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Úvodník
Bývalý starosta mně varoval, že agenda
celého úřadu se za dobu jeho působení
na OÚ nepředstavitelně znásobila. A měl
pravdu. Řada institucí na celostátní, krajské
a regionální úrovni doslova bombarduje
obecní úřady nekonečnou řadou dotazníků, povinných statistických výkazů a jinou
zřejmě pro jejich práci potřebnou agendou.

Vážení spoluobčané, dostáváte do ruky
první číslo Šumického zpravodaje v roce
2015 v čase předvelikonočním. Přeji Vám
klidné prožití Velikonoc a nemyslím to jen
jako běžně používanou floskuli. Velikonoční víkend bude zřejmě na dlouhou dobu
posledním klidným víkendem. Vzhledem
k tomu, že podmínečně požadovaný a plánovaný termín dokončení stavby KANALIZACE ŠUMICE je konec září 2015, musíme všichni strpět skutečnost, že stavební
společnosti budou pracovat nonstop včetně
sobot a nedělí. Ještě na jednu skutečnost
Vás dopředu upozorním. Stavební firma
provádějící kanalizaci v obci zaměstnává
početnou skupinu kopáčů z Východního
Slovenska. Zdvořile Vás všechny žádám,
zapomeňte na předsudky a buďte ke všem
dělníkům tolerantní. Já mám z mého minulého zaměstnání s kopáčskými romskými partami z Východního Slovenska dobré
zkušenosti. Jsou to pracovití dělníci, řídí se
danými pravidly a své nadřízené respektují.
Často dostávám od Vás otázku, jak jsem se
zapracoval a jak se mně na Obecním úřadě
daří a líbí. Odpovídám tedy všem: „Děkuji
za zeptání, daří se mně dobře“. Obecní úřad
Šumice jsem převzal od bývalého starosty Ing. Josefa Bartoše ve výborné kondici.
Pokladna prázdná nebyla, na běžném účtu
bylo 9 mil. Kč, personál kanceláře OÚ je
příjemný a vysoce kvalifikovaný. Starostové se po volbách mění, personál kanceláře
zůstává a to je pro občany záruka, že úřad
jako kancelář pro vyřizování agendy občanů funguje normálně dál.

2

Pokud by celou agendu vyřizoval jenom
starosta, potom by mu na řádnou koncepční práci nezbýval žádný čas. Jedině, že by
vysedával na úřadě do noci jak to za mlada
často praktikoval starosta Luděk Hovorka.
Proto jsem rád, že máme v Šumicích uvolněného místostarostu Václava Marka, který
pracuje hlavně v oblasti technických služeb,
při údržbě veškerého obecního majetku,
v oblasti odpadového hospodářství a všude
tam, kde je potřeba. V současné době Vás
navštěvuje a projednává vaše nové domovní přípojky kanalizace. Vlastní provádění
stavby kanalizace budeme společně s místostarostou sledovat denně.
Vzhledem k realizaci rozsáhlé akce KANALIZACE ŠUMICE v naší obci neplánujeme
pro letošní rok významné a velké investice.
Finanční prostředky pošetříme na příští
rok v kterém plánujeme velké náklady v oblasti oprav místních komunikací, chodníků
a veřejných ploch dotčených stavbou kanalizace. V letošním roce jsme požádali Zlínský kraj o 40% dotaci na provedení nových
chodníkových dlažeb na hřbitově. Celkový
rozpočet stavby je 1,2 mil. Kč. Informaci
o získání dotace se dozvíme v dubnu 2015.
Dále plánujeme opravy zábradlí ocelových
lávek přes Olšavu a údržbu místních komunikací a chodníků. Opravíme povrch
komunikace „Záhumní 2“ včetně svodidel, provedeme spojení chodníků v ulici
Řadovky, nový chodník kolem bytovky
a RD Milana Tlacha. Obec Šumice koupila
v dražbě v březnu 2015 nemovitost sousedící s OÚ, rodinný dům č.p.33 včetně
zahrady. Cena byla 1,55 mil.Kč. Na ploše
zahrady a stodoly plánujeme vybudování
dopravního dvora OÚ, plocha RD s nádvořím je výhledově určená pro stavbu občanské vybavenosti. Dalším cílem v nákupu
nemovitostí bude získání budovy bývalé
prodejny JEDNOTY včetně stavebního pozemku. Společně s Obcí Rudice jsme zadali
vypracování projektu cyklostezky ŠUMICE-RUDICE. S realizací stavby můžeme
počítat už v roce 2016.

Výzvy operačních programů pro dotační
období v letech 2015 až 2020 ještě nebyly zveřejněné, zatím je evropští úředníci
z Bruselu nepotvrdili.
Každá žádost obce o dotaci musí být v nastávajícím dotačním období podpořená
schváleným strategickým rozvojovým plánem obce s časovým výhledem větším, než
je jedno volební období. Takový plán pro
následující volební období zatím schválený nemáme. Musíme ho vypracovat, projednat a schválit obecním zastupitelstvem.
V letošním roce se soustředíme na pořizování dokumentace projektů souvisejících
s rozvojem naší obce. Zahájíme výkupy
a směny pozemků pro průmyslovou zónu.
V nové průmyslové zóně plánujeme umístění obecní komunitní kompostárny a zařízení pro recyklaci separovaných stavebních sutí. S tím je spojený projekt legalizace
ukládání recyklovaných stavebních sutí do
obecních komunikací včetně kotárové lesní cesty. Provedeme sběr souhlasů majitelů
pozemků nutných pro objednání Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Šumice.
Stejně důležitou oblastí mé činnosti
a práce obecního zastupitelstva je podpora
spolků a občanských sdružení v Šumicích
a v rámci možností vytváření podmínek
pro jejich činnost. Cítím například velký dluh ve vybudování obecního archívu,
který bude uchovávat materiály, dobové fotografie a jiné archiválie z minulosti.
A taková činnost se bez spolupráce občanů
a spolků neobejde. Provedeme digitalizaci
obecních kronik a zpřístupníme je na obecních webových stránkách. Archív povinné
a projektové dokumentace už máme, ten je
výborný.
Aktivní činnost spolků a občanských sdružení je pro obec velmi důležitá, spolky tvoří autentickou kulturu a společenský život
v obci. Stavební aktivity Farnosti Šumice
bude nové obecní zastupitelstvo podporovat i v roce 2015. Úroveň informovanosti
občanů prostřednictvím elektronických
médií chceme neustále zvyšovat.
Věřím a doufám, že v nastávajícím volebním období řadu projektů zrealizujeme
a také řadu projektů připravíme pro budoucí obecní reprezentace.

Josef Jančář, starosta

V březnu 2015 se zahájila stavba
„KANALIZACE ŠUMICE“
Dlouhodobě připravovaná akce KANALIZACE ŠUMICE je zahájena.
Obec Šumice připravovala projektově akci KANALIZACE ŠUMICE dlouhodobě cca 15 let s předpokladem, že bude i příjemcem
dotace, to znamená, že bude přímým investorem akce. Situace se
změnila v srpnu 2014, kdy si akci převzala akciová společnost Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště, která je správcem a
vlastníkem šumické kanalizační sítě.
SVK a.s. Uherské Hradiště vypsala na veřejnou zakázku soutěž, té
se zúčastnilo 23 uchazečů, vítězem soutěže je subjekt „Sdružení
pro Šumice“, který tvoří dvě společnosti: SLOV MAL STAV s.r.o.
Český Těšín a MERTASTAV s.r.o. Tišnov. Celková cena za kompletní dodávku je přibližně 93 mil. Kč.
Stát, který poskytuje na podobné akce dotace současně striktně stanovuje termíny pro realizaci jím dotovaných staveb. Časový prostor pro přípravu a samotnou realizaci stavby má zhotovitel velice
krátký. Požadovaný termín dokončení akce do 30. září 2015 nechám bez komentáře. Pro všechny účastníky výstavby je to téměř
nereálný harmonogram.

