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Přikrmujte ptáčky, zima bývá k ptákům krutá

ÚVODNÍK, vánoce a zima
„Na vánoce, na vánoce, na ty hody, zamrzajú,
blata vody …“
Vážení spoluobčané, pro letošní vánoční
úvodník obecního zpravodaje jsem použil
jako oslího můstku část textu horňácké
koledy, poukazující na skutečnost, že na
vánoce očekáváme mráz a sníh. Zkrátka
každoročně očekáváme hezké vánoční
počasí s bílou zimou. Bohužel, v posledních
letech míváme vánoce spíše na blatě než na
sněhu. Pak nezbývá, než si zavzpomínat na
časy minulé, kdy bývaly „ty pravé zimy“. O
jedné výjimečné „pravé zimě“ se dočteme v
historických článcích.
Zima v letech 1928/1929 byla v Evropě
nejstudenější zimou 20.století, kdy nad
kontinent pronikl mrazivý vzduch ze Sibiře. Po
novém roce 1929 nastalo extrémní ochlazení,
62 dní nevystoupila teplota nad bod mrazu. V
Litvinovicích byla 11. února naměřena dosud
nejnižší potvrzená teplota v ČR, -42,2°C. V
roce 1929 zamrzlo i Baltské moře a kanály v
Benátkách.
Chcete si přečíst, co o extrémní zimě roku
1929 píše v šumické obecní kronice kronikář
Cyril Šojdr?
Začátkem ledna napadly velké spousty sněhu
a v druhé polovině ledna příchod mimořádně
kruté zimy, o které naši nejstarší občané mluví,
že není pamětníka. Nejstudenější únor v
posledních 150 letech, obrovské spousty sněhu,
přerušení železniční dopravy, vymrznutí řeky
až na samé dno. Ledy na naší řece Olšavě silné
80 až 120 cm a vymrznutí ovocného stromoví,
které se objevilo až během leta.
Další kronikářův popis počasí zimy roku 1930
naopak dokazuje, že i v minulosti nebývaly
jenom tuhé zimy.
Leden a únor příkrým opakem loňské zimy.
Skorem jarní povětrnosť. V lednu výjimečně
od 20° do 25° silnější holomrazy beze sněhu.
Orání v poli celý měsíc, teplo, létání hmyzu. Na
Hromnice již za ranních hodin létání komárů,
much a okřídleného hmyzu. Pravý opak
Hromnic loňského roku. 5.února zcela teplý
slunný den, hraní si kluků „na metu a válení
beček“ na Čupech, jenom v košilích bez kabátu
po suché trávě.
Tolik záznamy v obecní kronice. Občanům
připomínám, že opisy všech obecních kronik
si můžete vypůjčit v místní obecní knihovně.
Kompletní opisy všech kronik včetně farních
a školních, naleznete na obecních webových
stránkách.
Kapitolu o historii zimního počasí uzavřu
poznámkou o zimě roku 1978 – 1979, kterou
si mnozí z nás pamatují. To je ta zima s
extrémním výkyvem teploty ze dne na den,
ze Silvestra na Nový rok. Na Silvestra 1978
se denní teploty pohybovaly kolem +10°C.
Studený arktický vzduch, který se do české
kotliny dostával přes příhraniční hory z bývalé
NDR způsobil rychlé ochlazení až 3°C/1 hod.
Například na Ještědu klesla teplota o 26°C

za 24 hodin. Následovaly dvacetistupňové
mrazy na celém území republiky a velká
kalamita. V odkrytých vagónech stovek
vlaků zamrzlo energetické uhlí určené pro
elektrárny a teplárny, zamrzly korečkové
rypadla povrchových hnědouhelných dolů.
Nastala energetická krize s dalekosáhlými
následky, s výpadky dodávek elektrické
energie, tepla a také s uhelnými prázdninami
pro školáky. Na základě energetické krize ze
zimy roku 1979 zavedla federální vláda řadu
systémových úsporných opatření, některá
platí dones. Příkladem je zavedení letního
času v ČR od března 1979.
Spolu s Vámi si přeji, aby byly letošní vánoce
na sněhu. Takové ty pěkné, bílé! Tiché, noční
a zasněžené Šumice, osvětlené veřejným
osvětlením a samozřejmě i svítící výzdobou
Vašich domovů jsou skutečně hezké,
přímo určené ke klidným procházkám.
Taková večerní procházka je protipólem
toho denního shonu, neklidu a všeho toho
zařizování, aby bylo všeho dost. Vím, že si
poradíte i bez mých rad. Někteří naleznou
klid v kostele, někteří v zasněžené krajině a
někteří potřebují úplně něco jiného. Jsme
svobodní. Svoboda je skvělá věc. Znamená
ale také respekt k druhému, k jeho svobodě.
Být svobodný neznamená být sobecký a
netolerantní ke svému sousedovi.
Neznepříjemňujme si vzájemně a zbytečně
život. Buďme o něco zase lepším. To je mým
větším přáním, než ten sníh o vánocích.

chodník z ulice Nade Mlýnem směrem
na ulici Pod Močidly“ žádná dotační
výzva nepasuje, jediná cesta je realizace
za vlastní prostředky.
•

Rekonstrukci stavby lidové architektury
čp.102 včetně stavby nové stodoly
plánujeme realizovat do září 2018 za
vlastní prostředky. Letos jsme provedli
novou střechu a hrubou stavbu malé
přístavby.

•

V prosinci 2017 Obec Šumice
koupila RD Zajícových čp.191 a RD
Synčákových čp.247. Společně se
sousedícím pozemkem „Válkovým“
zde vznikla plocha pro individuální
výstavbu RD o celkové ploše 8477 m2. O
konkrétním využití pozemku rozhodne
zastupitelstvo na základě studie.
Předpokládá se odprodej jednotlivých
stavebních parcel zájemcům o výstavbu
RD.

•

Ve věci žádosti Správy železniční
dopravní cesty o.ř. Olomouc o zrušení
železničního přejezdu „U Pálenice“
rozhodl příslušný správní silniční úřad
takto. Obecní úřad Šumice žádost SŽDC
Olomouc z a m í t l rozhodnutím ze dne
8.12.2017. Rozhodnutí zatím nenabylo
právní moci. Bohužel, přechod pro pěší
přes státní silnici u pálenice bude zrušen.
Při výjezdu z přejezdu bude zákaz
odbočování vlevo.

