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Kronika MNV
vzorné obce Šumice – 4. díl

Tato kronika obsahuje 396 stran.

V Šumicích 30. 9. 1988.

Životopis kronikáře.
Jmenuji se Jaroslav Žampach. Narodil jsem se 8. srpna 1937 v Šumicích manželům
Jaroslavu a Marii Žampachovým č. p. 309. Pocházím ze sedmi dětí. Maturitou v roce 1956
jsem ukončil středoškolské studium. V roce 1960 jsem se oženil s Miroslavou Šojdrovou č. p.
328. Vychovali jsme spolu tři syny Miroslava, Petra a Jaroslava. Bydlím v Šumicích č. p. 455.
Pracuji ve Slováckých strojírnách v Uh. Brodě jako konstrukter. Kroniku vedu od r. 1974.
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ROK 1987
Úvod
Nové myšlení v politice hýbe světem. Politik a první představitel sovětských komunistů –
Michail Gorbačov je citován ve všech světových novinách, jeho slova opakují prostí lidé. M.
Gorbačov je nadějí mírového života. Čím zaujal miliony lidí na celém světě? Odpověď je
zdánlivě jednoduchá. Hledá všechny cesty k tomu, aby se politikové světa dohodli na
mírovém uspořádání, řešili problémy mírovými prostředky. Prosazuje na prvním místě právo
člověka na život mírovými prostředky. Prosazuje na prvním místě právo člověka na život bez
válek, v tvořivé práci.
Politika odzbrojení má podporu velké většiny národů celého světa. Změny v politice mají
svůj odraz ve změnách i v ekonomice. Nejen v SSSR, ale i u nás začíná přestavba zapouštět
své kořeny.
Všechno to nové chce především trpělivost, poctivou práci a hlavně nové kádry, kteří by
svým elánem a přesvědčením nové myšlení probojovali a uvedli do života.
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I. Národní výbor.
Místní národní výbor pracoval ve složení:
František Bradáč – předseda – na celodenní úvazek.
Jaroslav Jančář – místopředseda – čestná funkce
Jaroslav Omelka – tajemník – čestná funkce
Administrativu tvořili:
Jana Jahodová – matrikářka
Ludmila Velecká – administrativní pracovnice
Lenka Juřeníková – vedoucí drobných provozoven
Další zaměstnanci:
Marie Dvořáčková – uklízečka
Karel Tomala a František Angr – řidiči drobných provozoven
Hlavní pozornost věnovala Rada MNV ukončení přístavby základní školy a stavbě areálu
zdraví. K těmto dvěma budovatelským úkolům směřovalo rovněž úsilí poslaneckého aktivu.
Komise MNV pracovaly podle časového plánu a úkoly vlastní i nadřízených orgánů splnily
beze zbytku.
V průběhu rou se konaly dvě veřejné schůze – jarní a podzimní. Obě měly v podstatě
stejnou náplň. Informovat občanskou veřejnost o úkolech volebního programu, mobilizovat
lidi a také slyšet jejich názory. Informovat lidi se podařilo, ale lidé své názory v diskuzi
neřekli. Při jarní schůzi byla rovněž vyhodnocena socialistická soutěž organizací MVNF.
Nejlepší organizací se stala TJ Sokol.
Pro každý rok volebního programu je uzavírán socialistický závazek občanů. Při jeho
kontrole bylo zjištěno že:
1. Občané odpracovali 4 915 brig. hodin na akcích „Z“
2. Složky MVNF – Sokol, Svazarm, ČSŽ a ČZS svoje závazky plní
3. ZO SSM splnila svůj závazek pouze na 50%
4. ZO KSČ překročila svůj závazek o 410 brig. hodin a celkem odpracovala 1 218 hodin.
5. Dohlížecí výbor Jednoty splnil své závazky vůči všem dalším organizacím, hlavně ZO
SSM a pionýrům.
Celkové hodnocení socialistického závazku vyznělo kladně.

Finanční hospodaření MNV:
Vlastní příjmy:

463 805 Kčs

Dotace z ONV: 535 000 Kčs

Subvence na rodinné domy: 331 302 Kčs

Ost. prostředky z ONV: 343 000 Kčs

Příjmy na areál zdraví: 64 000 Kčs

Odměna ze soutěže NV: 30 000 Kčs

Na úpravu plochy kolem ZŠ: 440 000 Kčs

Na zpravodaj a pojištění:

Pro dopravu:

100 000 Kčs

23 615 Kčs
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Σ příjmů = Σ vydání + 10 313 přebytek
Zásobování obce potravinami, uhlím a elektřinou bylo na dobré úrovni. Dříví si občané
„dělají“ v lese sami, což prospívá lesům i občanům.

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Přehled průměrných teplot: měřeno v 6 hodin ráno
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Zima se přiblížila k těm vysněným – silné mrazy, hodně sněhu, stálost počasí. Viz foto
1/87 – 4/87
Jaro bylo chladné, srážková činnost až v polovině května. Léto bylo teplé, srážky přišly
nevhodně v průběhu žní. Sušky obilí pracovaly po celých 24 hodin. Podzim byl opět srážkově
v normálu, ale chladný, první mrazíky už v říjnu.
Škůdci: značné množství mšic, mravenců, šárka na peckovinách, celková neúroda
peckovin. Úroda zemědělských plodin byla dobrá, v našem družstvu dokonce nadprůměrná.

III. a IV. Sloučené JZD.
Silné lednové mrazy, chladné jaro, v polovině května vydatné srážky, to vše způsobilo, že
porosty obilovin neměly nejlepší podmínky a přesto byly výnosy nadprůměrné – 5/ha, což
znamenalo celkovou sklizeň 6 410 tun. Obilovinami bylo oseto 1 295 ha. Zbytek ploch tvořilo
95 ha hrachu, 120 ha ozimé řepky, 137 ha cukrovky, 290 ha kukuřice na siláž, 182 ha jarních
směsek, 35 ha ozimých směsek, 237 ha víceletých pícnin, 12 ha krmné řepy.
Ze speciálních tržních plodin to byl ostropestřec mariánský na 30 ha půdy, len olejný na 5
ha, tykev na 6 ha a máta peprná na 2 ha. Produkce byla dále zajišťována ze 70 ha luk a 36 ha
pastevních porostů.
Plodina

Výměra ha

Sklizeno – t

Výnos v t/ha

Pšenice ozimá

985

5 072,3

5,14
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Ječmen ozimý

120

667,7

5,56

Ječmen jarní

137

551,-

4,02

Kukuřice na zrno

38

119,7

3,15

Hrách

95

217,5

2,29

Řepka ozimá

120

364

3,03

Cukrovka

163/139

6400

38,1

Prudké deště způsobily, že 24 ha cukrovky bylo zaoráno. Z technických plodin bylo
sklizeno 36 tun ostropestřce mariánského. Máta peprná špatně přezimovala a byla zaorána.
Hospodářský výsledek rostlinné výroby byl na plán 2 401 tisíc Kčs překročen o 496 tisíc Kčs.
Potěšitelné je, že se opět začíná velmi intenzivně hnojit chlévskou mrvou na úkor hnojiv
umělých. Je to nejen lepší, ale pro družstvo i levnější. Letos bylo vyhnojeno 540 ha.

Živočišná výroba
zaznamenala značný vzestup a všechny plánované úkoly (kromě dodávek drůbežího masa)
splnila. Ve výrobě mléka zaznamenalo družstvo doslova veleskok. Užitkovost se zvýšila ze
4 563 l na 5 280 l od jedné dojnice.
V 1. jakostní třídě bylo prodáno 86% mléka (v Šumicích 100%, v Těšově 84%, v Uh.
Brodě 75,6%).
Méně spokojenosti bylo s přírustky u jalovic – pouze 0,693 kg/kus a den. U býků bylo
dosaženo 0,895 kg na kus a den. U prasat přírustek činil 0,64 kg. Od jedné prasnice bylo
odchováno 20 selat. Snáška u slepic představovala 274 kusů za rok; celkově bylo vyrobeno
4 457 tisíc kusů vajec. Ekonomický výsledek živočišné výroby představoval 31 880 tisíc Kč.

Přidružená výroba.
Tržby z přidružené výroby dosáhly na plán 6,6 mil. Kč 7,9. Je s podivem, do jakých
oblastí se družstvo pouští. Zvláště činnost v oblasti strojírenské výroby je velmi odvážná,
protože výrobní prostředky jsou zakoupené zastaralé stroje. Jaká je asi kvalita výroby si
netroufám předpovídat. Tradičně dobré výsledky byly dosaženy při šití rukavic. Ostatní
přidružená výroba nabírá sílu k dalšímu rozmachu.

Účetnictví družstva.
Plánované náklady ve výši 58 851 tisíc Kčs dosáhly 69 164 tis. Kčs. Toto zvýšení bylo
kryto zvýšenými výkony: plán 65 481 tisíc Kčs, skutečnost 70 807 tisíc Kčs.
Zisk: plán – 6 630 tisíc Kčs

skutečnost – 6 643 tisíc Kčs

Mzdy: plán – 12 311

skutečnost – 12 393

"

"

Překročení mezd bylo kryto zvýšenou tvorbou upravených vlastních výkonů – 27 368
tisíc Kčs na 29 066 tisíc Kč.
Rozdělení zisku bylo následující:

investiční fond
obratový
fond odměn
FKSP

"

3 544 tisíc Kčs
868

"

1 000

"

700

"
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Ke konci roku 1987 mělo družstvo za 101,868 mil. Kčs základních prostředků a za 47,357
mil. Kčs zásob.
Kádry:

k 31. 12. 1987 pracovalo celkem 729 členů. 354 v produktivním věku a 375
důchodců.
THP – 57 pracovníků (VŠ – 15, ÚSO – 35, SO – 5, zákl – 2)
72 traktoristů a řidičů
51 opravářů
101 pracovníků v živočišné výrobě
28 zedníků a pomocníků
75 pracovníků v přidružené výrobě
55 ostatních

Do 35 let pracuje v družstvu 164 členů.

Péče o lidi.
Do oblasti komplexní péče o pracující patří závodní stravování. Denně se vaří 550 obědů
pro 226 vlastních pracovníků a 40 důchodců. Ostatní obědy odebírají jiné závody.
Na rekreaci a zájezdy vynaložilo družstvo 400 tisíc Kčs. Tuzemské rekreace se zúčastnilo
více než 50 členů; 58 členů se rekreovalo v zahraničí. Družstvo zakoupilo permanentní
vstupenky na kopanou a hokej v Uh. Brodě a spolupracuje s kulturními zařízeními v Uh.
Brodě při zajišťování kuturního vyžití svých členů.
105 důchodcům vyplatilo družstvo na 111 tisíc Kčs na příplatcích k důchodům. Do
sociální oblasti vynakládá družstvo značné finanční prostředky; do provozu bylo uvedeno
sociální zařízení v Těšově, v Uh. Brodě a modernizuje se i v Šumicích.
Družstvo pomáhá i mladým lidem poskytováním půjček, provozuje mateřskou školu a
pečuje tak o stabilizaci svých členů. Jen tak dál.

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
Počet prodejen zůstal nezměněn, měnili se pouze lidé. Pohyb pracovních sil byl téměř
v každé prodejně Jednoty. Největší problémy byly s prodejnou textilu, protože paní
Kráčmarová, která zde prodávala, odešla od Jednoty a náhrada nebyla. Prodejna byla
přechodně uzavřena. Později sem byla dána paní Michalcová z Újezdce. Rovněž
v provozovně pohostinství se často měnil personál. Nová vedoucí – paní Valentová dává
zřejmě přednost ženám, přesto číšník Surý z Rudic vytrval a zůstává pilířem obsluhy.
Trvalým problémem našich prodejen je nedostatek t. zv. žádaného zboží. Jedná se
především o zeleninu, jižní ovoce, zboží z bavlny, pracovní oděvy a předměty dlouhodobé
spotřeby – barevné televizory, mrazničky, kola apod.
Trapným nedostatkovým zbožím /už po mnoho let/ je toaletní papír. Navzdory všem
nedostatkům dokázali naši občané nakoupit v provozovnách Jednoty zboží za více než 12
milionů korun, jak ukazuje následující tabulka.
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Plnění maloobchodního obratu:
Prodejna

Plán v Kčs

Skutečnost v Kčs

%

Potraviny

6 887 000

6 890 000

100,1%

Maso

1 215 000

1 087 000

89,5%

Textil

946 000

637 000

67,3%

Průmyslové zboží

1 770 000

1 901 000

107,4%

Pohostinství

1 576 000

1 582 000

100,4%

Celkově se na plán 12 394 000 Kčs utržilo 12 097 000 Kčs. Výrazné neplnění v prodejně
textilu bylo zaviněno přechodným uzavřením prodejny. V prodejně masa bylo neplnění
způsobeno malým zájmem vedoucího Škarída o práci a také krácením dodávek masa a
uzenin.

Pěstitelská pálenice.
Malá úroda peckovin byla příčinou nižšího množství vypálení slivovice a také menšího
finančního zisku. Bylo vypáleno asi 5 400 l a utrženo 480 000 Kčs.

Místní hospodářství.
Občanům jsou poskytovány služby dopravy přes MNV. Příděly nafty od ONV na provoz
této služby jsou však tak malé, že občané si musí zakoupit sami bloky na motorovou naftu a
teprve pak je jim požadovaná služba poskytnuta. Je to trapné, ale je to tak. Úřední šiml ještě
pracuje a zřejmě ještě dlouho bude.

VI. Úprava obce. Doprava. Spoje.
Úspěšným vyvrcholením budovatelské činnosti v naší obci bylo dokončení přístavby
školy a její slavnostní otevření. Jinak budovatelská činnost se soustředila na areál zdraví, kde
práce pokračovala pomalu, ale nezastavila se. Viz foto: 15/87, 16/87
Rekonstrukce pro služby pečení a vaření v budově č. p. 333 ještě pomaleji. Na
sportovním areálu byla dokončena provozní budova, sportovní plochy se podařilo dokončit
jen částečně. Chybí zde ovšem to základní – sociální zařízení. Když si představím, že by se
zde sešlo několik stovek lidí (třeba při místní spartakiádě), tak stávající sociální zařízení
fotbalového hřiště určitě stačit nebude. Tento nedostatek by bylo dobré rychle vyřešit
přístavbou nového sociálního zařízení, jinak pochybuji, že hygienik dá souhlas tento areál
používat. Brigádnickou činnost při stavbě areálu zachycují fotografie: 15/87, 16/87.

Slavnostní předání přístavby školy.
I když venkovní úpravy ještě nebyly na 100%, uvnitř školy bylo všechno jak má být.
Učebny i kabinety, šatny i sociální zařízení září novotou. Žáci i učitelé dostali skutečně
nádherný stánek. Všichni věříme, že přístavbou se zlepší podmínky pro práci učitelů a projeví
se i na lepším prospěchu a hlavně vědomostech našich žáků. V suterénu pod šatnami byla
navíc vystavěna sauna, která rovněž bude sloužit žákům i celé naší veřejnosti. Viz foto: 40/87
– 41/87
Slavnostního otevření přístavby základní školy se zúčastnili zástupci ONV, které vedl
předseda ONV – Ing. Lapčík, představitelé OV KSČ v čele s vedoucím tajemníkem
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soudruhem Bacháněm, představitelé obce, zástupci družební H. Sůče a spousta mládeže i
občanů. V kulturním programu vystoupili žáci školy a soubor „Dřinky“. Viz foto: 28/87 –
31/87
Slavnostní projev přednesl předseda MNV s. Bradáč. Poděkoval všem, kteří se podíleli na
tomto významném díle. V krátkém projevu vystoupili rovněž předseda ONV – Ing. Lapčík a
František Chlupáč z družební obce Horní Sůča. Viz foto: 32/87 – 35/87,
Slavnostní přestřižení pásky provedl soudruh Bacháň. Potom ředitelka základní školy
Jana Páleníčková zahájila prohlídku školy a ji následovali nejen čestní hosté, ale i všichni
přítomní občané. Viz foto: 36/87 – 39/87
Pokračovala výstavbou rodinných domů i další etapa zvelebování naší obce. Viz foto:
5/87 – 8/87; 13/87, 14/87. Na dvou místech v obci začala také skupina občanů s budováním
dětských hřišť. Jedno v Kůtě a druhé na Malé straně. Je to potěšitelné a velmi prospěšné
rozhodnutí. Také v trati Za drahou se připravuje terén na další dětské hřiště.
Největší stavbou v naší obci příštích let bude nový most přes řeku Olšavu. Než začne
vlastní stavba, bude třeba vybudovat hodně staveb pomocných. Především začala demolice
domu R. Škubala č. p. 79 a stavba komunikace podél železniční trati. Pracuje se rovněž na
objížďce za řádkem Močidla, provizorní postavený most s napojením na komunikaci Mrtvou
uličkou. Viz foto: 9/87 – 12/87
Poslední důležitou komunikační stavbou bylo položení telefonního kabelu po celé naší
obci.

Směny NF: datum
Účast občanů
Z toho mládeže
Odprac. brig. hodin
Z toho mládeže
Hodnota díla Kčs

Σ

28/3

4/4

11/4

29/9

3/10

10/10 24/10

171

348

210

94

425

315

489

2252

54

84

171

33

126

120

132

720

1026

2384

980

752

576

630

1290

7638

324

336

446

198

378

360

366

2348

11286 34860 17740 16240 18160 11100 32400 77900

Akce „Z“ – brigádníci

21

39

30

30

31

12

39

204

Odpracováno br. hod.

168

312

240

256

248

96

390

1710

Hodnota díla Kčs

2688 12480

9600 10240 14880

5760 23400 79048

Sběr surovin:
Papír

: 2,02 tun

Textil

: 1,15 "

Železný šrot:

29

"

Upravené zelené plochy 1670 m². Nově oseto 500 m². Vysázeno 45 stromů.
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VII. Veřejný život.
Oslava 42. výročí osvobození.
30. dubna se konala oslava 42. výročí osvobození a měla tento program:
17.00 – Koncert dechové hudby „Olšavanka“, řazení průvodu
17.30 – Průvod obcí, kterého se zúčastnilo kolem 400 občanů
18.00 – Položení věnců u památníku padlých a hrob rumunských vojáků
– Zahájení oslav – hymny
– Kulturní vystoupení žáků ZŠ
– Slavnostní projev – přednesl tajemník MNV s. Jar. Omelka
– Ukončení oslav

Oslavy 1. máje
se konaly v Uh. Brodě s tímto programem:
7.30 – 8.30 –

Koncert dechových hudeb na náměstí Míru.

8.30 – 9.00 –

Odchod dílčích průvodů na náměstí Míru.

9.00 – 9.30 –

Manifestace pracujících a mládeže

9.30 – 10.15 –

Odchod účastníků na stadion za Sokolovnou

10.15 – 11.45 –

Kulturní program – vystoupení souboru „SLUK“.

V naší obci se v rámci májových oslav konaly následující akce:
25. 4. –
1. 5. –
–

Branný závod pod patronací ZŠ, SSM a Svazarmu
Cyklisticko branný závod – pořadatelem byl Svazarm
Májová veselice pro mládež s hudbou „Kasiopea“. Pořadatelem byl Sokol.

2. 5. –

Šachový turnaj o pohár osvobození – pořadatel ZŠ a Sokol.

9. 5. –

Dětský koštéř, jehož pořadatelem byla OB a KŠK.

–

Večer u cimbálu s muzikou „Šabla“, primáš St. Škubal.

Oslava 70. výročí VŘSR.
Pod patronací ZO KSČ, SČSP a MVNF se 6. listopadu konala oslava s tímto programem:
17.00

–

Řazení lampionového průvodu

17.15

–

Průvod obcí za doprovodu dechové hudby

17.45

–

Pietní akt u památníku padlých, položení věnců, státní hymny, kulturní
program žáků základní školy.

–

Slavnostní projev přednesl předseda SČSP – Josef Dvořáček.

–

Ukončení oslav.

–

Ohňostroj

18.00
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18.15

–
Filmové pásmo sovětských pohádek pro děti i dospělé v sále kina, vstup
volný.

Oslava měla důstojný průběh a účast občanů byla rovněž velká.

Tabule cti.
Na tabuli cti naší obce byly fotografie těchto občanů:
Stehlíček Josef – ročník 1926 – za zásluhy o výstavbu obce. Podílel se na dokončovacích
pracích každé budovy akce „Z“ v obci. Svýma šikovnýma rukama opracoval
mnoho dřeva, které zdobí nejeden interier v základní škole, budově MNV,
agitačním středisku atd. Dlouhou dobu pracoval s dechovou hudbou Olšavanka
jako hráč i kapelník. Vychoval řadu nových, mladých hudebníků. Komu čest,
tomu čest!
Horecký František – ročník 1922 – další z plejády oceněných občanů, který má t. zv. zlaté
české ruce. Kde se něco v obci maluje či natírá, za tím je třeba hledat Frantu
Horeckého. Jeho práci vidíme na tabulích obou koncích obce, na všech
stavbách akce „Z“. Mimo svoji pracovní angažovanost byl jedním ze
zakladatelů šachové hry v naší obci a ještě do nedávna aktivním šachovým
hráčem tělovýchovné jednoty.
Jančář Josef – ročník 1910 – už jeho věk říká, že se jedná o skutečně celoživotní ocenění
práce. Nebylo snad jediné stavby v obci, počínaje budováním kanalizace
„Mrtvé uličky“ a stavbou areálu zdraví konče, na které by se nepodílel.
V mládí vlastníma rukama, později jako organizátor, využívající svých
bohatých znalostí a zkušeností. V mladších letech aktivně pracoval v komisích
NV. Čest jeho vykonané práci!

Ocenění práce občanů.
Slavnostní veřejná schůze občanů se konala 28. 8. po aktu otevření základní školy. Při
této příležitosti udělila Rada MNV několika desítkám našich občanů „Čestné uznání“ za
budování a zvelebování obce. Čestné uznání Rady ONV v Uh. Hradiště bylo uděleno těm
nejzasloužilejším občanům, jejichž práce trvá již desítky let.
Čestná uznání ONV předal předseda ONV Ing. Lapčík. Čestná uznání Rady MNV
předali: předseda MNV František Bradáč, místopředseda MNV Jaroslav Jančář, předseda
MVNF Ing. Dvořáček a Marie Essenderová předsedkyně ZO KSČ. Bylo to slavnostní, bylo to
pohřební a správné. Všem vyznamenaným občanům patří naše uznání a blahopřání. Viz foto:
42/87 – 43/87; 44/87 – 46/87; 47/87 – 48/87; 49/87 – 50/87,

Významná návštěva v obci.
Při příležitosti slavnostního otevření přístavby ZŠ navštívili naši obec – vedoucí tajemník
OV KSČ v Uh. Hradišti soudruh Bacháň a předseda ONV v Uh. Hradišti Ing. Lapčík. Třetím
našim hostem byl předseda MNV Horní Sůča František Chlupáč.
Ing. Lapčík ve svém krátkém projevu poděkoval našim občanům i představitelům obce za
odvahu, kterou projevili tím, že si dali do volebního programu tak náročný úkol, jakým
přístavba školy určitě byla. Jsme jediní na celém okrese Uh. Hradiště.
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Svazarm.
Činnost svazarmovců má trvalý charakter, dobře se jim dařilo organizovat společensko –
sportovní akce, především pro mládež. Vždy včas zajistili výzdobu naší obce při významných
příležitostech a výročích. Členové KSČ patří ve výboru mezi nejaktivnější. Záslužná je jejich
činnost při vedení zájmových kroužků na základní škole. Jsou to členové: Jar. Zahálka, St.
Krátký, Petr Žampach a Vl. Bachůrek – předseda ZO.

VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
Vliv KSČ.
Uplatňovat vliv vedoucí politické síly je záležitost značně nesnadná. Jarní a podzimní
veřejné schůze za spoluúčasti MNV a MVNF byly jedním ze způsobů. Dalším byly t. zv.
agitační dny, kdy poslanci NV spolu se členy KSČ šli ve dvojicích mezi spoluobčany a
hovořili s nimi o problémech naší obce. Třetím způsobem bylo působení prostřednictvím
vydávaných agitek, písemných informací a propagačních materiálů spolu s využíváním
místního rozhlasu k relacím různého určení.
Je pochopitelné, že to je jen část vlivu, který uplatňuje místní stranická organizace. Vedle
toho zde působí také tisk, rozhlas a televize s celostátní působností. Jsou zde ovšem i vlivy
negativní (cizí rozhlasové stanice, fámy a šeptandy ap).
Nejúčinějšími jsou ovšem výsledky společné práce a osobní příklad. Až budou tyto dva
vlivy zářit, pak bude důvod ke spokojenosti; zatím jsou to jen zbožná přání.

Národní fronta.
Sdružuje v současnosti 16 organizací, z nichž většina soutěží v socialistické soutěži
složek NF. Ve výboru je každá složka zastoupena jedním zástupcem (nejčastěji předsedou);
schůze se konaly každý první čtvrtek v měsíci.
Společně jsou zajišťovány akce celoobecního významu, jako jsou oslavy, veřejné schůze,
brigádnická činnost a p.
K tomu se připojuje vlastní zájmová činnost a výsledkem těchto snah jsou body do
socialistické soutěže.
Je pochopitelné, že postupně se aktivita složek mění, ale jsou některé, jejichž dobrá práce
je na výsluní stále. Jedná se především o Sokol, Svazarm a ČSŽ. K nim se ještě blíží ČZS a
MS Končiny. Mezi složky se slabší angažovaností patří SSM, což nikoho netěší.

Myslivecké sdružení „Končiny“.
Kromě svých povinností zaměřili členové MS pozornost na dokončovací práce kolem své
chaty v Končinách. Vybudovali elektrickou přípojku k chatě, prováděli úpravy příjezdové
cesty i ploch kolem chaty. Z kulturně společenské činnosti zaznamenávám uspořádání plesu a
spoluúčast na programu dětského dne.
Svůj podíl práce odvedli rovněž při brigádách na dokončovacích pracích přístavby školy i
na areálu zdraví. Celkově ovšem oni sami říkají, že zaznamenali ve své práci ústup. Možná
potřebují omladit své řady, kdo ví?
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Tělovýchovná jednota Sokol.
Sobota co sobota, neděle co neděle, prostě stále kolem dokola, takřka bez oddychu vyvíjí
činnost čtyři mužstva kopané (přípravka, žáci, dorost, muži), oddíl šachu i oddíl rekreační
tělesné výchovy. Tělovýchovná jednota organizuje nejen sport, ale také velké množství
kulturních akcí (fašank, hody, taneční zábavy). Velmi záslužná je jejich dárcovství krve. Viz
foto: 17/87 – 24/87
Ne vždy se ve sportu daří. Zaznamenávám pokles výkonnosti kopané u družstva mužů,
kteří z okresního přeboru sestoupili o stupínek níže. Na druhé straně chválím šachovou
reprezentaci, která opět postoupila o jeden stupeň, tentokráte do okresního přeboru I. třídy.
Klady a nedostatky bych zhodnotil asi tak, že jsou v rovnováze. Čeho se však naší
tělovýchově skutečně nedostávalo jsou finance. Provoz čtyř mužstev kopané je finančně
velmi náročný, sportovní výstroj drahá a na všechno si musí oddíly vydělat sami. Dotace od
OV ČSTV je minimální a tak jedině JZD nějakou korunu Sokolu „dá“.
Druhým, podle mého názoru závažnějším problémem je klesající zájem o práci
dobrovolných funkcionářů v Sokole. Tato činnost nebývá ceněna ve společnosti, ale je časově
nejnáročnější ze všech funkcí veřejného života. Prostě jsou pohodlní a možná, že za nějaký
čas budeme říkat jako v Praze – nejsou lidi.