TIRÁŽ

Popis nových stokových sítí a celé stavby:
-nových kanalizačních stok bude cca 4,3 km
-z toho délka výtlačného tlakového potrubí ze Šumic do Újezdce u
Luhačovic bude cca 1,9 km, materiál PE, průměr tlakového potrubí
160 mm
-z toho nových stok přímo v obci bude cca 2,4 km, materiál kamenina, průměry potrubí 300 až 600 mm
-hlavní stoka „B“ východ/západ bude dlouhá cca 1,2 km, trasa vede
ulicí Malá Strana, protlakem přechází na pravý břeh Olšavy v místě

KD/nádraží ČD, pokračuje směr k ulici Nade Mlýnem, u Pipalového mlýna se protlakem pod tratí ČD vrací do ulice Pod Močidly,
končí u RD Matůšových.
-trasa „G“ vede po pravém břehu Olšavy mimo zahrady Pod Močidly od RD Jana Slívy po RD Milana Kramného
-trasa „E1“ prochází Kútem po pravém břehu Ovčírky , končí
v ulici NIVKY
trasa „E2“ odbočuje u RD Vaculínových č.p.58, pokračuje směr
Žleb, končí u RD Marcely Zajícové.
-další kratší trasy: Dolní Konec: levý břeh Ledského od RD Ivana
Tlacha po RD Jiříkových, Dolní konec od RD Františka Urbánka
po most u RD Pavla Zahálky, krátký úsek v proluce u RD Ladislava
Ondřeje směr „tunel“, krátký úsek Za Drahou u RD Jana Straky
Součástí kanalizační sítě budou čtyři čerpací stanice, které budou čerpat odpadní vody výtlakovým potrubím:
2 x pod Olšavou: u KD/nádraží ČD, u podchodu pod tratí ČD „tunelu“, 1 x v proluce u RD Milana Kramného, 1 x na Podsedku, tato
čerpací stanice bude přečerpávat odpadní vody vztlakovým potrubím průměr 160 mm do stokové sítě v Újezdci u Luhačovic
Rekonstrukce kanalizace se netýká ulic a částí obce:
-hlavní ulice u státní silnice s výjimkou krátkého úseku na Dolním
konci u RD Slabiňákových
-Mrtvá Ulička, Suchý Řádek, Nade Mlýnem a celé Záhumní, Řadovky, Za Drahou,
také část Kúta na levém břehu Ovčírky, která má kanalizaci
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Domovní přípojky:
Součástí stavby v místě nových stok budou
odbočky pro domovní přípojky kanalizace.
Stávající kanalizační přípojky budou přepojené, tam,kde přípojky nejsou bude vysazená odbočka 1 m za komunikaci.
Polohy přípojek budou s majiteli dotčených
RD včas projednané.
Rekapitulace:
Název stavby: KANALIZACE ŠUMICE
Místo stavby: k.ú. Šumice u UB, k.ú. Újezdec u Luhačovic
Investor: SVK a.s. Uherské Hradiště
Zhotovitel: Sdružení pro Šumice: SLOV
MAL STAVs.r.o. MERTASTAV, s.r.o.
Technický dozor stavby: AP INVESTING,

s.r.o. Brno
Projektant: PROVO spol. s r.o.Brno, AQUA
PROCON,s.r.o Brno
Celkové náklady stavby: 93 mil. Kč
Celkem kanalizačních stok: 4246 m
Čerpací stanice: 4 ks
Odlehčovací komory: 5 ks
Virový separátor/komora: 2 ks
Protlak kamenina 300-600mm: 4x
Termín realizace: březen – září 2015
Téměř všechny trasy nové stokové sítě jsou
vedené v místních komunikacích.
Součástí stavební dodávky je kvalitní provedení zhutněných zásypů a konstrukce
vozovky v místě výkopu včetně asfaltobetonového povrchu.

Projektová dokumentace je k nahlédnutí na
OÚ. O průběhu stavby Vás budu pravidelně
informovat na šumických webových stránkách. Každou dotčenou domácnost navštívíme a projednáme polohu stávající nebo
nové domovní přípojky kanalizace.
Žádám všechny občany o trpělivost a shovívavost ke stavebním firmám.
V době výstavby budete vystavení omezením dopravní obslužnosti vašich rodinných
domů. Včas budete informovaní o postupu
výstavby a nutnosti přeparkování vašich
automobilů z garáží v rodinných domech.
Děkuji za pochopení
Josef Jančář, starosta

Sbírka víček pro Gábinku
Ke konci roku 2014 proběhla nejen v naší obci sbírka víček pro Gábinku Křivánkovou,
abychom jí mohli pořídit speciálně upravenou trojkolku. Sbíralo se v Nezdenicích, Záhorovicích, Rudicích, Újezdci i Těšově, Bánově, Dolním Němčí, Hluku, Korytné, Uh.Brodě, Luhačovicích, ale i v Brně. Podařilo se nasbírat 800 kg z celkových 3 500 kg. Zbylé
množství se podařilo získat díky panu starostovi Ing. Jančářovi a firmě RUMPOLD s.r.o.
Uh.Brod.
Velké poděkování patří také i manželům Šindarovým, majitelům firmy RESINPA GWR
s.r.o. Přerov, kteří dokázali kolo upravit tak, aby vyhovovalo Gábinčinu handicapu. Touto
formou děkujeme všem,kteří se spolu s námi nezjištně zapojili do sbírání a pomohli nám
tak splnit vánoční přání naší dcery. Děkujeme
Rodiče a Gábi Křivánkovi
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Statistické údaje o stavu obyvatel v naší obci
Demografický vývoj obyvatel v naší obci
má neustále klesající tendenci.

K tomuto vývoji přispívá klesající porodnost a také skutečnost , že větší počet lidí se z naší
obce odstěhuje než těch, kteří se přihlásí k trvalému pobytu.

V roce 1990 bylo k trvalému pobytu v naší
obci přihlášeno cca 1850 osob , od tohoto
roku se stav počtu obyvatel neustále snižuje.

Pro srovnání uvádíme:
v letech 1990 - 2000 se v průměru ročně narodilo 24 dětí
v letech 2001 – 2013 průměr klesl na 17 narozených dětí za rok

Rok

Počet obyvatel

2006

1761

V roce 2014:

2007

1745

- stav obyvatel k datu 1.1.2015 je 1694

2008

1755

- narodilo se 20 nových občánků , z toho 6 děvčátek a 14 chlapečků.

2009

1745

- opustilo nás 17 občanů

2010

1731

- přistěhovalo se do obce 15 občanů

2011

1728

- odstěhovalo se 25 občanů.

2012

1709

- manželství uzavřelo 7 párů z řad našich občanů.

2013

1713

2014

1694

Alena Tlachová
matrikářka

Helena Tlachová ze Šumic: Bídu, jako je
v Nepálu, si nedokážete představit
V této souvislosti se tam však nevyhnula
zmateným pohledům. „Lidé v Nepálu jsou
stále přesvědčení o tom, že je stále naší
zemí Československo,“ kroutí hlavou.

Slovácký deník - Nebála se vyrazit do exotické země, aby tam reprezentovala naši
vlast a jazyk esperanto. Řeč je o dvaašedesátileté Heleně Tlachové ze Šumic, která se přihlásila do projektu Plníme přání
seniorům a právě díky němu na sklonku
minulého roku vycestovala na dva týdny
do Nepálu, aby rozšířila povědomí o uměle
vytvořeném jazyce esperanto.
Ten se Šumičanka začala učit formou korespondenčního kurzu v roce 1989 a zpočátku s ním zápolila. „Když jsem dvakrát
dostala za čtyři, chtěla jsem studium ukon-

čit. Ale jak se říká, trpělivost růže přináší,“
ohlíží se Helena Tlachová na dobu před
čtvrt stoletím.
O mnoho let později ji obliba esperanta přivedla až do Nepálu, odkud si vloni v říjnu
přivezla do svého rodného kraje nejen pěkné vzpomínky, ale také řadu rozporuplných
pocitů. „Navštívila jsem tam velvyslankyni
České republiky i několik nepálských rodin
a stále jsem hovořila esperantem,“ popisuje
své zážitky Helena Tlachová, jež se ke své
národnosti hlásila v exotickém světě tričkem s českou státní vlajkou.