•

Pro řadu občanů bude novinkou
rozpad a likvidace spolku šumických
zahrádkářů. V následujícím období
musí obecní zastupitelstvo rozhodnout
o dalším využití zahrádkářského
areálu NORKÁRNA. O areál projevily
zájem spolky včelařů a Besedníci.
Majitelem areálu je Obec Šumice.
Zastupitelé rozhodnou, zda zůstane
zachovaná funkce zařízení pro pořádání
soukromých oslav.

•

Spolek dobrovolných hasičů se rozhodl
vybudovat na cvičišti SKALKA
odpovídající sociální zařízení. Vybavený
kontejner sociálního zařízení je již na
místě. Ten bude součástí rozsáhlejší
dřevostavby. Realizace je plánována v
roce 2018.

O ŽIVOTĚ V OBCI
V příštím roce nás čekají dvoje volby.
Prezidenta ČR budeme volit v prvním kole
12. a 13.ledna. A v říjnu nás čekají komunální
volby. Tři roky volebního období utekly
velmi rychle. Přesně tak rychle, jak utíká život
kolem nás. Už dnes je zřejmé, že některé akce,
které připravujeme, budou realizované v
následujícím volebním období. O složitosti a
délce přípravy staveb, vypracování projektů,
získání územního a stavebního povolení píši
v každém zpravodaji. Také doba od podání
žádosti na dotaci a zpráva o výsledku se
počítá na měsíce, minimálně půlrok.
•

•

•

V září 2017 jsme podali žádost o dotaci
na vybudování chodníků od MŠ po
KD, včetně nové lávky přes Ovčírku a
rozšíření lávky přes Olšavu. Nedovedu
odhadnout, kdy v programu IROP
žádosti vyhodnotí a podají nám zprávu.
Nech už dopadne dotace jakkoliv,
chodník kolem OÚ a KD v roce 2018
provedeme za vlastní prostředky.
Žádost o dotaci na vybudování 7 b.j.
na parcele RD čp.33 podáme do konce
dubna. Zatím nám podání žádosti
brání platný ÚP Šumice, který stavby
pro hromadné bydlení na dané parcele
vylučuje.
Na akci „Přechod přes železnici a

V letošním adventním a vánočním čase
připravil OÚ spolu s různými místními
spolky řadu kulturních akcí. Všechny byly
publikovány na společném plakátu, některé
ještě můžete navštívit. Poslední akcí je již
tradičně vánoční koncert pěveckého sboru
DVOŘÁK z Uherského Brodu, pořádaný v
neděli 7.ledna v 17:30 hod v kostele Narození
Panny Marie. Jste všichni zváni.
Vážení spoluobčané. Přeji Vám všem, za
vedení obce i za zaměstnance obecního úřadu
pokojné a klidné prožití vánočních svátků a
pevné zdraví v novém roce 2018.
Josef Jančář, starosta obce
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Evidenční štítky na popelnice
Obecní úřad připravuje pro nadcházející rok 2018 v naší obci zavést nový evidenční systém nádob na sběr komunálního odpadu.
Každá domácnost, která zaplatí poplatek za svoz komunálního odpadu, obdrží štítek, který vylepí na svou popelnici. Tím má zaručeno, že jeho
popelnice bude svozovou firmou vyvážena.
Domácnost, která zaplatí za 1 – 4 osob, obdrží štítek na popelnici o objemu 110 l a
domácnost, která zaplatí za 5 a více osob, obdrží štítek na popelnici o objemu 240 l.
V případě, kdy některá domácnost chce užívat popelnici většího objemu, než na kterou má nárok, musí zaplatit za domácnost, jako by měla 5
osob (tj. 2.000 Kč/rok). Výjimku může u sociálně slabých občanů schválit pouze rada obce na návrh sociální komise.
Štítek bude odolný proti samovolnému poškození, bude mít své evidenční číslo a jeho platnost bude pro nadcházející období:
1.7.2018 - 30.6.2019.

Kam s ním?
Tento vyzývavý nadpis neřeší co bychom
si mysleli - co s kaprem, co se stromečkem
po vánocích, co s nějakým odpadem nebo
s nějakým vypípaným článkem? Na mysli
mám naše denní pomocníky – naše auta.
„Kde parkovat“?
Jedna skupina lidí parkuje, jak je to výhodné
pro ně, a zároveň stejná skupina si stěžuje
na jejich nezákonné počínání. Udělejme si v
tom pořádek. Zákon říká, kde a jak máme
parkovat. To je jasné, obousměrná silnice
6 m volný pruh, chodník je tabu, zelená
plocha také, kde je odstavná plocha, stojím
na ní (i když je to 25 m od domu). Co ostatní
ulice – když stojíme všichni na jedné straně a
nemáme průjezd u domu, dá se to pochopit.
Když stojíme částečně na chodníku a silnici
(místní komunikaci) neměl bych „nikomu
„ vadit (hlavní ulice je problém). Pokud
parkuji napříč v průjezdu nebo v zákazu, je to

na poču… Nechtěl bych sem volat policajty
a rozeštvat dědinu. Jednoduché pravidlo
by však mnohé vyřešilo. „Chodník je pro
chodce“ (ne celý, když bude ochota?) pokud
projede kočárek nebo kolo, část auta na cestě
nebo na zeleném pásu (u hlavní silnice),
„nikdo si nebude stěžovat“. Pokud budou
stížnosti, musíme jednat. Ohlášení Policii –
případné sankce a nepříjemnosti!! Nebo je
možnost zadání dopravní studie pro vyřešení
parkování ( prostory na obecních pozemcích
všude nemáme) zavedení jednosměrných
ulic (parkování sice podle zákona, ale spousta
nepříjemných opatření a komplikací pro
všechny). Snažme se být ohleduplní a hodní,
nejen na vánoce, ale po celý rok. Nebude
to stát nikoho žádné peníze, můžeme se
vzájemně respektovat a můžeme vedle sebe
klidně žít. Pro ty, kteří mají doma garáž
– parkujte doma, nikdo Vám neukradne