Škola a učitelé
V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 292 žáků.
1. – 4. ročník 102 žáků
5. – 8.

" 190

"

Šumice: 224 žáků, Rudice: 23 žáků, Nezdenice: 41 žáků, Záhorovice: 4 žáci.
Školní družinu, kterou vedla soudružka Hödlová, navštěvovalo 35 žáků.
Prospěch: 47 žáků prospělo s vyznamenáním
53 žáků

"

s velmi dobrým prospěchem

Ostatní žáci prospěli.
Chování: bylo uděleno 30 pochval, 19 napomenutí třídního učitele, 19 důtek třídního učitele,
7 důtek ředitele školy, 6 II. stupně.
Za vzorné plnění školních povinností, mimoškolní činnost a příkladné chování byl
z každé třídy vyhodnocen nejaktivnější žák. Od SRPŠ obdrželi knihu, byli zapsáni do školní
knihy cti a jejich fotografie budou vystaveny na tabuli cti MNV.
Vybudováním odborné pracovny pro dílenské vyučování se zkvalitnila výuka pracovní
výchovy, ostatně jako vše další, co přinesla přístavba školy. Určitý vzestup zaznamenala i
tělesná výchova. Také estetická výchova má dobrou úroveň. Konfrontace našich žáků
s nejlepšími žáky v okrese prokázala dobrou připravenost našich nejlepších (P. Juřeník, V.
Lukáš se umístili mezi nejlepšími).
41 vycházejících žáků z 8. ročníku bylo rozmístěno následovně:
a) studium gymnázia – 9 žáků
b) stř. odborné školy – 6

"

c) maturitní obory SOU – 5 "
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učební obory SOU – 21 "
PO SSM má 190 pionýrů, 28 jisker, 8 oddílů a 2 družiny. Na škole pracovalo 20
zájmových kroužků. Možná, že méně by bylo někdy více.

Práce sboru pro občanské záležitosti.
Sbor měl plné ruce práce. Hodně sňatků, ale i novorozenců, zlaté svatby, besedy
s důchodci, se snoubenci, s branci. Setkání rodáků ročníků 1927 a 1937 to byly příležitosti
k plné práci. Viz foto: 25/87 – 27/87, 67/87 – 70/87
Zvláště milé je vítání nových občánků, na kterém se vedle pracovníků sboru podílí i ČSŽ
a finančně DV Jednota. Mnozí občané provádí ještě duplicitně tyto obřady v kostele. Vliv
náboženství je u nás nesporně velký a začátek je už ve škole, kde výuku náboženství
navštěvuje více než 50% všech dětí.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Letos se konaly tyto plesy:

Ples rodičů a přátel školy
Myslivecký ples
Ples zahrádkářů
Ples požárníků
Ples pracujících
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Největší návštěva byla na plese zahrádkůřů (430), kde hrála hudba „Horalka“ z Bojkovic.
Jinak úroveň plesů byla dobrá, pořadatelé se doslova předháněli v cenách do tomboly, aby
lidé přišli. Významným kulturním podnikem se stala oslava MDŽ, kdy zde byla estráda
„strýce Marcina“ z Bratislavy.

Hody.
Už tradičně byl pořadatelem TJ Sokol. V pátek byla taneční zábava pro mladé. Vyhrávala
oblíbená „Kasiopea“ a návštěvníků byl plný sál.
V sobotu hodová veselice pro ostatní přilákala do sálu na 300 navštěvníků. Neděle patřila
kopané a lunaparku. Šumice byly doslova nacpány hosty z okolí, ulice plné zaparkovaných
aut. Už dnes se ukazuje, že naše ulice takovému náporu nevyhovují. To ovšem nic nezměnilo
na skutečnosti, že se lidé radovali, byli veselí a děti utráceli korunky na kolotočích a ve
střelnicích lunaparku, který našel své místo uprostřed obce.

Fašank.
Letošní fašankový průvod zaznamenal určité oživení. Pořadatel – TJ Sokol si přizval na
pomoc své členky a hned se to projevilo na kvalitě průvodu. Masky byly pestré, průvod
živější. Večer byl ples masek a byl to večer vydařený. Oživením bylo kulturní vystoupení
skupiny žen ze ZRTV v taneční kreaci na tóny moderní hudby. Viz foto: 51/87 – 54/87, 55/87
– 58/87, 59/87 – 62/87, 63/87 – 66/87

Silvestr.
Poslední den v roce měli možnost naši občané oslavit společně v kulturním domě, kde
dohlížecí výbor Jednoty spolu se zaměstnanci pohostinství uspořádali „Silvestrovskou
zábavu“. K tanci i poslechu hrála dechová hudba „Hradčovjanka“ a v kavárně zase
reprodukovaná hudba. Aby byla spokojenost úplná, připravili pořadatelé večer i s jídlem –
večeří a obloženými chlebíčky. Potom zde byla ještě tombola a samozřejmě bohaté
občerstvení. Tomu odpovídalo i vstupné – 50 Kčs včetně místenky.
Nebýt hostů z okolí, zřejmě by pořadatelé museli sáhnout hluboko do vlastních kapes, aby
alespoň zaplatili náklady. Nejsou to malé částky. Tak poplatek za sál a kavárnu činí 1 300
Kčs. Hudba za 3 000 Kčs, k tomu ještě autorský poplatek asi 400 Kčs, hned je to mnimálně
5 000 Kčs. Kde je ale vzít, když návštěvníků bylo jen 200?

Kino.
Po celý rok byl o filmy v našem kině značný zájem. Kino si udržuje svůj divácký okruh.
Už se stalo pravidlem, že podzim je v našem kině ve znamení filmového festivalu. Byl o něj
ohromný zájem. Však se podařilo zajistit přitažlivé filmy: Pavučina
Výtah
Krajina s nábytkem
Báječná Angelika
Cesta nezištné lásky

Sauna.
Od 4. listopadu zahájila provoz sauna, která byla vybudována v rámci přístavby základní
školy. Bylo oznámeno, že vedení sauny převezmou drobné provozovny MNV a provoz bude
následující:
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Čtvrtek: ženy se mohou saunovat od 17.00 – 19.00 hodin
muži pak od
Pátek:

19.30 – 21.30

"

ženy od 17.00 – 19.00 hodin
muži od 19.00 – 20.30 "

Společné saunování je pak od 20.30 do 22.30 hodin.
Vstupné: dospělí 10 Kčs, děti 5 Kčs. Hromadné návštěvy organizované NF platí 6 Kčs za
osobu.
Tak ať se saunování v naší obci stane samozřejmostí, protože ve zdravém těle – zdravý
duch a toho bude třeba!

Kulturní dění
v naší obci bylo hodně pestré a není ani dost možné o každé akci psát. Mezi vydařené kulturní
podniky patřily: dětský koštéř, tělovýchovná akademie, divadelní představení žáků základní
školy i „Těžká Barbora“ v podání ochotníků z Újezdce – Těšova.
Rozhodně se dá napsat, že se v obci stále něco děje a možnosti kulturního vyžití byly
značné.

Dárci krve.
Každoroční darcovství krve členů TJ Sokol a JZD bylo letos v doprovodu fotografa a tak
místo slov nabízím fotodokument, který zachycuje všechno. Jen dodávám, že všem patří vřelé
poděkování Viz foto: 17/87 – 24/87

X. Pohyb obyvatelstva. Život lidí.
Říká se, že fakta mluví. Tak ať promluví:
Počet obyvatel k 31. 12. 1987 – 1835
Odstěhovalo se: 33 občanů
Přistěhovalo se: 45 občanů
Počet důchodců v obci: 365
Narodilo se: 13 chlapců a 10 děvčat
Zemřelo: 10 mužů a 9 žen
Uskutečnilo se 25 sňatků – 10 na MNV, zbytek jinde
Zlaté svatby oslavili:

Bartoš Tomáš a Marie

č. p. 99

Ulek Jan a Ludmila

č. p. 75

Volařík František a Anděla č. p. 33
Juřeník Josef a Antonie

č. p. 252

Mrázek Josef a Marie

č. p. 237

80 let se dožili občané: Františka Bachůrková
Františka Jančáříková

č. p. 26
č. p. 236
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Františka Vaculínová

č. p. 192

Josef Synčák

č. p. 332

Vincenc Jurák

č. p. 223

Františka Kozubová

č. p. 181

Anděla Šojdrová

č. p. 80

Bohumila Surá

č. p. 356

85 narozeniny oslavila paní Marie Kročová č. p. 305
Nejstarším občanem vůbec je paní Růžena Lišková – 96 let
V obci bylo 513 domovních čísel, obytných domů 473 s celkem 553 domácnostmi.

Neštěstí.
Jeden člověk přišel o život, druhý nehodu přežil. Náš občan Jaroslav Šidlo, který rozvážel
chléb a pečivo vjel v Nezdenicích autem na nechráněný železniční přechod právě v době, kdy
tam projížděl osobní vlak. Vedle něho seděla paní Zdena Bartošová. Řidič zaplatil nehodu
životem, paní Bartošové se nestalo nic. Takový je život!

Život lidí.
Naši obec tvoří tyto skupiny lidí: děti a důchodci, lidé, kteří pracují přímo v obci a JZD či
okolních závodech a ti, kteří odjíždějí za prací mimo okres – t. zv. světáci.
Všichni se pochopitelně chtějí mít dobře a tak honba za penězi žene lidi všemi možnými
cestami.
Někteří se vrhli na chov domácího zvířectva, jiní chovají prasata a někteří i hovězí
dobytek. Krmivová základna některých je nevalná a tak se tu a tam šeptá, kdo komu sklidil
úrodu. Hodně lidí se také zúčastňuje na úkor své dovolené brigád při různých kampaních
(brambory, hrozny, řepa ap).
Práce postupně mění celou naši obec, mění se i lidé. Pokud bych chtěl srovnat životní
úroveň v rámci obce s předcházejícím obdobím – je vyšší. Ono i fotografie z nedávné
minulosti jsou toho dokladem. Konzumní pohled na život vede lidi ke srovnávání života u nás
se zahraničím. Tam už je to srovnání značně rozdílné. Není ovšem všechno zlato co se třpytí,
ale lidé nejsou hloupí, aby se nechtěli mít stále líp.

Celkové zhodnocení pipisovaného roku.
Roz 1987 byl pro naši obec rokem mírového budování a zvelebování. Budovatelské úsilí
našich občanů přineslo své ovoce v podobě ukončení přístavby základní školy i otevření
sauny.
V celostátním měřítku byl rokem akce pro 3 miliony. Boj proti kouření a toxikománii má
své stoupence i v naší obci. Po praktické stránce je třeba pro uskutečnění myšlenky ještě
hodně udělat.
Kulturní život v naší obci byl bohatý a pestrý. V socialistické soutěži národních výborů
byl ten náš hodnocen na 4. místě. Byl to dobrý rok.
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ROK 1988
Úvod.
Rok významných výročí a osmiček, které provázejí naši novodobou historii a doslova ji
dělají.
25. únor 1948

–

40. výročí vítězství pracujících nad reakcí

9. květen 1948

–

Přijetí Ústavy

21. srpen 1968

–

20. výročí vyvrcholení krizového období

30. září 1938

–

50. výročí Mnichovského diktátu

28. říjen 1918

–

70. výročí vzniku Československé republiky

Chci vyjádřit přání, aby rok 1988 přinesl zlepšení v mezinárodních i mezilidských
vztazích a že se budeme mít všichni lépe než dosud.
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I.

Národní výbor.

Národní výbor pracoval ve stejném složení. Územní změny nebyly. Ve své práci se řídil
vlastními usneseními a také usneseními nadřízených orgánů.
Hlavní problémy byly se zabezpečením individuální bytové výstavby, v investiční
činnosti, aktivizaci lidí.

Veřejná schůze.
25. března v 19.00 se v sále kulturního domu konala veřejná schůze občanů pod patronací
MNV, KSČ a MVNF s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kulturní vystoupení žáků ZŠ
3. Seznámení občanů s jednáním výroční schůze KSČ
4. Informace o úkolech v obci pro letošní rok
5. Vyhodnocení socialistické soutěže složek MVNF
6. Diskuze a zodpovězení přípomínek občanů
7. Závěr
Už tradičně začala schůze se zpožděním, což je u nás taková „móda“ chodit na všechno
později, než je stanovený začátek a projevovat podivení nad tím „že tu nikdo není.“
Program schůze byl skutečně vyčerpávající, takže v diskuzi vystoupil pouze jediný občan
– V. Žampach č. p. 241, který mluvil o nevhodnosti objížďky „Mrtvou uličkou“ v souvislosti
s výstavbou nového mostu přes řeku Olšavu. Navrhl, aby objížďka vedla silnicí podél
železnice a ústila na dolním konci. Argumentoval tím, že se jedná o otevřenou silnici, ne jako
„Mrtvá ulička“, která je úzká a obestavěná po obou stranách obytnými domy. Upozornil na
skutečnost, že „uličkou“ chodí na sportovní hřiště žáci školy a celá sportovní veřejnost, takže
zvýšený provoz přináší s sebou i možnost úrazu. Žádal, aby MNV učinil potřebná
bezpečnostní opatření pro chodce. K uvedené problematice dodávám, že celá komunikace
byla zrekonstruována, vyasfaltována, po její levé straně vybudován nový chodník. Rychlost
vozidel byla omezena a jejich provoz řízen vždy jen v jednom směru.
K úkolům další výstavby bylo řečeno, že MNV zaměří svou pozornost na zabezpečení
služby pečení a vaření již v prvním pol. 1988. Druhou připravovanou akcí je přístavba skladů
a zásobovacích ramp Jednoty – pohostinství a potravin.
Jako další je připravována výstavba smuteční obřadní síně. V současné době je zadáno
vypracování projektu. Přípravy mají být ukončeny v r. 1990. Z uvedeného důvodu činí MNV
opatření k povolení nadstavby požární zbrojnice pro slavnostní obřadní síň NV a tím vyplnit
program roků 1989 – 90. Ve zdůvodnění se říká, že smuteční obřadní síň je pro nás
důležitější, ale na druhé straně je třeba využít každého roku k tomu, abychom vybudovali
v naší obci objekty, které potřebujeme.
V rámci svodu povrchových vod je plánováno odvodnění v trati Kút. Toto je ochotno
strojně zabezpečit JZD. Pracovní síly si však musíme zajistit sami.
Velmi důležitá je přístavba sálu kulturního domu, oprava jeho střechy a fasády. Na tyto
práce je plánováno přes půl milionu Kčs. Zatím však není kryto ONV.
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Hodně času si vyžádá i dokončení terenních prací a oplocení areálu zdraví. Do této oblasti
by měli zaměřit svou pozornost hlavně členové Sokola a žáci ZŠ.

Hodnocení MVNF.
Podle slov předsedy Ing. Dvořáčka sdružuje se zde 16 organizací, z nichž většina soutěží
o co nejlepší umístění v rámci obce. Mezi nejaktivnější patří TJ Sokol. Čtyři jeho mužstva
hrají soutěže kopané, šachisté hrají okresní přebor I. třídy, ženy jsou aktivní v oddíle ZRTV,
který vede L. Synčáková. Kromě sportovních soutěží organizoval Sokol řadu tanečních zábav
pro mladé.
Svazarm již tradičně pořádal společensko-branné akce pro občany, především ale pro
mládež. Cyklisticko-branný závod, střelecké soutěže.
Český zahrádkářský svaz zorganizoval ples a posezení u táboráku. Pro své členy i
veřejnost pořádal odborné přednášky.
MS Končiny uspořádalo „Mysliveckou noc“ v prostorách své chaty a jejího okolí.
Další složky sice vyvíjely činnost, ale do vědomí celé obce nepronikly ničím, co by stálo
za zaznamenání.
Nejvíce chybí v naší obci systematická práce s mládeží, aby později měla zájem nejen o
zábavu.

Nový hrobník.
MNV v Šumicích schválil do funkce hrobníka a správce místního hřbitova Františka
Pinďáka č. p. 370. Z důvodu je zaměstnání mimo obec je doporučováno organizovat pohřby
ve středu, v sobotu a v neděli.

Směny NF, sběr odpadových surovin.
Jarní směny se konaly 26. března, 16. dubna a 30. dubna.
Účast občanů celkem 1 374.
Odpracováno bylo 4 450 brigádnických hodin.
Docílená hodnota představuje 53 980 Kčs.
Na pomoc v zemědělství pracovalo 90 občanů.
Odpracovali 610 hodin při sbírání kamení s polí.
Sběr odpadových surovin

–

papír 528 kg

–

textil 250 kg

–

železo 15 800 kg

Bylo vysázeno celkem 340 stromů a keřů v obci. Podzimní směny se konaly 8. října, 22. října
a 5. listopadu. Účast občanů celkem 1 430.
Odpracováno bylo 4 836 brigádnických hodin.
Docílená hodnota díla představuje 36 284 Kčs.
Na pomoc v zemědělství pracovalo 8 občanů, kteří odpracovali 64 hodin. Sběr odpadových
surovin
–
papír 301 kg
–

textil 120 kg
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–

železo 11 500 kg

Bylo vysázeno celkem 136 stromů a keřů v obci.

Rozpočet obce.
Příjmy:
Daň z příjmů obyvatel: plán 8 000 Kčs, zaplaceno 12 825 Kčs
Daň domovní: rozpočet 72 000 Kčs
Správní poplatky: rozpočet 3 000 Kčs, uhrazeno 3 830 Kčs
Poplatek ze psů: rozpočet 4 000 Kčs, zaplaceno 3 450 Kčs
Stravné MŠ a ZŠ: rozpočet 40 000 Kčs, skutečnost 67 028 Kčs
Nájem KD: rozpočet 40 000 Kčs, skutečnost 67 028 Kčs
Vnitřní správa: rozpočet 9 000 Kčs, skutečnost 7 972 Kčs
Místní hospodářství: rozpočet 20 000 Kčs, skutečnost 3 323 Kčs
Nerozpočtované příjmy:

2 700 Kčs

–

za prodej vyřazených siln. Kostek

10 Kčs

–

penále

1319 Kčs

–

pokuty

550 Kčs

–

poplatek z místa

350 Kčs

–

za prodej pozemku

21 401 Kčs

–

za materiál pro MNV Vlčnov a Prakšice

Σ Vlastní příjmy 467 959 Kčs
Výdaje:
Doprava: 26 038 Kčs – nová komunikace za hřbitovem
Zákl. škola:

rozpočet: 290 000 Kčs,

čerpáno 265 132 Kčs

Mat. škola:

rozpočet: 90 000 Kčs,

čerpáno 92 931 Kčs

Jídelny:

rozpočet: 390 000 Kčs,

čerpáno 442 994 Kčs

Kultura:

rozpočet: 58 000 Kčs,

čerpáno 64 298 Kčs

Knihovna:

rozpočet: 1 000 Kčs,

čerpáno 53 Kčs

SPOZ:

rozpočet: 22 000 Kč,

čerpáno 20 256 Kčs

PO:

nerozpočtováno,

výdaje 1 242 Kčs

Obřadní síň: rozpočet: 5 000 Kčs,
MNV:

rozpočet: 88 200 Kčs,

čerpáno 6 650 Kčs
čerpáno 87 339 Kčs

Veřejné osvětlení: rozpočet 23 000 Kčs,

čerpáno 57 705 Kčs

Hřbitov:

čerpáno 1 385 Kčs

Zeleň:

rozpočet 3 000 Kčs,
"

0

,

"

1 652 Kčs

Odvoz popele: rozpočet 7 000 Kčs,

čerpáno 6 708 Kčs

Zimní obsluha: rozpočet 6 000 Kčs,

čerpano 5 960 Kčs
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Projekt na vaření – pečení: plán 2 000,

skutečnost 2 357 Kčs

Vykoupeny domy č. p. 253, 250, 249 za Σ 254 115 Kčs
Vykoupeny pozemky Nad mlýnem za 16 476 Kčs
Uhrazeno Stavoprojektu Gottwaldov za provedení průzkumu a studie smuteční obřadní síně
27 690 Kčs
MH byty – čerpano 114 Kčs
Rekapitulace:

Vlastní příjmy

468 865 Kčs

Plán. dotace

476 000 "

Výkup rod. domů

270 592 "

Příjmy z FKR

65 613 "

Ostatní dotace x ONV

160 500 "

Příjmy celkem

1 441 571 Kčs

Výdaje

1 415 525 "

"

Výkup pozemků

16 476 "

Zůstatek na účtě

II.

9 570 Kčs

Průběh roku, počasí, úroda.

Průměrné teploty v jednotlivých měsících byly následující:
Leden

+ 0,94 °C

Červenec +14,26 °C

Únor

+ 0,31 °C

Srpen

+13,15 °C

Březen

+ 0,45 °C

Září

+11,63 °C

Duben

+ 3,23 °C

Říjen

+ 6,50 °C

Květen

+ 9,26 °C

Listopad - 1,80 °C

Červen

+11,30 °C

Prosinec

0 °C

Nejchladnějším měsícem roku byl listopad s průměrnou ranní teplotou -1,8 °C.
Nejteplejším měsícem byl červenec +14,26 °C. Teploty měřeny v 6.00 ráno.
Jinak byl rok 1988 chudý na srážky. Podobal se předcházejícím rokům, kdy se střídala
teplejší vlna počasí s chladnými.
20. 2. znovu napadl sníh. Byl celodenní mráz -2 °C. Silný studený vítr jakoby, oznamoval
novou zimu. Nestalo se. Druhého dne zima pominula. Počasí přálo obilovinám. Byla neúroda
cukrové řepy.
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III. a IV. Sloučené JZD.
Ze závazku na počest 40. výročí socializace zemědělství uvádím:
-

úsek rostlinné výroby zabezpečí výsadbu ovocných dřevin na farmě Šumice a
ozelenění ploch kolem svých objektů, což představuje asi 200 hodin v hodnotě
2 000 Kčs

-

na provozovně v Šumicích odpracujeme při výstavbě skladu hutního materiálu 220
hodin v hodnotě 2 200 Kčs

-

při úpravách životního a pracovního prostředí odpracujeme celkem 2 000 hodin
v celkové hodnotě 20 000 Kčs.

Stručné údaje o hospodaření JZD jako celku.
Plánované výkony byly splněny na 108,1%.
UVV – plán 29,48 mil. Kčs, skutečnost 32,067 mil. Kčs = 108,7%
Čistý zisk – plán 6,9 mil. Kčs, skutečnost 8,171 mil. Kčs = 118,4%
Hodnota základních prostředků činila 112,609 mil. Kčs a zvýšila se od r. 1985 z 88,05
mil. Kčs o 30%.
Hlavní pozornost se v družstvu soustředila do oblastí: rostlinná výroba, živočišná výroba,
přidružená výroba.

Rostlinná výroba.
Zemědělská půda – 2 771 ha, orná půda 2 632 ha. 1747 ha bylo oseto zrninami a sklizeno
5,28 t/ha. Na pokusném poli bylo sklizeno 7,994 t/ha, zatímco na ostatních plochách pšenice
byl výnos 5,42 t/ha.
Hlavním problémem je nedostatek skladovacích ploch. Ostatní plodiny: hrách, pěstovaný
na 70 ha přinesl výnos 2,78 t/ha, což je pouze 78% plánu. Kukuřice na zrno, sklizeno 87 ha
s výnosem 5,2 t/ha.
Řepka, sklizeno 120 ha, výnos 3,15 t/ha, což je 120% plánu. Cukrovka, plán předpokládal
výnos 41,9 t/ha, skutečnost byla 27,25 t/ha. Cukernatost byla 15,28%.
Velmi důležitou součástí rostlinné výroby je pěstování léčivých a aromatických rostlin,
které značně posilují ekonomiku družstva. V letošním roce bylo zaseto 30 ha ostropestřce, 6
ha máty peprné a 1 ha heřmánku. Z aromatických rostlin pak 20 ha kmínu, 5 ha mrkve na
semeno. Všechny plodiny utrpěly nedostatkem vláhy a značným teplem. Přesto, že plánovaná
produkce nebyla splněna, byl jejich výnos 2 520 161 Kčs, což je 38 156 Kčs/ha.

Živočišná výroba.
Hrubá produkce činila 31,827 mil. Kčs. Tržby 35,715 mil. Kčs, což je 101,7% plánu. Zisk
– plán byl 4,3 mil. Kčs, skutečnost 6,011 mil. Kčs = plnění na 140%.
Srovnávací tabulka růstu živočišné výroby.
Užitkovost dojnic

1988

1985

nárust

5 195 l

4 314 l

120,5%
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Přírustek u žíru

0,93 kg

0,71 kg

130%

Přírustek u jalovic

0,63 kg

0,66 kg

99%

Přírustek telat u mléčné výživy 0,74 kg

0,62 kg

119%

" u rostlinné výživy 0,76 kg

0,69 kg

119%

"

Přírustek prasat ve výkrmu

0,65 kg

0,59 kg

108,7%

Snůška vajec na 1 nosnici

279,2 ks

282,7 ks

99%

Mléko.
Klade se větší důraz na kvalitu mléka. Zatřídění mléka podle kvality bylo následující:
I. jakost

-

75,2%

II.

"

-

16,5%

III. "

-

8,3%

Zisk na 1 l kvalitního mléka představuje 90 haléřů. Aby byl přehled o kvalitě práce
jednotlivých dojiček a stájí, zařízuje si družstvo vlastní laboratoř, která pomůže odstranit
nedostatky. Pro zajištění lepší kvality se provádí instalace potrubního dojení na farmě K2 a
porodně v Šumicích.

Maso.
Družstvo prodalo 422 t hovězího masa (což je o 40 t více než loni). 1 kg masa býka nad
500 kg činí 2,50 Kčs, ale nad 560 kg už je to 5 Kčs. Výroba drůbežího masa představovala
335 tun a byla překročena o 4,8 t, což je 101%.
Nejlepšího výsledku ve výrobě masa dosáhla farma Šumice, kde byl zaznamenán nejvyšší
nárust 129,5%.

Přidružená výroba.
Úsek přidružené výroby měl plánovaný objem prací 12,93 mil. Kčs, dosáhl 12,38 mil. Kč.
Zisk činil 2,9 mil. Kčs.

Investiční výstavba.
Byly dokončeny akce:

sociální budova v Uh. Brodě
oprava a modernizace K3 v Šumicích
oprava a rekonstrukce teletníku v Újezdci
oprava a rekonstrukce ocelokůlny
oprava vozovek na farmě Šumice
oprava jímky na silážní šťávy v Šumicích

V Šumicích byla zahájena výstavba skladu obilí a rekonstrukce posklizňové linky.
Přehled výnosů v tabulce.
Plodina

plán

skutečnost

%

Obiloviny

7 135 t

7 140,9

100,08

P výnos obilovin

4,95 t/ha

5,28 t/ha

106,6
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Hrách

250

P výnos

3,5

Řepka

291

P výnos

2,41

Cukrovka

194,8
2,78

120

3,15

130,7

4 551

419

Kukuřice na siláž

78

379

7 375

P výnos

78

62

272,5

12 842

65

10 683

85

Členství.
Družstvo má 705 členů, 402 trvale činných. Na plnění úkolů se podílelo 327 členů
produktivního věku a 89 důchodců. Družstvo řídilo 54 THP, z nichž je 16 VŠ, 30 OÚS, 7
vyučených, 1 zákl. vzdálání. Na rekreaci, lázně, prostě na obnovu prac. síly vydalo družstvo
1,19 mil. Kčs.

