí, které je koncem září již nevyzpytatelné.
Besednické akce jsme měli v plánu zakončit mimořádně v sobotu 17. 10.
Koštem slivovice. V současné době ovšem platí omezení kapacity pro
vnitřní akce do 500 osob, kdy od sta osob je povinnost nosit roušky (při
psaní tohoto článku, v úterý, vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví, že
roušky jsou povinné od 1. září prakticky ve všech interiérech, ve čtvrtek

(editace tohoto článku), to předseda vlády opět překopal, mají se nosit
pouze někde. Jak se tato „komedie“ bude vyvíjet dále, to bohužel nikdo
neví …). Košt slivovice si v roušce ovšem moc představit nedokážeme.
Prozatím jsme Košt ještě úplně „neodpískali“, a čekáme na další vývoj
situace. Vše s předstihem upřesníme na webu a facebookovém profilu
Besedníků.
Příjemné prožití Šumických hodů a celého podzimu vám přejí Besedníci.

ČČK informuje
Vzhledem k současnému proměnlivému vývoji situace s šířením
koronaviru Covid19 nemohla naše MS ČČK uskutečnit některé akce,
které byly každoročně plánované. Ale přesto, jak nám to současná
situace dovolila, uskutečnily jsme pár aktivit, o kterých bych se ráda
zmínila. Začátkem července jsme pozvaly všechny své členky a příznivce
na sběr lipového květu do katastru Rudice. Tato pěkná akce s vycházkou
do přírody byla ukončena opékáním špekáčků u jezer a přátelským
posezením. Že se akce vydařila, svědčí i přiložené foto.

Je mou milou povinností i ctí touto cestou poděkovat za 10 odběrů,
tj. bronzovou medaili: Elišce Borisové, Miroslavě Velecké, Pavlu
Horeckému, Ivanu Kunovskému a Petru Parýzkovi.

V humanitární oblasti již 11 rokem pomáháme a podporujeme léčbu
malomocenství tím, že zajišťujeme pletení obvazů pro malomocné díky
našim členkám i ochotným dobrovolným pletařkám. V letních měsících
jsme pletení přerušily, ale můžeme se pochlubit tím, že k dnešnímu dni
jsme odevzdaly na Oblastní charitu do Uherského Hradiště celkem 2302
ks obinadel a 8 párů ponožek. Poděkování patří nejen našim pletařkám,
ale i obecnímu úřadu se starostou Ing. Josefem Jančářem, za poskytnutí
finančního daru na zakoupení potřebné příze a taky na zakoupení
bavlněné látky pro šití roušek v letošním roce.

Ještě jednou všem vyhodnoceným upřímně děkujeme. Dalším projevem
poděkování a malého morálního ocenění všem těmto jmenovaným
dárcům krve bylo předání děkovných dopisů od našeho starosty obce a
předsedkyně MS ČČK i s dárkovými balíčky.

Vysoce si vážíme daru nejcenějšího pro záchranu zdraví a života a tím
je dar krve. Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným
křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového
dárcovství krve i dárců samotných. I v naší obci máme mnohonásobně
bezpříspěvkové dárce krve, kteří byli v loňském roce pozváni na
slavnostní aktiv do Uh. Hradiště na předávání bronzových, stříbrných a
zlatých medailí i Zlatý kříž 3. třídy profesora MUDr. Jana Jánského.
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Za 20 odběrů, tj. stříbrnou medaili: Pavle Koláčné, Ing. Ludmile
Žampachové a Přemku Podškubkovi.
Za 40 odběrů, tj. zlatou medaili, Zbyňku Urubčíkovi a za 80 odběrů, tj.
Zlatý kříž 3. třídy, Pavlu Hřibovi.

Nezapomínáme ani na své jubilanty, kterým posíláme blahopřání k
významnému životnímu jubileu.
A jaké mame plány do budoucna? Za spolupráce obecního úřadu a
místních složek se chceme zúčastnít „Mikulášského jarmarku“ se svým
stánkovým prodejem oblíbených langošů a balíčků cukrovinek.
Závěrem chci poděkovat všem našim členkám za dosavadní činnost a
Vám milí spoluobčané za podporu a přízeň.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK
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DFS Dřinky
Na podzim letošního roku je to už šest let, co fungujeme. V letošním roce,
díky situaci, která tu je, jsme nemohli vystupovat.
První naše účinkování bude na letošních šumických hodech.
A tak by to chtělo trochu čísel ......
Za krátkou dobu naší existence jsme stihli nespočet vystoupení. Když
přejdu do čísel, je to 45 vystoupení za pět let (letošní rok nepočítám).
Z toho bylo 10 festivalů, 13 vánočních pořadů, 23 vystoupení v Šumicích a
22 vystoupení mimo obec.