Vítání občánků 11.11.2017
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benzin, naftu, nebo disky, nebo celé auto
(to jsem ale zavzpomínal na dobu minulou).
Buďme k sobě chápající občané, nedělejme
si naschvály a život Vám přinese spoustu
krásných zážitků bez komplikací a trampot.
Já chci být také chápající a tolerantní, jenom
zákon mně káže úplně něco jiného. Věřím,
že se s ním nějak popereme ke spokojenosti
všech občanů Šumic.
Na závěr tohoto článku bych chtěl popřát
všem občanům krásné vánoce, hodně zdraví
do nového roku, málo problémů , spoustu
krásných prožitých dnů, velkou úrodu ovoce
a radost s jejich výrobků, spokojenou rodinu,
hodně kamarádů a šťastné lidi kolem sebe a
nebudeme muset řešit malichernosti.
Život je krásný a nebuďme furt nas….
Václav Marek

Stav evidence obyvatel v naší obci
K datu 30.11.2017 je přihlášeno k trvalému
pobytu v naší obci 1657 obyvatel.
(V roce 2016 – počet obyvatel 1674)
Od 01.1.2017 do 30.11.2017:
Se narodilo: 13 dětí
Přistěhovalo se: 24 občanů
Odstěhovalo se: 35 občanů
Zemřelo: 19 občanů

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V letošním roce se narodili:
•
Kristýna Breznická
•
Ela Kunovská
•
Rozálie Anděla Trchalíková
•
Adéla Miličková
•
Isabela Mia Hatoňová
•
Vojtěch Machala
•
Dorota Ježková
•
Eliška Prachařová
•
Nina Lukášová
•
Vendula Slivová
•
Oliver Karlberger
•
Samuel Horník
•
Matěj Zábojník

Opustili nás:
•
Anděla Hřibová
•
Božena Gajdošová
•
Stanislav Mudrák
•
Pavel Hřib
•
Jindřich Surý
•
Miroslav Šašinka
•
Ludvík Kozub
•
Josef Bartoš
•
Marie Urbánková
•
Bohumil Brhlík
•
Marta Ondřejová
•
Augustin Kozub
•
Josef Šedivec
•
Aleš Horalík
•
Milan Surý
•
Jaroslav Bachůrek
•
František Kozub
•
Petr Jurčík
•
Vladimír Bachurek
Uzavřeli sňatek v Šumicích:
•
Lenka Slivová , Miroslav Krist
•
Livia Andréová, Stanislav Didi
•
Mária Pešátová, Radek Daniel
•
Martina Šestáková, Michael Mandík
•
Veronika Petrecká, Lukáš Zajíc

Plán akcí na
1. pololetí 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tereza Dujsíková, Jakub Jandouš
Alena Juřeníková, Vilém Guryča
Kateřina Valášková, Václav Dostálek
Kateřina Hubíková, Pavel Krč

Oslavili:
90 let:
•
Jarmila Tomková,
•
Marie Slívová
80 let:
•
Marie Brhlíková
•
Věra Juřeníková
•
Ludmila Zajícová
•
Jarmila Suchanovská
•
Jarmila Prachařová
•
Josef Dvořáček
•
Marie Šedivcová
50 let manželství:
•
Manželé Žufánkovi
•
Manželé Kozubovi
•
Manželé Pomykalovi
•
Manželé Vaculínovi
•
Manželé Juřeníkovi

Klub seniorů
Ráda bych Vás seznámila a zároveň pozvala na akce, které připravujeme na rok 2018.

20. ledna 2018 - Hasičský ples
27. ledna 2018 - Dětský karneval
3. února 2018 - Farní ples
10. února 2018 - Masopustní obchůzka obcí
10. března 2018 - Beseda s důchodci
1. dubna 2018 - Košt slivovice
1. – 2. dubna 2018 - Prohlídka velikonočního
muzea
21. dubna 2018 - Den země – uklízíme
v Šumicích
30. dubna 2018 - Slet Čarodějnic
12. května 2018 - III. ročník Gulášfestu
23. června 2018 - Fotbalový turnaj
O pohár Besedníků

V lednu a to 4.1.2018 a 11.1.2018 proběhne kurz cvičení paměti, který je určen všem
zájemcům, nejen členům KS. Začátek bude v 16,30 hod. v kavárně Peklo. Budete
potřebovat psací potřeby. Zájemci přihlaste se do 28.12.2017 u Ludmily Synčákové.
V sobotu 10.3.2018 se uskuteční již osmá „Beseda s důchodci“ s kulturním
programem, tombolou a malým občerstvením. V dubnu a květnu zájezdy do
termálních lázní Velký Meder a Podhájská. V pátek 29.6.2018 zveme všechny
zájemce na opékání špekáčků do areálu zahrádkářů. Plánujeme i vycházky do okolí
– např. v Bánově jsme ještě nebyli – termín bude upřesněn dle počasí.
V první polovině roku ještě plánujeme zájezd do Lednice, Valtic a Strážnice –
skanzenu. Těšíme se, že se zapojíte do našich akcí.
Dovolte mi, abych se ještě vrátila k „Večeru s písničkou“, který připravil a zajišťoval
ženský pěvecký sbor při příležitosti 5 let trvání. Chtěla bych poděkovat všem
účinkujícím a sponzorům, zejména obecnímu úřadu, že nás podpořil – velmi si toho
vážíme a ceníme. Myslím, že všichni se velmi dobře bavili, zazpívali zatancovali a
odcházeli domů s pocity krásně prožitého večera, který v Šumicích již dlouho nebyl
(což jsou slova velké většiny návštěvníků večera).
Ludmila Synčáková