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
Služba pečení a vaření
Zatím provoz probíhá v provizorních podmínkách. Službu zajišťují občanky: Škubalová
č. p. 103 a Pilkova č. p. 329. Občané si mohou objednat cukrářské výrobky po celý týden.

Pěstitelská pálenice
Vedoucí s. Angr a jeho dva pomocníci zpracovali pro 1 376 účastníků celkem 2 700 hl
kvasu. Vypáleno bylo 14 991 l slivovice. Na poplatcích za ni bylo vybráno 1 319 208 Kčs. Za
odvoz výpalků bylo vybráno 29 982 Kčs. ČZS získal 70 940 Kčs. Pálení trvalo 83 pracovních
dnů.

Maloobchodní obrat v prodejnách Jednoty.
Plán:

Skutečnost:

%

Potraviny

6 968 tis. Kčs

6 971 tis. Kčs

100

Prodejna masa

1 117

"

1 325

"

118,6

662

"

714

"

107,8

Průmyslová prodejna

1 835

"

1 935

"

105,4

Pohostinství

1 567

"

1 598

"

101,9

Provozovna:

Textil

Místní hospodářství.
Holičství a kadeřnictví, sběrna chemické čistírny, provoz sauny, elektrorevize, služba
pečení a vaření, autodoprava a stavební činnost. Jejich hospodaření bylo následující:
Stav u STSP k 1. 1. 1988

72 839 Kčs

Příjem od NV Šumice

35 000

"

Tržby: od obyvatelstva

206 894

"
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od ostatních

218 179

"

214 312

"

4 200

"

34 398

"

Materiál

154 957

"

Výdaje celkem

417 868

"

80 044

"

Mzdy pracovníků
FKSP
Provozní režie

Zůstatek u STSP k 31. 12. 1988

VI. Úpravy obce. Doprava Spoje.
Hlavní budovatelskou akcí je stavba mostu přes řeku Olšavu dodavatelským způsobem.
Po demolici stávajícího a vyčištění koryta řeky byla zahájena hrubá stavba. Současně byla
vybudována objížďka Mrtvou uličkou, kolem hřbitova a močidel. Viz foto č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Budování areálu zdraví.
Nejsou úplně dokončeny
terenní úpravy, chybí tribuna,
vstupní brány a dokončení
parkoviště včetně zapojení
venkovního osvětlení v areálu.

Výstavba
Jednoty.

skladů

Práce
byly
zahájeny
začátkem roku. V květnu a
červnu
však
nebylo
stavebního materiálu, proto
byla rozpuštěna stavební
skupina. Nová byla ustavena
až v červenci a vznikl skluz.
Zbývá dodělat el. instalace,
vnitřní i venkovní omítky,
položit podlahy a provést
konečnou úpravu střechy.

Likvidace skládky pod
„Skalkou“.
Skládka byla uzavřena a
vyrovnána. Počítá se s jejím
využitím pro malá sportoviště
a cvičiště požárního sboru.

29

Budování a opravy chodníků.
Na požádání občanů a doporučení poslanců příslušného volebního obvodu dodával MNV
potřebný materiál na chodníky. Byly vybudovány chodníky na Záhumní, v Mrtvé uličce.
Mimo to bylo opraveno na 400 m² chodníků.

Oprava márnice a vyčištění studny na hřbitově.
Úkol byl splněn za pomoci členů svazu chovatelů a občana L. Vaculína.

Úprava „Hradská“.
Položením asi 40 m betonových rour, postavením šachet, zde bylo vytvořeno místo pro
skládku tuhého odpadu. Místa bylo nejvíce využito budovateli nového mostu. Viz foto č. 8,9.
Mimo plánované úkoly byla provedena částečná úprava prostranství a chodníku před
poštou. Bylo vyasfaltováno prostranství před vstupem do ZŠ a spojovací cesta mezi školou a
kostelem. Zároveň byly provedeny drobné úpravy na místních komunikacích.
Rovněž byla zahájena rekonstrukce vykoupených rodinných domů za účelem soustředění
služeb obyvatelstvu. Postupně sem má být přemístěna sběrna pro chemické čištění, umístěno
sklenářství, otevřena druhá mandlovna a vytvořeny prostory pro dvě švadleny a kancelář
vedoucího drobných provozoven. Pokračovala výstavba nových rodinných domů. Viz foto č.
10 – 22.

Brigáda ČSZ.
Sobota 22. 4. 1988. Jedenadvacet členů zahrádkářské organizace, vybaveni rýči, lopatami
a hlavně dobrou náladou, vyrazilo v sobotní ráno udělat kus dobré práce. JZD zajistilo 80
kusů ovocných stromů a určilo i místa, kde by měly růst. Během tří hodin se planá část louky
pod lesem u jezer proměnila v malý sad. Zbytek stromků byl vysazen podél polní cesty
směrem k vodárně.
Když se všechny ujmou, tak za pět let – kdo ví – bude z jejich plodů první slivovice.
Hlavními organizátory byli: Václav Bartoš, Jan Žampach a Josef Mandík.

VII. Veřejný život.
Oslava osvobození obce.
V pátek 29. 4. se konala již 43. oslava osvobození naší obce. Za účasti značného množství
mládeže a občanů byl průvod obcí a vlastní pietní akt se uskutečnil u pomníku obětí obou
světových válek. Hlavní projev přednesl tajemník MNV Jaroslav Omelka. V krátkém
kulturním pořadu se představily děti základní školy. Dechová hudba Olšavanka doprovázela
účastníky a po oslavě ještě krátce koncertovala.

Oslava 40. výročí února 1948.
V neděli 28. 2. se v sále kulturního domu konalo kulturní odpoledne na počest uvedeného
výročí. Slavnostní projev přednesl Ing. Dvořáček předseda MVNF. Kulturní pořad uváděla I.
Juřeníková č. p. 336. V pořadu účinkovaly děti MŠ a ZŠ a také cimbálová muzika „Dřinek“.
Svůj podíl na úspěšném odpoledni měl předseda Osvětové besedy, učitel hudby – Stanislav
Škubal. Smutnou pravdou ovšem je, že účast členů KSČ a SSM byla zanedbatelná.
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Oslava 71. výročí VŘSR.
Lampionový průvod obcí za doprovodu „Olšavanky“ byl tentokráte tvořen především
dětmi a mladou generací. Čelo průvodu tvořili vojáci čsl. armády. V krátkém projevu u
pomníku obětí obou světových válek vystoupil Josef Dvořáček, předseda SČSP.

Kulturní večer k 70. výročí založení ČSR.
V sále kulturního domu, při stolovém zařízení, uspořádala osvětová beseda kulturní večer,
na kterém se svým programem představili žáci národopisného souboru „Světlovjánek“
z Bojkovic. S krátkými projevy vystoupili Marie Essenderová, předsedkyně ZO KSČ a
František Bradáč, předseda MNV.
Po kulturním programu následovala zábava při cimbálové muzice „Světlovjanu“.
Všechno bylo pěkné, jen účinkujících bylo více, než posluchačů.

Rudá standarta pro JZD Uh. Brod.
Dne 16. března na okresním aktivu pracujících v zemědělství bylo předáno vysoké
pracovní ocenění členům zemědělského družstva Rudá standarta okresní zemědělské správy a
Svazu družstevních rolníků. Na výborných výsledcích družstva má svůj podíl i řada našich
občanů, za což jim patří veřejné poděkování.

Tabule cti.
Jaroslav Struhař, ročník 1945, č. p. 97 a Miroslav Budík, ročník 1957, č. p. 391. Oba
čestní dárci krve, obdrželi za svou činnost stříbrnou plaketu dr. Jánského. Dalšími
vyznamenanými byli nejlepší žáci základní školy.

VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
Český červený kříž.
V obci je 6 členek signalizační služby, které vlastní telefon a zajišťují v případě potřeby
lékařskou pomoc nemocným spoluobčanům v noci a dny pracovního klidu.
Je rovněž 9 dobrovolných zdravotnic, které vlastní lékarnické brašny a zajišťují ošetření
drobných poranění.
Počet čestných dárců krve je 25. 14 je držiteli bronzového a 3 držiteli stříbrného odznaku.
Členská základna má 125 členů. Z jejich činnosti uvádím:
-

rozprodali 300 losů ČSČK ve prospěch celostátní organizace

-

na úpravách zelených ploch v obci odpracovali 650 hodin

-

sesbírali 40 kg textilu a 120 kg papíru

-

pravidelně obměňovali vývěsnou skřínku

-

pečovali o přestárlé občany

-

pořádali osvětovou zdravotnickou činnost
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Český zahrádkářský svaz.
Organizováno je 134 členů, což řadí zahrádkáře mezi nejpočetnější organizace MVNF.
Výbor konstatuje, že s aktivitou svých členů není spokojen a má tato fakta:
-

pouze 20% členů odpracovalo brigádnické hodiny

-

směn NF se zúčastnilo jen 7-10 ze 60-ti pozvaných členů

-

posezení u táboráku se sešlo jen 26 členů

-

na výstavu ovoce přispělo svými výpěstky jen 8 členů a přišlo se na ni podívat jen
34 členů

Ke kladům patří především společná výsadba ovocných stromů a především příprava a účast
na plese zahrádkářů.

Svazarm.
Konkretní činnost soustředili svazarmovci především na pořádání soutěží pro mládež.
Úspěšné byly dvě soutěže; cyklisticko-branný závod a střelecké závody Viz foto č. 23, 24, 25.
Jinak svazarmovci zajišťovali výzdobu obce k významným dnům (oslavy osvobození,
hodové slavnosti a p.).

Divadelní představení.
V sobotu 26. března se v kulturním domě konalo divadelní představení ochotníků z Horní
Sůče, kteří uvedli hru „Náš pan ministr“. Několik desítek vděčných diváků přes veškerou
snahu nemohlo vytvořit potřebnou kulisu.

Koncert.
Ve čtvrtek 7. ledna se v sále kulturního domu konal opožděný vánoční koncert pěveckého
souboru „Dvořák“ z Uh. Brodu – dirigent Ing. Ant. Veselka. Velký úspěch měla i hostující
rodačka – Simona Jančářová, která zpívala několik sólových skladeb. To vše před mimořádně
vyprodaným hledištěm.

Škola a učitelé.
V průběhu vyučovacího roku bylo výchovně využito různých výročí. Tak na př. K 50.
výročí Mnichovské zrady se uskutečnila beseda se členy Svazu protifašistických bojovníků s.
Kramným a s. Datinským pro žáky 8. tříd. 40. výročí Vítězného února bylo vzpomenuto
v hodinách občanské výchovy a dějepisu. Uskutečnila se také beseda se členy LM z n. p.
Zeveta Bojkovice. Obdobně bylo vzpomenuto také 70. výročí vzniku ČSR.
Současný vyučovací proces tvoří několik základních směrů. Jsou to:
výchova k vědeckému světovému názoru
občanská výchova, komunistická morálka
pracovní výchova
dopravní výchova
výchova k tvorbě životního prostředí
výchova k manželství a rodičovství
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zdravotní výchova
Z uvedeného je vidět, že kromě odborných předmětů se žáci seznamují s celým
komplexem problémů a není jich málo. Nároky na učitele i žáky jsou značné a mnohdy si i
s rodiči kladou otázku, zda by nebylo méně někdy více.
Je pravdou, že mnozí žáci žijí v určité rozporné situaci, když je škola učí věděckému
světovému názoru, rodiče je vedou „po svém“ a náboženská výchova je přesvědčuje o
určitých otázkách také po svém.
Naše škola se potýká s nedostatkem materielně-technického vybavení pro vyúku
moderních oborů. Žáci v průběhu roku dosahovali rozdílných výsledků ve studiu a tento fakt
se projevil i u žáků 8. tříd. Jejich rozmístění pro další rozvoj je následující:
Ke studiu na středních školách se přihlásilo 22 žáků. Přijato bylo 19 žáků. (3 neuspěli u
přijímacích zkoušek).
Gymnázium:

4 žáci

SPŠ strojní:

Stř. zemědělská škola: 3 žáci

4 žáci

SPŠ stavební: 2 žáci

SPŠ kožařská: 1 žák
SI TŠ:

1 žák
6 žáků

Do učebních poměrů se přihlásilo 40 žáků, přijato 39.
Kuchař:

3 žáci

Stroj. mechanik:

2 žáci

Nástrojař:

Zdravotník:

1 žák

Železničářka: 1 žákyně

El. mechanik: 2 žáci

Stolař:

1 žák

Mech. zeměď. tech: 1 žák

Obuvník:

1 žák

Opravář vozidel:

2 žáci

Krejčí:

Mechanik:

1 žák

Malíř:

3 žáci

Zedník:

6 žáků

Prodavačka:

5 žákyň

Mechanizátor: 3 žáci

1 žák

Školní družina.
Družinu navštěvovalo 37 dětí. Během školního roku se odhlásilo 5 dětí. V zimních a
jarních prázdninách nebyl ze strany rodičů o provoz družiny zájem. Naopak v období
hlavních prázdnin je o provoz zájem u 13 dětí. Volný čas dětí byl vyplňován hrami,
praktickou činností na zahrádce, návštěvami filmových představení, pořádáním besídek,
hraním loutkového divadla. Významným zlepšením bylo zavedení telefonu do družiny.

Aktiv pro občanské záležitosti.
Celoroční činnost aktivu tvořilo: vítání mladých občánků do života, svatební obřady,
rozloučení se zemřelými občany. Přijetí jubilantů ročníků 1928 a 1938, přijetí občanů,
nastupujících na vojenskou základní službu. Sbor spolupracoval se zástupci ČSŽ a DV
Jednotou, kteří tuto činnost dotovali finančně. Viz foto: 26-34.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Plesy.
16. 1. 88 – sobota – Ples pracujících. Hudba: Stříbrňanka ze Stříbrnic. Návštěva slabší, asi
180 hostů. Bohatá tombola – 50 cen, velmi vkusná výzdoba. Sudové víno.
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30. 1. 88 – sobota – Ples zahrádkářů. Hudba: krojovaná Túfaranka ze Šakvic. Bylo
beznadějně vyprodáno. Velká tombola – 101 cen. Víno sudové. V průběhu plesu vystoupil
„Taneční kroužek“ SOU z Uh. Brodu.
5. 2. 88 – pátek – Ples mladých. Hudba: Kasiopea. Skoro vyprodáno. Prvně mladí
„plesali“ ve společenských úborech.
6. 2. 88 – sobota – Ples požárníků. Hudba: Olšavanka. Požárníci přilákali na ples více než
300 hostů a protože vstupenky prodávali po celé obci v předstihu, jistě tentokráte neprodělali.

Hody.
Pořadatel: TJ Sokol.
Pátek – předhodová veselice v sále kulturního domu. Hudba Kasiopea přilákala na 550
návštěvníků.
Sobota – hodová zábava, rovněž v kulturním domě. Hudba: ZKP Slavičín – 350 hostů.
Neděle – provoz zábavného lunaparku uprostřed obce. Odpoledne bylo sehráno
mistrovské utkání v kopané mezi muži Šumic a Nivnice. Výsledek 1:3. Pořekadlo, že domácí
mají hody a hosté body se tentokrát opět naplnilo.

Fašank
Organizátorem byla opět TJ Sokol. Většinu masek tvořili hráči kopané a starší
dorostenci.

Kino.
Jediná kulturní instituce, která v obci působí nepřetržitě po celý rok (kromě jednoho
měsíce prázdnin).
Od 1. 3. 88 převzal funkci vedoucího kina Zdeněk Gbelec, učitel. MNV mu přeje hodně
úspěchů v práci a současně děkuje Stanislavu Hasoňovi za práci ve funkci vedoucího kina,
kterou vykonával svědomitě po dobu více než 34 let.

Šachový turnaj.
Neděle 8. května – za účasti osmi účastníků se uskutečnil další ročník turnaje o „Pohár
osvobození“. Vítězem se stal a putovní cenu získal Josef Dvořáček. Druhé místo získal Libor
Horčice, třetí Jar. Žampach. Vítězové obdrželi věcné Ceny.

Fotbalový turnaj o putovní pohár.
V neděli 17. července se na našem hřišti hrála kopaná o vítězství v turnají tří mužstev:
Sokol Bánov, Sokol Újezdec-Těšov a Sokol Šumice.
Výsledky:

Šumice: Bánov

1:1 (pok. kopy 4:5)

Šumice: Újezdec-Těšov

2:4

Bánov: Újezdec-Těšov

0:2

Vítězem turnaje se stal Sokol Újezdec-Těšov. Pořadatelé se snažili uspořádat hodnotné
sportovní odpoledne, ale nenalezli podporu u diváků, kterých se sešlo jen asi 80. Mnozí si
kladou otázku – jak je to možné? Odpověď zřejmě nebude jednoduchá. Dostat naši kopano
opět „na výsluní“, aby diváka táhla, nebude snadné!
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X. Pohyb obyvatelstva. Život lidí.
Narodilo se 24 dětí, 10 chlapců a 14 dívek.
Zemřelo 20 osob, 6 mužů a 14 žen.
Bylo uzavřeno 10 sňatků ze Šumic, s okolím 28 sňatků
Zlatou svatbu oslavili:

Janíček Josef a Františka, č. p. 173
Synčák František a Božena, č. p. 307
Šidlo Stanislav a Anežka, č. p. 83

Nejstarší občan: Jan Mudrák, č. p. 283 – 95 let
Přistěhovalo se 30 občanů. Odstěhovalo se rovněž 30 občanů.
Stav obyvatel k 31. 12. 1988 - 1835

Záporné jevy.
Tak jak se modernizuje náš život, ať již soukromý nebo společenský, modernizuje se i
vztah určité skupiny naší společnosti ke státnímu či soukromému majetku. V dobách dávno
minulých se zlodějům sekaly ruce, ještě nedávno se na zloděje dívala společnost
s opovržením, lidé se jich stranili. A dnes? Dnes nás to nevzrušuje, pokud se ovšem nekrade
to naše.
Pamětníci naší obce tvrdí, že
tolik krádeží jako v roce 1988 naše
obec nepamatuje. Téměř ve
velkém se kradou jízdní kola (20
případů),
příslušenství
zaparkovaných
aut,
zahradní
zařízení a p.
Jeden
z našich
občanů
dokonce přišel o kompletní
čerpadlo i s motorem, které měl
zabudováno v oplocené zahradě.
Na cti Šumicanům nepřidala
ani slova předsedy sloučeného
JZD Uh. Brod, který prohlásil, že
tak, jak se krade na Šumicku, se
nekrade nikde. Ať je to tráva, řepa,
kukuřice, všechno se musí hlídat.

Celkové
zhodnocení
popisovaného roku.
Uplynulý rok nepřinesl naší
obci
mnoho
nového.
V budovatelských akcích jsme se
příliš nevyznamenali a není se ani
čemu divit. Část občanů je už
brigádami unavena a ti, co jen
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kritizují, dělat stejně nikdy nebudou. Nejvíce zájmu na sebe soustředila výstavba mostu přes
Olšavu.
Na kulturní frontě klid. Tak bych zhodnotil dění v oblasti kultury, protože nebylo nic, co
by rozčeřilo poklidnou hladinu nečinnosti. Celoroční činnost vykazovala TJ Sokol, ale i zde
doléhá na funkcionáře únava a trvalý nedostatek finančních prostředků spolu se sníženým
zájmem veřejnosti o kopanou nevěstí rovněž nic dobrého.
Ukazuje se, že „přestavbu“ opravdu všichni v tom dobrém slova smyslu potřebujeme, ale
bez potřebného elánu a zájmu lidí o věci veřejné ji budeme jen těžko prosazovat do života.
Obsah zápisu:
Úvod

str. 16

Národní výbor

17 – 20

Průběh roku, počasí

20

Sloučené JZD

20 – 22

Průmysl, obchod

22 – 23

Úpravy obce

23 – 24

Veřejný život

24 – 25

Politický, kulturní vývoj, školství

25 – 27

Zábavy, sport

27 – 28

Pohyb obyvatelstva

28 – 29

Zhodnocení roku

29
Zapsal: Jaroslav Žampach, kronikář 26. 7. 1989.

____________________________
KŠK

__________________________
MNV
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Rok 1989.
Předseda MNV – pan František Bradáč přednesl v místním rozhlase novoroční projev,
kterým „zahájil“ tento rok v naší obci. Protože byl ve svém projevu stručný, řekl jsem si, že
udělám v psaní kroniky vyjímku a zahájím rok 1989 projevem předsedy, aby alespoň jeden
z jeho novoročních projevů zůstal zachován pro příští generace v naší kronice.
„Drazí spoluobčané, soudružky, soudruzi, milá mládeži.“ Uzavíráme stránky
kalendářního roku 1988 a stojíme na samém prahu roku 1989. Proto mi dovolte Vás všechny
co nejsrdečněji pozdravit jménem MNV, ZO KSČ, MVNF i jménem svým. Přeji Vám i vašim
rodinám klidné prožití roku 1989 v plném zdraví a pohodlí, štěstí a spokojenost v práci i
soukromém či rodinném životě.
Bilancování roku 1989 je pro každého z nás různé. Někomu se splnila přání i předsevzetí,
jiného trápilo neštěstí a žal. Splnili jsme řadu úkolů roku 1988, ale zůstali jsme také dlužni.
Snad na tom měla svůj podíl i slabá aktivita všech občanů a složek NF, bez které nelze splnit
úkoly, až se jedná o oblast budování nebo oblast kulturní i sportovní.
Naši občané se uzavírají do svých příbytků – počínají se navzajem odcizovat. Na vesnici
vždy bylo vzájemné soužití a cítění bezprostřední v radostech i strastech, úspěších i
nezdarech, sousedské výpomoci. Převzetím městského způsobu života s podstatně vyšší
životní úrovní a poznatků občanů, t. zv. „světáků“ se pomalu, ale jistě přizpůsobujeme
městům a navzájem odcizujeme, až to již vidíme, nebo před tím zavíráme oči. Na vesnici si
sousedé vždy ochotně pomáhali, na sídlištích a ve velkoměstech však ani neznají jména těch,
kteří s nimi žijí v jednom domě na jednom sídlišti.
A tak alespoň na prahu nového roku si navzájem podejme ruce s přáním „šťastný a
veselý“, ať se vrátí zpět do našich domovů i kulturního stánku staré, ale krásné zvyky
moravského – slovácka, laskavý pohled do očí bližních, veselá písnička, humor, vzájemná
úcta a poctivost.
Dále Vám, poslancům, aktivistům, funkcionářům složek NF, učitelům, kulturním
pracovníkům i řadovým občanům naší obce děkuji jménem svým i NV za vše, co jste
v uplnulém roce vykonali na všech úsecích, při budování i zvelebení naší obce, za výchovu
mladé generace na níž především spočívá odpověď na otázku, zda čestně obhájíme titul
„Vzorná obec“. Proto přiložíme ruce k dílu, ať stále vzkvétá nejen naše obec, ale celá naše
vlast, Československá socialistická republika.

I.
Složení:

Místní národní výbor.

placený předseda

–

František Bradáč

neuvolněný tajemník –

Jaroslav Omelka

11 členů Rady
Zaměstnanci:

Jahodová Jana

–

matrikářka a účetní

Vaculínová Jiřina

–

brigádnice na administrativu

Juřeníková Lenka

–

účetní drobných provozoven

Slívová Jarmila

–

vedoucí
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Angr František

–

řidič

Tomala Karel

–

řidič

Kunčík Jaroslav

–

zedník

Pilka František

–

zedník

Zajíc František

–

pom. zedník

Manová Marie

–

holička

Vykydalová Jarmila –

holička

Kužílek Pavel

–

sklenář

Vaculínová Františka –

čistírna

Urbánek Stanislav

–

ved. kavárny

Dvořáčková Marie

–

uklizečka

Urbánková Marie

–

správkyně kult. domu

Finanční hospodaření:

příjmy:

Daň zemědělská

–

2 973 Kčs

Daň z příjmů obyv.

–

11 033

Daň domovní

–

75 177 "

Správní poplatky

–

2 980

"

Odměny pro SOZ

Poplatky ze psů

–

3 420

"

Výkup domu č. 233

Doprava

–

300

"

Výkup pozemku

Školství

–

294 630 "

Příjmy od ONV

Kultura

–

49 942

"

Vnitřní správa

–

15 567

"

Místní hospodářství

–

Daň ze mzdy

–

"

Rozpočtové příjmy celkem 1 001 993 Kčs
Nahodilé

35 395

"

Nadstavba OS

56 565

"

9 270

"

85 631

"

1 074

"

Příjmy celkem

459 000 "
1.648 921 Kčs

7 825 "
538 146

"

výdaje:
Doprava

43 482 Kčs

Drobné provozovny

7 591 Kčs

MŠ

81 240

"

Veřejné osvětlení

ZŠ

225 171

"

Hřbitov

1 294 "

Jídelny

472 945

"

Ost. služby

1 256 "

KD

392 316

"

Veřejná zeleň

1 932 "

SOZ

11 043

"

Zimní obsluha komunikací

2 000 "

PO

1 235

"

Odvoz odpadu

24 245 "

Obřadní síň

1 790

"

Akce „Z“

56 565 "

Provoz MNV

65 404

"

Výstavba a zaměření

10 197 "

Soc. zabezp.