Největším překvapením v zemi pod střechou světa, jak se Nepálu kvůli pohoří Himálaj říká, pro ni byla chudoba, s níž se ve
městech Katmandu, Pokhara a obzvláště ve
vesnici Chitwan setkala. „O takové bídě se
nám ani nezdá,“ přiznává Šumičanka. Podle jejích slov tam téměř neexistují silnice a
lidé žijí z toho, co si sami vypěstují. „Teplá
voda je pro nás normální, pro ně luxus,“
říká. Na Nepálce ale vzpomíná s úsměvem.
„Jsou to moc milí lidé, pro cizí by se rozdali,“ vypráví.
Zato návrat domů v ní zanechal mírné rozčarování. „Na letišti Heathrow v Londýně jsem ztratila svou esperantskou čepici.
Byla to památka se znaky České republiky,
Slovenska, odkud pocházím, a Nepálu. Už
jsem ji nenašla,“ poznamenává smutně Helena Tlachová.
Autor: Adéla Buráňová
Zdroj: Slovácký deník
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Proč sa tak říká „škaredý, červený
a hlůpý jak šumické tela“
Častým pojmem, užívaným v celém kraji je označení „šumické
tela“, známé od buchlovských hor po Vláru, Hodonín, Strážnici, až
skoro k Přerovu. Označení se užívalo i pro vše, co pohanět mělo,
přičemž se prvořadý důraz kladl na adjektivum „šumické“.
Vycházelo to ze skutečnosti, že se v Šumicích v hojném počtu choval hovězí dobytek, zejména červenostrakatá telátka, která se od
jara do zimy živila na pastvě, a na podzim se prodávala v širokém
okolí na jarmarcích a trzích. Protože dobytek ze Šumic většinou
nevynikal stejnou kvalitou jako mladý dobytek z rovinatých krajů
a byl mnohem horší, nabyla šumická telátka pověsti podřadného
dobytka. Odtud tedy rčení „šumické tela“, jako kontrast k pěkně
rostlým a živeným a dobře vykrmeným telatům z jiných vesnic.
Vysvětlení je jednoduché, muži většinou pracovali ve světě jako
zedníci a o dobytek se staraly ženy a děcka. Proto kvalita nemohla
být tak dobrá, jako tam, kde se o ně starali sedláci.
Takoví páni kluci, co pásli telata třeba v Trnovci, se o ně moc nestarali. Uvázali je někde k planuši a škrk do říky chytat raky a grůzle,
také vybírat ptákom hnízda či péct jabka, zemáky bylo pro ně před-

nější, jak nějaká napasená telata. Hospodyně také moc nepomáhaly. Krávy někdy nadojily i plný malý hrnek a mléko doma bylo
potřeba na uživení mnoha hladových krků, a ne ho dávat telatům.
Také bylo za mléko, máslo či smetanu potřeba něco peněz utržit.
Prodávalo se Hamplově cukrárně v Brodě za kostelem. Za utržené
peníze koupit něco děckom do školy, či nějaků parádu pro sebe.
Plemenní červenostrakatí býci se chovali u kmocháčka Šuranského na čísle 16. Obchodník s dobytkem Ferynko Synčák či sedlák
Martin Petrůj zapůjčili na podzim auto v Bajérově sodovkárně v
Bojkovicích a naložili v Šumicích telata a prodávali je na trzích
vzdálenějších v Hodoníně či ve Strážnici, neb jejich horší kvalita
byla už na hradišťsku známá.
Pojem „šumické tela“ tedy postupen času neplatil jen pro telata
horší kvality, ale nabýval významu jako hloupější, nešikovný, neobratný… S tímto významem se pak setkali nejen na Slovácku, ale
rčení „šumické tela“ se rozšířilo i v jiných krajích.
Stanislav Ptáček

Hledá se kronika
Obecní úřad Šumice žádá všechny spoluobčany o spolupráci při hledání ztracené obecní kroniky. Jeden díl poválečné obecní kroniky se ztratil. Možná si ho někdo někdy vypůjčil, možná potom skončil zaskládaný v knihovně jinými knihami. Nevíme.
Tak to je úvod výzvy, kterou jsem připravil do tohoto čísla Šumického zpravodaje. A mám spolu s vámi velkou radost, že výzva už není
aktuální a že mohu konstatovat:
KRONIKA SE NAŠLA
V sobotu přijel do Šumic na pohřeb paní Gertrudy Zetkové starší pán, bývalý kolega profesora Miloslava Trapla, který působil na Universitě Palackého v Olomouci na katedře regionálních dějin. Dle jeho vyjádření si pro účely studií profesor Trapl vypůjčil šumickou kroniku
v sedmdesátých letech.
Důležité je, že kronika se našla a v současnosti je v trezoru na obecním úřadě. Je to díl Obecní kroniky z období 1951 až 1965, který psal
kronikář pan Ludvík Kubáň (*1895). V roce 1951 navázal na práci kronikáře Cyrila Šojdra. V roce 1966 se se stala kronikářkou paní
Božena Zetková.
Josef Jančář, starosta

Co nového na ulici? Nové kontejnery na odpad.
Jistě jste si někteří všimli, že po obci byly rozmístěny plechové kontejnery hnědé a zelené barvy. Tyto nádoby jsou určené pro sběr
bioodpadů pro občany naší obce.
Stanoviště nádob jsou pod zemědělským družstvem na bývalé
skládce , na Dolním Konci za mostem, u jezer na točně a u sběrného dvoru. Hnědé kontejnery jsou určené pro větve, popřípadě květiny většího vzrůstu, či traviny. Zelené kontejnery slouží na uložení
trávy, listí a drobného bioodpadu. Věříme, že občané budou nádoby využívat na určený odpad a nebudou plnit nádoby komunálním
či jiným materiálem. Obsah nádob s bioodpadem bude následně

svážen ke kompostování na obecní kompostárnu nad zemědělským družstvem. Vyrobený kompost může být zpět využit pro
potřeby občanů.

Upozornění pro pejskaře!!!
Žádáme majitele svých „mazlíčků“ , aby při svých vycházkách
neznečišťovaly veřejné komunikace a soukromé zahrádky jejich
exkrementy. Nadále platí zákaz vodění psů na místní hřbitov!!
Děkujeme za Vaše pochopení a ohleduplnost.
Václav Marek, místostarosta

Dřinky
Souborek Dřinky byl znovu obnoven v loňském roce v měsíci říjnu náborem dětí. Pracujeme pod záštitou obce a folklórního souboru
Světlovan. Nyní máme 24 dětí. V prosinci 2014 jsme se zúčastnili Benefičního koncertu s pásmem „ Vánoční koledování „. Premiéra byla
úspěšná a děti tak získaly víc sebedůvěry do další práce bez trémy a ostychu.
V letošním roce nás čeká spousta práce, jelikož máme několik nabídek na vystoupení. Práce s dětmi je náročná, ale jejich elán a nadšení
jsou nejlepší odměnou. Velké poděkování patří i rodičům za to, že vedou děti k folklóru a tím udržují tradice a zvyky.
Ladislava Jandlová
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Myslivci informují
Začal nám další rok mysliveckého hospodaření naší organizace v honitbě Šumice.
Měsíce březen a duben jsou ve znamení
probouzení nového života v přírodě, kdy
začínají kvést jarní rostliny, objevují se první mláďata zajíců a černé zvěře. Tažní ptáci
se začínají vracet na svá hnízdiště, probíhá
tok bažantů, hnízdí kačeny březňačky, přilétají špačci, skřivani a jiní pěvci, táhnou
sluky.
Zvěř, která u nás přezimovala, přestává být
závislá na péči člověka, mění způsob stravovacího režimu a přechází od krmelců a
krmelišť na zelenou potravu. Starostí nás
myslivců je v tomto období zajistit klid
v honitbě, neboť není žádoucí zvěř v tuto
dobu zbytečně rušit. Na uvedené upozorňuje i Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.,
konkrétně ustanovení v § 9, 10 a následně
§ 63.
Jednou z povinností myslivců je provést
sčítání zvěře, kterou jsme společně se starostou honebního společenstva Šumice
provedli 7.3.2015, v termínu daném krajským úřadem. V dalších dnech se naše
činnost zaměří na kontrolu a opravy přikrmovacích zařízení, asanaci zbytků krmiva a