12

Všude děti sklízely úspěch a velký potlesk za své úsilí. Děti vystupovaly
na plesech, besedách pro důchodce, hodech, společenských akcích nebo
výročích.
Nesmím zapomenout i na naše zpěváčky, kteří nás reprezentovali
v soutěži ,,Zazpívej, Slavíčku!“ Děvčatům se podařilo postoupit do
krajských kol.
Děkujeme všem, kteří nás jakkoli podporují.
Laďka Jandlová

Šumický zpravodaj 2/2020

Flekaři a jejich první
letní koncert
Kapela Flekaři měla 21. srpna 2020 malou premiéru. Poprvé jsme pro vás
uspořádali letní venkovní koncert. Jak nás to vůbec napadlo?
Dostali jsme možnost vystoupit na kolonádním koncertě na Lázeňském
náměstí v Luhačovicích. To pro nás byla velká výzva, tak jsme se vrhli
do příprav repertoáru a kolotoče zkoušek. Doteď jsme měli v zásobě
spíš vánoční nebo kostelní písničky, takže kompletní příprava nového
programu nám dala celkem zabrat. No a když už jsme tomu věnovali
tolik úsilí, řekli jsme si, že by byla škoda vystoupit jenom jednou v
Luhačovicích. Rozhodli jsme se tedy potěšit i naše skalní fanoušky tady v
Šumicích (zatím mezi ně počítáme hlavně členy našich rodin, ale věříme,
že se náš fanclub rozroste). A kromě toho nebylo od věci si vyzkoušet hrát
a zpívat pod širým nebem (nebo stanem).

Koncert jsme uspořádali na Hasoňově chalupě a myslíme, že to byla
dobrá volba. Objednali jsme počasí, něco k jídlu a pití a mohli jít na to.
Vystoupení trvalo i s malou přestávkou a se vstupy našeho skvělého
moderátora asi dvě hodiny. My jsme si ho fakt užili a vypadalo to, že i
vy, kteří jste tam byli, jste odcházeli spokojení. Dokonce od spousty z vás
zaznělo, že bychom z toho měli udělat tradici. Že by? Uvidíme…
Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří na koncert přišli a taky těm,
kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili a pomohli nám!
Flekaři

Letní koncert na Hasoňově chalupě

Kolonádní koncert v Luhačovicích

Šumický zpravodaj 2/2020
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Distanční výuka na 1. stupni
V polovině března nás všechny zastihlo nečekané překvapení – koronavirus a uzavření škol. Každého napadlo - co bude dál? Výuka musí přece
pokračovat! Začali jsme pravidelným zasíláním e-mailů s úkoly. Postupně jsme v naší práci začali využívat i další informační technologie – Skype,
Zoom, Messenger, Hangout, případně vyučování po telefonu. Výuka online probíhala ve skupinách, celých třídách, nebo individuálně. Žáci se tak
mohli i vidět a popovídat si spolu. Výborně fungovala i zpětná vazba – rodiče a děti posílali nafocené úkoly, videa, audionahrávky. Někteří žáci nám
posílali dokonce i obrázky a fotografie pro potěšení. Po tak dlouhé době jsme se do školy těšili nejen my učitelé, ale i děti. Jsme rádi, že do školy
nastoupila většina žáků. Věříme, že se v příštím školním roce nic podobného opakovat nebude. Chceme poděkovat rodičům a žákům, a že jich bylo
hodně, kteří se k této formě výuky postavili aktivně a zodpovědně.
Perličky distanční výuky – občas jsme během on-line výuky slyšeli odpovídat nejen žáky, ale i jejich rodiče. Někdy k nám doléhaly i zvuky domácích
spotřebičů a mazlíčků. Při občasném výpadku technického vybavení na straně učitele, si žáci přeposílali informace mezi sebou.

Družina během covidu
Po dlouhé covidové odmlce se přece jen část dětí vrátila nejen do školy,
ale také do školní družiny. I přes to, že bylo nutné dodržovat všechna
hygienická opatření a rozestupy, děti se těšily na své spolužáky. Konečně
si mohly společně popovídat a pohrát si.
Poslední dny školního roku si děti ve školní družině zpříjemnily
kreativním tvořením. Vyráběli jsme například vázičky, kterými děti
mohly potěšit své blízké. Také jsme zapracovali na výzdobě školy. Aby
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jsme si užili nějakou tu legraci, zahráli jsme si na Mikuláše. Spoustu času
jsme trávili na dětském hřišti a na procházkách.
Tato situace byla pro nás nezvyklá, ale děti i my jsme ji zvládli skvěle.
Těšíme se, až se zase v září všichni společně setkáme.
Všem přejeme krásný zbytek letních dnů.
vychovatelky ŠD
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MŠ Šumice
Konec školního roku byl v mateřské škole z důvodu koronaviru
poznamenaný omezením a zákazem plánovaných akcí, které každoročně
na konci školního roku pro děti a rodiče připravujeme. Přesto jsme
alespoň pro děti a hlavně budoucí školáky připravili tradiční ,,pasování
předškoláků“. Na této slavnosti jsme se rozloučili se 14 dětmi a popřáli
jim mnoho úspěchů ve školních lavicích.
Přes
celé prázdniny se ve školce usilovně pracovalo, abychom mohli 1. září
přivítat naše nejmenší děti v novém prostředí sloužícím dříve jako místní
knihovna. Byla provedena modernizace sociálního zařízení v nové
třídě u dětí
a zaměstnanců, šaten, zázemí pro zaměstnance, topení,
přípraven jídla, elektroinstalace a další opravy. Při této příležitosti bych
ráda poděkovala panu starostovi, místostarostovi, firmě Lisoněk s.r.o.,
stavbyvedoucímu panu Šojdrovi a všem, kteří přispěli k tomu, že naši