39 681

"

Zakoupení domu

85 631 "

81 049

"
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Byty

Výdaje celkem

5 000 "

1 614 368 Kčs

Hospodaření drobných provozoven MNV Šumice.
Sauna

–

celkový příjem:

7 432 Kčs

Čístírna – příjem:

výdaje za materiál: 3 975 Kčs

výdaje:

41 188 "
8 280 "

mzdy

5 657 Kčs

mzda:

výdaje celkem

9 633 Kčs

pojištění:

zisk

-2 201 Kčs

zisk:

Kadeřnictví – příjem:

80 158 Kčs

828 "
-3 803 Kčs

Elektrorevize – příjem: 207 651 Kčs

materiál:
mzdy:

21 355
41 691

"
"

výdaje: 134 043 "
mzda:
46 757 "

pojištění:

4 169

"

pojištění:

4 675 "

zisk:

73 352 Kč

12 941 Kčs

zisk:
Doprava –

46 393 Kčs

příjem:

207 651 Kčs

vydání:

134 043 Kčs

mzda:

62 082 "

pojištění:

mzda:

19 842 "

pojištění:

22 174 Kčs
270 535 Kčs

příjem: 249 043 Kčs
výdaje: 190 772 "

3 694 "

zisk:
Stavební četa – příjem:

Kavárna –

zisk:
Sklenářství – příjem:

954 "
38 074 Kčs
22 211 Kčs

výdaje:

99 249 "

výdaje:

11 249

"

mzdy:

105 002 "

mzda:

6 644

"

zisk:

4 317 Kčs

příjem:

5 820 Kčs

pojištění:
zisk:
Pečení, vaření – příjem:

3 422 "
62 860 Kčs
8 279 Kčs

Lešení

-

výdaje:

11 897 "

výdaje:

2 200 "

ztráta:

-3 618 Kčs

zisk:

3 619 Kčs

Kopresor – zisk: 3 500 Kč
Celkem: tržby od obyvatel
od ostatních
od MNV Šumice

Výdaje:
421 648 Kčs

vráceno MNV 79 243 Kčs

713 697 "

Mzdy

366 884 "

Materiál

496 474 "

79 243 "
Σ 1 056 102 Kčs

Režie

35 408 "

Pojištění

20 888 "

Σ

998 899 Kčs

Zůstatek u st. banky v Uh. Brodě 295 733 Kčs.
JZD věnovalo 100 000 Kčs na údržbu komunikací a kulturního domu. Převedeno na účet
MNV.
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Veřejné schůze.
V pátek 7. dubna 1989 se v kulturním domě konala veřejná schůze občanů. Na programu
jednání bylo především plnění volebního programu NF. Schůze se účastnilo asi 120 občanů
K zabezpečení programu budou organizovány pracovní směny NF:
1. 4. 1989 s pracovní náplní:

demolice stodoly – Válkovo –
úklid zahrady domu č. p. 248 – Jančářovo
budování chodníku od č. p. 107
výkop základů pro přísálí KD
sběr papíru a textilu – provedou žáci ZŠ

8. 4. 1989 – je plánováno:

budování objektů služeb – Trchalíkovo č. p. 253
dokončení prací z 1. 4. 89
opravy velkých poutačů
odstranění nepovolených skládek v obci
úprava terénu podél chodníku u železnice

29. 4. 1989 se připravuje:

úprava veřejné zeleně
nátěry veřejných zařízení
budování dětských hřišť
vyčištění břehů Olšavy od papírů a odpadků
úklid po pracích v domě č. p. 253
sběr papíru a textilu

Plenární zasedání 1. 12. 1989.
Konalo se v kavárně NV a bylo svým způsobem vyjímečné. Ta vyjímečnost spočívala ve
dvou faktech:
1. Jednání se účastnilo velké množství občanů, především mladých.
2. Po skončení jednání se uskutečnil dialog mezi funkcionáři NV a mluvčím OF
(občanské fórum). Jako mluvčí OF vystoupil student Martin Šojdr, který přečetl
prohlášení studentů o událostech 17. 11. 1989.

Veřejné shromáždění občanů 3. 12. 1989.
Toto shromáždění orgaizovala ZO SSM a k otázkám, které zde byly vysloveny přijal
MNV toto stanovisko:
Plynofikace obce – náklady na její vybudování se odhadují na 4 miliony Kčs. Finanční
příspěvek občanů by vycházel z počtu zájemců, případně všech domovních čísel. Vezmeme-li
v úvahu, že by o plynofikaci mělo zájem 200 domovních čísel, činil by příspěvek 20 tisíc Kčs
na dům. V současné době nejsou rozhodující finanční prostředky ani počet obyvatel. Nadále
však trvá podmínka odběru plynu tak, aby do 1 roku byly vráceny náklady na budování, aťjiž
plynofikaci platí kdokoliv. Dále trvá nedostatek kapacity a materiálu u Jihomoravských
plynáren. Projekčně jsme na tuto akci připraveni. Žádáme občany, kteří mají možnost pomoci,
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aby utvořili tým pracovníků, který by se zabýval pouze touto otázkou, která by vyřešila
znečišťování ovzduší v topném období.
Otázka budování obce a pořadí akcí na další období má být řešena na shromáždění
občanů, které organizuje OF 28. 12. 1989. Předseda MNV zde kromě jiného ještě uvedl: „
V současné době je upřena pozornost téměř všech občanů na obrodný proces a vede se dialog
k podpoře zvolení prezidentem republiky Václava Havla, který skýtá záruku zajištění
svobodných voleb.
Následně nás však tlačí otázka co dál, abychom v naší obci nevedli jen dialog, ale
zabezpečovali její další rozvoj po stránce ekologie a výstavby a budování obce hlavně v roce
1990. Máme dál zajišťovat materiál na akci „Z“, který je v současné době dosažitelný, když
se ozývají hlasy – akci zrušit? Na skladě je zakoupen materiál asi za 300 tisíc Kčs. Co s ním?
Zajišťovat stavební skupinu a nebo ne? To jsou otázky, které možná většinu občanů
nezajímají, ale jsou pro rok 1990 velmi důležité pro MNV. Proto doporučuji následný postup,
ale říkám znovu, že mé doporučení je jen a jen ze znalosti současných možností, které se
mohou měnit a hlavně bude záležet na Vás, všech občanech, zda tyto návrhy přijmete a nebo
ne.“
Návrh:
1.

Pokračovat v budování již započaté akce „Z“ přístavby KD a nadstavby požární
zbrojnice. Získáme tím další prostory pro kulturní využití občanů všech vrstev.

2.

Zvážit budování smuteční obřadní síně NV před plynofikací a elektrofikací obce,
koupaliště, čističkou nebo domem služeb? Na základě svých dosavadních znalostí
situace v bodě 1. ONV na naši žádost okamžitě akci zastaví, tím však přijdeme o
kulturní prostory. K bodu 2. – ustavit tým pracovníků a intenzivně pracovat na
plynofikaci obce. Je však předpoklad, že ne všichni občané najednou budou mít
zájem o plynofikaci, ale požadují elektrofikaci přesto, že je náročnější na provoz i
údržbu, ale je bezpečnější než plyn. Proto vytvářet podmínky k tomu, aby již na
počátku roku 1990 bylo zahájeno budování trafostanice v objektu s. p. VELAZ a
rekonstrukci sítě nízkého napětí ve středu obce. Tím bude připravena
k elektrofikaci dolní část obce. Následně vyprojektovat trafostanici v Mrtvé uličce
pro střed obce a při objektu MŠ pro část Kůt. Tím bychom měli možnost do doby
výstavby plynovodu alespoň částečně řešit ekologický problém ovzduší naší obce.
Další pořadí akcí si musí rozhodnout OF.

Na závěr uvádí předseda MNV – František Bradáč toto:
Vzhledem k tomu, že stojíme přede dveřmi nového roku 1990 a je třeba uzavřít rok 1989,
který je velmi zajímavý zvláště v posledním měsíci chci říci jen sám za svou osobu.
V roce 1970 jsem byl odvolán z funkce předsedy ZV ROH u VOZ Uh. Brod za to, že jsem
nesouhlasil se vstupem sovětských vojsk a stál v čele dělníků. Přesto, že jsem byl již členem
KSČ byly mi odpírány všechny funkce v závodě. Přesto jsem ze strany nevystoupil a začal
působit v místě bydliště od r. 1971 jako předseda MVNF a v současné době ještě jako druhý
místopředseda. Od r. 1981 jsem ve funkci předsedy MNV. O tom co se udělalo a nebo co se
ještě mohlo udělat a neudělalo jste vlastně rozhodli sami bez mého přičinění.
Přesto, že dnes je opět házána špína na všechny komunisty a týká se to taky mé osoby
jsem si plně vědom chyb, kterých jsme se dopustili, ale ze strany nevystoupím. Pokud bude
strana existovat budu hájit program strany, neboť je to program dělnické třídy. Jen kdyby jej
naše vedení respektovalo. Nadále hodlám pomáhat v aparátě NV jako řadový poslanec, pokud
mi dáte důvěru, ale v žádném případě nehodlám kandidovat na předsedu NV.
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Na závěr mi dovolte poděkovat touto cestou jménem svým i celého NV všem občanům a
funkcionářům za spolupráci v průběhu tohoto volebního období i roku 1989.
Přeji všem občanům naší obce klidné prožití svátků vánočních a naší mládeži aby
vydržela započatý boj za šťastný a svobodný rozvoj naší společnosti bez zbraní a násilí.
Mnoho štěstí a spokojenosti v novém roce 1990.“

Shromáždění občanů 28. 12. 1989.
Konalo se v sále kulturního domu. Organizací a řízením byla pověřena skupina občanů,
která tvoří základ OF v Šumicích. Jednání předcházelo vydání anketní listiny, která
obsahovala 23 bodů.
1. Jste politicky organizovaní?
2. Uveďte jak
3. Jaké odebíráte noviny?
4. Myslíte si, že informují objektivně?
5. Koho byste zvolili prezidentem?
6. Znáte svého poslance do MNV, ONV, KNV, ČNR, FS?
7. Podpoříte svého poslance do MNV v příštích volbách?
8. Půjdete v příštích volbách vůbec volit?
9. Myslíte si, že současné vedení MNV udělalo pro obec více než mohlo, tolik, kolik
mohlo, méně než mohlo?
10. Měl by NV pracovat do voleb ve stávajícím složení, nebo by mělo dojít ke změnám
již dříve?
11. Důvěřujete současnému vedení MNV?
12. Koho byste navrhli jako odpovědného člověka do veřejné funkce?
13. Myslíte si, že by měl v orgánech MNV působit také duchovní správce šumické
farnosti, pokud k nám bude vůbec nějaký přidělen?
14. Podpoříte brigádnickou činnost ve prospěch obce?
15. Chtěli byste pracovat v komisích MNV za současného stavu?
16. Vadí Vám, že se v Šumicích čím dál hůř dýchá?
17. Pokud vám to vadí, k jakému řešení této situace se přikláníte?
18. Která z akcí „Z“ je pro naši vesnici nejpotřebnější?
19. Myslíte si, že by měla mít PO monopol na práci s dětmi mimo školu?
20. Myslíte si, že vedení školy poškodilo vaše rodinné příslušníky svými posudky?
21. Myslíte si, že je takový průzkum veř. mínění k něčemu dobrý?
22. Myslíte si, že se nám podaří něco změnit?
23. Vaše případné připomínky:
Z celkového počtu 520 vydaných dotazníků se jich vrátilo 215. Vyřazeno bylo 8
dotazníků. Úvodní slovo přednesl Ing. Josef Juřeník č. p. 306. Schůze měla charakter
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připomínek a dotazů občanů a odpovědí pracovníků MNV, učitelů, či stanovisek občanů
jiných. Účast občanů byla mimořádná, plný sál i balkon kulturního domu.
Z těch mnoha přípomínek a dotazů uvádím:
Lenka Končetíková – seznámila občany s právními předpisy pro odvolání orgánů NV.
František Tlach – vysvětlil svůj vztah ke KSČ, jejímž členem se stal v roce 1968, aby
pomohl budovat lepší společnost. Po vstupu vojsk z KSČ vystoupil.
Jaroslav Jurák – žádá, aby z řad poslanců odešli ti, co špatně pracovali.
Vojtěch Žampach – OF, říká, že OF není na souzení minulosti, ale na to, aby v obci byly
respektovány připomínky občanů. Každý ať se odsoudí sám. OF bude partnerem MNV při
rozhodování o věcech veřejných. Doporučil, aby MNV svolal plenární zasedání a na něm
přehodnotil volební program. OF bude zajišťovat svobodné volby v obci. Žádá, aby se KSČ
omluvila občanům.
Josef Hasoň – vyzval celý MNV k obdikaci. Žádá, aby projekty volebního programu byly
předloženy veřejnosti. Předseda stavební komise – Ing. M. Dvořák říká, že všechny projekty
budou vystaveny k prohlídce v informačním (dříve agitačním) středisku.
Tajemník MNV – Jaroslav Omelka vysvětlil problémy s plynofikací obce. Na připomínky
ke škole reagoval zástupce ředitele Ladislav Šidlo. Prohlásil, že žádnému žáku nebylo
ublíženo posudkem. Vyzval občany, aby si své připomínky ke škole přišli vyjasnit na
ředitelství školy. Vojtěch Žampach žádá přehodnotit činnost KSČ v obci. Účast lidí na
brigádách prý byla malá proto, že moc v obci měla KSČ. V závěru schůze bylo řečeno
občanům, že OF zajistí, aby všechny jejich připomínky byly MNV projednány. Na příštím
veřejném shromáždění budou občané informováni.

II.

Počasí, úroda.

Počasí bylo obdobné roku předešlého. Rok byl chudý na srážky, suché jaro i podzim.
Zahrádkáře i drobné pěstitele trápil výskyt různých škůdců, značně bylo především
mandelinky bramborové, za zelenině i stromech hodně mšic. Byla zaznamenána rekrodní
úroda jablek. Je smutné, že v sousedních obcích se jablka vykupovala, jen u nás ne! JZD
zaznamenalo velmi dobrou úrodu obilovin. Zima byla skromná na sníh, takže i tento se pro
nás stává „nedostatkovým zbožím“ přírody.

III a IV. JZD v obci.
V hospodaření sloučeného družstva se začala uplatňovat pravidla tržní ekonomiky, říká
ve své výroční zprávě předseda družstva Ing. Juřenčák. Toto se projevilo příznivě ve tvorbě
zisku. Celkové výkony vzrostly ze 73,007 tis. Kčs roku 1988 na neuvěřitelných 94,400 tis.
Kčs, což je zvýšení o 21 milionů Kčs. Plánovaný zisk byl 6,8 mil. Kčs, skutečný pak 7,7 mil.
Kčs. V současnosti má družstvo 689 členů, z toho 410 je trvale činných. Věkové složení členů
družstva je následující:
do 35 let
–
147 členů
do 40 "

–
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do 50 "

–

82 "

do 60 "

–

63 "

"

43

Rostlinná výroba.
Na největší ploše – 1367 ha byly pěstovány obiloviny s plánovaným výnosem 5,17
tun/ha. Dosažený výnos byl 5,36 tun/ha – 102,5%. Je to jistě vynikající výsledek a přesto
předseda mluví o tom, že je zde ještě hodně reserv. V čem spočívají? Tak především
v přípravě půdy, setí, chemické ochraně a sklizni. Na přípravu půdy zakoupilo družstvo
moderní agregáty od firmy Amazone z NSR. Rovněž nové secí stroje „Acord“ jsou zárukou
lepších výsledků. Průpovídka starých zemědělců – jak zaseješ, tak sklidíš – stále platí. Pro
zajištění kvalitní chemické ochrany zakoupilo družstvo postřikovač od dánské firmy „Hardy“.
Největší reservy jsou ale v práci konkretních lidí, jak pečlivě a odpovědně přistupují nejen
k vlastní práci, ale i technice a především k té dovozové.
Další pěstovanou plodinou je hrách. Na výměře 65 ha při plánovaném výnosu 3,2 tun
bylo dosaženo jen 2,52 tun. Pro příští rok je zvažováno nahradit hrách slunečnicí, protože se u
nás hrachu nedaří.
Důležitou ekonomickou plodinou je kmín, jehož sklizeň byla pouze 61% plánu. Důvodem
nízké sklizně byla skutečnost že při vysokých denních teplotách kmín rychle odkvetl a
nedošlo k úplnému opylení. Výpadek – 700 tisíc Kčs uhradila družstvu pojišťovna.
Cukrovka byla pěstována na ploše 160 ha. Dosažený výnos byl 33,5 t/ha, cukernatost
14,86%. To je pouze 80% plánovaného výnosu. V čem je příčina nízkého výnosu? Předseda
říká, že v tom, jak poctivě každý člen obdělá svůj „dílek“ cukrovky.
Pěstování léčivých rostlin tvoří nemalou část ekonomiky družstva. Zde jsou konkretní
výsledky:
Máta peprná – 12 ha – tržba 1,66 mil. Kčs
Ostropestřec mariánský – 30 ha – tržba 790 tisíc Kčs
Mrkev na semeno – 5 ha – tržba 1,224 mil. Kčs
Ředkvičky na semeno – 5 ha – 189 tisíc Kčs
Kmín – 44 ha – tržba 1,67 mil. Kčs,
Celkem tržby u těchto plodin představují 7,12 mil. Kčs, což je 64 727 Kčs/ha.
Pro srovnání – tržba z 1 ha obilovin je pouze 10 600 Kčs.
Jak je vidět z porovnání, přináší výroba semen a léčivých rostlin značný ekonomický
efekt. Proto bude rozšířena sušárna léčivých rostlin, aby bylo možno výrobu ještě rozšířit.
Velmi důležitým úkolem střediska rostlinné výroby je zabezpečení dostatku objemové
píce, což se podařilo u víceletých i jednoletých pícnin. Kromě zeleného krmení bylo vyrobeno
583 t senáže, 7 480 t kukuřičné siláže, 1 150 tun GPS, 346 tun úsušků a 1 462 tun sena.
Hrubá rostlinná produkce dosáhla 34,76 mil. Kčs. Zisk 9,141 mil. Kčs.

Živočišná výroba.
Plánované tržby byly 41,2 mil. Kčs, skutečně bylo dosaženo 42,2 mil. Kčs. Zisk
představoval 1,789 mil. Kčs proti 729 tis. Kčs plánovaných. Největší reservu v této výrobě
představuje výroba mléka. Bez jakýchkoliv nákladů je možno zvýšit jeho kvalitu
z dosavadních 86% I. jakosti na okresní průměr – 92%. Pro zlepšení kvality a usnadnění
namáhavé ruční práce bylo instalováno potrubní dojení. Za rok 1989 byla dosažena nejvyšší
užitkovost v historii JZD na dojnici a to 5 293 l mléka.
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V chovu jalovic byly dosaženy velmi dobré výsledky jak v přírustku, tak v připouštění.
Proto také bylo možno odprodat 69 ks jako plemenic za 1,5 mil. Kčs. V plemenářské práci
dělá družstvu velmi dobrou reklamu býk „Norman 611“, který patří do pětice nejlepších
v celé ČR.
Nosným článkem v produkci a prodeji hovězího masa je výkrm býků. Podařilo se zvýšit
porážkovou váhu nad 570 kg, čímž družstvo získalo prémie v částce 1,138 mil. Kčs. Denní
přírustek je 0,931 kg.
Dobře si družstvo vedlo i ve výrobě vajec. Vzhledem k velmi dobrému zdravotnímu stavu
nosnic byl plán 3,8 mil. kusů překročen na 4,027 mil. kusů. Kromě toho družstvo prodalo
svým členům dalších 485 tisíc kusů. Snáška na jednu nosnici představuje 296 ks ročně.
Produktivita práce na 1 pracovnici na tomto pracovišti dosáhla 1,376 mil. Kčs. Nejhoršího
výsledku bylo dosaženo u výkrmu drůbeže – 93% plánu.

Úsek mechanisace a opravárenství.
Jako srdce podniku se významnou měrou podílí na výsledcích všech úseků družstva.
Hodnota mechanizačních prostředků činí 28,5 mil. Kčs. Prodloužit jejich „životnost“
pravidelnou údržbou, to je největší problém řidičů, ale také vedoucích pracovníků. Jen na
energii zde vydávají na 2,3 mil. Kčs, což je částka, kdy přemýšlet o úsporách jistě stojí za to!

Středisko přidružené výroby.
Nesplnilo plánované tržby, když na plán 17,66 mil. Kčs dosáhlo 16,476 mil. Kčs.
Důležité ovšem je, že zisk byl překročen o 100 000 Kč a celkově činil 2,2 mil. Kčs. Úsek má
vážné problémy s materiálem a hledá nové cesty jak zabezpečit práci pro svých 90
pracovníků. Je připravena výroba valivých hnízd pro TOS Hulín, plynových a olejových
hořáků pro ČKD Praha. Družstvo hledá cesty spolupráce i se zahraničními partnery –
s rakouskými, německými i švýcarskými firmami. Jak se tyto vztahy budou rozvíjet – o tom
až v příštím zápisu.

Stavební středisko.
Provedlo práce v hodnotě 8,7 mil. Kčs. Mezi nejdůležitější patří:
-

sklad obilí na farmě v Šumicích za 3 mil. Kčs

-

první etapa farmy Těšov za 4 mil. Kčs

-

most přes Olšavu v Těšově za 1 mil. Kčs

V. Průmysl, obchod.
Plnění maloobchodního obratu v jednotlivých provozovnách Jednoty bylo následující:
Prodejna potravin – plán 6 980 000 Kčs

–

skutečnost 6.981 000 Kčs

Prodejna masa

– " 1 323 000 "

–

"

1.397 000 "

Prodejna textilu

–

765 000 "

–

"

800 000 "

Průmyslová prodejna – 1 855 000 "

–

"

1.908000 "

Pohostinství

–

"

– " 1 645 000 "

"

1.649 000 "
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Prodejna potravin.
V prodejně potravin byl uveden do provozu sklad potravin a současně se pracuje na
dokončení sociálního zařízení. Za prodejnou byl upraven povrch dvoru a příjezdové cesty.
Zásobování prodejny je dobré pouze v sortimentu základních potravin.

Průmyslová prodejna.
Po odchodu vedoucího pana Balhara je vedením pověřena paní Pilková, která se ale
rovněž chystá odejít – na mateřskou dovolenou. Zásobování prodejny odpovídá situaci na
vnitřním trhu u nás. Je trvalý nedostatek mrazniček, praček, pracích prostředků a celé řady
dalších položek zboží.

Prodejna masa.
Zásobování této prodejny je bez podstatných změn. Přetrvává nedostatek různých
specialit.

Pohostinství.
Jedinou výraznou změnou je dokončení přístavby chladícího skladu, čímž byl vyřešen
letitý problém této provozovny.

Prodejna textilu.
Došlo zde k další změně vedoucí. Otevírací doba – dopoledne je pro zaměstnané ženy
nevyhovující. Také v sobotu je zavřeno.

Pěstitelská pálenice.
Vedoucím pálenice je František Angr z Nezdenic, pomocníkem Karel Tomala z Vlčnova.
Protože letos byla velká úroda jablek a celkem slušná i úroda peckovin, pálilo se vesele po
celých 106 dní. Bylo vypáleno celkem 18 836 l slivovice pro 1 658 účastníků za 1,732 998
Kčs. Zahrádkářům bylo odvedeno 56 510 Kčs nájmu – pěkná částka na činnost.

Sauna.
Provoz sauny v základní škole vedla Jitka Urbánková. Od 1. 11. 88 do 1. 6. 89 byla
provozní doba následující:
Čtvrtek – pro ženy a dívky od 15 do 19 hodin
Pátek – společný provoz od 17 do 22 "
Vstupné: děti do 14 let – 3 Kčs
důchodci a vojáci – 5 Kčs
ostatní – 10 Kčs

VI. Úpravy obce.
Výstavba rodinných domů pokračovala v trati Nad mlýnem. Rovněž proluky v obci byly
zastavěny novými rodinnými domy. Největší stavbou v obci byla i letos stavba mostu přes
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Olšavu. Viz foto č. 1– 4/89. Již v listopadu byla silnice otevřena pro automobilní provoz, ale
dokončovací a související práce stále ještě pokračují.
Pokračovala rovněž přístavba skladů prodejny potravin a velmi pomalu i přístavba
kulturního domu.
Záhumní se dočkalo nového asfaltového povrchu silnice a tak si obyvatelé této části obce
pochvalují. Také chodníky si tito občané dali do pořádku a celá ulice dostala nový, pěknější
vzhled.
Co naši obec vůbec nekrášlí je značné množství buřiny, která roste na různých plochách
v obci, podél železnice, ale i na okrajích všech polí katastru. S tím by bylo dobré něco udělat.
To je ovšem velké sousto pro jednoho, to budou muset řešit všichni – zahrádkáři, JZD, obec,
ale především naši občané.

VII. Veřejný život.
Z organizací MVNF se postupně vytrácí aktivita a nebylo tomu jinak ani v letošním roce.
„Při životě“ udržují své organizace pouze sportovci, myslivci, zahrádkáři, částečně funguje
ještě organizace žen a požárníci. Zřejmě je způsob a program ostatních tak nezajímavý, že
prostě nikoho neláká a pomalu zanikají. Také aktivita poslanců ochabuje rok od roku, lidé se
věnují stále více vlastním problémům a o věci veřejné se přestávají starat. Tak nějak bych si
dovolil charakterizovat život veřejný v naší obci v roce 1989. Vyjímkou byl ale samotný
konec roku kdy i v naší obci se politický život probudil v porevolučním procesu z centra
republiky.

Oslava osvobození obce.
V pátek 28. dubna se konaly oslavy 44. výročí osvobození naší obce. Slavnostní průvod
obcí doprovázela dechová hudba Olšavanka. Mezi dospělými účastníky se vyjímali požárníci,
myslivci a žáci TJ Sokol, kteří přišli ve stejnokroji. Po hymnách pronesl slavnostní projev u
pomníku padlých předseda MNV – František Bradáč. Počasí bylo velmi nevlídné, což zřejmě
odradilo mnohé občany a tak přišli opravdu jen ti stateční.

Oslava 72. výročí VŘSR.
Průvod obcí, děti s lampiony, se konal v pátek 3. listopadu. Jako už několikrát v minulosti
se dospělých občanů zúčastnilo méně než dětí. Dechová hudba dodala celé slavnosti potřebný
říz. Po krátkém kulturním vystoupení žáků školy přednesl slavnostní projev předseda pobočky
SČSP Josef Dvořáček.

VIII. Politický, kulturní vývoj, školství.
Tělovýchovná jednota.
Téměř všechno se točilo kolem dvou problémů – kopaná a kulturní akce na získání
finančních prostředků k jejímu provozu. Výsledky všech tří mužstev ovšem zdaleka této práci
neodpovídaly. Mužům se nezdařil návrat do okresního přeboru a dorost i žáci do čela svých
tabulek soutěží rovněž nepronikli.
Jedna důležitá proměna zde ovšem je. V prostorách areálu zdraví se budují dva tenisové
kurty. Jak k tomu došlo? Kolem Stanislava Kořenka se dalo dohromady asi 15 mladých mužů,
47

ti spojili své síly (říká se, že i peníze) a v krátkém čase bylo po nich vidět kus dobré práce.
Slavnostní otevření se připravuje na příští rok.

Myslivecké sdružení „Končiny“.
Práce členů začínala péčí o zvěř od počátku roku; krmením v době zimního strádání,
stavbou a údržbou krmících zařízení, míst pro odlov zvěře a v neposlední řadě vlastní
ochranou zvěře. Tato práce se členům dařila, což se projevilo i ve finančním obratu
organizace. Mimořádnou aktivitu projevili členové společnosti při odchovu kačen, které byly
odebrány z líheňského střediska v počtu 75 ks. Titěrná práce s káčaty byla o to cenější, že ji
korunoval úspěch. Lovitelnost byla stoprocentní a létavost kachen byla rovněž dobrá. Odlov
další zvěře byl následující:
7 ks černé zvěře

26 ks srnčího

28 ks zajíců

14 ks bažantů

7 ks lišek

Z celkové produkce 755 kg mimo kachny bylo 286 kg dodáno na státní nákup.
Z pořádaných kulturních akcí to byla především tradiční noc na chatě v Kopánkách, která
měla dobrou úroveň a byla také hojně navštívena.

Divadelní představení žáků ZŠ.
V sobotu 25. května se v sále kulturního domu uskutečnilo divadelní představení pohádky
„Sněhová královna“ v podání žáků naší školy. Představení sledovalo asi 200 diváků. Cenné
na tom je, že to byla jedna z mála vlastních kulturních akcí v obci.

Vánoční koncert.
V sobotu
16.
prosince
v 19.00
hodin
se
v sále
kulturního domu uskutečnil
koncert
pěveckého
sboru
„Dvořák“ z Uh. Brodu. I když
byl tentokrát slaběji navštíven,
přijali diváci přednesené skladby
dlouhotrvajícím potleskem. Na
závěr koncertu si diváci spolu
s účinkujícími zazpívali vánoční
koledy.