okolí těchto zařízení.
Své další aktivity zaměříme na dokončení
reorganizace myslivecké chaty, kterou využívají zájemci především o víkendech, poslední dobou (v letních měsících) i v týdnu,
k rekreaci a pobytu v přírodě s celou rodinou. V loňském roce jsme se snažili tyto
pobyty zpříjemnit dovybavením zařízení
chaty, výměnou původních oken za nová
plastová, opravili jsme podhledy a provedli oplechování štítů a balkonu. Největší
akcí bylo provedení oplocení celého areálu
chaty, z důvodu ochrany a bezpečnosti jak
samotného zařízení, tak i uživatelů chaty. Snad se nám podaří tímto eliminovat
činnost některých návštěvníků prostoru
v okolí chaty, po jejichž pobytu jsme byli
nuceni provést úklid a odvoz odhozených
odpadků různého charakteru. Stejný úkaz
se nám objevuje i v okolí našeho skladu krmiva umístněném před rybníky obce.
Na měsíc duben plánujeme sběr kovového
odpadu v obci a výstavbu krmného zařízení v prostoru Sýkorník. Kromě fyzických
aktivit spojených s ochranou zvěře a životního prostředí nás čeká v letošním roce i
řada administrativních činností spojených

se změnami zákonů ČR, především vypracování nových stanov a provozního řádu
organizace a v důsledku změny legislativy
i dopracování provozního řádu brokové střelnice umístněné v areálu chaty MS.
Naše činnost je různorodá a o její náročnosti svědčí i odpracování 1 174 brigádnických hodin členy sdružení v loňském roce.
Příznivcům myslivosti doporučujeme ve
dnech 11 - 12.4.2015 navštívit výstavu
loveckých trofejí ulovených v okrese Uh.
Hradiště, pořadatelem je MS Staré Město.
Přivítáme také do našich řad mladé adepty,
kteří mohou pod hlavičkou našeho sdružení vykonat praxi nutnou pro zkoušky z
myslivosti a po jejich absolvování se mohou stát členy naší organizace.
Na závěr nám dovolte všem popřát co nejvíce pozitivních zážitků při procházce přírodou, pohodu a klid v revíru a především
radost při pozorování zvěře a živočichů,
které se v okolí Šumic vyskytují.
S pozdravem Lesu zdar
Mgr. Jaroslav Kroča
místopředseda sdružení
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Přírodní památky na katastru obce Šumice
slední malý rybníček č.5 slouží jako vstupní sedimentační nádrž
celé soustavy.
Bývalý chovný rybník č.3 na parcele č.6042/1 o rozloze 0,394 ha
byl v rámci operačního programu Státního fondu ŽP v roce 2014
přestavěný na Mokřad v polní trati Nivky. SFŽP bude po dobu 10
let provádět kontrolu využití a stavu mokřadního biotopu. Na vybudování mokřadu získala Obec Šumice 100% dotaci.
Rybník č.3 a přilehlá část žlebu byl stavebně upravený na maximálně možný přírodní stav, který vytváří podmínky vhodné zejména pro obojživelníky. Nově vzniklé tůně a mokřady nebudou
využívané pro chov ryb ani pro rybolov. Výsledkem provedených
stavebních úprav je nový hodnotný biotop mokřadního typu pro
život ohrožených druhů.

Na šumickém katastru se nachází dvě přírodní památky: „OVČÍRKA“ a „ÚDOLÍ BÁNOVSKÉHO POTOKA“. Jmenované přírodní
památky, které byly součástí soustavy chráněných území NATURA
2000 byly zařazené na evropský seznam významných lokalit: EVL
2008/25/ES
Přírodní památka OVČÍRKA o rozloze 10,22 ha se nachází v údolí potoka Ovčírka v nadmořské výšce 237-280m n.m. V centrální
části lokality je soustava rybníků.
Přírodní památka ÚDOLÍ BÁNOVSKÉHO POTOKA- o rozloze 21,6 ha se nachází na katastrech obcí Šumice, Bánov, Těšov a
Uherský Brod. V Šumicích lokalitu známe pod názvem Hradčovce
a Těšovce.
Na území PP OVČÍRKA se nachází soustava pěti rybníků a několik
mokřadů. Původně rybochovné rybníky číslo 1, 2 a 4 o celkové
výměře 2,03 ha jsou pronajaté a využívané pro regulovaný sportovní rybolov Spolkem rybářů rybníkářství JEZERA Šumice. Po-

V PP Ovčírka se vyskytuje kriticky ohrožený druh skokan ostronosý a další silně ohrožené druhy jako jsou kuňka žlutobřichá,
kuňka ohnivá, rosnička zelená, skokan štíhlý, skokan zelený, ropucha zelená, mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek velký a ještěrka
obecná.
Další ohrožené druhy zastupuje ropucha obecná a užovka obojková.
V PP Ovčírka pravidelně hnízdí volavka popelavá a kachna divoká.
Lokalita je bohatá na výskyt motýlů, vážek, šídel, šidélek a jiného
vodního hmyzu.
PP Ovčírka není zakonzervovaná a veřejnosti zakázaná lokalita.
Aby ale plnila svoji funkci, to jest udržení vhodného životního prostředí pro život zde se vyskytujících ohrožených živočišných druhů, musí se veřejnost chovat k prostředí přírodní památky Ovčírka
maximálně ohleduplně. Například při jarním tahu žab z okolních
lesů.
Josef Jančář

Velikonoce - lék na strach
Vždy když je řeč o strachu, tak si musíme přiznat, že se tato problematika týká
i nás. Je to proto, že každý z nás má nějaké
ty specifické strachy. A tak zatímco někdo
má strach ze tmy, ze zkoušky, z autority,
jiný má strach zase ze smrti a kdykoliv jde
spát, tak myslí na to, jestli nezemře. Další
má zase strach z davu, z vystupování na veřejnosti…A člověk, který bude mít strach
z toho, že druzí jsou lepší než on, tak se stane ke všem lidem superkritický a ty ostatní
bude shazovat. A ten kdo bude mít strach
vyjevit své slabosti, bude druhým zase ukazovat, jak je silný a bude to vypadat ještě
hloupěji, protože ti druzí to velmi dobře
vnímají. Často se také setkáváme s tím, že
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lidé mají strach z toho, co si o nich myslí ti
druzí a tak vlastně svoji hodnotu odvozují
od toho, co řeknou právě ti druzí a ne od
toho, kým jsou. Ježíš prošel také strachem
i neúspěchem.
Ovšem na rozdíl od druhých on šel tomuto
strachu vstříc. Odkryl ho a postavil se mu.
Jeho zbraní byla odvaha plynoucí z modlitby, kdy on spolu s Otcem prošel, nebo lépe
řečeno protrpěl se tímto strachem, aby nad
ním stanul jako vítěz. Strach tedy nezmizí tím, že se mu poddám. Projít strachem
a poddat se mu, to jsou dva zcela odlišné přístupy. Ten první člověka promění
a osvobodí, ten druhý zajme, sváže a zotročí. A Ježíš zvítězil právě proto, že se ne-

dal strachem ovládnout, že neztratil vlastní
důstojnost a věrnost svému srdci. A právě
v tom je řešení všech našich strachů a neúspěchů. Statečně tím vším projít, nenechat
se ničím takovým spoutat. V síle modlitby
se podívat na všechny těžkosti a problémy.
Jenom tak můžeme dojít velikonoční svobody a vítězství - v Ježíši Kristu, který tím
vším prošel a jehož slova: „Nebojte se!“ –
jsou pro nás stálou výzvou. Výzvou k odvážnému a statečnému pohledu na všechny
naše strachy a neúspěchy.
Požehnané a milostiplné svátky velikonoční Vám přeje otec Jan Lisowski

Jezera Šumice
Uběhl náš první rybářský rok a je potřeba
zhodnotit činnost našeho spolku Jezera Šumice. V loňském roce, kdy jsme podepsali dohodu o pronájmu všech čtyř rybníků
od obce Šumice k užívání jako rybníkáři,
jsme nakoupili a odlovovali na rybnících
ryby. Dá se říct, že někteří rybáři měli větší,
někteří menší úspěchy. Uspořádali jsme rybářské závody a to jak letní, tak podzimní
určené pro dospělé i mládež. Na každých
závodech bylo zajištěno občerstvení a nejlepší závodníci byli odměněni hezkými cenami a to jak od Spolku Jezera Šumice tak
od sponzorů. Tímto chci poděkovat všem,
kteří nás podporují.
V lednu byl k této dohodě podepsán zástupci obce Šumice a zástupci Spolku Jezera Šumice dodatek o zrušení pronájmu třetího rybníka z důvodů vytvoření mokřadu.