školku může navštěvovat více dětí a je zase o něco hezčí. V neposlední
řadě patří velké poděkování i zaměstnancům školky za obětavost a
nelehké chvíle, které letošní prázdniny školce obětovali, mnohdy i na
úkor své dovolené.
V letošním školním roce 2020 – 2021 bude mateřskou školku navštěvovat
65 dětí rozdělených podle věku do tří tříd. O děti se bude starat 6
pedagogických zaměstnanců, 1 školní asistentka a 4 správní zaměstnanci.
Doufám, že nás nebude omezovat neustále hrozící nemoc koronaviru a
školka bude po celý školní rok plná veselých a zdravých dětí.
Jitka Velecká
ředitelka MŠ

Modernizace MŠ
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Trchalíkova usedlost
Ministr zdravotnictví na jaře na tiskové konferenci prohlásil, abychom

cestovního ruchu s názvem „Příběhy Slovácka, připomeňte si, jak se žilo

počítali s tím, že letošní Velikonoce budou jiné, bez tradičních pomlázek,

dříve“, jež prezentuje památkové domky, objekty lidového stavitelství a

návštěv koledníků a beze mší. A opravdu tomu tak bylo. Aktuální

malá muzea Slovácka.

celosvětové onemocnění zrušilo barvení vajíček a pletení tatarů
i u Trchalíků.

Pro letošní rok je v plánu ještě jedna akce pro veřejnost a to Štěpánské
koledování. Uvidíme, jestli a jak se bude epidemiologická situace vyvíjet a

A Víkend památkových domků byl z tohoto důvodu přesunut z tradičního
prvního víkendu v červnu na poslední červnový víkend. Mezi návštěvníky

zdali nám nepřekazí plány podobně, jak tomu bylo na jaře.
Petr Janíček

se letos objevil i Český rozhlas a v usedlosti vznikala v sobotu reportáž,
kterou jste mohli slyšet na
Rádiu Zlín a na Radiožurnálu.
Kromě reportérky z Českého
rozhlasu

se

u

Trchalíků

zastavila i novinářka z Blesku,
ve

kterém

o

památce

vyšel
s

článek

množstvím

fotografií.
Nově byl program Víkendu
památkových domků doplněn
i o večer u cimbálu a šumické
veřejnosti se představila CM
Višňa

z

Ostrožské

Lhoty.

Počasí přálo, a tak se zpívalo
až do pozdních nočních hodin.
O

hodovém

víkendu

tradičně

bude

linout

vůně

makových,

z

se

výminku
upečených

tvarohových

a

povidlových buchet. V suširni
se bude péct chleba a pokud
dozrají švestky, sušírna je
připravena na sušení ovoce.
Letošní úroda vypadá slibně.
Tradiční večer u cimbálu s CM
Strýci letos spolupořádá obec
Šumice a po roce bychom měli
oprášit i Šumickou sedlckou.
V

neděli

odpoledne

se

neuskuteční koncert žádné
dechové

hudby.