Knihovna v obci.
Je umístěna vedle místnosti
pro schůzovou činnost a její
význam celkově klesá. Knihy si
chodí půjčovat převážně žáci a
mladí lidé z obce. Vedoucímu
knihovny – panu Kandrnálovi –
učiteli v penzi není možno upřít
snahu a píli s jakou se snaží tuto
činnost vykonávat, i když léta
přibývají. Knihovna je průběžně
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doplňována novými tituly, které jsou v průběhu roku vydávány. Rada MNV věnuje této práci
trvalou pozornost a je knihovníkem v práci 2x ročně informována.

IX. Zábavy, sport.
Masopust.
Jako již mnohokrát v minulosti byla jeho organizace svěřena sportovcům. Průvod masek
obcí doprovázela dechová hudba Olšavanka a jak je vidět na fotografiích v příloze, dokázali
všichni společně naši obec dobře pobavit. Protože v minulém roce se nenašel žádný
z obecních fotografů na zhotovení snímků, dovolil jsem si letos zdokumentovat tuto tradici
trochu více. Viz příloha foto 5/89 – 16/89.

Velikonoční svátky.
Pravdou je, že v sobotu velikonoční se počasí nevydařilo. Neděle byla ovšem parádní a
sváteční pondělí rovněž. Kromě pravidelných náboženských obřadů v tyto dny se udržují
některé zbytky starých zvyků dodnes. Je to především „vrkání“ od čtvrtku do soboty. Tento
zvyk udržují žáci, čili nejmladší občané. Tito pak obcházejí celou obec a dostávají pomlázku.
V každém domě žáčci zaklepou, pozdraví, zarecitují koledu, popřejí veselé svátky. Dostávají
nejen velikonoční vajíčka, ale i peníze.
Druhým zvykem, který dosud nezapadl je „olévání“ děvčat a odpolední mrskačka
tatarem. Mnozí občané chodí „po mrskačce“ v okolí svého bydliště, někde se ozývala i
harmonika a zpěv. I když se zdaleka nedá mluvit o nějakém organizovaném „obyčeji“, jsou
tyto zbytky tradice stále živé. Možná by bylo dobré, aby se této tradice chopil soubor
„Dřinky“ a přivedl ji na vyšší úroveň.

Hodové slavnosti.
Pravidelně, každoročně, druhé zářijové neděli předchází gruntování v domácnostech, ale i
na veřejných prostranstvích. Je to neklamné znamení toho, že budou hody.
Tradičním organizátorem těch letošních byli sportovci. V pátek vyhrávala v sále
kulturního domu hudba „Kasiopea“ a na parketu se natřásalo na 500 návštěvníků, mnozí
z nich i poléhali na palubovce, ale jinak vše proběhlo dobře.
Sobotní odpoledne patřilo kopané a různým atrakcím uprostřed obce (kolotoč, houpačky,
střelnice). Na fotbalovém hřišti se v mistrovském utkání kopané střetli domácí hráči s Uh.
Ostrohem „Z“. Výsledek 3:1 pro domáci je lichotivý. Večer se opět tancovalo v sále.
Vyhrávala hudba ZK. Slavičín. Hostů bylo asi 300. Na neděli si pořadatelé pozvali soubor
„Světlovan“ z Bojkovic, který účinkoval na prostranství před pohostinstvím. Protože bylo
nádherné počasí, přišli i diváci a vystoupení mělo úspěch. Krásné sluneční počasí vylákalo do
centra obce několik stovek domácích, ale i návštěvníků Šumic.

Plesová sezona.
Za zaznamenání stojí pouze ples, který byl nejlépe navštíven a měl proto i největší ohlas –
ples zahrádkářů. Plný sál hostů, bohatá tombola, dobrá kapela, prostě všechno jak má být.
Ostatní pořadatelé se sice snažili, ale nezískali pro svůj ples pochopení občanů.
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Kino v obci.
Vedoucí kina učitel Zdeněk Gbelec věnuje této práci značnou část svého volného času
spolu s celým pracovním kolektivem, kteří tvoří jeho kolegové – učitelé.
Filmy jsou na úrovni doby i když jak říká vedoucí kina je jejich výběr je omezen tím, že
promítací plátno není přizpůsobeno širokoúhlým filmům, ve kterých je výběr mnohem větší.
Průměrná návštěvnost byla 48 diváků na jedno představení. V měsíci listopadu od neděle 5.
11 do 12. 11 probíhal v našem kině festival následujících filmů.
Boj o devátého syna –

pohádka

Veselé vánoce přejí chobotnice – seriál o chobotnicích
Zubaté ostří

–

kriminálka USA

Úprchlíci

–

francouzská krimikomedie

Polda

–

drama USA

Filmový festival se vydařil, byl velmi dobře navštíven. Vstupné v kině se pohybovalo 4 a
5 Kčs. U festivalových filmů 6 a 7 Kčs.

Škola a učitelé.
Na škole působili tito učitelé:
1. třída

–

Jančářová Marie

6.A. třída

–

Hamrlíková Ladislava

2.

"

–

Hasoňová Pavla

6.B.

"

–

Vrága Petr

3.

"

–

Válková Světlana

7.A.

"

–

Matějík Oldřich

4.

"

–

Haluza Jaroslav

7.B.

"

–

Dr. Jurek Miroslav

5.A. "

–

Veselý Pavel

8.A.

"

–

Dvořáčková Jitka

5.B. "

–

Gbelcová Oldřiška

8.B.

"

–

Kňazeje Emil

Ředitelství:

Páleníčková Jana
Šidlo Ladislav

Netřídní učitelé: Mácová Irena, Datinská Jiřina
Vedoucí družiny: Švestková Lenka
Z vycházejících žáků odešlo na studie 60% a 40% na dělnická povolání.
Nejaktivnější žáci byli tito:
1. třída

–

Hana Straková

6.A. třída

–

Jana Hasoňová

2. "

–

Klára Bachůrková

6.B.

"

–

Ivana Krhůtková

3. "

–

Renata Budíková

7.A.

"

–

Marie Důbravová

4. "

–

Táňa Bartošová

8.A.

"

–

Michaela Jančářová

5.A. "

–

Blanka Kozubová

8.B.

"

–

Stanislav Man

5.B. "

–

Milena Málková
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Sbor pro občanské záležitosti.
Sbor zajištoval a spolupodílel se na následujících akcích:
Slavnostní slib „Jisker“ a „Pionýrů“
Ukončení školního roku
Přijetí nejlepších žáků školy
Sjezdy rodáků (40,50,60) letých
Besedy: s důchodci, se snoubenci, s vojáky, s mládeží.
Návštěva domova důchodců
Zlaté svatby, platinová svatba
Vítání občánků do života
Rozloučení se zemřelými občany
Činnost sboru dokumentují fotografie v příloze č. 17/89-34/89.

X. Pohyb obyvatelstva.
Bylo uzavřeno 31 manželství, z toho 12 v Šumicích.
Narodilo se 24 dětí, 13 chlapců a 11 dívek.
Zemřelo 21 občanů, 10 mužů a 11 žen.
Počet obyvatel k 31. 12. 1989 – 1 844.
Zlaté svatby: manželé Gajdošovi č. p. 446
"

Hasoňovi č. p. 340

"

Bartošovi č. p. 294

Platinová svatba: manželé Bártovi č. p. 306
30. 11. 1989 zemřel místní farář – pan František Javor. Zemřel ve věku 73 let.
V Šumicích působil od 1. 12. 1973. Za jeho působení ve farnosti byly provedeny tyto úpravy
kostela: nadstavba věže, zabudovány elektrické hodiny, opravena fasáda a vymalován interier
kostela. Zabudováno el. vytápění kostela a instalována reprodukční technika, prostranství
kolem kostela bylo vydlážděno a upraveno.

Zhodnocení popisovaného roku.
Obec žila svým pravidelným rytmem s opadajícím zájmem o věci veřejné. Budovatelská
část volebního programu byla ochromena. Revoluční události se z Prahy do naší obce
„přenesly“ až v závěru prosince. Také v naší obci skončila vláda jedné politické strany.
Zájem veřejnosti o politické dění nebývale vzrostl. Po dlouhých letech byla veřejná
schůze občanů, kterou organizovalo OF navštívena tak, že sál kulturního domu „praskal ve
švech“. Jen aby nám to nadšení vydrželo i do budoucnosti!
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Rok 1990.

Změna je život. Tato věta vyjadřuje nejlépe všechno, co nás v letošním roce čeká, protože
co platilo dosud vše se bude měnit. Tak jako se kolo našich dějin po roce 1948 začalo otáčet
na východ, nyní je to právě naopak.
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I.

Národní výbor.

Bez válečné vřavy, mrtvých a raněných, proběhla revoluce v naší obci. Skoro s radostí se
politických a veřejných funkcí vzdali téměř všichni funkcionáři. Na rozdíl od těch
celostátních se o obecní funkce moc nikdo nehlásil. Předseda a tajemník se práce nevzdali a
pokračovali v ní až do konce volebního období. Pan Jaroslav Jančář, místopředseda, odmítl
pokračovat v práci a ihned se funkce vzdal, stejně jako předseda MVNF – pan inženýr Petr
Dvořáček. Jeho odstoupením se prakticky rozpadl sbor předsedů složek, kteří tvořili
seskupení NF a už ho nikdo neobnovil. Činnost jednotlivých organizací ustala. Naopak byly
ustaveny dvě nové politické strany: strana lidová a občanské forum.
Uskutečnilo se jednání mezi politickými stranami a dne 30. března došlo k regulaci
poslaneckého aktivu. Z funkce odstoupilo 7 poslanců. Bylo schváleno rozšíření počtu
poslanců pléna i rady NV. Plénum tak tvořilo 43 poslanců, radu 13 členů.
Za čsl. (československá strana lidová) to byli: Ing. Lisoněk Josef,

č. p. 414

Ing. Hovorka Luděk, č. p. 13

Za OF (občanské fórum) to byli:

Hřib Petr,

č. p. 118

Slíva Václav,

č. p. 314

Dvořáček Frant.

č. p. 348

Judr. Končitíková Lenka,

č. p. 409

Pipal Oldřich,

č. p. 358

Žampach Vojtěch,

č. p. 241

Hřib Petr,

č. p. 32

Šojdr Martin,

č. p. 80

Nové složení rady NV:
Bradáč František, č. p. 157, předseda
Kráčmar František, č. p. 109, místopředseda I, předseda sboru pro OZ
Pipal Oldřich, č. p. 358, místopředseda II, pověřený budováním obce
Omelka Jaroslav, č. p. 18, tajemník
Ing. Dvořák Miroslav, č. p. 48, předseda stavební komise
Ing. Dvořáková Marie, č. p. 138, předsedkyně finanční komise
Juřeníková Františka, č. p. 338, předsedkyně školské komise
Ing. Lisoněk Josef, č. p. 414, předseda sociální komise
Ing. Hovorka Luděk, č. p. 13, předseda komise míst. hospodářství
Judr. Končitíková Lenka, č. p. 409, předsedkyně komise ochr. veř. pořádku
Hřib Petr ml., č. p. 32, předseda kulturní komise
Zahálka Jaroslav, č. p. 220, člen rady
Velecký Miroslav č. p. 12, člen rady
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Změna u poslanců nastala v obvodech:
Volební obvod č. 1 – Podškubka Josef – nahrazen – Ing. Hovorka Luděk
č. 14 – Košibová Štěpánka – nahrazena – Judr. Končitíková Lenka
Volební obvod č. 15 – Slíva Jiří – nahrazen – Šojdr Martin
č. 21 – Vrága Petr – nahrazen – Dvořáček František
č. 23 – Mikulec Josef – nahrazen – Slíva Václav
č. 29 – Jančář Jaroslav – nahrazen – Žampach Vojtěch
č. 33 – Ing. Vránová Jarmila – nahrazena – Hřib Petr st.
Hlavní úkoly NV do svobodných voleb:
1. Zpracovat seznamy voličů do dvou volebních obvodů a to:
od č. p. 1 do 250
251 do 520

–

1. volební obvod

–

2.

"

2. Politické strany a občanské iniciativní skupiny navrhnou své členy do 2 okrskových
volebních komisí v počtech:
KSČ, OF, Čsl – 4 členy + 1 náhradník.
Každá komise si zvolí svého předsedu a zapisovatele. Centrální zápis a evidenci včetně
množení potřebných materiálů pro volby zajistí pracovnice NV.
3. Byl stanoven program oslav osvobození obce:
18.00 – sraz účastníků pietního aktu u pomníku padlých
– položení věnců
– pietní vzpomínka – přednesl pan Petr Hřib ml.
19.0

– mše svatá za padlé občany a osvoboditele

4. Rada NV dala předběžný souhlas ke zřízení provozovny na šití obuvi v bývalých
domech Trchalíkovo a Vaculínovo firmě „STIVAL“ na dobu 5 – let. Bude zde možno
zaměstnat 20 – 30 občanů.

Shromáždění občanů v pátek 26. 1. 1990
Na programu, který řídil Ing. Hovorka byly jednak informace o připomínkách občanů ze
zasedání dne 28. 12. 1989, připomínky občanů k současným problémům v obci a také volby
OF – 11 členného kolektivního vedení mluvčích. O realizaci připomínek informoval občany
předseda NV – Fr. Bradáč. Diskuse se tvořila především kolem problémů:
-

ekologická situace v obci

-

problémy v učitelském sboru

-

další výstavba v obci – co stavit či spíše ne

-

meziobčanské vztahy, spory

-

zavedení plynofikace na otop dobů

-

místní pálenice
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OF vyzvalo občany, aby finančně přispěli na dokončení rekonstrukce nemocnice v Uh.
Hradišti.

Plenární zasedání NV 30. 3. 1990
Původně se mělo konat v kavárně, ale protože se sešlo hodně lidí, konalo se v sále KD.
Hlavními body programu byla volba nových poslanců a rekonstrukce rady NV. Je popsáno na
str. 47

Poslední plenární zasedání NV.
Dne 28. 9. 90 bylo svoláno poslední zasedání pléna NV naší obce. Činnost NV pro
uplynulé volební období skončila. Snad proto se zasedání mělo stát slavnostním. Byl
připraven tradiční guláš a malé občerstvení, které však začalo hořknout v ústech, když
vystoupili v diskusi někteří naši občané, kteří prakticky znehodnotili činnost a práci mnoha
poslanců, především předsedu a tajemníka, formou naprosto nedůstojnou. Po 23. hodině bylo
přijato usnesení:
1.

Plenární zasedání schvaluje, aby dosud uvolněný předseda NV pracoval od 1. 11.
1990 ve funkci neuvolněného předsedy a úkoly aby byly rozděleny mezi předsedu
a místopředsedy včetně finanční odměny.

2.

Plenární zasedání nesouhlasí s doporučením ONV, aby do 11. 10. 90 byly
nahlášeny nemovitosti obce k odprodeji.

3.

Plénum ukládá, aby předseda finanční komise, předseda KMH přehodnotili
opodstatněnost provedení nákupu zařízení do podniku „Večerka“ a dali radě návrh
na ponechání či převod pro účely K. D. Dále prověří vhodnost dalšího čerpání
finančních prostředků, které byly převedeny na účet NV z likvidace DP pro
dobudování pronajímaných provozoven MaJa a Večerka. Všechny faktury na
nákup zařízení pro tyto provozovny podřídit kontrole radě NV s podpisem tří jejich
členů.

4.

Rada NV požádá o nestranné přehodnocení provedených odhadů aut z bývalé
drobné provozovny NV jiným soudním znalcem. Současně prověří právní
opodstatněnost tohoto prodeje v návaznosti na vydaný zákon o zákazu prodeje
nemovitostí po 4. 9. 90.

5.

Rada NV požádá ředitele ZŠ o předložení zprávy včetně stanoviska, které vysvětlí
důvod vysokého počtu propadajících žáků z matematiky u pana učitele Veselého.
Protože v této atmosféře nemohli čelní funkcionáři ani přednést své projevy,
dočkali se všichni poslanci poděkování za svou práci až na stránce místního
zpravodaje.

Finanční hospodaření obce.
Příjmy:

Daň zemědělská

3 647 Kčs

Daň z příjmu obyvatel

17 706 Kčs

Daň domovní

76 275 Kčs

Správní poplatky

5 770 Kčs

Poplatky ze psů

3 210 Kčs

Stravné jídelen – MŠ 81 325 Kčs, ZŠ – 257 845 Kčs
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Byt v MŠ

3 756 Kčs

Nájem KD

57 130 Kčs, z toho od OKS – 24 585 Kčs

Vnitřní správa

28 540 Kčs

Místní hospodářství

3 667 Kčs

Daň ze mzdy

279 000 Kčs

Za veřejná prostranství
Za pojištění
Příspěvky:

230 Kčs
2 899 Kčs

od zemědělského družstva

50 000 Kčs

Od ZŠ

10 000 Kčs

Od KD

40 000 Kčs

Celkový zůstatek
Výdaje:

100 000 Kčs
13 551 Kčs

Doprava
ZŠ

233 401 Kčs

MŠ

117 162 Kčs

Jídelny

565 084 Kčs
45 316 Kčs

KD
Sbor OZ

5 013 Kčs

Požárníci

1 105 Kčs

Úpravy obce

2 320 Kčs

MNV

91 657 Kčs

Sociální péče

47 400 Kčs
147 Kčs

MH
Veř. osvětlení

55 206 Kčs

Hřbitov

1 225 Kčs
38 747 Kčs

Odvoz odpadu
Rekapitulace:
Vlastní příjmy

555 999 Kčs

Náhrady škod

2 899 Kčs
709 200 Kčs

Dotace od ONV
Na akci „Z“

79 374 Kčs

Na odměny

15 956 Kčs

Vynětí z půdního fondu
Dotace na volby

548 100 Kčs
8 900 Kčs

Příjmy celkem

1 920 428 Kčs

Výdaje

1 846 172

"

"
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Rozdíl

74 256 Kčs

Zůstatek na účtě u banky

195 764 Kčs
70 000 Kčs

Dotace od VELAZU a ZD
Celkový zůstatek

340 020 Kčs

Průběh roku, počasí, úroda.

II.

Co se týče vodních srážek lze rok hodnotit jako průměrný, či lépe jako na srážky chudý.
Opakoval se i průběh zimy, poměrně málo sněhu, brzký začátek, dlouhé trvání topného
období – od září do začátku května. Pro naše místní podmínky vyhovovali letošní rok
především pěstitelům obilovin. Zemědělci dosáhli rekordního průměrného hektarového
výnosu 5,62 t. V našich půdních podmínkách je to výnos nezvykle vysoký, který před léty byl
jen snem. Drobní pěstitelé, zahrádkáři, se nejvíce potýkali se škudci. Na bramborách
s mandelinkou, na okurkách s plísní, na jabloních s obalečem atp. Zvlášť nepříjemná je plíseň
okurková, která už druhý rok zničila úrodu během několika dnů.
Rovněž byla menší úroda peckovin, což se především projevilo v místní pálenici. Suchý
rok způsobil, že i to co přetrvalo jarní mrazíky – opadlo.

III.

Zemědělské družstvo.

Na výroční schůzi zhodnotili výsledky společné práce ústy svého předsedy Ing. Juřenčáka
jako úspěšné. Pro srovnání uvádím tabulku výsledků produkce v základních odvětvích
v letech 1985 a 1990:
Výkony celkem

65,910 mil. Kčs

98,799 mil. Kčs

Rostlinná výroba

14,366

"

23,740

"

Živočišná výroba

33,124

"

41,989

"

Přidružená výroba

5,681

"

21,192

"

Průměrný měsíční výdělek činil 2 577 Kčs a 3 092 Kčs. Jedná se o čistý, zdaněný příjem.
Další srovnání výsledků práce roku 1985 a 1990:
Výnosy obilovin

3,95 t/ha

Víceleté pícniny

8,88

11,41

Silážní kukuřice

29,28

47,25

Cukrová řepa

45,80

34,70

Užitkovost dojnic

11,81 l

13,37 l

5,62 t/ha

Přírustek u hovězího žíru

0,72 kg/den

0,93 kg/den

Přírustek u prasat

0,50

0,56

Ztráty u selat

5,1%

2,5%
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Dobrý obrázek o společném hospodaření ukazují výsledky v investiční výstavbě,
rekonstrukcích, opravách i nákupech nových strojů.
V investiční výstavbě bylo postaveno za 20,873 mil. Kč objektů, rekonstrukcí za 9,556
mil. Kč, oprav za 10,7 mil. Kčs. Nových strojů bylo zakoupeno za 21,429 mil. Kčs.
Hodnota základních prostředků v zůstatkové hodnotě vzrostla za posledních 5 let z 56,26
mil. Kč na 83,647 mil. Kčs.

Letošní výsledky v rostlinné výrobě.
Plán předpokládal sklidit úrodu za 8,946 mil. Kčs, skutečná sklizeň představovala
hodnotu 10,236 mil. Kčs. Největší plocha orné půdy byla oseta obilovinami. Předpokládaná
sklizeň 6 747 tun byla překonána na 7 241 tun, průměrný výnos 5,62 t/ha je rekordem
v historii zemědělského družstva vůbec.
Další plodiny: slunečnice ze 70 ha sklizeno 186,7 tun, výnos 2,66/ha
řepka olejná ze 125 ha

"

315 tun, výnos 2,5/ha

Cukrovka pěstována na 160 ha, sklizeno 5 552 tun, výnos 34,7 t/ha Cukernatost 16,09%.
Na 1 q ztrácelo družstvo 5 Kčs. Náklady 67,32 Kčs, prodej 62,60 Kčs za 1 q.
Léčivé rostliny.
Byly pěstovány: máta peprná na 12 ha
ostropestřec mariánský na 11 ha
heřmánek pravý na 11 ha
Výsledky byly ovšem dosti chudé, protože u máty nevyrostla druhá seč a heřmánek
zaschl.
Na semeno byly pěstovány plodiny:
mrkev

-

5 ha

- sklizeno 30q

ředkvička

-

4 ha

- sklizeno 24q

zelé Perkinské -

2 ha

- sklizeno 3,5q

Ekonomické výsledky z této činnosti byly velmi dobré.
Mrkev - náklady na 1q 6 491 Kčs, tržba 12 800 Kčs, zisk 6 309 Kčs
Ředkvička – náklady " 2 923 Kčs,

"

5 500 Kčs, " 2 577 Kčs

Objemových pícnin bylo sklizeno 11 323 tun pro živočišnou výrobu. Jednoletých pícnin
pak 21 966 tun, což plně zabezpečí provoz živočišné výroby.
Mléko.
Roční užitkovost dojnic byla 5 249 l, v první třídě bylo prodáno celkem 89,6% mléka.
Maso.
Výroba masa byla prémiována 5 Kčs za 1 kg. Průměrná váha odevzdávaných býků byla 586
kg, příplatky činily celkem 1,162 mil. Kčs. Počet odchovaných selat na 1 prasnici byl 21 ks.
Vejce.
Vyrobeno a prodáno bylo celkem 3 803 000 ks vajec. Od 1 nosnice činila snůška průměrně
276 kusů. Brojlerů bylo prodáno 303 tun.
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Středisko technických služeb.
Rozhoduje o výsledcích výrobních úseků, především však o rostlinné výrobě. Dobré,
klimatické podmínky roku se odrazily v rychlém plnění polních prací, stejně jako zlepšená
pracovní morálka u převážné části pracovníků. Ekonomické výsledky tohoto střediska byly
ovlivněny růstem ceny nafty. Zvýšení ceny nafty činilo 1,422 mil. Kčs. Nákladní auta,
traktory a další mechanismy byly mimo zemědělské práce využívány i pro služby členům
družstva i cizím zájemcům. Tato činnost přinesla tržby ve výši 4,5 mil. Kčs. Celkový
výsledek je ztráta 5,691 mil Kčs, což o 1 mil. Kč překročilo původní předpoklady.

Přidružená výroba.
Také letos se potvrdilo, že je stabilizujícím prvkem družstva. Plán zisku – 2,1 mil. Kčs
byl překročen o 235 tisíc Kčs.

Stavební středisko.
Realizovalo tyto stavby:
Sklad obilí v Šumicích za 2 mil. Kčs
Dostavbu farmy Těšov za 400 000 Kčs.
Učňovské dílny v Uh. Brodě za 3,65 mil. Kčs.
Sklad léčivých rostlin v Těšově za 1,3 mil. Kčs
Přeložku PHM v Uh. Brodě za 90 000 Kčs.
V opravách byly realizovány – asfaltový koberec pod farmou Těšov, oprava vodního
hospodářství, vodovodu a fasád.
Ekonomické výsledky tohoto střediska:
Plánované práce za 89,4 mil. Kčs, skutečnost 98,799 Kčs. Zisk – plán 7,1 mil. Kčs,
skutečnost 10,135 mil. Kčs. Státu odvedlo družstvo na daních 14,556 mil. Kčs. Dotace od
státu činila 6,377 mil. Kčs. Čistý zisk státu činil 8,179 mil. Kčs.

IV.

Průmysl, obchod, soukromý sektor.

Provozovny Jednoty měly následující tržby:
Prodejna potravin

-

8 011 000 Kčs

Prodejna masa

-

1 565 000

"

Průmyslová prodejna

-

2 085 000

"

Prodejna textilu

-

911 000

"

Pohostinství

-

1 702 000

"

Σ

14 274 000 Kčs

Večerka „Brno“ – podle názoru občanů se tato soukromá prodejna na dolním konci obce
„ujala“. V povědomí občanů má své místo a získala si svůj okruh zákazníků.
Velaz – z velkých investic v obci asi nebude nic a i sama stávající provozovna je „v
ohrožení“. Původní majitel se hlásí o svá práva a budoucnost tohoto podniku je otazníková.
Čas ovšem jistě dá i na tuto otázku odpověď.
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Pěstitelská pálenice – pod vedením pana Angra Františka byla v provozu 3 měsíce. Za
tuto dobu se zde zpracovalo 1 978 hl ovocného kvasu pro 1 158 účastníků. Bylo vypáleno
12 863 l slivovice, což představovalo poplatek státu 1 224 754 Kčs.
Za odvoz výpalků bylo vybráno 25 726 Kčs, které inkasoval pokladník zahrádkářského
svazu.
Drobné provozovny – uváděné výsledky jsou za 1. pololetí 90.
Stav financí u SBČS k 1. 1. 90 byl 295 733,91 Kčs
Peníze MNV

- 100 000

"

Σ 195 733 Kčs

Zbytek
Tržby: od obyvatelstva

258 032,15 Kčs

od ostatních

162 394,25
Σ

Výdaje:

"

420 426,40 Kčs

mzdy

177 088,90 Kčs

nemoc. Pojištění 13 896 Kčs

materiál

240 155,62 "

FKSP

provozní režie 33 058,35 "
pokladní výdaje12 000,-

drobnosti

405 "

ΣΣ

"

Sauna: Celkový příjem 5 971,90 Kčs

8 784 "

Kadeřnictví:

485 387,87 Kčs

Příjem

46 510 Kčs

Materiál

- 570,90 "

Materiál

- 8 823,80 "

Mzdy

- 4 611,-

Mzdy

- 22 257 "

Pojištění

- 1 881 "

Σ

"

5 581 Kčs
390 Kčs

Zisk

Elektřina - 8 213,80 Kčs
Σ

41 175,60 Kčs
5 334,40 Kčs

Zisk
Čistírna: Příjem

22 985,20 Kčs

Elektrorevize: Příjem

40 693,45 Kčs

Materiál – 20 912,75 "

Materiál -

Mzdy

- 3 550,-

"

Mzdy -

Pojištění - 1 741,-

"

Pojištění -

Σ

61 132,91 Kčs

Mzdy
Σ

22,20 "
1 460,80 "
674,30 Kčs

Lešení: Příjem

1 717 Kč

Výroba podlážek 2 105 "

77 737,40 Kčs
10 004,20

Příjem

6 593,90 Kčs

Materiál

-

3 127,20 "

Mzdy

-

2 374,-

1 483 Kčs

Zisk

5 230,- "

Zisk

2 157,20 Kčs Sklenářství:

Materiál

22 237,- "

Σ

Ztráta 12 625,71 Kčs
Pečení, vaření: Příjem

561,61 "

Σ
Zisk
Kavárna: Příjem
Materiál

"

5 501,20 Kčs
1 092,70 Kčs

156 104,05 Kčs
141 971,50

"
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Ztráta 388 Kč s

Mzdy

13 907,- "

Pojištění

242,- "

Zboží na skladě 67 069,80 "
Zisk

89 023,70 Kčs

Od druhého pololetí přestaly služby pod NV existovat. Buď byly privatizovány
(kadeřnictví, pečení + vaření na večerku „Brno“) nebo zrušeny.