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Šumicích
přeje Všem svým členům a příznivcům klidné prožití
svátků vánočních, mnoho hezkých dárků pod stromečkem a všechno
nejlepší v Novém roce, ale i po celý rok 2018.
Výbor ZO ČZS v Šumicích
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Informace o činnosti spolku rybářů
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás tímto stručně informovat o činnosti Spolku
Rybníkářství Jezera Šumice od začátku roku 2017.
Kromě pravidelně konaných výborových schůzí, vždy první středu
v měsíci, jsme zajistili v měsíci únor členskou schůzi za přítomnosti
49 členů našeho spolku, které se zúčastnil za obec starosta pan Josef
Jančář.
Náš spolek má v letošním roce 62 dospělých členů a 15 dětí.
Po stránce kulturní a vzdělávání jsme uspořádali pro děti v měsíci
květnu rybářské závody a to 27.5.2017. Zájezd do obce Modrá - Vodní
svět a Skanzen jsme z důvodu pořádání této akce Základní školou
Šumice neuskutečnili. Pro dospělé byly uskutečněny 1 x 24 hodinové
noční závody a to v měsíci červnu 23 - 24.6.2017 a 1 x podzimní
závody 14.10.2017. Před každou touto akcí byly vysazeny ryby. K
uskutečnění těchto rybářských akcí nám pomohli jak věcnými, tak
finančními dary sponzoři, kterým bych chtěl poděkovat. V rámci
dobré spolupráce s ostatními spolky v obci jsme přispěli sponzorskými

dary jak finančními nebo ve formě poukazů buď k odběru kapra nebo
poukaz na jednodenní rybolov na naších rybnících.
A teď, co nás čekalo po stránce pracovní. Kromě sekání ledu v
zimním období, zabezpečení migrace žab, údržby okolí rybníků
a sečení trávy jsme si dali za úkol dokončit přívod el. kabelu na
sloupy, upravit skladovací prostory, vysadit zeleň, upravit přítoky do
rybníků, odstranit poškozený porost od bobrů, nátěr hospodářské
budovy a z důvodu bezpečnosti přístupu na požeráky, oprava a nátěr
požerákových konstrukcí a další nutné práce pro zkrášlení tohoto
krásného prostředí. Kromě těchto prací jsme zhotovili houpačku pro
děti, upravili udírnu a gril.
Na závěr bych chtěl jménem Spolku Rybníkářství Jezera Šumice všem
popřát hodně zdraví a spokojenosti jak po stránce pracovní, tak v
soukromém životě a našim členům ještě víc rybářských úspěchů.
Petrův zdar
Lubomír Kramný

Vestibul v KD má novou stěnu
Po částech dochází ke změnám v interiéru kulturního domu. První změnou bylo využívání přísálí jako obřadní síně. Skleněnou dekorativní
stěnu do nové obřadní síně vyrobil brodský ATELIÉR ŽAMPACH. Následovala úprava chodby, kterou se do obřadní síně vstupuje a také úprava
vestibulu. Byly demontovány původní dělící stěny od šatny a výdejny vstupenek. Zatím poslední úpravou interiéru ve vestibulu je instalace
interiérové prosklené stěny dělící prostor vestibulu a šatny. Stěnu navrhl Ing.arch. Martin Velecký, výrobu zajistila firma DŘEVOMONT
ŠUMICE. Stěna je vyrobena ve velmi dobré kvalitě, truhláři Vraťa Zajíc a Staňa Tlach odvedli řemeslnicky výbornou práci. Stěna z masivního
dubu je zasklená kaleným dekorativním sklem.
oú

MŠ informuje
Začátek letošního roku 2017/18 byl v mateřské škole ve znamení příprav na 40. výročí otevření naší mateřské školy, které jsme společně
oslavili v sobotu 14. října. Pro děti si balónkový klaun připravil veselé vystoupení, rodiče a ostatní dospělí měli možnost si prohlédnout
prostory školky, výstavu fotografií, prolistovat kronikami a taky trošku zavzpomínat. Při této příležitosti bych ráda poděkovala
všem, kteří nás potěšili svou návštěvou, panu starostovi J. Jančářovi, panu O. Bachůrkovi a bývalým zaměstnancům mateřské školy.
Oslava výročí byla za námi, ale ve školce nebyl čas na nudu. Blížili se přípravy na příchod Mikuláše a čekání na Ježíška. Děti si s pomocí paní
učitelek nazdobily stromečky ve svých třídách, učily se zpívat koledy, vánoční písničky a nacvičovaly vystoupení na Benefiční koncert. Na
zdobení stromečku, který krášlí vstupní terasu, si letos děti pozvaly své rodiče. I přesto, že nás zradilo počasí a museli jsme zvolit náhradní
program ve třídě, si děti nakreslily hezké ozdoby a společně jsme si zazpívali koledy. Nechybělo ani něco dobrého sladkého s tradičním
vánočním punčem.
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Období adventu jsme ve školce ukončili dopoledním posezením u stromečku, vyprávěním o vánočních svátcích a rozbalováním společných
dárků, ale ty opravdové na ně teprve čekají doma na Štědrý den.
Krásné Vánoce, mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody v novém roce 2018 za celý kolektiv mateřské školy Vám přeje Jitka Velecká