To

však

neznamená, že by zůstaly
dveře usedlosti zavřené. Bude
možné

usedlost

navštívit

a

odpoledne
prohlédnout

si ji, ukázat ji přátelům a
hodovníkům,

případně

posedět u burčáku.
Po oba dny hodového víkendu
bude

možné

u

shlédnout výstavu

Trchalíků
Regionu

Slovácko, sdružení pro rozvoj
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SDH Šumice
První pololetí letošního roku nás postavilo před zcela novou a nečekanou
situaci. Přišel zákaz konání veřejných akcí a Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska vydalo opatření, které zrušilo pořádání závodů. To
znamenalo konec letošní sezóny Velké ceny mladých hasičů okresu
Uherské Hradiště. Vypadalo to, že tento rok bude na závodní mašinu
dětí sedat jenom prach. Naštěstí se situace umoudřila. Velkou cenu UH
se už sice nepodařilo rozjet, ale našlo se pár ochotných sborů, které
uspořádaly několik pohárových soutěží pro mladé hasiče, včetně toho
našeho. Pro některé starší žáky se tak naskytla možnost rozloučit se s
mládežnickými kategoriemi požárního sportu v závodním duchu a získat
ještě nějaké cenné kovy.
Dne 27. 6. 2020 proběhla první mimořádná pohárová soutěž mladých
hasičů v Ostrožské Lhotě. Naše družstva se zde umístila následovně:
mladší žáci 5. místo, starší žáci 4. místo. Poté se 4. 7. pořádání soutěže
zhostili hasiči z Míkovic, kteří na fotbalovém hřišti v Podolí uspořádali
teprve druhý ročník závodů O pohár starosty SDH Míkovice. Tady se
našim starším žáků zadařilo natolik, že dosáhli na nejcennější kov.
Mladší žáci skončili na 5. místě.

další akci. Tentokrát se jednalo o Tradiční hasičský výlet. Počasí vyšlo
daleko líp na rozdíl od závodního víkendu. Ve 14:00 začal výlet zábavným
programem pro děti i s dětskou diskotékou, který trval do 17:00. Poté
už na řadu přišla zábava pro starší návštěvníky. K tanci a poslechu
zahrála kapela Mudrlanti. K občerstvení byl připraven guláš, tatarák a
kýta. Vzhledem k veškerému prodanému občerstvení věříme, že všem
chutnalo a rádi nás navštíví i v dalších ročnících.
Michal Uher
starosta sboru
mladší žáci
1. místo

SDH Ostrožská Lhota A

2. místo

SDH Traplice A

3. místo

SDH Starý Hrozenkov A
starší žáci

Náš sbor uspořádal v předchozích letech už 12 ročníků dětských závodů
O pohár starosty obce Šumice. Letos se však kvůli výjimečné situaci
nekonal 13. ročník, ale 1. ročník soutěže O pohár starosty SDH Šumice.
Je to proto, že název O pohár starosty obce Šumice chceme zachovat pro
soutěž zařazenou do Velké ceny okresu Uherské Hradiště, která jak již
bylo zmíněno, byla tento rok zrušena.

1. místo

SDH Míkovice

2. místo

SDH Šumice

3. místo

SDH Bojkovice

V sobotu 11. 7. jsme tak pořádali hned dva první ročníky soutěží. Od
jedné hodiny odpoledne dětskou soutěž O pohár starosty SDH Šumice.
Soutěž probíhala v klasických disciplínách: požární útok, štafeta dvojic a
dorosteneckého dvojboje. I přes deštivé počasí přijelo slušné zastoupení
družstev z celého okolí. Domácí týmy obsadily nepopulární 4. místo v
mladší kategorii a hezké 2. místo ve starší kategorii.

1. místo

SDH Kněžpole

2. místo

SDH Staré Město

3. místo

SDH Šumice

Ve večerních hodinách nás čekala noční soutěž mužů, žen a dorostu
„Memoriál Stanislava Mudráka“. Byla to pro nás nová výzva, protože
soutěž tohoto typu jsme ještě nikdy nepořádali. I přes veškerou snahu
uspořádat kvalitní soutěž jsme se nevyhnuli drobným chybám, za které
jsme obdrželi zaslouženou kritiku od závodících týmů. Pro nás je to
ponaučení do dalších ročníků, které mohou být už jen kvalitnější. Soutěž
měla začít požárním útokem našich mužů, jenomže po lehké závadě na
závodním stroji odstartovali až jako čtvrtí v pořadí. Po ne moc oslnivém
výkonu, který se nepřibližoval ani zdaleka dobrým výkonům z tréninků,
však dosáhli na 3. místo. Problémy se nevyhnuly ani družstvu žen. Těm
krásně rozběhnutý útok zmařil uzavřený ventil na mašině a to znamenalo
až 4. místo v celkovém pořadí.

1. místo

SDH Vlachovice

2. místo

SDH Popov

3. místo

SDH Míkovice

Čtrnáct dní po závodech jsme byli opět na nohou a připravovali jsme

1. místo
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muži

ženy

dorostenci
1. místo

SDH Šarovy

2. místo

SDH Hradčovice

3. místo

SDH Míkovice
dorostenky
SDH Míkovice
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Vážení šumičtí farníci
28. června letošního roku jsme oslavili XX. narozeniny našeho farního
kostela. Byla to příležitost poděkovat všem, kteří se zasloužili o stavbu
tohoto chrámu. Pamatovali jsme na všechny stavitele, ať již zemřelé,
i na ty, kteří jsou mezi námi. Slavnostní mši svatou odsloužil Mons.
Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup. Na závěr bohoslužby otec
biskup poděkoval jménem farní rady a jménem všech farníků některým
zasloužilým lidem naší vesnice.
Nebylo možné poděkovat každému osobně, tak jsme alespoň chtěli
poděkovat několika lidem naší obce a tím zároveň všem, kteří se podíleli
na stavbě kostela i při jeho malování v letošním roce. Otec biskup
poděkoval vedení naší obce, panu starostovi a místostarostovi, za