Privatizace v obci.
V současné době – to je druhé pololetí 90, 32 soukromých podnikatelů poskytuje služby
v oborech: klempíř, zedník, lešenář, švadlena, zámečník, malíř, montér hromosvodů, výroba
elektroniky, ubytovací služby, stolář, oprava věžních hodin, rytí skla, řezbář, občerstvení,
oprava elektro, výroba dekoračních ozdob, kadeřnice. Provozovna „holičství a kadeřnictví“
pod soukromou firmou „MaJa“ zahájila svou činnost od 1. 10. 90. Provozovna „pečení,
vaření“ byla z adaptována pro činnost „Večerky BrNo“ soukr. podnikatelem p. Nowakem.
Plénum NV schválilo, aby po dobu jednoho roku neplatili podnikatelé z provozoven
nájem.
V domě č. p. 250 působí soukromá firma pro výrobu obuvi STIVAL, která již zaměstnává
20 žen a 6 mužů jako stálé pracovníky a 55 podomáckých pracovnic na vedlejší pracovní
činnost.

V.

Úpravy obce.

Činnost NV definitivně končí. Po komunálních volbách převezme řízení obce obecní
zastupitelstvo. Proto uvádím velmi stručný přehled investiční části volebního programu:
1. Na akci „Z“ a budování obce bylo vynaloženo 1 305 264 Kčs
2. Na údržbu budov a zařízení NV

"

2 050 663

"

3. Na údržbu a provoz osvětlení a rozhlasu "

92 502

"

4. Na opravy místních komunikací

63 383

"

"

Z volebního programu byly splněny úkoly:
1. Oprava místních komunikací na Záhumní
2. Oprava KD, tělocvičny a školní družiny
V průběhu roku neodpracovali občané ani jednu brigádnickou hodinu na zvelebení obce.
128 brigádnických hodin odpracovali členové politických stran při dodělávkách KD.
Výstavba rodinných domů pokračovala v trati Nad mlýnem dalšími 5-ti řadovkami.

VI.

Veřejný život.

Jediná oslava, která byla v obci konána, byla pietní vzpomínka osvobození. K hrstce
přítomných občanů promluvil člen rekonstruovaného NV – pan Hřib Petr ml. Novinkou bylo
organizování mše svaté, která od 19 hodin navazovala na civilní akt v místním kostele.
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Událostí roku byla návštěva ČSFR papeže Jana Pavla II. O této události se nejen všude
psalo, vysílala ji televize, ale také mluvilo i v naší obci. Hodně našich občanů bylo přítomno
velké náboženské slavnosti na nedalekém Velehradě, kde papež sloužil mši svatou.

VII.

Politický vývoj.

Volby, svobodné volby, tato slova skloňovali lidé ve všech možných pádech, pracovala
propaganda – tisk, rozhlas, televize; prostě byla to hlavní vnitropolitická událost roku v ČSFR
i v naší obci.
Volby byly rozděleny do dvou etap. 8. a 9. června se konaly volby do FS, ČNR a SNR a
24. 11 pak volby komunální.

Předvolební kampaň.
U kulatého stolu se dohodli zástupci politických stran, že plakátovací plochy budou
rozděleny mezi 3 strany a čtvrtá část bude sloužit pro propagaci sportovních či kulturních
událostí, které se v tu dobu konaly. Bohužel, strany toto ujednání neplnily a lepily plakáty (z
nichž některé visí dodnes) bezohledně na dohody všude, kde bylo nějaké místo. Našli se i
lidé, kteří plakáty ničili a vybírali je ze skřínek, především ze skřínky KSČ.
Každá politická strana využila možnosti tří relací do místního rozhlasu, ve kterých
seznamovala voliče s volebním programem.
Nejaktivněji si v předvolební kampani počínalo OF a strana lidová; Spolu vytvořili
prakticky jakousi protikomunistickou koalici. V rámci předvolební kampaně uspořádalo OF
spolu se stranou lidovou dvě předvolební shromáždění, na kterých vystoupili kandidáti na
poslance za obě společenství. KSČ předvolební shromáždění neuspořádala.

Vlastní volby.
Ve dnech 8. a 9. června se i u nás konaly volby do nejvyšších zastupitelských sborů –
federálního shromáždění a české národní rady. Volební místností byl sál KD, jehož dvéře se
otevřely se 14.00 hodin. 8. června. Do 22 hodiny, kdy se volební místnost uzavírala se
k volbám dostavila převážná většina voličů. V odpoledních pátečních hodinách přišli
k volbám i členové místní „Olšavanky“, kteří před KD zahráli několik koncertních skladeb.
Volební pohodu nepokazil ani častý déšť, který provázel volby po oba dny.
Nad regulérností voleb bděly dvě volební komise, které tvořili tito občané:
Volební komise č. 1

Volební komise č. 2

Hasoň Rostislav, předseda

Ing. Pípal Milan, předseda

Hřib Pavel, místopředseda

Velecký Pavel, místopředseda

Dvořáček Josef, člen

Ing. Prachař Ladislav, člen

Žampach Jaroslav, člen

Surý Milan, člen

Šojdr Martin, člen

Kutnarová Marie, člen

Synčáková Helena, člen

Tlachová Růžena, člen

Končitíková Lenka, člen

Kráčmar Vojtěch, člen

Synčáková Ludmila, člen

Končitík Bronislav, člen
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Tlachová Marie, člen

Kozub František, člen

Slívová Jarmila, zapisovatelka

Tlachová Alena, zapisovatelka

Voliči se mohli rozhodnout mezi kandidáty 23 stran i když některé strany byly pouze
v jednotlivých republikách. Největší šance na vítězství ve volbách se i v naší obci dávaly OF,
která měla č. 7, potom č. 20 – Hnutí za samosprávnou Moravu a č. 23 – Křesťansko
demokratické straně.

Výsledky voleb.
Strana (číslo a název)

ČNR

SN

SL

č. 3 – Československá strana lidová

5

4

7

č. 4 – Hnutí za občanskou svobodu

0

0

1

č. 6 – Svobodný blok

2

3

2

č. 7 – Občanské fórum

531

466

507

č. 8 – Republikánská strana

2

7

7

č. 9 – Zájmové svazy

2

1

1

č. 10 – Komunistická strana

90

92

94

č. 11 – Spojenectví zemědělců a venkova

34

33

30

č. 18 – Strana zelených

21

21

18

č. 19 – Hnutí čs. porozumnění

0

0

0

č. 20 – Hnutí za samosprávnou dem.

283

292

252

č. 21 – Sociální demokracie

18

17

27

č. 23 – Křesťanská dem. Unie

294

306

277

č. 12 – 17 se u nás nevolilo

Pořadí nejúspěsnějších stran:

1 – občanské forum 1 504 hlasů
2 – křesť. Dem. Unie

877

"

3 – hnutí za sam. dem. 827

"

4 – KSČM

276

"

5 – Spojenectví venkova 97

"

6 – Sociální demokr.

62

"

7 – Strana zelených

60

"

Volby do obecního zastupitelstva.
Po červnových volbách byly listopadové „komunálky“ druhou největší vnitropolitickou
událostí v obci. Příprava a průběh byl dán zákonem o volbách a zákonem o obcích, které
schválilo federální shromáždění.
1. Počet členů obecního zastupitelstva.
Zákon umožňuje, aby rada NV stanovila na počet obyvatel 7 – 15 členů obecního
zastupitelstva. U nás se bude volit 15 členů obecního zastupitelstva, z nichž bude volen
pětičlenný obecní úřad, ve kterém budou: starosta, místostarosta a 3 členové.
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2. Kandidátka obecního zastupitelstva. (OZ)
Každá politická strana v obci může navrhnout až 15 kandidátů pro volby do OZ. Kromě
toho mohou kandidovat i nezávislí kandidáti, jejichž kandidaturu musí svými podpisy
doporučit nejméně 30 voličů. V naší obci předložila ČSL 13 kandidátů, OF 10 kandidátů,
KSČ 8 kandidátů. Jediným nezávislým kandidátem je pan Petr Slíva č. p. 393.
3. Volební a okrskové komise.
Volební komise připravovala a dohlížela ná zákonný průběh voleb. Tvořili ji tito občané:
Ing. Josef Juřeník (OF) – předseda komise
Ladislav Šidlo (KSČM) – zást. př., Ing. Uřičář (ČSL) – člen
Náhradníci: M. Šuranská (ČSL), M. Surý (KSČM), V. Kráčmar (OF)
Podle zákona o volbách byly vytvořeny dva volební okrsky a volby řídily dvě okrskové
komise
Komise č. 1: Hasoň St., Hřib P., Dvořáček J., Kramný J., Tlachová M., Judr. Končitíková.
Náhradníci – Vaculín P., Bachůrek L., Jančář J.
Komise č. 2: Tlachová R., Suchanovský J., Dvořáček J., Zetková M., Končitík B.,
Mikulec J. Náhradníci – Ing. John, Struhař J.
4. Den, místo a doba konání voleb.
Sobota 24. 11. 1990, 8.00 – 20.00 hodin, kulturní dům
5. Jak je možno volit.
a) zaškrtnout název politické strany, čímž potvrzujeme volbu všech navržených
kandidátů této politické strany
b) bez ohledu na příslušnost kandidátů k jednotlivým politickým stranám zaškrtnout
maximálně 15 kandidátů z celé listiny
c) zaškrtnout politickou stranu a k tomu ještě několik kandidátů z ostatních stran.
V tomto případě se hlasy, které byly dány navíc jednotlivým kandidátům od
celkového výsledku strany odečítají.
6. Kandidátní listina pro volby do obecního zastupitelstva.
KSČM

ČSL

– 01

–

Hasoň Rostislav

č. 47, 51 let, technik

– 02

–

Synčáková Ludmila č. 35, 40 let, učitelka

– 03

–

Tlach František

č. 452, 49 let, technik

– 04

–

Tlach Miloslav

č. 453, 42 let, instalatér

– 05

–

Velecký Miloslav

č. 12, 30 let, mistr

– 06

–

Zálešáková Alena

č. 216, 41 let, ved. prodejny

– 07

–

Žampach Jaroslav

č. 455, 53 let, konstrukter

– 08

–

Ondřejová Marie

č. 302, 42 let, úřednice

– 01

–

Ing. Hovorka Luděk č. 13, 27 let, projektant

– 02

–

Kozub František

č. 428, 46 let, klempíř
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OF

– 03

–

Šojdr Josef

č. 80, 60 let, důchodce

– 04

–

Synčáková Helena

č. 410, 47 let, ved. skladu

– 05

–

Velecký Luděk

č. 63, 34 let, automechanik

– 06

–

Novák Jaroslav

č. 8,

– 07

–

Kráčmar František

č. 109, 56 let, isolater

– 08

–

Dvořáček František

č. 348, 43 let, isolater

– 09

–

Vaculín Jaroslav

č. 402, 64 let, důchodce

– 10

–

Kutnarová Anna

č. 292, 40 let, laborantka

– 11

–

Kráčmarová Marie

č. 119, 47 let, prodavačka

– 12

–

Tlach Tomáš

č. 145, 45 let, tesař

– 13

–

Volařík Vojtěch

č. 114, 59 let, technik

– 01

–

Žampach Vojtěch

č. 241, 63 let, důchodce

– 02

–

Hřib Petr

č. 32, 40 let, zedník

– 03

–

Paedr. Jurková Marie č. 482, 33 let, učitelka

– 04

–

Šojdr Martin

č. 80, 22 let, student

– 05

–

Ing. Pipal Milan

č. 81, 27 let, lesník

– 06

–

Valášek Jiří

č. 509, 33 let, horizontař

– 07

–

Šojdrová Zdeňka

č. 328, 36 let, učitelka

– 08

–

Jurák František

č. 101, 42 let, instalater

– 09

–

Hasoň Ladislav

č. 473, 42 let, zedník

– 10

–

Kozub Oldřich

č. 111, 52 let, technik

Nezávislý kandidát

34 let, technik

– 01 – Slíva Petr č. 393, 39 let, ošetřovatel zvířat

Vlastní volby – sobota 24. 11. 1990.
Pošmourný den ta sobota, co chvíli drobně prší, kouř z domovních komínů se válí
v ulicích obce, prostě psí čas. On sám, občan, ovšem ven musí, musí jít volit své zástupce do
obecního zastupitelstva. A tak šmourno nepěkně, většina se překoná a jde volit. Tyto volby
jsou ale nějaké smutné. Před volební místností nevyhrává dechovka, v hospodě je jako
v márnici. Že by to bylo tím 10° pivem a zákazem prodeje lihovin?

Výsledky voleb.
Ve volebních listinách bylo zapsáno 1 306 voličů. Voleb se zúčastnilo 1 136 voličů, což
je ~ 87%.
Jednotliví kandidáti obdrželi následující počet hlasů:
KSČM

ČSL

OF

Nezávislí

01

208

543

514

442

02

266

365

842

66

03

323

284

509

04

200

373

452

05

166

544

803

06

149

553

417

07

171

676

614

08

127

420

403

09

467

206

10

263

510

11

417

12

294

13

223
Σ

1 610

Σ

5 622

Σ

5 270

Σ

442

Obecní zastupitelstvo tvoří tito zvolení občané:
1. Synčáková Ludmila č. 35, učitelka,

40 let

2. Tlach František

49 let

č. 452, technik,

3. Ing. Hovorka Luděk č. 13, projektant,

27 let

4. Velecký Luděk

č. 63, automechanik, 34 let

5. Novák Jaroslav

č. 8,

technik,

34 let

6. Kráčmar František

č. 109, isolater,

56 let

7. Vaculín Jaroslav

č. 402, důchodce,

64 let

8. Žampach Vojtěch

č. 241, důchodce,

63 let

9. Hřib Petr

č. 32, zedník,

40 let

10. Paedr. Jurková Marie č.482, učitelka,

33 let

11. Ing. Pipal Milan

č. 81, lesník,

27 let

12. Šojdrová Zdeňka

č. 328, učitelka,

36 let

13. Kozub Oldřich

č. 111, technik,

52 let

14. Dvořáček František

č.348, isolater,

43 let

15. Slíva Petr

č. 393, ošetř. zvířat, 39 let

Věkové složení: do 30 let

– 2 – 13,2%

Profesní složení: učitelka – 3

do 40 "

– 8 – 52,8%

technik – 5

do 50 "

–1–

dělník – 5

do 60 "

– 2 – 13,2%

nad 60 "

– 2 – 13,2%

6,6%

důchodce – 2
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Dokončení komunálních voleb.
V neděli odpoledne 9. 12. 1990 se před zraky několika desítek občanů konaly volby
starosty, místostarosty a 3 členů obecního úřadu.
Až do zvolení starosty jednání řídil nejstarší člen obecního zastupitelstva – pan Jaroslav
Vaculín č. p. 402. Předsedkyně volební komise paní Kutnarová oznámila, že se zástupci dvou
nejsilnějších seskupení v obci (OF a Čsl) dohodli na jednom společném kandidátu na starostu
– panu Ing. L. Hovorkovi č. p. 13. Tajným hlasováním pak byl starostou obce zvolen
nejmladší poslanec – pan L. Hovorka.
Místostarostou byl obdobným způsobem zvolen pan Vojtěch Žampach č. p. 241. Trojici
radních tvoří zvolení: pan Hřib Petr, pan Ing. Pípal Milan a pan František Kráčmar.
Obsazení komisí při Obecním úřadě:
Komise životního prostředí:

Komise veřejného pořádku:

Slívová Renata 343, předsedkyně

Judr. Vrágová Dana – předsedkyně 482

Surovec Vlastimil 258

Kozub František – 258

Šidlo Ladislav 271

Šojdr Martin – 80

Ing. Mrážek Lubomír 357

Velecký Luděk – 63

Slíva Petr 393

Ing. Pipal Milan – 81

Komise stavební:

Komise finanční:

Kozub Oldřich, předseda – 111

Vaculín Jaroslav, předseda – 402

Ing. Jančář Josef – 488

Juřeníková Lenka – 424

Ing. Lisoněk Josef – 414

Kutnarová Anna – 292

Jurák František – 101

Šojdrová Zdena – 328

Komise kulturní a školská:

Komise obchodu a služeb:

Šojdrová Zdena, předsedkyně – 328

Jurková Marcela, předsedkyně 482

Synčáková Ludmila – 35
Hřib Petr – 32
Komise občansko sociální:

Komise povodňová:

Kráčmar František, předseda – 109

Ing. Hovorka Ludvík, předseda – 13

Tlachová Alena – 490

Novák Jaroslav – 8

Šidlová Jarmila – 83

Žampach Vojtěch – 241

Synčáková Ludmila – 35

Vaculín Petr – 25

Kubáňová Alena – 447

Slíva Petr – 393

Dvořáček František – 348
Velecká Jitka – 26
Juřeníková Blanka – 84
Jankůjová Ludmila – 419
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Zahrádkáři.
Po určitém útlumu činnosti, se v neděli 21. 1. 90 konala v kavárně výroční schůze této
zájmové organizace. Byl zvolen nový výbor v jehož čele stojí pan Chromek č. p.
Největší událostí v organizaci bylo zakoupení malotraktoru. Za poplatek 70 Kčs na 1
hodinu práce je možno si nechat udělat jakoukoliv práci na poli či zahrádce. Řidičem,
opravářem, prostě provozovatelem je pan Pavlištík č. p. 343.

Sokol Šumice – tenisový oddíl.
V druhé polovině roku 89 se skupina asi deseti mladých lidí rozhodla v naší obci
vybudovat tenisové kurty. Po dohodě s TJ Šumice, OV ČSTV, zahájili výstavbu dvou kurtů
na ploše sportovního areálu. Vlastní práce byly zahájeny 7. 11. 89. Mezi nejaktivnější patřili
především: St. Kořenek, Lad. Ondřej, Mir. Budík, Ivan Pilka a bratři Šotové. Organizátorem a
duší všeho byl Stanislav Kořenek. Na brigádách bylo odpracováno 3 093 hodin. Náklady na
vybudování činily celkem 52 270 Kč. Hodnota vybudovaného díla představuje 200 000 Kč.
Slavnostní otevření kurtů bylo 2. 6. 1990. Tenis se tak stal našim nejmladším sportem. Je
zde organizováno 27 dětí a 23 dospělých. Svou aktivitou může být vzorem všem lidem naší
obce.

Škola a učitelé.
Po změnách, kdy stávající vedení – paní Jana Páleníčková a pan Ladislav Šidlo nedostali
důvěru ostatních učitelů, stál v čele školy pan Kňazeje. Definitivní kádrové obsazení určil až
konkurz, kterým byla do čela školy vybrána dvojice pan Vrága Petr jako ředitel a paní
Mácová jako jeho zástupce.
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VIII. Zábavy, sport.
Nejčastějším pořadatelem zábav vedle tělovýchovné jednoty bylo kulturní středisko, které
vede pan Martin Šojdr č. p. 80. Mezi vydařené plesy hodnotím ples hasičů a zahrádkářů.
Vydařily se rovněž hodové slavnosti, zvláště návště v pátek byla velmi dobrá. Také
sobotní taneční zábavu navštívilo na 300 hostí. Pořadatelem byla tělovýchovná jednota.
Kino v obci nedoznalo změn. Jeho obliba je na stejné úrovni. Rovněž knihovna si
udržovala oblibu mezi svými čtenáři – především z řad mládeže. Její prostory pomalu
nevyhovují, knih přibývá, bude třeba hledat nové – větší prostory.

Sport.
Jedinému sportu v obci – kopané se nedařilo. Hráči dospělých se rozloučili s okresní ligou
a sestoupili do soutěže, která nese označení III. třída – východní skupina. Obdobně se dařilo i
dorostu s žáky.
Značné oblibě se těšil tenis, jak jsem uvedl v předchozí kapitole.

IX.

Pohyb obyvatelstva.

Narodilo se 30 dětí, 19 děvčat a 11 chlapců.
Zemřelo 21 občanů, 16 mužů a 5 žen.
Rozvedlo se 5 manželství.
Uskutečnilo se 26 sňatků.
Přistěhovalo se 43 lidí.
Odstěhovalo se 50 lidí.
Počet obyvatel: 1 813
80-ti let se dožili:

90-ti let se dožili:

Juřeníková Antonie č. p. 252
Synčák František

č. p. 307

Šuranská Františka

č. p. 16

Zíma Josef

č. p. 202

Patáková Františka

č. p. 159

Lekeš František

č. p. 6

Bárta František

č. p. 306

Zetková Anežka

č. p. 371

Nejstarším občanem je pan Josef Vaculín č. p. 60 – má 92 roků.

X.

Závěr.

Rok 1990 uběh stejně rychle jako jiné i když byl politicky rušnější, zajímavější. Mám na
mysli dění z pohledu celostátního, protože v obci se kromě voleb nedělo v podstatě nic.

70

Útlum činnosti zaznamenaly společenské organizace, některé nepracují vůbec. Životní úroveň
poklesla. Ceny se postupně zvyšují, odbourávají se státní dotace především u potravin.
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Zapsal: Jaroslav Žampach, kronikář, 27. 10. 1991

_____________________________
za obecní úřad
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Rok 1991
V lednu 1992 rozhodlo Obecní zastupitelstvo o změně kronikáře.
Pan Jaroslav Žampach, Šumice č. 455, odstoupil, a na jeho místo jsem byl jmenován do
funkce kronikáře.
Vojtěch Kráčmar, narozen 22. února 1938, bytem v Šumicích č. 119 – Mrtvá ulice.
Jelikož jsem byl jmenován kronikářem začátkem roku 1992 a bylo třeba zaznamenat ještě
rok 1991, požádal jsem svého předchůdce pana Jaroslava Žampacha, aby mně poskytl své
poznámky za rok 1991, což jmenovaný ochotně věnoval.

Vojtěch Kráčmar
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1. Úvod
Dříve, než zapíši průběh událostí roku 1991, pokládám za nutné se několika slovy vrátit
k roku 1990.
Po dlouhé jedenačtyřicetileté době se občan tohoto státu dočkal svobodných voleb. Stalo
se to, v což ani největší optimisté již nevěřili. Listopadová revoluce roku 1989 započatá
v Praze měla postupně vliv na politické události i v dalších městech a obcích našeho státu.
V naší obci bylo sice ustaveno hnutí Občanské forum již 30. listopadu 1989, ale nepodařilo se
mu prosadit zásadní změny ve vedení obce a to ani v pozdější koalici s ČSL. Byla uspořádána
řada shromáždění občanů, na kterých bylo kritizováno celé období komunistické nadvlády.
Rovněž byla uspořádána hlasovací prověrka o důvěře členů rady MNV, a to 26. dubna 1990.
Z přítomných asi 280 občanů, kteří hlasovali tajnou volbou, dalo důvěru tajemníku Jaroslavu
Omelkovi 11 občanů, předsedovi MNV Františku Bradáčovi 53 občanů. Avšak ani tento
projev nedůvěry občanů obce nepřinutil vedoucí představitele obce vzdát se svých funkcí.
Po dohodě u „kulatého stolu“ mezi zástupci Občanského fóra (dále jen OF) ČSL a KSČ
došlo pouze ke kooptaci – rozšíření rady MNV o zástupce OF a ČSL. Dále odstoupilo 7
poslanců, převážně členů KSČ, kteří byli nahraženi poslanci z řad OF a ČSL. Další je
popsáno na str. 47.
Volby do obecního zastupitelstva (dříve národního výboru) se konaly 24. 11. 1990. Daly
jednoznačnou odpověď na otázku, koho chtějí mít šumičtí občané v čele své obce.
Z odevzdaných hlasů získaly politické strany a hnutí:
1. ČSL

43,4%

2. OF

40,7%

3. KSČM

12,4%

4. nezávislí kandidáti

3,4%

V prosinci 1990 složili členové obecního zastupitelstva slavnostní slib. Složení obecního
zastupitelstva bylo následující.
Ing. Ludvík Hovorka

ČSL

starosta

Vojtěch Žampach

OF

zástupce starosty

František Kráčmar

ČSL

člen rady a předseda komise
pro mládež, školu a kulturu

Petr Hřib

OF

člen rady a předseda komise
pro občanské a sociální záležitosti

Ing. Milan Pípal

OF

člen rady

Oldřich Kozub

OF

předseda stavební komise

Jaroslav Novák

ČSL

předseda stavební komise

František Tlach

KSČM

člen zastupitelstva

Luděk Velecký

ČSL

člen zastupitelstva

Zdeňka Šojdrová

KSČM

členka zastupitelstva
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Jaroslav Vaculín

ČSL

předseda finanční komise

Ludmila Synčáková

KSČM

členka zastupitelstva

Anna Kutnarová

ČSL

členka zastupitelstva

PeaDr Marcela Jurková

OF

členka zastupitelstva

Petr Slíva

nezávislý

člen zastupitelstva

2. Výstavba obce Šumice
V roce 1991 byla výstavba obce omezena finančními prostředky, proto se uskutečnily jen
nejnutnější, finančně nenáročné stavební akce.

Trafostanice
Byla vybudována uprostřed obce nedaleko podniku VELAZ k zahuštění sítě nízkého
napětí ve středu obce. Finanční náklad činil 355 tis. Kčs.

Zateplení kulturního domu
Strop kulturního domu byl z hlediska tepelné izolace nedostačující, teplo unikalo stropem
a kulturní dům nebylo možno vytopit. Tento stav byl často předmětem stížností našich
občanů. Strop byl zateplen skelnou vatou. Náklad činil asi 30 tis. Kčs.

Oprava stropu ve škole
Strop ve škole mezi sborovnou a schodištěm ve staré části budovy byl v havarijním stavu,
téměř na spadnutí. Proto byla provedena jeho výměna. Náklad činil asi 20 tis. Kčs.