Zlínský kraj podporuje obnovu lidových staveb
Zlínský kraj spolufinancuje na základě programu KUL03-17,obnovu
památek lidové architektury, které nejsou zařazené na seznamu
kulturních památek.
Ve Zlínském kraji je 306 obcí a měst, maximální výše podpory na
jednoho příjemce je 200.000 Kč, podmínkou je finanční spoluúčast
žadatele. Celková suma, kterou ZK naplánoval na program KUL0317 v roce 2017, je 6 mil. Kč. To znamená, že ZK může finančně
podpořit asi 30 projektů v 30 obcích. To je i případ naší stavby lidové
architektury, obnova RD čp. 102 a dostavba stodoly v Šumicích. Obec
požádala Zlínský kraj o spolufinancování opravy střechy čp. 102. Od
Zlínského kraje jsme dostali dotaci 172 000,- Kč.
Stavbu lidové architektury čp. 102 v Šumicích koupila Obec Šumice
od vlastníka v lednu 2016. Primárním důvodem koupě byla záchrana
jedné z posledních staveb lidové architektury v Šumicích. Shodný
názor měl i prodávající Ing. Miroslav Dvořák a proto stavbu obci
nabídl jako prvnímu kupci. Návrh na obnovu stavby vypracoval v
dubnu 2016 Ing. arch. Jaroslav Meluzín, který má s obnovou lidových
staveb bohaté zkušenosti. Součástí projektu je i nová stavba repliky
dobové stodoly na původním místě a v původním půdorysu.
Obec Šumice opraví lidovou stavbu čp. 102 včetně nové stodoly na
vlastní náklady. Při zadávání stavebních prací využíváme přednostně
šumické stavební firmy a řemeslníky. V obytné části zřídíme obecní
muzeum včetně nové expozice o historii šumických zedníků. Počítáme
s přestěhováním obecního muzea do nově rekonstruovaných prostor.
Dispozice obytné části zůstane zachována, původní: v přízemí je síň,
kuchyň a jizba, v patře komora. Dispozice bývalé hospodářské části
bude změněna. Bude zde jedna společenská místnost o ploše 45 m2
využívaná místními folklorními spolky a nezbytné menší sociální
zařízení. Replika stodoly bude sloužit pro skladování historických
zemědělských strojů, vozů, kočáru ap. Celý objekt se dá v budoucnu
využít pro pořádání akcí spojených s folklorem a s přehlídkou
lidových zvyků a dávných obyčejů. Dokončení stavby plánujeme na
září 2018.
V prosinci 2017 koupila obec Šumice od rodiny Zajícových čp.191
rodinný dům včetně stodoly postavené v roce 1919. Stodola je v
dobrém stavu včetně vrat, konstrukčně a materiálově se jedná o v
Šumicích hojně používané řešení. Obvodové stěny jsou do výšky
1,50 m z kamene, dále jsou vyzděné z nepálených cihel. Římsy
jsou z pálených cihel, krovová vazba je dubová. Zajícovu stodolu
rozebereme a postavíme ji na menším původním půdorysu u Hasoňů
čp.102. Včetně vrat a krovu.
Na snímcích je Zajícova stodola čp. 191, dále stav budovy čp.102 před
rekonstrukcí a stav po opravě střechy.
Lidovou stavbou roku 2017 ve Zlínském kraji se stala Trchalíkova
usedlost čp. 210 v Šumicích. Cenu uděluje každoročně Zlínský kraj
majitelům lidových staveb za příkladnou obnovu staveb lidové
architektury.
Josef Jančář
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Osobnosti Mezinárodního Červeného Kříže

Henri DUNANT (8.5.1828 - 30.10.1910)
Muž, který je celosvětově považován
za zakladatele mezinárodní organizace
Červeného kříže, se narodil ve švýcarské
Ženevě. Již od mládí jej zajímaly sociální
problémy, i když mu rodiče předurčili dráhu
obchodníka.
S velkou pozorností sledoval již události
spojené s Krymskou válkou v letech 1853
až 1856. Bitva u Solferina byla jednou z
nejkrutějších bitev své doby, v níž proti sobě
bojovalo 320 000 francouzských, rakouských
a italských vojáků. Henri Dunant se na místě
bitvy ocitl shodou okolností. Následoval totiž
franc. císaře Napoleona III. v jeho tažení
do Itálie s cílem získat od něho povolení
pro svou obchodní činnost - stavbu mlýnů
v Alžírsku. Dunant, který po bitvě zjistil,
že o raněné vojáky se nikdo nestará, po tři
dny a po tři noci bez oddechu pomáhal,
ošetřoval raněné bez ohledu na barvu
uniforem v duchu svého názoru, že „všichni
lidé jsou si bratry“. Krvavá bitva u italského
Solferina 25.června 1859 jej ve vzpomínkách
pronásledovala ještě dlouhou dobu. Své
dojmy z ní zpracoval v knize „Vzpomínka na
Solferino“, která vyvolala velký ohlas. Rozeslal
ji totiž evropským panovníkům, státníkům a
vojevůdcům. V jejím závěru navrhl založit
mezinárodní dobrovolnou organizaci na
pomoc raněným vojákům a současně uzavřít
mezinárodní dohodu o jejich ochraně. Méně
se již ví, že založení mezinárodní organizace
Červeného kříže nebylo jeho jedinou
iniciativou. V roce 1855 spoluzakládá v Paříži
světový svaz Křesťanského sdružení mladých
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mužů. Navrhuje zřízení stálého shromáždění
národů (dnešní OSN), zřízení stálého
mezinárodního soudu (dnes Mezinárodní
soudní dvůr v Haagu), zabývá se otázkou
reformy pracovních podmínek i otázkami
zacházení s válečnými zajatci. Mezinárodní
lékařský kongres, konaný v Moskvě v roce
1897, mu uděluje čestnou cenu a v roce 1901
se mu dostává nejvyššího ocenění - norský
král mu předává vůbec první udělenou
Nobelovu cenu za mír.
Milí spoluobčané, tolik k významné osobnosti
Henri Dunanta a zase bych se vrátila do naší
MS ČČK a navázala opět na jeho činnost
za poslední období. V měsíci říjnu zahájily
naše pletařky opět svou pravidelnou činnost
s nově nakoupenou pletací přízou, a to
pletení obvazů pro malomocné. Osm až
deset žen z naší obce se schází každý čtvrtek
v zasedací místnosti obecního úřadu ke
společnému pletení a další ochotné pletařky
si berou pletací přízi i domů. Jak jsem se
již minule zmiňovala, pomáhají nám i
pletařky z okolních vesnic. Všem pletařkám
srdečně děkujeme. Začátkem listopadu jsme
uspořádali Kurz první pomoci pro veřejnost
v pastoračním centru a pozvali jsme lektorku
z Uh.Hradiště a to přímo ředitelku ÚOS ČČK
paní Jarmilu Ulmanovou. Ve své přednášce
nám připomněla všechna důležitá telefonní
čísla záchranného systému, jak reagovat tím
nejvhodnějším způsobem při poskytování
první pomoci s ohledem na práci samotného
zachránce. Školícími tématy byla dopravní
nehoda, resuscitace jak u dospělých tak i
u dětí, epilepsie, zlomeniny, popáleniny,
krvacení, uštknutí hmyzem aj. Taky nás
informovala o toxikologickém středisku v
Praze, kam se můžeme obrátit o radu při
různých nevolnostech a otravách organismu.
Na závěr tohoto školení si mohl každý
účastník vyzkoušet na resustitační loutce
srdeční masáž i v praxi. Tato přednáška
byla pro všechny vítaným přínosem k
osvojení základů první pomoci. Jako
každoročně, tak i letos jsme se zúčastnili
již tradičního Mikulášského jarmarku, kde

jsme prezentovali svoje oblíbené langoše a
vánoční cukroví. Všechny členky se ochotně
zapojily a společně jsme napekli přes 600 ks
cukroví a 80 langošů se sýrem, česnekem
nebo kečupem. I přes velkou konkurenci v
letošním roce jsme téměř všechno vyprodali.
Z výtěžku těchto akcí jsme zakoupili dětskou
resustitační loutku pro názorné ukázky první
pomoci u kojenců. Nezapomínáme ani na
svoje oslavence při dosažení významného
životního jubilea. V letošním roce máme
čtyři jubilantky ve věku od 70 do 90 let,
kterým jsme rozeslali a ještě budeme rozesílat
své gratulace. Pomoc bližnímu vyjadřujeme
návštěvami osamělých seniorů v Domově
důchodců v Nezdenicích, kteří jsou vděčni za
každé povzbudivé slovo v jejich osamělosti.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem za
podporu a přízeň a zároveň popřát krásné a
láskyplné prožití vánočních svátků v kruhu
svých nejblizších a úspešné vykročení do
nového roku 2018.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK v Šumicích