K odlovu budou využívány ostatní rybníky
tj. rybník č.1, 2 a 4.
Teď něco k naší činnosti kromě chránění
živočichů, chovu a odlovu ryb.
Aby obecní rybníky byli co nejlépe udržované a aby si nejen rybáři, ale i procházející turisté měli kde odpočinout, chceme
po dohodě se zástupci obecního úřadu vybudovat hezký areál. Víte, že některé boudy, které se zde nacházejí byly postaveny
již v roce 1972 pro uschování rybářského
nářadí a pro odpočinek při výlovech, kdy
tyto rybníky byly chovné? Stávající stav již
neodpovídá představám a proto se začaly
tyto boudy demontovat a bude vypracován nový záměr, jak bude toto zařízení pro
uschování rybářského nářadí a odpočinek
vypadat. (areál je zařazen od loňského roku
do chráněného pásma Bílé Karpaty). Bude-

me se snažit co nejrychleji areál upravit tak,
aby se všem, kteří tam chodí líbil a bylo mu
tam příjemně. Samozřejmě, že je tato akce
vázaná i finančně.
Po stránce kulturní a výchovné chceme
uspořádat v měsících květen až červen dětský den na rybnících. Letní noční závody v
červenci - srpnu a denní podzimní závody
po výlovu v Blatničce. Provedeme proškolení nových mladých rybářů dle našeho rybářského řádu. Na internetových stránkách
jsou ryby našich vod, testové otázky jak pro
dospělé tak mládež. Najdete zde také fotky
ulovených ryb a aktuální informace vztahující se k naší činnosti.
Lubomír Kramný
předseda Spolku Jezera Šumice

Poděkování
Milí sousedé, rád bych vám poděkoval za soucitný zájem o naši rodinu, která se v minulém roce ocitla v nelehké situaci. Vaše podpora,
podpora přátel a širší rodiny mě ujistila, že jsem obklopen dobrými lidmi a že s Boží pomocí situaci určitě zvládneme. Dostávám od
mnohých z vás i nabídku praktické pomoci, ale jistě chápete, že ji nemohu ode všech z praktických důvodů přijmout. Každopádně všem
děkuji. Chci jmenovitě poděkovat za tři finanční dary a to: veřejnou sbírku, výtěžek vánočního benefičního koncertu a dar od sboru
hasičů naší obce. Peníze použiji na usnadnění chodu domácnosti. Rovněž děkuji zastupitelům obce za bezplatné stravovaní mých dětí ve
školských zařízeních v letošním roce. Přeji Vám dobrý a radostný rok .
Marek Pinďák

Program sociální komise
pro rok 2015
Sociální komise při OÚ v Šumicích připravuje na letošní rok, nejen pro
seniory, zájezd do termálních lázní na Slovensku – Podhájská a to v posledním týdnu měsíce května nebo začátkem června.
V průběhu měsíce srpna uspořádá sociální komise výlet do skanzenu ve
Strážnici, kde si můžete prohlédnout život našich předků téměř před 100
lety z oblasti Kopanic, luhačovického okolí a vývoj vinných sklepů z okolí
Strážnice.
Do Strážnice bychom přijeli lodí po Baťovém kanálu na řece Moravě.
Nástupním místem by bylo Veselí nad Moravou. Plavba trvá přibližně 2
hodiny, prohlídka skanzenu 1,5 hodiny.
Termín a další informace budou upřesněny místním rozhlasem a na
webových stránkách obce.
24. října 2015 připravujeme odpolední posezení našich seniorů při hudbě s malým kulturním programem a malým občerstvením v kulturním
domě.
Ludmila Synčáková
předsedkyně sociální komise
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Období protektorátu 1939-1945
70. výročí osvobození obce Šumice

Rumunští vojáci v osvobozených Šumicích, květen 1945, autor fotky Antonín Slíva č.p.312

30. dubna 2015 si celá naše obec připomene
70. výročí osvobození naší obce sovětskou a
rumunskou armádou.
30. duben 1945 znamenal pro naše občany
konec 2. světové války. Celé šestileté období
německé okupace a život za protektorátu si
připomeneme článkem z knihy „Slovácká
obec Šumice“ vydané v roce 1979, autora
Metoděje Zemka s kolektivem.
Protektorát Bohmen a Mahren .
Po zprávě o okupaci Československa německou armádou a vylepení vyhlášek o zřízení protektorátu panoval v Šumicích ještě
dva dny klid. Teprve 17. března 1939 zaplavila nacistická vojska Uherskobrodsko. Šumicemi projížděli němečtí vojáci v autech
a na motocyklech, sledováni nepřátelskými
pohledy a v některých případech zaťatými
pěstmi šumických obyvatel. Němci i v této
oblasti stejně jako v celé republice skupovali české levné zboží, takže se brzy i zde
začala projevovat drahota a nedostatek některých druhů spotřebního zboží, nejvíce
v obchodech v Uherském Brodě, kde byla
umístěna silná německá posádka.
Od počátku okupace se zvětšoval útlak
českého obyvatelstva . Byly odstraňovány
všechny symboly bývalé Československé
republiky, byly likvidovány z obecních i
školních knihoven pokrokové knihy, byly
zavedeny německo-české nápisy, na okresním úřadě v Uherském Brodě se později
dokonce přikročilo k čistě německému úřadování. Již v dubnu 1939 byl i v Šumících
zahájen nábor dělníků na práce do Říše. V
prvním období se řada občanů, lákaných
velkými sliby, přihlásila dobrovolně, což
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souviselo i s tradiční prací v cizině, kterou především šumičtí zedníci vykonávali
dlouhá léta. V pozdější době však museli
být dělníci a ostatní pracující stále více k
odchodu do Německa tlačeni. Naháněním
na nucené práce v Říši pak byli nejvíce postiženi mladí lidé (hlavně ročníky 1921 a
1922). Následkem útrap při nasazení na nucené práce v Berlíně zemřel Josef Mudrák.
K největšímu zásahu do dosavadního způsobu života obce došlo po 1. září 1939, kdy
nacistické Německo rozpoutalo druhou
světovou imperialistickou válku. Byl zaveden lístkový systém a příděly potravin se v
souvislosti s válečnými potížemi Německa
stále snižovaly. Na lístky byly i textilie a
tabákové výrobky. Vytvořil se černý trh se
všemi negativními důsledky – vysokými
cenami především základních životních
potřeb – takže každý jej nemohl zaplatit.
Do Šumic přijíždělo velmi mnoho obyvatel
z okolních měst, kteří zde usilovali získat
něco potravin výměnou za peníze, šatstvo,
obuv či různé průmyslové výrobky. Tento
obchod byl ovšem nacisty ostře sledován
a byl trestný. Obyvatelé obce museli plnit
vysoké dodávky obilovin, mléka a masa,
přičemž byly prováděny kontroly „černých
zásob“ . Byli určováni zásobovací referenti,
zřízeny sběrny mléka,vajec a vše bylo ostře
kontrolováno nacistickými úřady, neplnění
či přestupky, které byly zjištěny vedly až k
zavírání postižených do koncentračních táborů. Za okupace vznikl také drobný menší
mlýn v obci.
Největší pohromou však byl politický a policejní útlak. V Šumicích byl téměř celou
válku umístěn oddíl německé policie Schutzpolizei (Schupo), umístěný v soukromém

domě u Kohoutků č. 331, kteří se stravovali v obecním hostinci, kde měli vyhrazena místa. Není však známo, že by vyvíjeli
významnější činnost. Daleko větší hrůzu
naháněli příslušníci pověstného gestapa,
jehož pobočka (zlínské úřadovny) byla zřízena v Uherském Brodě. Návštěvy gestapa
v Šumicích patřily k nejhorším zážitkům
občanů.
První obětí gestapa se stal šumický starosta
L. Slíva a od roku 1939 představitel vedení
Národního souručenství, organizace, která spolupracovala s Němci, ovšem některé
její složky podporovaly odbojovou činnost, především tzv. Obrana národa. Tato
organizace, zaměřená na buržoazní odboj,
prováděla na Uherskobrodsku především
ilegální přechody hranic na Slovensko, odkud přecházeli uprchlíci přes Maďarsko do
Jugoslávie. Obrana národa byla však nacisty rozbita již v roce 1941. Starosta Slíva byl
gestapem zatčen v lednu 1941 a byl vězněn
až do konce války. Starostenský úřad v Šumicích vykonával v letech 1941 – 1945 náměstek František Hřib.
Hlavní odbojová skupina v Šumicích byla
vedena Mikulášem Jančářem a Vojtěchem
Hřibem. Oba jmenovaní byli předválečnými členy KSČ.
Odbojová skupina vedená Mikulášem
Jančářem a Vojtěchem Hřibem rozšiřovala protiněmecké letáky a pokusila se i o
výrobu výbušnin. V březnu 1942 však byl
vedoucí skupiny M. Jančář zatčen a krátce
po něm i další členové skupiny František
Tlach, Vojtěch Hřib, Augustin Chmela v
Šumicích a v Uherském Brodě šumičtí občané Jaroslav John, Jaroslav Škubal a inženýr Jaroslav Sedláček. V květnu bylo v obci