Ostatní drobné stavby
Bylo provedeno zbourání staré budovy Svazarmu (dříve Borýskovo). Tato budova byla ve
velmi špatném stavu a navíc tento prostor bylo nutno uvolnit pro budoucí zastávku autobusu.
Náklad byl 10 tis. Kčs.
Dále byly provedeny opravy chodníků na Malé straně, v Kůtě a Nad mlýnem. Náklad 20
tis. Kčs.

3. Rozvoj podniků a služeb
Zemědělské družstvo
Největším podnikem v rámci obce zůstává Zemědělské družstvo Uherský Brod. (Slovo
„jednotné“ bylo po roce 1989 vypuštěno). Sdružovalo obce: Uherský Brod, Maršov, Těšov,
Újezdec u Luh. , Prakšice část, Šumice.
Celková výměra sloučeného ZD činila 2 640 ha půdy. V roce 1991 převzalo ZD Uherský
Brod půdu Státního statku Uherský Brod, který postupně spěl k likvidaci. Později se projevilo
toto rozhodnutí jako nesprávné, protože ZD Uh. Brod využívalo půdu Státního statku jenom
jeden rok, ale závazky k původním majitelům půdy Státního statku muselo ZD Uh. Brod plnit
tak, jakoby tuto půdu využívalo od založení. O tomto bude podrobněji psáno v r. 1992.
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Hospodářská situace ZD Uh. Brod se po politických změnách vyvíjela nepříznivě.
Rozhodujícím ukazatelem pro všechny podniky byl zisk, a v ZD Uherský Brod tento činil
pouze 1,225 mil. Kčs. Přitom celkový úvěr u banky činil 9,5 mil. Kčs. Další důležitou
položkou jsou pohledávky u Cukrovaru Staré Město ve výši 5 mil. Kč. Celkové pohledávky
v r. 1991 činily asi 12 mil. Kčs.
Ve společném ZD Uherský Brod bylo v roce 1991 zaměstnáno 604 pracovníků. Z tohoto
počtu bylo 32 technických pracovníků. Hlavní činností družstva bylo pěstování obilí, olejnin,
cukrovky a některých dalších plodin, jako mák, kmín a léčivé rostliny.
V živočišné výrobě převládal chov skotu na žír i na mléko a chov vepřů, převážně na žír.
Vlivem vyšších nákupních cen vstupních surovin, jako např. umělých hnojiv, a při snížené
ceně výkupu masa vykázala živočišná výroba ztrátu ve výši 3 756 tis. Kč, zatímco rostlinná
výroba měla zisk 4 172 tis. Kčs.
Přidružená výroba, která se zabývala především šitím pracovních rukavic pro Řempo
Kroměříž vykázala zisk 600 tis. Kčs. Úsek mechanizace a dopravy měl zisk 1 117 tis. Kčs.
Průměrný výdělek družstevníků dosáhl částky 3 280 Kčs měsíčně, zatím co v r. 1990 byl
3 092 Kčs. Jedná se o čistý příjem.

Velkochov laboratorních zvířat - VELAZ
Tento podnik byl zřízen kolem r. 1960 v adaptovaném domě rodiny Slívové č. 139.
Organizačně podléhal pod Prahu. Pracovalo tam asi 18 pracovníků, převážně žen ze Šumic.
Předmětem činnosti byl chov bílých myší, určených pro výzkumné ústavy.

Ostatní soukromé firmy
Nový politický systém umožňoval vznik nových soukromých firem, které se zabývaly
převážně stavební činností.
Stavební firma Ing. Jančáře Ivana – zaměstnává asi 10 pracovníků
Stavební firma Ing. Lisoňka Josefa – zaměstnává 7 pracovníků
Konzorcium BDH – stolářská firma u Dvořáčků č. 131, provádí běžné stolářské práce,
jsou zaměstnáni 3 stoláři
Stolářská firma Pláška Stanislava – pracuje sám, vyrábí zejména dvéře a vrata do garáží
Vodo-topo

– firma bratrů Horeckých Petr a Pavel č. 379 a 119. Provádí instalaci
vodovodů a ústředního topení. Provádí také různé zámečnické práce.
Pracují ve třech.

Firma Málek Štěpán – pracuje sám, opravuje nízkozdvižné vozíky.
Kadeřnictví MAJA – v místnosti bývalé obřadní síně pracují 2 kadeřnice paní Marie
Manová a Jarmila Vykydalová.
Firma STIVAL – tato obuvnická firma najala od obce neobydlené domky po rodině
Vaculínové č. 250 a 2 sousední domy po p. Trchlíkové a po rodině
Chmelové. Úpravou vnitřních prostorů zde vznikly během několika
měsíců vhodné dílny pro šití bot pro asi 35 dělnic, převážně ze Šumic.
Mimo těchto šiček zaměstnává firma dalších asi 120 pracovnic, které
šijí boty doma.
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4. Školství a kultura
Základní škola
Šumickou základní školu navštěvovalo v r. 1991 299 žáků. Z toho bylo 209 místních a 90
dojíždělo z Nezdenic a Rudic. Na vlastní žádost navštěvovalo školu i několik žáků ze
Záhorovic a Bojkovic.
Z celkového počtu 291 žáků prospělo, 8 neprospělo. Tři z nich složili opravné zkoušky, 5
žáků opakovalo.
Změna politického systému v r. 1989, kdy skončila vláda komunistické strany se promítla
i do školství a do vedení školy. Dlouholetou ředitelkou školy p. Janu Páleníčkovou č. 110
nahradil p. Mgr. Vrága Petr. Učitelský sbor tvořilo 16 učitelů a 1 pedagogická pracovnice ve
školní družině.
Z deváté třídy vyšlo 18 žáků, všichni byli přijati na střední školy nebo odborná učiliště.
Z osmé třídy ukončilo školní docházku 47 žáků. Na střední školy a učiliště bylo přijato 36
žáků, 11 žáků dokončilo školní docházku v Uherském Brodě.

Mateřská škola
Také v mateřské školce došlo ke změně vedení. Dlouholetou ředitelkou p. Ludmila
Synčákovou č. 44 nahradila p. Jana Hečová ze Záhorovic č. 140.
Mateřskou školku navštěvovalo 70 dětí. Tříleté děti nastoupily do „maláku“, čtyřleté do
„středňáku“ a pětileté do „velčáku“. Dětem se věnuje 6 učitelek, dále o děti pečují 2 kuchařky
a 2 uklízečky. V zimě navíc topí 1 topič.
Zásadně se změnilo vyučování ve školce, t. j., že se začalo učit bez ideologických vlivů.
Příprava dětí na základní školu probíhá nenásilně a to jen prostřednictvím her.

5. Zájmové spolky
Tělovýchovná jednota Sokol
Oddíl kopané.
Předsedou Sokola je již více než 10 let p. Jaroslav Jurák č. 223. Spolu s ním aktivně
pracuje p. Josef Šojdr č. 80 jako pokladník, p. Josef Hřib č. 128 ve funkci vedoucího oddílu
kopané.
V okresní soutěži hráli: družstvo dospělých, dorostenci a žáci. Všechna tato mužstva hrála
kopanou se střídavými úspěchy a umístila se ve středu tabulky.
Jelikož činnost oddílu kopané je finančně velmi náročná a oddíl nedostává žádnou státní
podporu, byl nucen si obstarávat peníze pořádáním kulturně společenských akcí: Maškarní
průvod na „Konec masopusta“ byl 8. února 1991. Našlo se mezi sportovci 28 ochotných
členů, kteří se převlékli za různé maškary a v sobotu, která je poslední před Popeleční středou
uspořádali maškarní průvod. V čele průvodu šel ženich s nevěstou a dechovka Olšavanka ze
Šumic, pod vedením Ing. Pavla Šojdra z č. 80, (odstěhoval se do Bojkovic). Za nimi šly
ostatní maškary, na konci průvodu běhal „žid“, který proháněl přihlížející děti. Hlavní
pokladnu měl ženich s nevěstou, ale drobné peníze ptaly všechny maškary. Některé maškary
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neodmítaly nabízenou skleničku slivovice, kterou u domů hojně nabízeli příznivci sportovců.
Vybralo se asi 9 200 Kčs. Večer se konal maškarní ples s účastí kolem 200 platících.
Dále pořádal Sokol „Hodové slavnosti“. Začaly v pátek 6. září taneční zábavou pro
mladé. Tato byla velmi dobře navštívena celkem 450 osob. K tanci hrál soubor Kasiopea
z Bojkovic. Sobotní předhodový večer je pořádán tradičně pro milovníky dechovky. Hrála
dechovka Světlovanka, zpívali manželé Ogrodníkovi (oba učitelé).
Účast byla kolem 200 občanů. Na hodovou neděli před polednem vystoupil před
Kulturním domem národpisný soubor Rozmarýn z Újezdce u Luh. Přihlíželo asi 100 občanů.
Nedělní odpoledne patřilo kopané. Na hřišti na „Výpustě“ hrál dorost a první mužstvo. Na
kopanou chodilo průměrně 30-100 občanů.
Oddíl tenisu.
Oddíl tenisu byl druhým, velmi aktivním sportem v Šumicích. Za velmi obětavé práce
několika nadšenců bílého sportu se podařilo vybudovat i třetí dvorec, čímž se vytvořily
podmínky pro další zájemce o tento sport. I když oddíl nebyl ještě přihlášen do soutěže,
uspořádal na dvorcích 6 turnajů pro dospělé i mládež. Od jara byly zahájeny pravidelné
tréninky dětí s výhledem na budoucí závodní činnost. V tomto období měl oddíl 24 dospělých
členů a 29 dětí. Vybudování tohoto významného sportovního hřiště přispělo k obohacení
sportovního vyžití našich občanů, zejména ale mládeže, které se tím vytváří lepší podmínky
pro využívání volného času. Na tomto velkém díle bylo odpracováno přes 3 500 hodin
zdarma. Největší část odpracoval p. Stanislav Kořenek č. 130, který patřil mezi nejaktivnější
budovatele tenisových kurtů. Mezi další jeho spolupracovníky patřil p. Miroslav Budík 391,
p. Pavel Běťák č. 502, p. Ing. František Juřeník č. 497. Na budování tenisových kurtů přispěly
i další šumické spolky. Materiál převážně věnoval Obecní úřad.

Zahrádkáři
Tento spolek patřil mezi největší v naší obci s počtem 129 členů. V tomto roce došlo
k zásadním změnám ve výboru. Z výboru odešel předseda p. Jan Žampach č. 10,
místopředseda Ing. Jaroslav Uřičář a jednatel Vojtěch Kráčmar, č. 119. Dlouholetým
pokladníkem zůstal p. František Dubrava č. 166. Novým předsedou byl zvolen p. Petr
Chromek č. 474 a jednatelem p. František Živnéř č. 430. Dále byl do výboru doplněn: Miloš
Kozub č. 372, Marie Esenderová č. 310 a František Bradáč č. 157.
Zahrádkaři pravidelně pro své členy pořádali Besedu u táboráku s účastníkem
zahraničních montáží. Tentokrát vyprávěl své dojmy v Norkárně Stanislav Synčák, ze své
pracovní cesty ve Spojených arabských emirátech. Při povídání se opékaly klobásky,
čepovalo víno a pivo. K dobré náladě hrála zahrádkařská muzika pod vedením Josefa
Stehlíčka č. 387, (trubka), harmoniku hrál Oldřich Krhůtek č. 432, na bubny bubnoval
Jaroslav Omelka č. 18 a na basu hrál Vojtěch Kráčmar č. 119.
Další pravidelnou akcí zahrádkářů byla výstava ovoce a zeleniny. Konala se 26. října a
vystavovalo na ní 35 zahrádkářů. Mezi největší vystavovatele patřil Milan Tlach č. 453,
Stanislav Ondřej č. 378 a Jaroslav Omelka č. 18. Výstava ukázala správný směr v pěstování
ovoce a zeleniny.

Chovatelé
Chovatelský spolek je nejmladším v Šumicích. Měl 29 členů. Předsedou spolku byl
Jindřich Hasoň č. 458, který patřil k nejobětavějším chovatelům. Samostatnou skupinou mezi
chovateli byli holubáři, kteří se věnovali chovu poštovních holubů. Pravidelně se zúčastňovali
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závodů. Mezi nejúspěšnější chavatele – holubáře patřil: Vojtěch Lekeš č. 208, František Šojdr
č. 217, Jiří Juřeník č. 338, Stanislav Hanák č. 337, Štěpán Pokorný č. 434 a Janča Josef č.
359.
Chovatelé se zúčastnili výstavy drobného zvířectva v Nezdenicích a v Bojkovicích, kde
vystavovali především králíky, slepice a jiné drobné domací zvířectvo.
Poprve se v Šumicích začal chovat osel. Chovatel Stanislav Krátký č. 340 jej zakoupil
někde u Olomouce asi za 8 tis. Kčs. Toto atraktivní zvíře využíval majitel při různých
příležitostech pro zábavu dětí. Také osla používal jako tahouna při polních pracích.

Hasiči
Tento zájmový spolek sdružoval obětavé občany, kteří byli kdykoliv ochotni pomoci
svým spoluobčanům při živelních pohromách. Jejich činnost v tomto roce byla především
v tom, že v zimních měsících navštívili všechny šumické domy a kontrolovali stav komínů,
aby nedošlo k požáru. Při této příležitosti pozvali naše občany na tradiční Hasičský ples, na
kterém jim už po několikrát hrála dechová hudba „Vonička“ z Dubňan.

Myslivci
Minulý režim pod vedením KSČ zanechal své stopy i myslivcům. Násilné slučování
s myslivci z Rudic se projevilo nepříznivě. O členství v myslivosti rozhodovala KSČ, což se
rovněž nepříznivě projevilo ve velkém nárustu členské základny. Z původních 16 členů se
počet zvýšil až na 28, a to se již tento počet s velkou růzností názorů a zájmů nedal
hospodárně zvládnout. Až v nové politické a demokratické společnosti došlo ke zlepšení.
Na ustavující schůzi 13. července došlo k rozdělení myslivců na samostatné sdružení, t. j.
zvlášť Šumice a zvlášť Rudice. Rovněž demokraticky a tajnou volbou bylo zvoleno nové
vedení spolku. Předsedou byl zvolen Jaroslav Vaculín č. 402. Odlov zvěře byl dobrý, 22 ks
srnčí, 82 zajíců, 4 lišky a 4 ks černé zvěře. Kačeny a bažanti nebyli loveni vzhledem k nízkým
stavům.

Další kulturní a společenské události
Vánoční koncert v kostele
Pěvecký soubor Dvořák z Uherského Brodu v počtu 78 učinkujících zazpíval dne 5. ledna
Hradilovu mši a další vánoční koledy. Bylo přítomno 95 občanů, což je na Šumice málo.
Plesová sezona
Plesová sezona byla krátká, byly jen 4 plesy.
19. 1. 1991

Hasičský ples, hudba Vonička z Dubňan, 180 přítomných

26. 1. 1991

Ples zahrádkářů, hudba Zálesanka, 220 přítomných

2. 2. 1991
9. 2. 1991
občanů.

Lidový ples, hudba Olšavanka, účast 193 občanů
Maškarní ples sportovců, hudba Horalka z Bojkovic, účast asi 200

Biřmování
Po dlouhých 23 letech se v Šumicích konalo biřmování. Bylo to 9. června 1991, uděloval
ho olomoucký biskup Jan Graubner. Svátost biřmování přijalo 80 biřmovanců, převážně
mladých lidí. Slavnostní ráz doplnila dechová hudba Olšavanka ze Šumic za velké účasti
občanů. V těchto dnech skončil svou padesátiletou kostelní službu pan Vojtěch Bartoš.
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Veřejné poděkování mu vyslovili Šumičané za jeho dlouholetou věrnou službu
prostřednictvím novin Lidová demokracie. I když duchovní správce několikrát vyzýval věřící
občany, aby se někdo přihlásil dělat kostelníka, nikdo se nepřihlásil. Přechodně, než se nějaký
muž příhlásí tuto práci začala dělat p. Františka Pilková č. 329. dělá tuto práci s velkou
obětavostí a láskou.

Oslavy 100 let založení
školy v Šumicích
Oslava se konala 19. října
před školní budovou. Oslav se
zúčastnili starostové obcí Šumice,
Nezdenice a Rudice. Dále byli
přítomni současní i dřívější
učitelé, kteří v Šumicích učili.
V neposlední řadě byli přítomni i
zástupci
školského
odboru
z Uherského Hradiště. Dechová
hudba Olšavanka, cimbálová
muzika,
krojovaná
šumická
mládež, ti všichni vytvořili pěkný
program oslav. Večer se konala
v kostele slavnostní mše za živé i
zemřelé učitele a žáky šumické
školy.
V jídelně
při
malém
občerstvení byla beseda s učiteli a
představiteli
obce.
Velké
pozornosti přítomných se těšili
učitelé, kteří v Šumicích dlouhá
leta učili: Alois Černý, Josef
Zemánek, Jarmila Jančaříková.

Kinokavárna
Jelikož v Šumicích postupně klesala návštěvnost v místním kině, navrhl vedoucí kina p.
Zdeněk Gbelec (učitel z desetibytovky) obecnímu zastupitelstvu zřízení kinokavárny. Po
dlouhých jednáních bylo v obecním zastupitelstvu rozhodnuto zřídit od 1. 10. 1991 zkušebně
na 2 měsíce. I když se návštěvnost poněkud zvýšila, provoz se zcela neosvědčil a obsluha
nebyla na potřebné úrovni. Proto obecní zastupitelstvo provoz kinokavárny zastavilo.

Národopisný soubor Dřinky
Dětský národopisný soubor Dřinky byl založen asi v roce 1983. Sdružuje děti, převážně
žáky základní školy v počtu asi 25 dětí. Jeho činnost byla zaměřena na vyhledávání starých
písní a tanečků nejen z Šumic, ale i z blízkého okolí. Několik tanečních her převzal
z nedalekých Kopanic. Soubor obětavě vedly maminky Marie Petrková č. 422 a Marie
Hřibová č. 486. Koncem roku 1991 vznikla vlastní cimbálová muzika, kterou vedl basista
Miroslav Petrka ml. č. 422. Soubor vystupoval při různých příležitostech a kulturních
údálostech v obci, na př. Svátek matek, při oslavách 100 let šumické školy apod. V červnu byl
na soutěži dětských souborů ve Strážnici, kde se umístil na 3. místě.
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Obecní knihovna
Od roku 1961 se staral o obecní knihovnu učitel ve výslužbě pan Antonín Kandrnál č.
384. V knihovně měl přes 4500 knih. Stálých čtenářů bylo asi 145, nejvíce jich bylo z řad dětí
a důchodců.

Náboženský život v obci
Nedělních bohoslužeb se pravidelně zúčastnovalo asi 650 věřících občanů. Při sčítání lidu
se ke katolické církvi přihlásilo 1 542 občanů, z celkového počtu 1816 obyvatel. Věřící
občané peněžně přispívali na pravidelných měsíčních sbírkách v kostele jak na Charitu, tak
na Misie a potřeby kostela. Sbírky byly také na kněžský seminář v Olomouci. Celkem bylo
vybráno asi 65 tis. Kčs.
Věřící občané se podíleli na bourání základů plánovaného kostela z let 1950 a 1951, které
40 let byly vybetonovány kolem sakristie.

Sčítání lidu, domů a bytů
Ve dnech 2. a 3. března 1991 bylo v celé republice provedeno sčítání lidu, domů a bytů.
Uvádím několik údajů ze Šumic.
- počet obyvatel

1816

- počet domů

497

- počet bytů

581

- byty s ústředním topením

439

- počet mrazniček

211

- počet automatických praček

274

- barevné televizory

342

- telefony

76

- rekreační chaty

8

- osobní auta

266

- národnosti česká

880

moravská

928

slovenská

8

- římskokatolíci
- bez vyznání

1542
207

Počasí v r. 1991 a jeho vliv na úrodu
Počasí v r. 1991 bylo mimořádně příznivé. Prosinec 1990 a leden 1991 byl bez sněhu a
zima byla mírná. Koncem ledna mrazy zesílely a sníh napadl až v druhé polovině února.
Koncem února však roztál. Kolem 20. dubna přišly mrazíky a pomrzly třešně, meruňky a
špendlíky. Ostatní ovoce, zejména jablka a durancie zůstaly, dokonce byla tohoto ovoce
nadúroda. Svědčí o tom i sezona v místní pálenici. Zatímco v sezoně 1990 – 1991 bylo
vypáleno 876 kotlů, bylo v sezoně 1991 – 1992 vypáleno 1230 kotlů. Průměr z jednoho kotle
činil 34 litrů slivovice.
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Rok 1991 byl úrodný i v ostatních zemědělských plodinách. Brambory byly sice zasaženy
plísní bramborovou, ale přesto výnos byl nadprůměrný a činil 240 q z hektaru. Rovněž
obiloviny dosáhly vysokého průměru – v Šumicích bylo dosaženo 55 q z hektaru. Příznivé
podzimní počasí ovlivnilo sklizeň cukrové řepy. Bylo dosaženo až 480 q z hektaru při
cukernatosti 16%.
Z výše uvedených čísel vyplývá, že rok 1991 byl pro zemědělce i pro zahrádkáře
mimořádně příznivý.
Zapsal kronikář Vojtěch Kráčmar
v září 1992.
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Rok 1992
Rok 1992 byl rokem velkých hospodářských a společenských přeměn.
Vláda, tvořená koalicí 4 politických stran vyhlásila ekonomickou reformu, která ve svých
důsledcích bude znamenat odstátnění většiny průmyslových podniků, převážně formou
kuponové privatizace ve dvou vlnách. Podniky povinně zpracovávaly t. zv. privatizační
projekty, ve kterých navrhly podíl akcií do kuponové privatizace. Podle povahy podniku
potom zakladatelské ministerstvo (převážně ministerstvo hospodářství) a ministerstvo
privatizace stanovily celkový počet akcií na kupony.
Každý občan starší 18 let si mohl za 50 Kčs zakoupit kuponovou knížku a za 1000 Kčs
známku a tak se mohl zúčastnit celkem v 5-ti kolech objednání akcií formou vložení
příslušného počtu bodů do jednotlivých podniků nebo investičních fondů. Občané objednávali
akcie zvolených podniků prostřednictvím zvláštních objednávek na všech poštách. Tak se
téměř 8 milionů občanů našeho státu stalo skutečnými akcionáři neboli spoluvlastníky
privatizovaných podniků (akciových společností).
Rovněž naše zemědělství prodělalo velkou přeměnu – transformaci. Každý člen družstva
nebo majitel pozemků, na jehož půdě družstvo hospodařilo se mohl formou písemné přihlášky
přihlásit do transformačního procesu. Každý člen družstva nebo vlastník půdy musel své
vlastnictví prokázat výpisem z listu vlastnictví z geodezie. Mimo půdu bylo možno přihlásit
do transformace:
-

vnosy, t. j. stroje a dobytek, které zemědělci předali do družstva při zakládání

-

odpracované roky za celou dobu trvání družstva, jeden rok byl stanoven na cenu
2 000 Kčs.

Podle transformačního zákona si každá oprávněná osoba mohla svůj majetek z družstva
vyzvednout za podmínek, že bude využíván k zemědělským účelům. Družstvo na požádání
bylo povinno tento majetek vydat do tří měsíců od podání žádosti. Členění vydaného majetku
bylo řešeno vzájemnou dohodou dle možností družstva. Až asi na dvě výjimky nikdo z celého
družstva nepožádal o vydání. Podle uvedených zásad byl každému občanu, který se přihlásil
do transformace, vypočten majetkový podíl, který buď mohl občan ponechat družstvu a stát se
jeho členem, nebo pronajat půdu družstvu za peněžní nájem.
Vzhledem k tomu, že Zemědělské družstvo Uherský Brod tvořily Šumice, Uherský Brod,
Újezdec, Těšov, Maršov a část Prakšic, bylo velmi náročné soustředit na schůzi – valnou
hromadu všechny družstevníky a další občany, kteří byli vlastníky půdy, na níž družstvo
hospodařilo. Proto se první valná hromada konala na Zimním stadionu v Uherském Brodě dne
22. května 1992 za účasti asi 1 600 osob. Po bouřlivé diskusi byla nakonec zvolena
Transformační rada, která měla dohlížet na správný proces transformace a dodržování zákona
o půdě. Za Šumice byl do transformační rady zvolen Ing. Pavel Šojdr č. 80 a já Vojtěch
Kráčmar č. 119. Za šumické družstevníky byl zvolen Antonín Žufánek č. 150. Před schůzí
začal silný liják s kroupami, který přes dvě hodiny tloukl do plechové střechy Zimního
stadionu tak silně, že nebolo slyšet vůbec nic ani při plném výkonu zesilovačů. Tak se schůze
musela na 2 hodiny přerušit.
Že transformace v tak velkém družstvu nebyla jednoduchá, dovede si každý představit.
Nejvíce starostí měla transformační rada s přihláškami družstevníků, kteří do družstva vnesli
před 35 lety majetek, a tento nebyl evidenčně řádně podchycen, vinou nedokonalé evidence.
Na př. uvedu: Gajdoš Josef č. 27 měl na dokladu o předání vnostu do družstva uvedeno
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perem, že dává do družstva 2 koně, ale tužkou byla dvojka škrtnuta a napsána jednička. Nebo
p. Bartoš Jaroslav č. 13 měl na dokladu o předání vnosu uvedeno stáří koně nad 10 let, ale
podle svědků však se jednalo o koně podstatně mladší, což mělo velký vliv na jejich cenu a
tím i na výši vnosu. Uvádím zde jenom dva příklady, aby si lidé udělali obraz, jak bylo těžké
spravedlivě rozhodovat. Podrobněji se ještě k družstvu vrátím v samostatném odstavci,
protože tyto události „hýbaly“ naší obcí, nechybělo ani hrubé slovní napadání členů
transformační rady.

Oslavy 400. výročí narození Jana Amose Komenského
Považuji za nutné v úvodu roku 1992 vzpomenout oslavy 400. výročí narození J. A.
Komenského, který se narodil v našem kraji, snad v Uh. Brodě, nebo v Nivnici nebo
v Komni. Ve všech těchto jmenovaných obcích se konaly velké kulturní a společenské
slavnosti za účasti našeho presidenta pana Václava Havla. Byla to jeho první návštěva
v Uherském Brodě. Oslav se zúčastnilo mnoho zahraničních návštěvníků, hlavně z USA, a
Holanska z města Nardenu, kde je J. A. Komenský pochován. Při této příležitosti pan
president odhalil sochu J. A. Komenského na náměstí T. G. Masaryka a navštívil muzeum J.
A. Komenského v Uh. Brodě.