výbornou spolupráci mezi Obcí a farností. Poděkování patřilo také panu
Otu Bachůrkovi, který reprezentoval všechny podnikatele naší obce,
kteří dlouhodobě podporují farnost. Poděkování také obdrželi členové
farních rad pan Ludvík Hovorka a Karel Koníček a další.
Chtěl bych ještě jednou jménem svým a farních rad poděkovat každému,
kdo podporuje farnost. Jsem rád, že dnes, díky obětavosti mnoha lidí,
máme krásný, čistý kostel, který je chloubou a dominantou obce Šumice.
Jsem rád, že kostel slouží všem občanům, vždyť se zde konají svatby, křty,
pohřby, a kostel je přístupný každému.
S pozdravem o. Jan

Foto: ŘKF Šumice a Oto Hödl
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Tenisový oddíl
Letošní rok je jistě v mnoha ohledech jiný než ty, na které jsme
zvyklí. Zrušili jsme několik turnajů, ať už z obavy o nákazu nebo jen z
hygienických doporučení.
Tenisovou přípravku jsme zahájili přibližně o měsíc později, ale i tak je
velký zájem. Přihlásilo se třicet dětí. Tréninky začaly v půli června. Žáky

jsme rozdělili do dvou kategorií podle věku a dovedností. O výuku se
stará pět trenérů z našeho oddílu.
Spustili jsme systém online rezervací na webových stránkách oddílu.
Všichni zájemci o hru si nyní musí rezervovat kurt na požadovaný čas.
Letošní sezóna je pro nás, i přes všechny
koronavirové nepříjemnosti, jubilejní. Oddíl slaví
30 let od svého založení roku 1990. V sobotu 3.
října plánujeme setkání zakládajících členů a všech
ostatních, kteří se zasloužili o tenis v naší obci. V
průběhu dne se budou hrát exhibiční zápasy.
V roce 1989 se parta nadšenců (Kořenek,
Běťák, Budík, Valerián, Juřeník, Ondřej) začala
vážně zaobírat návrhem vybudovat v naší obci
tenisové kurty. Začala oficiální jednání se všemi
zainteresovanými složkami. Především s národním
výborem a TJ Šumice. Výsledkem byl souhlas se
záměrem a finanční i materiální příslib při budování
areálu. V listopadu 1989 se začalo zaměřovat a
provádět první výkopy. Bylo odpracováno 3400
brigádnických hodin. 2. června 1990 se slavnostně
přestřihla páska.
Ondřej Kalous

Turnaj O pohár starosty 2020
Poslední srpnový víkend jsme pořádali tradiční turnaj O pohár starosty.
Tentokrát jsme neměli rozdělení do mladší a starší kategorie. Tudíž se
zkušenější hráči museli popasovat s dravým mládím a naopak. Devět
dvojic bylo rozlosováno do dvou skupin, ze kterých následně postoupily
do vyřazovací fáze. Ve čtvrtfinále vypadnuvší dvojice obsadily dělené 5.
až 8. místo, zatím co postupující hrály o finále, které se rozhodlo až ve
zkrácené hře.
I když předpověď počasí do poslední chvíle hlásila ranní déšť, nakonec
byly skvělé tenisové podmínky. Na závěr přišel místostarosta Vašek
Marek předat ceny vítězům včetně putovního poháru, na kterém jsou
uvedena jména již od roku 2006.
Všem hráčům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a děkujeme
obecnímu úřadu za podporu.
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Výsledné umístění v turnaji o pohár starosty 2020 – čtyřhra:
•