Mikuláš Jančář popravený
nacisty 16.8.1943 v Berlíně

v souvislosti s činností odborové skupiny zatčeno několik dalších občanů, např. Vladimír Bachůrek č. 93, Vojtěch Dvořáček
č. 17, Josef Hřib č. 128, Ludvík Jančář č. 4, Josef Šojdr č. 227,
Martin Šojdr č. 80, Ignác Zetka č. 371.
Z řad komunisticky orientované ilegální skupiny bylo i nejvíce obětí nacistického útlaku. Mikuláš Jančář byl 16. srpna
1943 v Berlíně popraven, František Tlach, Stanislav Šojdr a Jaroslav Sedláček byli umučeni v nacistických koncentračních
táborech.
Další obětí nacistických vězení byl šumický občan Klement
Zajíc, který byl zatčen pro neplnění zemědělských dodávek.
V Šumicích byla umučena také řada občanů z důvodů rasových. Byl to jednak občan židovského původu Walter Berger a
21 členů cikánských rodin Jiřího, Emila a Jaroslava Holomka,
kteří zahynuli v koncentračním táboře v Osvětimi roku 1944.
Odpor proti nacistům však neustal ani po perzekucích tolika
šumických občanů. V posledních letech druhé světové války
se v Šumicích ozývaly stále častěji ohlasy partyzánského hnutí
, které se rozmáhalo v okolních horách (Javořina, Lopeník,
Buchlovské vrchy) a zesílilo hlavně po propuknutí Slovenského národního povstání. Dne 15. prosince 1944 pronikla
skupina tří partyzánů i do Šumic. Vybrali v noci na zásobovacím úřadě potravinové lístky a zlikvidovali v obci telefon.
Snaha nacistů, kteří již časně ráno přijeli na pěti autech i se
psy, vypátrat partyzány, byla neúspěšná, přestože prohledávali
celou obec včetně kostela. Partyzánům byl připisován i pokus
o poškození německých vozidel, na něž byla na okraji Šumic
nastražena deska s hřebíky – o důsledku této akce píšeme v
následující kapitole.
Bojové akce druhé světové války však šumičtí poznali již dříve, neboť 29. srpna 1944 proběhl ve vzdušném prostoru nad
Šumicemi souboj mezi německými a americkými letadly. Střílelo se i nad vesnicí, jedna střela poškodila roh školy, druhá
dopadla doprostřed silnice a řada dalších na střechy. Jedno
americké letadlo bylo zasaženo a v plamenech se zřítilo u Rudic, oba letci zahynuli.
Poslední válečné dny v Šumicích a osvobození obce:
V posledních měsících druhé světové války se v Šumicích
projevovaly zřetelné příznaky blížící se fronty. V únoru 1945
prošly obcí maďarské jednotky a ve škole byl zřízen maďarský
vojenský lazaret. V březnu a hlavně v dubnu již doléhaly válečné události na celou oblast . Šumicemi projížděla německá
armáda, na cestě od Nezdenic do Šumic bylo zastřeleno nacistickými oficíry šest vojáků, kteří již neměli dost sil k dalšímu
boji. Okupanti se mstili i obyvatelstvu Šumic, když například
objevili na okraji obce desku pobitou hřebíky 4 m dlouhou,
která měla zničit pneumatiky německých vojenských vozidel.
Všichni obyvatelé mužského pohlaví se museli dostavit před
obecní kancelář, kde byla shromážděna skupina esesmanů.
Jejich velitel vyhlásil v obci zákaz vycházení od 20.hod. do 6.
hod. ranní, zostření nočních hlídek a ultimátum, že nebude-li
zjištěn viník, bude každý desátý zastřelen, poté změněno na
vypálení části obce. Na základě neuposlechnutí bylo vypáleno
pět stavení:
F. Kudely 293, F. Šidla 272, T. Vaculína 192, K. Pranice 270 a
S. Dvořáka 348.
V té době byly na rozkaz německého velitelství budovány ve
vesnici protitankové příkopy, zákopy a kryty. Pracovat museli
místní občané pod dohledem speciálních nacistických jednotek. V obci byly také postaveny dvě barikády, jedna u mostu
přes Olšavu a druhá směrem ke dráze.

Rumunští vojáci v osvobozených Šumicích, květen 1945,
autor fotky Antonín Slíva č.p.312

Rumunští vojáci v osvobozených Šumicích, květen 1945,
autor fotky Antonín Slíva č.p.312

Pohřeb Josefa Mudráka v Šumicích 1944

Totálně nasazení v Německu 1943, třetí zprava Ludvík Jančář z č.p. 189
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Od 26. dubna , kdy byl osvobozen Uherský Brod, se již oblast Šumic a okolí stala součástí přímých bojů. Obyvatelé obce se skrývali ve
sklepech, neboť na obec útočily skupiny 40. rumunské armády za podpory rudoarmejců. Letadla bombardovala postavení nacistických
vojsk, přičemž dělostřelba poškodila několik šumických domů. Při těchto bojích byla zabita Anežka Brumovská, kterou na jejím dvoře
zasáhla střepiny granátu. Večer dne 30. dubna stahovali němečtí spojaři v obci telefonní vedení a v noci nacisté z obce ustoupili. V časných ranních hodinách slavného dne 1. května 1945 vstoupili do obce první osvoboditelé, jednotky rumunské armády. Čtyři z nich však
zaplatili boje o Šumice svým životem. Pochováni byli na místním hřbitově. Skončila doba kruté nacistické okupace. Obyvatelé Šumic
vydechli po mnoha letech svobodným životem.
Nadšení z osvobození bylo veliké. Příslušníci rumunské a sovětské armády byli vítáni a hoštěni všemi obyvateli obce.
Byl květen 1945, byl konec 2. světové války v Evropě a všichni hleděli do budoucnosti s velkou nadějí na lepší život.

Jak probíhá školní rok 2014/15 v naší MŠ
diční podzimní tvoření rodičů s dětmi připravili na ploše před MŠ. Všem se podařily
rozmanité a velmi nápadité výrobky, které
zdobily naši terasu. Když podzimní čas vystřídal čas adventní, přivítaly děti ve školce
Mikuláše se svou družinou. Společně jim
zazpívaly a zatančily. Zdobení stromečku,
vánoční nadílka a zpívání koled dětem
zpříjemnilo čekání na dárky a na vánoční
svátky.
Po novém roce jsme s velkou pomocí rodičů a sponzorů mohli v kulturním domě pro děti připravit Karneval.
Období jarních dnů je ve školce ve znamení přípravy velikonočních svátků, zdobení
a barvení vajíček a povídání o tom, jak se
nyní a dříve slavily tyto svátky v Šumicích.

Na začátku školního roku byla v naší mateřské škole dokončena rekonstrukce školní zahrady. Dětem přibyly nové průlezky,
skluzavka a šplhací sestava. Součástí zahrady je několik přírodních prvků jako je
proutěný plot, průlezka z proutí, vrbové
tee-pee, hmatový chodník a zahradní domeček. Jsou zde vysázeny okrasné jabloňe,

dřín, květinový a bylinkový záhon, kde se
budou děti učit rostliny poznávat a pozorovat. Zahrada byla vybudována z finančních
prostředků OÚ Šumice a fondu Evropské
unie. Za pěknou a zajímavou zahradu patří
velké poděkování předchozímu vedení, p. J.
Bartošovi a p. Hečové.