OBEC ŠUMICE
pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT

Program:
Jan Campanus Vodňanský, Robert Jan Nepomuk Führer,
Torstein O. Kvamme, Pavel Josef Vejvanovský,
Friedrich II. Veliký, Antonín Hradil
Sólisté:
Pavla Kandrnálová, Monika Koubová, Vlastimil Ondrušek
Pěvecký sbor DVOŘÁK
Komorní sbor DVOŘÁK
COLLEGIUM CLASSIC
umělecká vedoucí Hana Červenková
dirigent Antonín Veselka
Šumice - kostel

neděle 7. ledna 2018 v 17.30 hodin

Obyčejný vandalismus
Dne 13.11.2017 nahlásil šumický občan
poškození odpočívadla (lavička a stůl)
zabudovaného u cyklostezky vedoucí z Šumic
do Újezdce u Luhačovic na parcele č. 6396/5
v k.ú. Šumice u Uherského Brodu. Podle
zanechaných stop projížděl po cyklostezce
traktor, v místě uzamykatelného sloupku
zabudovaného v ose cyklostezky odstranil
s použitím navijáku pevně zabetonovanou
lavičku odpočívadla a projel s traktorem mezi
sloupkem a stolem směrem na Újezdec u
Luhačovic.
Případ vyšetřuje Policie ČR, oddělení
Bojkovice. Vše nasvědčuje tomu, že
pachatelem je traktorista ze sousedních
Rudic, který má podobných přestupků na
šumickém katastru víc.
oú
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Vichřice prověřuje stav staveb v Šumicích
Nárazová vichřice, která doprovázela orkán Herwart řádící v Čechách
i na Moravě, udeřila v neděli 29. října 2017 také v Šumicích.

rozměru 50 x 100 cm nad veřejnou komunikací byla děsivá. Všem
patří poděkování.

Střešní krytina na kulturním domě ze střešních Al-šablon poryvy
silného větru nevydržela a jednotlivé šablony se zvedaly v celé ploše
jako karty. V neděli po obědě již bylo jasné, že pokud nedojde k
připevnění uvolněných hliníkových šablon, východní část sedlové
střechy nápor větru nevydrží a dojde k jejímu totálnímu poškození.
Šablony se začaly postupně uvolňovat a při poryvech větru se zvedaly
uvolněné strany šablon do výšky několika decimetrů. Bylo otázkou
času, kdy se utrhne první šablona a spustí řetězovou reakci.

Další silná vichřice udeřila v naší obci v noci z 11. na 12. prosince
2017. Ta totálně poškodila 15 m oplocení mateřské školy. Čtyřicet
let staré oplocení vyzděné z keramických tvarovek nápor větru
nevydrželo.

Díky obětavému a včasnému zásahu členů zásahové jednotky Spolku
dobrovolných hasičů v Šumicích a díky klempířské rodinné firmě
STŘECHY ŽAMPACH Šumice nedošlo k materiálním škodám a
zejména se předešlo možným zraněním chodců a projíždějících
motoristů. Představa volně letících ostrých hliníkových šablon o
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Obě škody na majetku byly uplatněné u Hasičské vzájemné pojišťovny
jako pojistné události.
Obě události dokazují, že všechny stavební konstrukce mají omezenou
životnost a pravidelná kontrola a údržba je nutností. U střechy KD
jsme měli v letošním roce naplánovanou údržbu, nakonec vichřice
vše urychlila. Střecha je už celá opravená.
Josef Jančář

Besedníci Šumice
Seznam akcí v roce 2018
•

5. – 16. 3. Výběr vzorků na košt
slivovice

•

1. 4. IXX. ročník koštu slivovice

•

21. 4. Den země – uklízíme v
Šumicích

•

30. 4. Slet Čarodějnic

•

12. 5. III. ročník Gulášfestu

•

23. 6. Fotbalový turnaj O pohár
Besedníků

•

1. 9. II. ročník Šumická bota

•

V průběhu října Drakiáda

Milé spoluobčanky a spoluobčané, máme
dobu Vánoc a tak k zpříjemnění dlouhých
zimních večerů si společně zavzpomínejme
na akce, které jsme spolu v tomto roce prožili.

Odborná porota při degustaci 18. ročníku koštu slivovice

Již tradičně se na velikonoční neděli konal 18.
ročník koštu slivovice, který letos vyhrál pan
Zdenek Holub ze Šumic. I když loňská úroda
nebyla nic moc (a letošní je v bledě modrém
stejná), tak jste dokázali dát dohromady 136
vzorků slivovice. Doufejme tedy, že dubnové
mrazíky všechno nespálily, a i příští rok bude
co koštovat.
Poslední dubnová neděle patřila odpoledne
dětem a večer „starším“ dětem, při 2. sletu
čarodějnic. Letos jsme ho z organizačních
důvodů přesunuli na hasičské hřiště, kde
jsme odpoledne spálili čarodějnici a tím
symbolicky přeměnili v prach vše suché a
staré, aby znovu mohlo narůst to nové a
mladé.
O dva týdny později se na stejném místě
konal 2. ročník Gulášfest, kterého se
zúčastnilo 24 soutěžních týmů a obrovský
počet návštěvníků. Pokud máte zájem o
recept, možná vám ho poskytne tým MAVO,
který vyhrál, nebo tým Hevos, který po
loňské výhře obsadil druhé místo. Gulášfest
byl letos věnován jako poděkování dárcům
krve, kteří za svou záslužnou činnost dostali
menší věcné dary a samozřejmě si pochutnali
na guláši, který spláchli čepovaným pivem.
Počasí nám přálo, a tak, i když v Uh. Brodě
byla průtrž mračen a v Hradišti dokonce
kroupy, u nás spadlo jen pár kapek a volná
zábava mohla pokračovat až do pozdních
nočních hodin.
Poslední červnový víkend přinesl fotbalový
turnaj, který ovšem poslední dobou upadá.
Letos hráli pouze čtyři týmy, což je velmi
nízká účast. Vítězné doutníky si nakonec
zapálili kluci z týmu Špioni. Na příští rok
si zkuste oprášit kopačky a dojít si trochu
zasportovat a strávit příjemný den s přáteli a
známými.
Na podzim jsme si připravili letošní novinku,
kterou byla Šumická bota alias běh pro život.
Účelem závodu bylo přispět osobě v těžké