Šimon Bartoš, Adam Blaha

•

Pavel Bosák, Ondřej Kalous

•

Jaroslav Kociňák, Petr Pöschl

•

Jiří Michálek, Libor Zálešák

•

5.-8.
Rostislav Mihel, Monika Mihlová
František Bosák, Jaroslav Horehleď
Robert Šobáň, Daniel Kubeš
Pavel Běťák, Josef Běťák
Ondřej Kalous
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Šumický fotbal
Vážení fotbaloví přátelé, konečně!!! Po velmi dlouhé odluce, způsobené
koronavirovou krizí, se snad vrátíme do sportovních kolejí a budeme
se moci věnovat činnosti, kterou máme všichni rádi a které všichni
rozumíme :-). Vzhledem k tomu, že jarní část sezóny byla kompletně
zrušena, bylo zapotřebí v rámci nastavených pravidel a možností
udržovat činnost klubu v chodu. Ačkoli se může zdát, že na jaře tohoto
roku se zastavil život, v našem oddíle to nebylo až tak úplně pravda.
Jednotlivá družstva trénovala v rámci nastavených pravidel, nejdříve v 10
osobách bez možnosti bližšího kontaktu, pak skupiny po 10 s možností
zahrát si i mezi sebou fotbal a následně v rámci rozvolňování se rozběhlo
vše naplno, za což jsme velmi rádi. Můžeme tak říci, že na nadcházející
sezónu 2020-2021 jsme připraveni. Říká se, že všechno zlé je pro něco
dobré a platí to i v tomto případě. Díky tomu, že se nehrálo, rozhodli
jsme se zainvestovat do našeho hlavního hřiště a zlepšit kvalitu trávníku
tím, že hrací plocha byla pokryta 60 tunami písku, které zlepší skladbu
půdy, její propustnost konečnou kvalitu trávníku, o čemž se můžete
sami přesvědčit. Na průběh prací se můžete podívat na našich webových
stránkách https://tjsumice.cz/.
K jednotlivým kategoriím fotbalového oddílu se rozepíšu níže, ale chtěl
bych na tomto místě říci, že naše obec je široko daleko známá tím, že
s ohledem na počet obyvatel snad jako jediná dokáže udržet klasický
model: přípravka - žáci - dorost - muži. Abychom mohli dále držet
nastavenou laťku, je zapotřebí velké podpory nejenom představitelů
obce, ale i Vás jednotlivých fanoušků, kterým srdce bije pro šumický
fotbal. Sami můžete pozorovat, že vstupy jakékoli komodity letí cenově
směrem nahoru a fotbalu se to týká také, neboť péče o hřiště, jeho
zázemí a hráče samotné, nejsou zadarmo. Tak, abychom mohli udržet
nastavenou úroveň fotbalu, je zapotřebí přispění každého, komu
fotbal není lhostejný a nejedná se pouze o finanční stránku, ale osobní
zainteresování, neboť každý, kdo hodlá jakkoli pomoci, je u nás vítán.
Tímto bychom chtěli oslovit ochotné fanoušky fotbalu, kteří by svůj volný
Šumický zpravodaj 2/2020

čas byli ochotni věnovat našemu fotbalu a pomoci při jeho dalším rozvoji.
Nyní již k jednotlivým oddílům. Naše přípravka pod vedením Pavla
Helbicha začala v letních měsících opět trénovat, jelikož i jim se v září
rozběhne okresní soutěž. Dá se říci, že přípravka se nám rozdělila na
přípravku a předpřípravku, kdy těm nejmenším se věnují Michal Zajíc a
Radim Kunovský, jejichž ratolesti jsou v tomto družstvu členy. Jakékoli
trénování po menších skupinkách má obrovskou výhodu v tom, že se
můžeme dětem více a pečlivěji věnovat. Přípravka tak má velmi dobrou
trenérskou průpravu, se kterou pak hráči přechází do mužstva žáků.
Naši žáci v minulém roce zažívali sezónu snů, neboť z 11 zápasů jsme
neodešli poraženi a měli tak na svém kontě 33 bodů. Bohužel zpropadená
nákaza nám zhatila celé jaro a soutěž byla ukončena bez toho, aniž by
došlo k postupu či sestupu mužstev. Nicméně jsme se rozhodli to tak
nenechat a nechali jsme se zapsat do Krajské soutěže, kde jsou soupeři z
měst a obcí, které hrají i s našimi muži, což je dobrá průprava pro mladé
hráče do budoucna. Pro žáky to bude těžká sezóna, jelikož musíme
rozdělit mužstvo na mladší a starší žáky a někteří kluci (většina) budou
hrát za obě družstva, tedy dva zápasy po sobě. Pak následně starší žáci
budou muset pomoci oddílu dorostu, takže kluky čeká opravdu náročná
sezóna. Pevně však doufáme, že to zvládneme, jelikož žáci mají chuť hrát
a pokud je podpoří i doma rodinní příslušníci, tak to se ctí zvládneme. Je
dobře, že mimo trenéra, mé maličkosti, se připojil k mužstvu bývalý hráč
Ríša Synčák, a s trénováním dvou družstev je to hned jednodušší.
U našich dorostenců se dlouhodobě potýkáme s problémem hlavního
trenéra. Nedaří se nám sehnat odpovídajícího trenéra, který by tzv. dal
mužstvo „do latě“, jelikož v tomto věku kluci pevné vedení potřebují.
Dorost je příprava na náročnou soutěž mužů a nyní hraná soutěž
Okresního přeboru dorostu je pro nás málo a není odpovídající navazující
soutěži I.A. třídy v mužské části. V krátké budoucnosti snaha u dorostu
bude taková, postoupit do Krajské soutěže, která by herně odpovídala
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následnému přechodu hráčů z dorostu do mužů. Taková je vize, ale
potýkáme se hlavně s problémem trenéra, který by se mužstvu věnoval
v dlouhodobějším horizontu, kdy nyní se hráčům začal intenzivněji
věnovat asistent u I. mužstva Karel Koníček, za což jsme rádi.
V kategorii dospělých je velkým štěstím, že mimo již velmi zkušené hráče
např. v brance Milana Šidla a na pozici stopera Radima Kunovského,
máme další hráče mladšího věku a tudíž nás až tak doplňování mužstva
netrápí. Nicméně, k jistému doplnění došlo a pro sezónu 2020-2021 ze
Strání se nám podařilo získat mladého perspektivního hráče Patrika
Havlíka a z Rudic staronového Alexandra Jadrníčka, který u nás působil
již v dorostu. Ať se jim u nás daří. Jelikož byla opravdu dlouhá vynucená
přestávka, může být tréninkový výpadek u hráčů na hřišti znát, a
proto bych požádal o jistou shovívavost k výkonnosti, která se bude v
průběhu sezóny jistě zlepšovat. U mužstva mužů zůstává trenér Martin
Zicha, s jehož prací je zde velká spokojenost. Jelikož jsme malý oddíl na
okresní úrovni, tak se snažíme zapracovat do mužstva zejména mladé
perspektivní hráče a toto se trenéru dlouhodobě daří. Doufáme, že naši
muži budou za přispění fanoušků předvádět výkony, které nás v této
sezóně budou držet daleko od sestupových míst.