A co nás ještě čeká? V měsíci květnu společně s maminkami oslavíme jejich svátek a
budeme se těšit na výlet, pasování předškoláků a „Pohádkovou cestu“, která se minulý
rok dětem moc líbila. Ale to už je úplný závěr školního roku, nyní se všichni těšíme na
Velikonoce a na „mrskačku“.
Jménem všech dětí a zaměstnanců naší mateřské školy Vám přejeme radostné a klidné
prožití velikonočních svátků.
Jitka Velecká

Z důvodu této rekonstrukce jsme již tra-

Školní rok 2014/15 v základní škole
Letošní školní rok byl zahájen 1. září 2015.
Do školy nastoupilo 181 žáků, z toho je 139
žáků ze Šumic, 20 žáků z Nezdenic, 16 žáků
z Rudic a 6 žáků ze Záhorovic. Vyučování
probíhá podle Školního vzdělávacího programu Škola porozumění. Ve škole vyučuje
5 učitelů na I. stupni a 9 učitelů na II. stupni,
ve školní družině pracují dvě vychovatelky,
ve čtvrté třídě působí asistentka pedagoga.
K 1. 1. 2015 všichni pedagogičtí pracovníci
splňují podmínky zákona 563 / 2004 Sb. o
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pedagogických pracovnících. Provoz školy
zabezpečují tři uklízečky, stravování pak tři
kuchařky. Ke změně došlo na místě školníka, pan Václav Marek byl uvolněn pro
funkci místostarosty obce a jako školník
pracuje pan Josef Pančocha.

mohou pracovat v kroužku zdravotnickém
či výtvarném. Hodně dětí využívá možnosti učit se hrát na hudební nástroje. Škola v
současné době podporuje v rámci nepovinných aktivit výuku anglického jazyka.

Kromě hlavní výchovně vzdělávací činnosti dává škola možnost dětem realizovat se i
mimo vyučování v rámci zájmových kroužků v různých oblastech. Vedle sportovních
aktivit ( florbal, volejbal, fotbal, aerobic)

V tomto školním roce škola uskutečnila
adaptační kurz žáků šestého ročníku, žáci
šestého a sedmého ročníku se zúčastnili
tříměsíčního projektu v rámci podpory řemesel Centra odborné přípravy technické

Uherský Brod, žáci osmého a devátého ročníku 3D projektu na Střední průmyslové škole
Uherský Brod a preventivního programu Policie ČR pro žáky 5. – 8. ročníku. Dále žáci
navštívili několik divadelních a filmových představení, reprezentanti školy se zúčastnili
atletických, florbalových, fotbalových, střeleckých a volejbalových turnajů v rámci okrsku
a okresu. Své zástupce jsme měli v naučných olympiádách, recitačních a výtvarných soutěžích. Zde dosáhl největšího úspěchu žák 8. ročníku Jan Koláček v okresním finále Olym-

piády AJ svým druhým místem a žák devátého ročníku Jan Chmura pátým místem v
okresním finále Chemické olympiády. Před
Vánocemi uskutečnili žáci devátého ročníku pro děti školní ples. V době 10. – 16.
ledna 2015 se uskutečnil Lyžařský výcvikový kurz žáků sedmého ročníku. Dne 3.
února 2015 proběhl zápis do prvního ročník, kterého se zúčastnilo 24 předškoláků.
Ve čtvrtek 5. března 2015 zorganizovala
škola okresní finále Chemické olympiády,
kterého se zúčastnili nejlepší řešitelé škol
celého okresu.
V nastávajícím období čeká žáky devátého
ročníku přijímací řízení do středních škol.
Dále pak v dubnu ekologický den a sběr
starého papíru, sportovní soutěže, v květnu
a červnu školní výlety a exkurze, na konci června pak SURVIVAL a hry v přírodě.
Školní rok bude ukončen v pátek 26. června
2015 závěrečným hodnocením a předáním
vysvědčení.
Mgr. Petr Vrága
ředitel ZŠ Šumice

Hasiči
Už je to pomalu tradice, že rok zahajujeme
hasičským plesem, na kterém nám letos
hrála dechová hudba ze Záhorovic. Pro návštěvníky jsme měli opět nachystanou bohatou tombolu, dobré jídlo
a kvalitní vína z Blatničky. Podle vyjádření
účastníků plesu si dovoluji tvrdit, že ples
se vydařil a všichni příchozí účastníci byli
spokojeni.
V letošním roce na nás vyšlo pořádání masopustního průvodu. Vedle našich členů se
maškarního průvodu zúčastnili i naši příznivci, čímž se počet masek navýšil na 38.
Všem zúčastněným ještě jednou děkuji!

lór“ a také na nás nějaký „příznivec“ podal
stížnost na Živnostenském úřadě v Uherském Brodě, že provozujeme dopravu naším minibusem bez licence na přepravu
osob. Při kontrole knihy jízd bylo úřadem
vyhodnoceno 8 jízd jako neoprávněných.
Přitom všechny tyto jízdy byly schváleny
starostou obce i mnou. Po tomto zjištění
jsem byl ještě také pozván na živnostenský
úřad podat doplňující informace, za jakých
podmínek byly jízdy vykazovány a jak byl
placen řidič. Bohužel se nám nepodařilo

tyto jízdy pro úřad dostatečně obájit a za
každou jízdu jsme zaplatili 1 000 Kč plus
1 000 Kč správní poplatek.
Závěrem bych Vám rád připomenul hasičský výlet, který plánujeme na sobotu
1.8.2015 v zahrádkářském zařízení na Norkárně pod vinohrady. Připraveno bude jako
vždy bohaté občerstvení. Na Vaši návštěvu
se těší SDH Šumice.
Pavel Hřib
starost SDH Šumice

Příští měsíc začíná mladým hasičům závodní sezóna. První soutěžní závod budou
absolvovat 25.4.2015 v Bojkovicích a další
závody budou pokračovat podle rozpisu
závodního kalendáře. Závod o Pohár starosty obce Šumice se uskuteční v sobotu
23.5.2015 na našem tréninkovém hřišti za
drahou a věřím, že mezi diváky, kteří budou podporovat naše mladé závodníky
nebudou jenom jejich rodiče, ale přijdou
i mnozí z Vás. Občerstvení bude dostatek
- jak pro závodníky a jejich vedoucí, tak
i pro diváky.
V loňském roce jsme poznali, že nemáme
jenom příznivce. Ničení zámků na našem
tréninkovém zařízení je už pomalu „folk-
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Jakubův souboj s leukémií
Dobrý den. Jmenuji se Jakub Lekeš. Narodil jsem se 22. února
1995. Bydlím s rodiči a dvěma bratry, Pavlem a Šimonem. Chodil
jsem na Základní školu v Šumicích a nyní studuji Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti obor strojírenství.
Od svých devíti let hraji florbal a fotbal. Chodím také do folklórního kroužku v Šumicích.
Před pěti lety mně lékaři diagnostikovali akutní leukémii. Podstoupil jsem chemoterapii a bral nejrůznější léky. Po dvou letech se
můj život vrátil do starých kolejí. Asi jsem se uzdravil.