Vítězný tým druhého ročníku gulášfestu

Špioni, vítězný tým Poháru Besedníků
životní situaci. Letos volba padla na šestnáctiletého Jakuba, který trpí leukémií. Díky vaší
finanční podpoře a příspěvkům firem v našem okolí jsme Jakubovi pomohli částkou 48 671 kč.
Z důvodu nečekaného úspěchu této akce v ní chceme pokračovat i v dalších letech a pomoci
dalším lidem v nouzi.
Rozloučení s Besedníky se konalo tradičně pod vodárkou při drakiádě. Přes podzimní počasí,
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které bylo doslova „pod psa“, a díky tomu i
pětkrát posunutému termínu, draci nakonec
5. listopadu přece jen vzlétli směrem k obloze
a mnohým dětem tím vykouzlili úsměv na
rtech.
Další letošní novinkou, která má kořeny
již z jara tohoto roku je, že nás najdete i
na internetu na adrese www.besednici.cz.
Naleznete zde mnoho informací o akcích,
jak připravovaných, tak o těch, které se již
uskutečnily včetně fotogalerií.
Děkujeme vám za podporu, kterou nám
dáváte, jelikož bez ní by náš spolek nemohl
fungovat a těšíme se na vás v roce 2018. Do
tohoto roku vám přejeme spoustu pohody a
příjemných zážitků!
Do konce roku 2017 si můžete objednat šálu
fan clubu TJ Šumice u Radka Suchomeli
nebo Tomáše Kubáně. Cena šály je 200 kč.
Objednat si můžete také Šumický kalendář,
a to buď na www.besednici.cz, nebo v Dolní
(Staré) hospodě. Cena za kalendář je 200 kč.

Start běžců na 3 km

Vaši Besedníci Šumice

Vánoční akce
25.12.2017
VÁNOČNÍ KONCERT SCHOLY ŠUMICE, Kostel Narození Panny Marie Šumice, 16.00 hod.
26.12.2017
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ u TRCHALÍKŮ, Trchalíkova usedlost, od 14.00 hod.
7.1.2018
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK UB,
Kostel Narození Panny Marie v Šumicích, od 17.30 hod.

HC Šumičtí Sokoli?!?!
Kdybychom v Šumicích udělali anketu, co
se za tímto názvem skrývá, možná bychom
se dozvěděli spoustu zajímavých typů. Ale i
když to zní možná trochu troufale, tak vězte,
že za písmeny “HáCé“ se opravdu skrývají
anglická slovíčka „Hockey Club“, česky
„hokejový klub“.
Je to tak, Šumice mají svůj hokejový manšaft.
Je pravdou, že nazývat nás „klubem“ je možná
až moc honosné, stejně jako naše umění na
bruslích s hokejkou v ruce označovat jako
„hokej“.
Shrnul bych to asi takto – skupině šumických
kluků a chlapů se zalíbil lední hokej nejenom
v podobě fandění u televize nebo na zimním
stadionu, ale i přímo na ledě. Až na drobné
výjimky jsme všichni ze Šumic, takže naše
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první hokejové kroky jsou neodmyslitelně
spojeny s Olšavou a Jezery, kde jsme se učili
dělat první bruslařské kroky. Taky většina
z nás prošla fotbalovým oddílem místní TJ,
někteří z nás ještě v pravidelně nastupují k
mistrovským utkáním.
K hokeji na zimním stadionu jsme se dostávali
postupně různým přidáváním se k týmům z
okolních vesnic či měst. A když už nás bylo
celkem hodně, tak jsme si řekli, že by bylo
fajn se do toho opřít a splnit si sen – zahrát
si hokej za Šumice. Po jarních tréninkových
začátcích se nám to i podařilo, když jsme
15.9.2017 nastoupili k prvnímu přátelskému
utkání proti Pozlovicím.
Jsem moc rád, že nadšení po prvním zápase
neopadlo a zatím se spíše stupňuje. Podařilo

se nám domluvit pravidelné zápasy každou středu večer na ZS v Brumově-Bylnici a téměř každou neděli pak nastupujeme k nějakému mači na
ZS v Uherském Brodě. Někteří opravdu zapálení spoluhráči to doplňují dalším individuálními tréninky.
Možná se ptáte: „Proč Sokoli?“ Může za to fotbal a bývalý vedoucí mužstva Jožka Bartoš. Jeho pozdrav při vstupu do kabiny „Nazdar sokoli a
orli…“, stejně jako jeho další hlášky nás inspiroval natolik, že jsme ho použili i pro náš název. Tak snad z nás budou dobří dravci.
Blíží se Vánoce a s nimi prázdniny pro naše školáky i předškoláky, chvilka volna pro nás pracující. Proto jsme se rozhodli, že pro Šumičany
uspořádáme takové soukromé veřejné bruslení. Akce bude určená pro děti, mládež i dospělé. Máme zarezervovaný zimní stadion v Uherském
Brodě na sobotu 30.12.2017 od 9:15 – 10:45. Pro lepší dostupnost jsme domluvili i dopravu autobusem, který bude odjíždět v 8:30 od kulturního
domu. Vše je zdarma (platíme to z našich úspor a s podporou obce Šumice), tak neváhejte, přijďte se sklouznout. Kluci si můžou vzít hokejky,
bude se na ně těšit některý z našich golmanů. Pro nehokejisty a nehokejistky si připravíme nějaké soutěže. A vezměte s sebou i ty nejmenší,
budou tam pro ně připravené hrazdičky, se kterými se první krůčky na ledě dělají lépe.
Rád bych Vám za všechny šumické hokejisty popřál klidné a požehnané Vánoce a do roku 2018 jen všechno dobré.
Za celý tým HC Šumičtí Sokoli, Petr Juřeník