Na tomto místě bych poděkoval jménem fotbalového klubu v Šumicích
všem, kteří se podílejí na provozu šumické kopané. Děkujeme všem
hráčům, trenérům, vedoucím a jejich asistentům za celkovou práci ku
prospěchu šumické fotbalové mládeže. Poděkování patří tomu, kdo svůj
volný čas obětuje ve prospěch dobré věci, kterou fotbal jistě je. Děkujeme
představitelům obce a našim sponzorům, bez jejichž finančních injekcí
by se fotbal na této úrovni nemohl hrát. Největší poděkování je vám,
fanouškům, protože pro vás všechny fotbal hrajeme a bez vás by to celé
nedávalo smysl. Zachovejte nám, prosím, přízeň i do budoucna a budeme
se velmi těšit na návštěvu na jakémkoli zápase našich věkových kategorií.
Těšíme se na vaši návštěvu i na hodové zábavě dne 11.9.2020 v 19:30
hodin (hraje skupina Rocksoar), která se za pěkného počasí uskuteční
na hasičském hřišti (v případě nepřízně počasí v KD), kde vás rádi naši
hráči obslouží. Rovněž vás tímto zveme nejen na hodová utkání našich
mužstev, kde opětujeme vaši podporu bojovným výkonem. Do nejen
hodových oslav vám všem přeji hodně zdraví a zdaru v osobním životě.
Josef Podešť
administrátor oddílu
trenér žáků

Rozpis fotbalových útkání
podzim 2020
Muži - 1.A. sk. B

Dorost - OP

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

16.8.

Šumice

Koryčany

17:00

22.8.

Březolupy

Šumice

14:00

23.8.

Ťešnovice (hř. v Krom.)

Šumice

17:30

16:30

30.8.

Šumice

Újezdec

16:30

6.9.

Zlechov

Šumice

10:00

13.9.

Šumice

Nedachlebice

16:00

20.9.

Bojkovice

Šumice

15:30

26.9.

Osvětimany

Šumice

15:30

4.10.

Šumice

Fryšták

15:00

10.10.

Hluk

Šumice

15:00

18.10.

Šumice

Buchlovice

14:30

25.10.

Šumice

Dolní Němčí

14:30

1.11.

Šumice

Kunovice

13:30

8.11.

Nivnice

Šumice

13:30

29.8.

Šumice

Babice

5.9.

Ostr. N. Ves

Šumice

13:30

20.9.

Mařatice

Šumice

10:10

26.9.

Polešovice

Šumice

15:30

3.10.

Šumice

Uh. Ostroh

15:00

11.10.

Bánov

Šumice

13:30

17.10.

Šumice

Hradčovice

14:30

25.10.

Bojkovice B (Pitín)

Šumice

11:30

25.10.

Šumice

Jalubí

13:30

Přípravka - OS

Žáci - KS
Datum

Domácí

Hosté

Začátek

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

5.9.

Hluk

Šumice

9:30

30.8.

Šumice

Březová

14:00

13.9.

Šumice

Zlechov

9:30

5.9.

Podolí

Šumice

10:00

20.9.

Bezměrov

Šumice

9:30

13.9.

Šumice

Havřice

13:30

27.9.

Morkovice

Šumice

9:30

26.9.

Vlčnov

Šumice

14:00

4.10.

Šumice

Mařatice

9:30

4.10.

Šumice

Suchá Loz

12:30

10.10.

Slovácko-dívky

Šumice

9:30

11.10.