V září 2014, při pravidelné kontrole, mně paní doktorka šokovala.
Nemoc je zpět.
Protože mi bylo 20 let, musel jsem opustit mé známé dětské oddělení a přestěhovat se do Fakultní nemocnice v Brně. Teď mám
za sebou část chemoterapií. 10. února mně transplantovali kostní
dřeň.
Mám před sebou ještě dlouhou léčbu, ale pevně věřím, že vše dobře dopadne.
Jakub Lekeš

Benefiční koncert
Šumický pěvecký sbor Schola uspořádal, jako projev pomoci a solidarity, benefiční koncert. Ten proběhl v sobotu 14. března v kulturním
domě. Účinkoval soubor písní a tanců Olšava, mužský pěvecký sbor
Šumice, velká Schola a celý program vtipně uváděla dvojice Eva Bartošová a Boris Papp. Celkem se na jevišti vystřídalo bezmála 50 účinkujících.
Jelikož Kuba nemohl, díky své léčbě, být na koncertu osobně, zprostředkovali jsme alespoň online přenos pomocí kamery. Moc se mu to
líbilo. Byl dojat a účinkujícím i všem ostatním velmi děkuje.
Že nikomu v Šumicích není taková událost lhostejná, dokazuje plně
obsazený sál a vybraná finanční pomoc ve výši 43 680 Kč. Na samém
konci zazněla píseň Andělé strážní, kterou Jakubovi věnovala Schola už
na Vánočním koncertě a díky které vlastně celá benefice vznikla.
Tímto prostřednictvím by chtěla rodina Lekešova vyjádřit své srdečné poděkování za finanční dary, Obecnímu úřadu, všem účinkujícím a
velký dík také Schole. Velmi děkujeme.
Schola a ostatní

Učitel v důchodu
Každý z nás má, nebo by měl mít, určitý
vztah k něčemu, co ho přitahuje a je přesvědčen, že tato činnost má smysl, a že ji
třeba později dovede ocenit minulá i nastupující generace.
Takový člověk totiž věří, že je nutné vypěstovat hlavně u mladých lidí společenskou
aktivitu, která by nepřinášela jen vlastní
uspokojení, ale která by přinášela i prospěch třeba škole , ve které studuje a obci,
ve které žije.
Takovou osobností byl po celý život a vlastně pořád je učitel ve výslužbě, jak se sám
pojmenovává ve svých vydaných svazcích z
historie obce, pan Ladislav Šidlo. O historii
naší obce už toho napsal hodně. Ve vydaných svazcích o Šumicích, jejich rodácích,
velice aktivně hledá, pátrá v archivech, pročítá údaje na pomnících místního hřbitova,
chodí po domech s prosbou o poskytnutí
potřebných informací k tématu, o kterém
zrovna píše, prosí o zapůjčení fotografií z
historie obce s ujištěním, že každý zapůjče14

ný doklad obratem vrátí.
Je potřeba uvést, že v současné době má
k dispozici nejobsáhlejší svazek pojednání o Šumicích plný dobových fotografií s
názvem: „Šumice dříve a v současnosti“,
dále svazek „Významní rodáci“, ve kterém
najdeme dosud nezveřejněné údaje o životě
hudebního skladatele Jiřího Bárty, malíře,
cestovatele a sběratele Zdeňka Vlčka, akademického sochaře a malíře Miloše Němce
a dalších.
Již dříve vydal sborník popisující narození
dvojčat a trojčat v naší obci od roku 1927,
dále historický pohled na Záhumní a část
obce dříve nazývanou Habeš. Zajímavý je
sborník, který mapuje tragické události v
obci.
Všechny uvedené svazky a možná ještě i
jiné si zájemci mohou u autora zakoupit.
Pan Šidlo nosí v hlavě ještě další náměty
jako je Vinohradnictví a vinaři v naší obci,
Starostové a tajemníci v obci od roku 1939,
Řemesla a řemeslníci a další.

Jeho časově náročná práce je ztěžována tím,
že velmi obtížně sbírá potřebné podklady,
hlavně fotografie. Do některých domů dochází i třikrát, ale odchází často bez již přislíbených podkladů.
Zveřejněním tohoto článku chceme v prvé
řadě poděkovat panu Šidlovi za již vykonanou práci, ale současně chceme apelovat na
všechny občany, kteří mají fotografie svateb, pohřbů, rodinných událostí, fotografie
muzikantů – šraml , Olšaváci, Olšavanka,
nabídněte je, podklady Vám budou vráceny. Přispějete tak neocenitelnou měrou k
úspěšnému zmapování historie naší obce a
panu Šidlovi umožníte tvořit, skládat získané poznatky do dalších děl o naší obci, namísto toho, aby chodil a doprošoval se po
celých Šumicích, mnohdy bez očekávaného
výsledku.
Panu Ladislavu Šidlovi děkujeme za tvořivou práci ve prospěch naší obce a přejeme
mu, aby tato iniciativa mu vydržela ještě
mnoho let.
JO

Tenisový oddíl
I tento rok bude probíhat kurz tenisové mládeže. Nezapomeňte
své děti zapsat, a to od 17. dubna 2015 u předsedy oddílu Pavla
Běťáka.
Letošní Ferdovo sportovní odpoledne se bude konat v sobotu
30. května 2015. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.
Aktuální informace najdete vždy na stránkách tenisového oddílu www.tenisovyoddil.cz

Zpráva fotbalového oddílu TJ Šumice
Fotbalový oddíl TJ Šumice prožil v loňském roce poměrně úspěšné období. Všechna družstva se po podzimu pohybují na předních místech tabulek a je reálný předpoklad, že v tomto trendu budou pokračovat. Funkcionářský kádr a realizační týmy jednotlivých družstev
jsou stabilizované, daří se je doplňovat mladšími trenéry a vedoucími.
Problémy se začínají objevovat v ekonomické oblasti. Zatím, co zájem sponzorů pomalu upadá, náklady na energie, dopravu, údržbu
hracích ploch apod. postupně narůstají. Proto fotbalový oddíl uvítá každou pomoc v tomto směru, aby nemuselo dojít k omezení činnosti našich družstev.
Děkujeme všem za dosavadní přízeň a těšíme se na další sezónu za Vaší podpory.
Petr Hřib

Fotbalová listina - jaro 2015
Muži - OP

Dorost - OP

Kolo

Den

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

Kolo

Den

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

0.

Ne

22.3.

Kněžpole

Šumice

15:00

12.

Ne

5.4.

Bánov

Šumice

13:30

15.

Ne

29.3.

Šumice

Kudlovice

15:00

13.

So

11.4.

Šumice

Hradčovice

15:30

So

18.4.

Korytná

Šumice

16:00

16.

Ne

5.4.

Košíky

Šumice

15:30

14.

17.

Ne

12.4.

Šumice

Jarošov

15:30

15.

Ne

26.4.

Podolí

Šumice

10:00

18.

So

18.4.

Nezdenice

Šumice

16:00

16.

So

2.5.

Šumice

ČSK Uh. Brod

16:30

19.

So

25.4.

Slavkov

Šumice

16:00

17.

So

9.5.

Prakšice

Šumice

16:30

20.

Ne

3.5.

Šumice

Drslavice

16:30

18.

So

16.5.

Šumice

Havřice

16:30

21.

Ne

10.5.

Bílovice

Šumice

16:30

10.

So

23.5.

Šumice

volno

22.

Ne

17.5.

Šumice

D. Nemčí B

16:30

11.

So

30.5.

Šumice

Vlčnov

23.

Ne

24.5.

Hluk B

Šumice

16:30

24.

Ne

31.5.

Šumice

Ostr. Lhota

16:30

25.

Ne

7.6.

Zlámanec

Šumice

16:30

26.

Ne

14.6.

Šumice

Slovácko C

16:30

Žáci - OP

16:30

Přípravka - OP

Kolo

Den

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

Kolo

Den

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

12.

Ne

5.4.

Prakšice

Šumice

10:15

12.

So

4.4.

Bánov

Šumice

14:00

13.

Ne

12.4.

Šumice

Jarošov

10:00

13.

Ne

12.4.

Šumice

Újezdec-Těšov 14:00

14.

Ne

19.4.

Uh. Ostroh

Šumice

13:30

14.

Ne

19.4.

Orel Uh. Brod

Šumice

14:00

15.

So

25.4.

O.N.Ves

Šumice

10:00

15.

Ne

26.4.

Rudice

Šumice

14:00

16.

Ne

3.5.

Šumice

Nivnice

10:00

16.

Ne

3.5.

Šumice

Hradčovice

15:00

17.

Ne

10.5.

Újezdec-Těšov

Šumice

10:00

17.

So

9.5.

Prakšice

Šumice

14:30

18.

Ne

17.5.

Šumice

Osvětimany

10:00

18.

Ne

17.5.

Šumice

Havřice

15:00

10.

Ne

24.5.

Bánov

Šumice

10:00

10.

Ne

24.5.

St. Hrozenkov Šumice

12:00

11.

Ne

31.5.

Šumice

Topolná

10:00

11.

Ne

31.5.

Šumice

15:00

Březová

15

Benefiční koncert

Fašank

Benefiční koncert

Fašank

Benefiční koncert

Fašank

Benefiční koncert

Fašank