POJĎTE SI ZABRUSLIT!!!!!!
HC ŠUMIČTÍ SOKOLI pořádá za podpory obce Šumice

bruslení šumické veřejnosti
Akce se koná dne 30.12.2017od 9:15 do 10:45 na Zimním stadionu v Uherském Brodě.
Doprava zajištěna autobusem, odjezd 8:30 od KD v Šumicích, zpátky po skončení bruslení.
Vezměte si s sebou: brusle, hokejky, dresy, rukavice a mladší 18-ti let i přilbu (stačí cyklistická nebo lyžařská).

Zpráva TJ Šumice z.s.
Vážení spoluobčané a sportovní příznivci,
Chtěli bychom Vás informovat o chodu
spolku TJ Šumice.
Rok 2017 se nesl ve jménu změn. Co se týče
změn ve fungování spolku, tak proběhla po
jarní části valná hromada, kde byl zvolen
nový výbor(viz. minulý zpravodaj).
Co se týče materiální stránky, byly naši
fotbalisti dovybaveni dresy, bundami, podle
potřeby a to především naše nejmladší
ročníky. Dále se pořídila světelná tabule, jako
zdroj časomíry a stavu skóre zápasu, která zas
o trochu zmodernizovala náš sportovní areál
a přispěla ke zkvalitnění sledování zápasů.
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat
sponzorům a divákům, díky kterým můžeme
fungovat a zajišťovat chod klubu, ať už ze
sponzorských darů, členských příspěvků
nebo ze vstupného na našich zápasech,
hodové zábavě, fašanku atd. Bez toho by
fungování klubu nemohlo být zajištěno.
Ještě jednou velké díky a těšíme se na další
spolupráci a hojnou účast na akcích spolku v
roce 2018.
A teď už k hodnocení sportovnímu, které je
více než příjemné. Jak už víte v sezóně 20162017 se podařilo postoupit mužstvu mužů
do 1.B třídy a mužstvu dorostu do krajské

soutěže, za což jim ještě jednou gratulujeme.
Věřili jsme , že máme kvalitní mužstvo ale
výsledky našeho prvního mužstva předčila
veškerá očekávaní a po podzimu vedeme
tabulku 1.B. třídy. Snad nám forma a taky

dávka štěstí, vydrží i v jarní části. Necháme se
překvapit. Mužstvo dorostu se jako nováček
krajské soutěže umístilo na dvanáctém místě,
kdy platí nováčkovskou daň ale věříme, že se
v soutěži zabydlí a budou v tabulce stoupat.
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A na závěr hodnocení našich nejmladších nadějí, mužstev žáků a přípravky, které si vedou také výborně. Mužstvo žáků začíná sklízet ovoce, z
práce minulých let a po podzimu obsadilo krásné třetí místo s tím, že mají o jeden zápas odehráno míň než druhý Újezdec. V případě výhry se
můžou posunout na výborné druhé místo. A konečně mužstvo přípravky, které je k nezastavení a po podzimu válcuje soupeře a přezimují na
krásném druhém místě. U mužstva přípravky, by jsme chtěli vyzdvihnout skvělou partu, podporovanou na každém zápase (tréninku) rodiči,
babičkami, dědečkama a dalšími příznivci, za což jim patří velké díky. Fotbal se hraje pro diváky.
Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat za diváckou podporu, která je jedna z nejvyšších v kraji a popřáli Vám za celý výbor TJ Šumice krásné
a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku 2018.
Karel Podškubka

Turnaj o pohár starosty 2017
První zářijový víkend se hrál dvanáctý ročník turnaje o pohár
starosty. Pořádaný byl pro členy tenisového oddílu i všechny ostatní
občany Šumic.
V sobotu se utkali hráči ve dvouhře do 45 let. Starší kategorie se
letos nekonala. Pod zataženou oblohou a za chladného počasí se
sváděly pěkné souboje. Milým překvapením byl teprve dvanáctiletý
Šimon Bartoš, který se tenisu aktivně věnuje a dal zabrat snad všem
zkušeným členům oddílu.
Výsledek dvouhry do 45 let:
1. místo Jaroslav Bachůrek
2. místo Pavel Bosák
3. místo Ondřej Kalous
4. místo Šimon Bartoš
5. místo Libor Zálešák

tiráž

•
•
•
•
•
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V neděli přišly na řadu čtyřhry. Díky trvalému dešti se do posledních
chvil rozhodovalo, zda vůbec začít hrát. Čtyři dvojice si zahrály
systémem každý s každým. Ani dešťové přeháňky neubraly na výkonu
hráčů, byť podmáčená antuka dost ovlivňovala odskoky míčků.
Výsledky čtyřhry:
•
•
•
•

1. místo Pavel Bosák, Ondřej Kalous
2. místo Ladislav Šašinka, Jaroslav Bachůrek
3. místo Šimon Bartoš, Libor Zálešák
4. místo Pavel Běťák, Vladimír Kalous

Děkujeme pořadatelům a Obecnímu úřadu Šumice.
S pozdravem Ondřej Kalous
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Štěpánské koledování u Trchalíků
26. 12. 2017 začátek 14:00 hod.
Vystoupí:
•
•
•
•

Šumická cimbálová muzika
Folklórní krúžek Dřín
DFS Dřinky
chlapecká část SPT Olšava

• Kateřina Knapová - sólový zpěv
• Miroslav Šajdler - harmonika
• Ženský pěvecký sbor Šumice

V rámci programu bude zástupcem Zlínského kraje odhalena pamětní deska Lidové stavby roku 2017
Drobné občerstvení včetně svařáku zajištěno. Povolena vlastní butelka - přijďte se pochlubit, co jste letos napálili.
Vstupné dobrovolné
Šumice, Dolní konec č.p. 210

Setkání s písničkou 27.10.2017

Vánoční jarmark