Bystřice pod L.

Šumice

12:30

18.10.

Šumice

Dolní Němčí

9:30

18.10.

Šumice

Prakšice

12:00

25.10.

Strání

Šumice

9:30

25.10.

Záhorovice

Šumice

13:00

1.11.

Šumice

Chropyně

9:30
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Konečně končí léto…
Pro mnohé z vás zní titulek toho článku asi poněkud zvláštně, ale pro
hokejové nadšence to rozhodně platí. Na zimních stadionech znova
zamrzly ledové plochy a my můžeme konečně obout brusle a začít
trénovat na ledě.
Je pravdou, že se mezi námi našli i takoví, kteří na ledě trénovali nonstop, ale většina mužstva si dala přece jen letní oddych. Výjimkou byl
však přípravný kemp v Bully aréně v Kravařích, kterého jsme se podruhé
hromadně zúčastnili a kde jsme měli možnost trénovat pod vedením
profesionálních trenérů (fotka je právě z tohoto kempu).
Takže víc než o tom, co se stalo, můžeme psát o tom, co nás čeká. První
velkou změnou je, že jsme jakožto vítěz skupiny C postoupili pro další
sezóny do vyšší soutěže – skupiny B. Tady nás čekají noví soupeři s větší
hokejovou kvalitou, než měli ti ze skupiny C. Jsme připraveni se poprat
(myšleno pouze obrazně) o dobré umístění a přitom hrát co nejhezčí
hokej. A hlavně si pohyb na ledě užít.

Ve skupině B narazíme na HC Drink Team, HC Svatý Štěpán, Thirsty Team,
HC Tarantule Nedašov, HC Bílí Orli, Tučňáci Horní Lideč, HC Klobucké
Laviny a parametry derby bude mít určitě zápas s AHC Bojkovice A. Liga
se hraje systémem každý s každým 3x, pak následuje nástavbová část na 2
zápasy. Celkem bychom tak měli odehrát 26 soutěžních zápasů.
Tak jako doposud se budou všechny zápasy hrát na ZS Brumov-Bylnice,
vždycky od pátečního do nedělního večera. Termíny prvních zápasů
můžete vidět níže. Nicméně před každým zápasem najdete plakát k
aktuálnímu kolu v naší vitríně naproti KD a na našem Facebooku.
pátek 4.9.2020, 20:45 hod. - HC Svatý Štěpán – HC Šumičtí Sokoli
pátek 18.9.2020, 22:30 hod. - HC Šumičtí Sokoli – Thirsty Team
neděle 27.9.2020, 11:00 hod. - HC Tarantule Nedašov - HC Šumičtí Sokoli
Držte nám pěsti a budeme moc rádi, když nás budete jezdit v co největším
počtu povzbuzovat.
Za tým HC Šumičtí Sokoli, Petr Juřeník

Šumický zpravodaj 2/2020
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Šumické hody 2020
PÁTEK 11. září
Hasoňova chalupa: Vernisáž výstavy obrazů Marie Novotné - začátek 16:00 hod.
Hřiště hasičů SKALKA: taneční zábava, hraje skupina ROCKSOAR - začátek 20:00 hod.

SOBOTA 12. září
15:00 – 17:00 hod. - Hriště hasičů SKALKA - kulturní pódiové vystoupení
Ženský pěvecký sbor Šumice
Hudební skupina FLEKAŘI
Vystoupení dětského FS DŘINKY
Mužský pěvecký sbor DŘINKAŘI Šumice
Taneční vystoupení FS DŘÍN Šumice
Vystoupení FS OLŠAVA z Uherského Brodu
od 18:00 hod. - Koncert hudební skupiny MUDRlanti
Hasoňova chalupa čp. 102

Trchalíkova usedlost č.p. 210
14:00 – 18:00 hod.
Prohlídka usedlosti, pečení chleba a buchet
20:00 – 24:00 hod.
Beseda u cimbálu s CM Strýci ze Strání

14:00 - 17:00 hod.
VÝSTAVA obrazů Marie Novotné
Ukázky lidových řemesel, drátkování a šití

Šumické muzeum - nové expozice

NEDĚLE 13. září
Kostel Narození Panny Marie
nedělní mše 7:00 a 9:00 hod. (krojovaná)

Trchalíkova usedlost č.p. 210
14:00 – 17:00 hod.

Koncertuje DH Olšavanka v kostelní zahradě

Hodový fotbal – hřiště NA VÝPUSTĚ
neděle - 9:30 hod. - ŠUMICE – ZLECHOV (ŽÁCI)
neděle - 13:30 hod. - ŠUMICE – HAVŘICE (PŘÍPRAVKA)
neděle - 16:00 hod. - ŠUMICE – NEDACHLEBICE (MUŽI)

Šumické muzeum, Hasoňova chalupa čp. 102
14:00 -17:00 hod.