Výstavba v obci
Největší a nejnaročnější stavbou v roce 1992 byla rekonstrukce fary. Tato poměrně velká
budova byla vlhká, neměla ústřední topení a rovněž podlahy byly provlhlé. Proto z iniciativy
důst. Pana P. Josefa Chovance a členů výboru KDU-ČSL bylo přistoupeno ke stavebním
úpravám. Stavbu vedl a projekčně zpracoval pan Miroslav Valášek č. 224 – důchodce. Nelze
opomenout ani výpomoc obecního úřadu a jeho starosty pana Ing. Ludvíka Hovorky, který
vypomáhal stavebním materiálem a stavebními stroji. Mezi přední brigádníky patřili členové
výboru KDU-ČSL.
S vlastními pracemi bylo započato 1. května 1992. Byly vybourány příčky, vykopána
podlaha a nejnáročnější prací bylo podřezání a podizolování obvodových zdí a nosných příček
celé budovy. Byly postaveny nové příčky, položena nová podlaha, nové omítky i vnější
fasáda, přímotopné elektrické vytápění, které instalovaly firmy VODO-TOPO Horecký a
elektrofirma ELINT Šumice, jmenovitě pan Otto Bachůrek, Jiří Šedivec č. 315 a pan Josef
Dvořáček č. 2. Zednické práce prováděli zedníci ze Šumic za pomoci brigádníků z řad
věřících občanů zdarma. Všechna okna na faru vyrobil pan Karel Hurbiš č. 278 75-tiletý
důchodce. Dveře vyrobil pan Stanislav Plášek č. 74. Klempířské práce dělal varhaník pan
Václav Bradáč č. 374. Celkem jsem na faře zaznamenal 46 brigádníků.
Náklady na rekonstrukci činily přes 400 tis. Kčs. Měsíčně se konaly v kostele sbírky,
vždy první neděli v měsíci. Mimo to se postaralo několik věřících žen o mimořádnou sbírku,
která vynesla 36 tis. Kčs. Velký obnos 10 tis. Kčs věnovali bratři Slívové č. 314. Obraz P.
Marie nad vchodem do fary restauroval malířský mistr pan František Horecký č. 301. Obraz
obnovoval právě v době, kdy slavil své sedmdesátiny.
Slavnostní otevření a vysvěcení fary se uskutečnilo na šumické hody 13. září 1992.
Atmosféru celé této slavnosti snad nejlépe dokladuje báseň od neznámého autora, kterou jsem
zaznamenal:
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Pocta Panně Marii
Od rána již zvony zní,
k události nevšední,
devátá hodina na věži bije,
a radost Šumičanům zvěstuje.
Je den hodových slavností
a každý křesťan je naplněn radostí,
nejen že Narození Panny Marie oslavuje,
ale, že dnes se i nová fara vysvěcuje.
Hned po ranní mši svaté v průvodu,
jsme se odebrali k farnímu úřadu,
dechová hudba nám umocnila náladu,
a my se stali svědky slavnostního obřadu.
Pater Josef Chovanec – zdejší kněz
může do kroniky psáti dnes,
že po čtyřech měsících vzájemné pomoci
jsme dokončili náročnou rekonstrukci.
Nastoupila všechna řemesla,
co střídala se vždycky u vesla,
dělaly se odborné i manuální práce
a pomáhaly všechny generace.
Dnes všichni, co před farou stojí náhle zjihli,
s vědomím, že k poctě Panny Marie to všechno stihli,
oči se upínají na portál a slyší prosby hlas:
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás!
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Další stavby a stavební úpravy
Přístavba KD
V měsíci září bylo započato s přístavbou sociálního zařízení ke kulturnímu domu.
Sociální zařízení citelně chybělo, protože stávající WC používané společně s návštěvníky
hospody a kulturního domu již nevyhovovalo současným požadavkům hygieny a kultury.
Proto obecní rada rozhodla zbourat nesmyslnou hrubou stavbu tzv. kulisárny a postavit
sociální zařízení.
První projekt na tuto menší přestavbu udělal Ing. Lisoněk č. 414, ale tento projekt
následně přepracoval pan Ludvík Dvořák ze Záhorovic (vzal si za manželku Boženu
Mrázkovu č. 237), který již v Šumicích projektoval několik zdařilých rodinných domků.
O výstavbu se ucházela jak firma Ing. Lisoněk Josef č. 414, tak i firma Ing. Jančáře Ivana
se synem č. 427. Nakonec obecní rada rozhodla zadat práci panu Ladislavu Hasoňovi č. p.
473 – soukromému zedníkovi, který obci nabídl své služby. S ohledem na skutečnost, že obec
již měla část materiálu skladem a část získala demolicí, podařilo se do konce roku velmi levně
hrubou stavbu.
Rekonstrukce budovy č. p. 100
Budova staré radnice, postavená v r. 1920 měla velmi pohnutou historii. Již několikrát
měla být zbourána, avšak skutečnost, že v budově sídlil poštovní úřad a ten nebylo kam
přemístit, budovu zachránila. A rekonstrukce části budovy, zahájená snad v r. 1989, která
pohltila přes 300 tis. Kčs způsobila, že tato budova zřejmě ještě nějaký čas zůstane na návsi
stát.
Po přestěhování poštovního úřadu do levé části budovy vyvstala před obecní radou
otázka, co s pravou a zadní částí budovy.
Obecní rada měla zájem zřídit pobočku České spořitelny. Po několika jednáních se
pobočka České spořitelny rozhodla poskytnout asi 75 tis. Kčs na opravu místností,
uvolněných poštovním úřadem.
V té době již firma Ing. Lisoňka na objednávku obecní rady vyhotovila projekt stavebních
úprav celého objektu. Návrh byl velmi velkorysý, obecní rada však shledala, že pro tak
nákladnou stavbu nejsou peníze. Projekt předpokládal přístavbu cukrárny s předzahrádkou a
půdní vestavbu soukromého bytu.
Když na obecní úřad přišli manželé Buráňovi z Uh. Brodu se záměrem na vybudování
prodejního stánku se zmrzlinou, nabídl jim starosta možnost vybudování cukrárny v zadní
části budovy č. 100.
Obecní rada zadala projekt Ing. Krajíčkovi z Luhačovic. Z původního návrhu byla
zachována klenutá nadpraží oken a dveří.
Na jaře v r. 1992 stavební firma Ing. Lisoňka rekonstruovala pravou část budovy. V
rekonstruovaných prostorách je nyní prodejna zmrzliny a pobočka České spořitelny. Finanční
náklady na tuto rekonstrukci byly 120 tis. Kčs. Po této rekonstrukci se přikročilo k demolici
dvorního traktu budovy, který velmi kazil vzhled středu obce. Byly zde neomítnuté sklady na
uhlí a staré WC. Po společném jednání obecního zastupitelstva a manželů Buráňových z Uh.
Brodu se přikročilo ke stavbě cukrárny, na jejíž výstavbu získala obec od manželů
Buráňových 200 tis. Kčs pod podmínkou bezúplatného pronájmu na dobu 20 let.
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Do konkurzu na tuto stavbu se přihlásila firma Ing. Jančáře, která nakonec tuto zakázku
získala. Ačkoliv základy byly vybudovány svépomocí obecního úřadu, vlastní stavba byla
zahájena až v měsíci říjnu. Do konce roku byla postavena hrubá stavba.
Zastávka ČSD
Po četných urgencích ze strany obecního úřadu konečně přistoupily ČSD k obnově fasády
na čekárně ČSD v Šumicích. Kromě toho byl nově postaven vstupní přístřešek – služební
vchod a sociální zařízení pro zaměstnance. Po několika upomínkách ze strany obce byla
nakonec podepřena i římsa, která hrozila zřícením. Práce stavebního oddílu ČSD však nebyly
odvedeny kvalitně. Navíc traťmistr nechal vybourat topení na tuhá paliva a nezajistil
akumulační kamna, proto museli občané, čekající na vlak mrznout v čekárně. Dále zamrzla
voda v sociálním zařízení pro cestující.
Rekonstrukce stropů a střechy základní školy
Když starosta Ing. Ludvík Hovorka nalezl v archivu 4 roky starý statický posudek stropů
základní školy, který jednoznačně prokazoval havarijní stav budovy, začal ihned shánět
peníze na rekonstrukci. Při prohlídce střechy se zjistilo, že nejen stropy, ale i krovy se
nacházejí v havarijním stavu. Bylo nutné opravit stropy i krovy nad nejstarší částí školní
budovy (část od kostela).
Projekt na tuto rekonstrukci vyhotovil Ing. Pavel Hanačík ze Zlína, starostův spolužák
z vysoké školy. Protože projekt byl hotov již v únoru, trvalo 10 měsíců, než se podařilo získat
peníze na rekonstrukci. Obecní úřad usiloval o dotaci u Okresního úřadu v Uh. Hradišti, ten se
však k tomuto stavěl zády. Přitom ideální počasí během letních prázdnin přímo vybízelo k tak
náročné opravě. Bohužel teprve v polovině září informoval přednosta okresního úřadu
starostu Šumic, že je možné získat peníze od ministerstva financí. Obecní rada proto vypsala
konkurs na dodávku stavby, do kterého se přihlásily 4 stavební firmy, ze kterých byla vybrána
firma Průmyslové stavby Zlín. Stavba měla být zahájena v říjnu a dokončena do konce roku
1992, avšak peníze byly stále v nedohlednu. Proto se starosta Ing. Ludvík Hovorka rozhodl
vyřešit problém osobně v Praze. Navštívil ministerstvo školství, kde mu náměstek ministra
poradil, aby poslal děti ze školy domů, školu uzavřel a žákům rozdal letáky pro poslance
parlamentu s popisem stavu školy.
Nakonec však přece jen starosta uspěl na ministerstvu financí, kde získal příslib na
uvolnění částky 1 100 tis. Kčs pro rekonstrukci. I přesto však trvalo ještě do konce listopadu,
než peníze přišly na účet obce.
Po dohodě s firmou PS Zlín měla být akce zahájena po Novém roce 1993, avšak
podstatná část materiálu včetně ocelové konstrukce měla být dodána ještě do konce roku
1992, což se také tak stalo.
Vlastní práce však byly zahájeny až v únoru 1993.

Nové soukromé provozovny a firmy v Šumicích
1. Prodej textilu a smíšeného zboží – paní Bartošová č. 341
2. Mandlování prádla – pan Šašinka č. 493
3. Prodej partiového a komisního zboží – paní Krátká č. 340
4. Opravna obuvi – paní Polehňová č. 331
5. Šití obuvi – paní Horecká č. 251
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6. Autoopravna – pan Velecký č. 63
7. Stolařství – pan Plášek č. 74
8. Pohřební služba – pan Urbánek č. 234
9. Sběrné suroviny – pan Tlach č. 308
10. Kadeřnictví

– p. Urbánková č. 519
– p. Manová č. 165
– p. Vykydalová č. 166

11. Pohostinství – pronajmuto p. Valentové z Uh. Brodu
12. Montáže elektro – p. Šedivec a Bachůrek č. 315
13. ELINST elektromontáže p. Dvořáček č. 2 a Chromek č. 474
14. Opravy věžních hodin – p. Pospíšil č. 244
15. Sběrna barevných kovů – p. Kroča č. 305.
V restauraci, která byla pronajata p. Ludmile Valentové z Uh. Brodu byly firmou
Agrotour Holešov instalovány hrací automaty, na kterých naši občané prohráli za rok 1992
přibližně 250 tis. Kčs.

Konečně plyn!
O plynofikaci obce Šumice se na veřejných jednáních dřívějšího národního výboru
mluvilo nejméně 15 let. I když dřívějším poslancům národního výboru nelze upřít zájem o
plynofikaci Šumic, přece jen je v podvědomí občanů názor, že se o plynu hodně mluvilo a
málo jednalo. Názor občanů takto smýšlejících se opíral o skutečnost, že již téměř před 20
lety byl kolem Šumic budován vysokotlaký plynovod přes les Rajsisko směrem na Slavičín.
Téměř všechny okolní obce, ať se jednalo o Nezdenice, Záhorovice, Újezdec, Těšov a Nivnici
byly téměř celé plynofikovány. V Šumicích stále platil argument, že VELAZ a JZD jako
velkoodběratelé nemají o plyn zájem, a proto se v Šumicích plyn nemohl budovat.
Obecní zastupitelstvo v Šumicích se rázně rozhodlo udělat vše pro plynofikaci Šumic.
V roce 1992 byl schválen generel plynofikace Šumic. Obecní zastupitelstvo uložilo obecní
radě zajistit vypracování projektové dokumentace plynofikace Šumic ještě do konce r. 1992.
Nepodařilo se však sehnat peníze. Samotná projektová dokumentace byla velmi nákladná,
protože bylo nutno zaměřit celou obec. Jenom zaměření stávajícího stavu mělo stát 100 tis.
Kčs. Projekt vyhotovila firma AREKO Ing. Píšťka ze Zlína, avšak až v roce 1993. Před
obecní radou vyvstal opět velký problém, kde sehnat peníze na tuto akci. Nakonec bylo
v rozpočtu vyčleněno 500 tis. Kčs pro stavební práce.

Hledá se obecní strážník
S ohledem na růst nepořádku v obci, hlavně na skládkách, rozhodlo obecní zastupitelstvo
vyhlásit konkurs na obecního strážníka. Jako nejvhodnější kandidát byl doporučen pan Josef
Hasoň č. 498, který byl v místním družstvu zaměstnán jako kovář. Nakonec tuto práci odmítl.
Poté byl přijat zájemce ze Záhorovic, ale o tom bude záznam až v roce 1993.
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Navrácení lesů Šumicím
Obec Šumice v minulosti vlastnila asi 230 hektarů lesů , a to převážně v části Goliáška a
Padělky. Zákonem o majetku obcí byly lesy a půda jako historické vlastnictví vráceny zpět
obcím. Již několik měsíců před tím nechal starosta Ing. Ludvík Hovorka č. 13 prozíravě
zpracovat výpis obecního majetku z pozemkové knihy i z geodezie, aby měl veškeré podklady
pro jednání s Lesním závodem Luhačovice. Práce na zjištění majetku byla velmi namáhavá,
jenom na výpisu z pozemkové knihy pracoval starosta asi 5 dní v archivu v Uherském
Hradišti. Je však nutno uvést, jak práce byla také usnadněna dochováním tzv. „Parcelního
protokolu“ obce Šumice, pořízeného po katastrofické povodni v r. 1919. Tuto knihu přinesl na
obecní uřad někdejší starosta, pan Stanislav Kubáň, který ji zachránil za dřívějšího režimu
před zničením. Starosta nechal celou knihu okopírovat a starou i novou knihu nechal svázat.
Mnoha lidem pak tato kniha pomohla dopátrat se svého majetku. Pro správu svého lesního
majetku získala obecní rada pana Františka Černocha, bytem v Luhačovicích, do té doby
zaměstnanec lesního závodu Luhačovice, který okolní lesy obhospodařoval již několik let
předtím.
Vzhledem k finanční tísni se však obec Šumice a Rudice dohodly s městem Luhačovice
(které spravovalo 80 ha lesa na Políchně), že se společně budou podílet na mzdových
nákladech lesníka podle počtu hektarů, které každá obec vlastní. Celkem tedy pan Černoch
spravoval 232 ha lesa Šumicím, 80 ha Políchnu a 200 ha Rudicím.
Začátky samostatného hospodaření nebyly jednoduché, neboť les byl v několika místech
velmi zarostlý a neudržovaný. Proto obecní rada zakoupila nejvýkonnější křovinořez za 26 tis.
Kčs na čištění lesa od křoví. V lese pracovali brigádně p. Stanislav Bublík č. 184 a Zdeněk
Hruška č. 386. Stále zaměstnance si obec nemohla dovolit.
Pan Černoch je člověk velmi obětavý. Do práce denně dojížděl na motorce JAWA 50 –
Pionýr, často úplně promrzlý.
V prosinci byla zahájena těžba stoletého dubového porostu v souladu s hospodářským
plánem na rozloze 2 ha. Podle přání starosty byly ponechány kolem paseky zdravé dubové
výstavky, především podél hranice s Újezdeckým lesem jako svědectví o kvalitě místních
dubů pro budoucí generace.

Hradčovce
V roce 1992 usilovali naši občané – vlastníci lesních parcel v trati Hradčovce o navrácení
svého majetku od Lesního závodu Luhačovice. Protože vlastníci neznali přesně průběh hranic
v křovím zarostlém borovém lese, dožadovali se zaměření a vytýčení parcel. Do konce roku
však majitelům nebyl les vrácen.

Privatizace vodovodů a kanalizací
Starostové měst a obcí našeho okresu Uherské Hradiště po seznámení s privatizačním
projektem podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace tento odmítli, jelikož tento projekt
předpokládal oddělení provozního majetku a rozvodů vody a kanalizace. Rozhodli se podat
konkurenční privatizační projekt, který předpokládal vytvoření akciové společnosti v rámci
závodu Uherské Hradiště, ve kterém by měly obce a města rozhodující vliv. Počet akcií pro
každou obec měl být úměrný velikosti jejího infrastrukturního (rozvodného) majetku. Proto
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starostové zvolili přípravnou komisi v čele se starostou Uherské Hradiště. V této komisi byl i
náš starosta Ing. Ludvík Hovorka.
Starostové chtěli zabránit zachování dosavadního monopolu a zabránit současnému
vedení JMVaK v prosazení vlastních zájmů, které by ve svých důsledcích vedly
k neúměrnému zdražování vodného a stočného. Obce by v nové akciové společnosti nemohly
vůbec prosadit své potřeby a veškerou tíži oprav starých vodovodů a kanalizací by nesly na
svých bedrech.
Boj se současným vedením JMVaK byl velmi tvrdý, náš starosta psal několik dopisů
ministerstvu zemědělství a ministru pro hospodářskou soutěž, aby upozornil na snahy
JMVaK. Nakonec byl schválen konkurenční projekt obcí, který stál 350 tis. Kčs a každá obec
se na něm finančně podílela podle velikosti svých vodovodů a kanalizací.

Nové zemědělské družstvo
Jak jsem již v úvodu uvedl, prodělalo původní Jednotné zemědělské družstvo zásadní
změnu. Z názvu zmizelo slovo „jednotné“ a vytvořilo se Zemědělské obchodní družstvo, které
sdružovalo obce Uherský Brod, Šumice, Újezdec, Těšov, Maršov a část Prakšic. Občané
uvedených obcí, případně další oprávněné osoby, které při transformaci měli majetkový podíl
nejméně ve výši 40 tis. Kčs se mohli stát členy nového družstva. Nepodařilo se mně přesně
zjistit, kolik nové družstvo mělo členů po provedené transformaci, ale bylo jich asi 840.
Vlivem špatné zemědělské politiky pod vedením Občanské demokratické strany včele
s premierem panem Klausem po dlouhé době dosáhlo družstvo ztrátu za rok 1992 celkem 842
tis. Kčs. Do této částky nejsou zahrnuty povinné náhrady – restituce za Újezdecký mlýn a
těšovský statek. Tyto náhrady nebyly v roce 1992 ještě uzavřeny.
Poklesl počet aktivních členů družstva. Zatímco v roce 1991 pracovalo v družstvu 259
osob, v roce 1992 jen 204 osob. Průměrný výdělek vzrostl z 3 151 v roce 1991 na 3 840
v roce 1992.

Základní škola
V tomto školním roce navštěvovalo školu 273 žáků. Ze Šumic 171, z Nezdenic 44,
z Rudic 32 a ze Záhorovic 6. Z učitelského sboru odešel pan učitel Jaroslav Haluza a na jeho
místo přišla paní učitelka Světlana Válková z Uh. Brodu.
Velký obrat ve školství nastal především ve výuce cizích jazyků. Dříve povinnou ruštinu
nahrazují jazyky němčina, angličtina a francouština. Od třetí třídy jsou to jazyky nepovinné,
ale od páté třídy musí každý žák studovat jeden z jazyků povinně dle vlastního výběru a
možností školy. V tomto školním roce se zatím vyučuje němčina a angličtina.
Základní škola v Šumicích se snažila zvyšovat odborné znalosti žáků i v dalších
odborných předmětech. V okresním finále chemické olympiády získala žákyně ze Šumic
Stanislava Hasoňová č. 448 první místo v okresu Uherské Hradiště.
Ze základní školy vycházelo 46 žáků. Na střední školy šlo studovat 18 žáků, na odborné
školy 20 žáků. Zbývajících 8 žáků šlo na učební obory. Základní škola v Šumicích se jak po
odborné stránce tak i materiální stránce dostala na dobrou úroveň. Svou zásluhu má nejen
kvalitní pedagogický sbor v čele s Mgr Vrágou – ředitelem školy ale také starosta Šumic, Ing.
Ludvík Hovorka č. 13 – sdělil ředitel Mgr Vrága.
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Kulturní a společenský život v Šumicích
I když po roce 1989 nastal v našem státě zásadní obrat ve všech oblastech našeho života,
neprojevila se tato změna na přístupu občana k věcem veřejným, duchovním a mravním.
Zřejmě čtyřicetiletý politický systém, představovaný Komunistickou stranou zanechat našemu
národu daleko větší škodu, než se na první pohled jevilo. Všeobecně se očekávalo, že po
přechodu na demokratický systém bude najednou všechno lepší, správné, morální a
spravedlivé. Dnes už je zřejmé, že toto dědictví zřetelně poznamenalo nejméně dvě až tři
generace v tom horším významu. Lidé nechodí ani více do kostela, ale ani na schůze, ani na
kulturu, ani na hřiště na kopanou. Je vidět celkový nezájem o věci veřejné stejně, jako tomu
bylo za totalitního režimu.

V Šumicích je schola
Přes všechny výše popsané problémy se přece jen něco podařilo. Zásluhou několika
obětavých talentovaných věřících občanů vzniká dětský, chrámový pěvecký sbor schola. O
jeho založení se zasloužili členové místní KDU-ČSL, zejména pan Bohumil Vráblík č. 457,
pan František Kráčmar č. 109, pan Václav Bradáč – varhaník č. 374. Své první veřejné
vystoupení šumická schola uskutečnila v Uherském Hradišti na přehlídce schol okresu.
Zůčastnilo se 18 dětí mimo muzikantů a vedoucích. Bylo to na svátek sv. Štěpána, 26. 12.
1992.

Tělovýchovná jednota Sokol
Členové Sokola se vyžívali většinou v kopané. V organizované soutěži kopané hrála 3
mužstva v okresní soutěži. První mužstvo dospělých hrálo okresní soutěž B skupinu a
umístilo se uprostřed tabulky. Vedoucím byl pan Josef Hřib č. 128, trenérem p. Rachůnek
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z Uherského Brodu. Dorostenci hráli okresní přebor, rovněž i tito se umístili ve středu
tabulky. Dorostence vedl pan František Šojdr č. 217, bývalý aktivní hráč, velmi obětavý
sportovec. Družstvo žáků vedl pan Václav Marek č. 98, rovněž bývalý aktivní hráč. Žáci se
umístili rovněž uprostřed tabulky.
Stolní tenis
Stolní tenis se nepodařilo dostat na potřebnou úroveň a proto se do soutěže nepřihlásil.
Mládež provozovala tento sport jen rekreačně v tělocvičně školy. Dále se hrálo v několika
soukromých domech, kde rodiče zakoupili svým dětem stoly. Tak tomu bylo u Petrků č. 422,
kde se mládež scházela a hrála pro zábavu, a také u Františka Kráčmara č. 109.
Tenis
Všeobecně se čekalo, že naši tenisté se v roce 1992 přihlásí do soutěže. Nestalo se tak,
protože se nepodařilo dát dohromady družstvo žen, což bylo podmínkou přijetí do soutěže.
Hrálo se proto jen tak pro zábavu. Převážně na tenisové kurty chodili hrát rodiče, aby
trénovali své děti. Byl to především pan Ing. Josef Pražan č. 451 a pan Vladimír Kalous č.
239.

Kostelní pěvecký sbor v Šumicích
Jelikož v kronice je velmi málo záznamů o šumickém kostelním sboru, požádal jsem
nejstaršího občana Šumic pana Josefa Vaculína č. 60, aby mě seznámil s historií tohoto sboru.
Asi v letech 1927 až 1928 tehdejší varhaník pan Josef Šojdr č. 227 založil kostelní
pěvecký sbor. Jeho dům č. 227 byl později (začátkem roku 1971) vykoupen a v roce 1975
zbourán pro plánovanou výstavbu nákupního střediska. Ještě chci připomenout, že jmenovaný
pan Josef Šojdr byl kovářem a podkovářem.
Tehdy v letech 1927 až 1928 pozval pan Šojdr talentované zpěváky a zpěvačky a začal
s nácvikem sborového čtařhlasného zpěvu: ženy zpívaly soprán a alt, muži tenor a bas. Velmi
aktivně nově vznikající sbor podporoval tehdejší duchovní správce P. Josef Berger.
K prvním členům sboru patřili: pan Josef Vaculín č. 60, jeho bratr pan František Vaculín
č. 66, pan Ludvík Tlach č. 229, pan Ludvík Jančář č. 289, pí Ludmila Hřibová č. 67, pan
Vojtěch Bublík č. 151, pan Miroslav Valášek č. 224, pí Jarmila Valášková č. 224, pan
Jaroslav Hřib č. 118, pí Anastazie Ondřejová č. 302, pan František Ševeček č. 335, pí Marie
Vaculínová č. 60 – sólistka pěveckého sboru.
Později t. j. po druhé světové válce (r. 1946 – 1948) přišli do kostelního sboru další
zpěváci a zpěvačky: pí Antonie Kutnarová č. 292, pan Oldřich Krhůtek č. 261, pí Anna
Omelková, č. 402, pí Františka Pilková č. 329, pí Anděla Bartošová č. 298, pí Terezie
Hasoňová č. 8, pí Marie Gajdošová č. 144, pí Marie Krhůtková č. 432, pan Antonín Dvořák č.
138, pan Stanislav Dvořák č. 138, pan Stanislav Tlach č. 239, pí Jiřina Hřibová č. 208, pan
Ludvík Kubáň č. 264 a pí Marie Škubalová č. 103.
Nejvyšší úroveň kostelního sboru začala po roce 1950. I když toto období je hodnoceno
jako nejtemnější období stalinismu a komunistického teroru, právě v tomto období měl
kostelní sbor stoupající úroveň. Zásluhu na tom měli zejména místní hudebníci, kteří při
vystupeních kostelního sboru tento doprovázeli na hudební nástroje. Byli to především
houslisté pan Vojtěch Vaculín č. 250, pan Jaroslav Šidlo č. 98. Trombonistou byl pan Josef
Hřib č. 254 a pan František Hasoň č. 385. Na klarinet hrál pan Josef Krhůtek č. 185 a pan
Josef Bachůrek č. 133. Na kontrabas hrál pan Stanislav Kráčmar č. 108, který se později
oženil do Těšova. Střídavě také vedl šumický pěvecký sbor.
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V sedmdesátých letech začal sbor stagnovat. Pan Josef Šojdr, varhaník a dirigent zemřel a
na jeho místo se dlouho nenašel nástupce. Pěvecký sbor jen v malém obsazení bez dirigenta –
pouze ženy. Koncem sedmdesátých let se funkce dirigenta ujal pan Ludvík Tlach č. 242
tenorista a trumpetista sboru. Jmenovaný nacvičoval se sborem vánoční zpěvy, které se
zpívaly na půlnoční mši a na Nový rok. Pan Ludvík Tlach ale brzy zemřel a zase nastalo
období bez dirigenta. Mezitím do souboru vstoupili dva synové pana Tlacha – Lubomír č. 485
a Petr č. 492. Potom přišli do souboru pan Ing. Josef Jančář č. 488, jeho sestra Františka
Hanáková č. 337, Vojtěch Kráčmar č. 119, František Kráčmar č. 109, Bohumil Vráblík č. 457,
Petr Hřib č. 32, František Kozub č. 428, Marie Hřibová č. 486, Marie Zetková č. 108,
Drahomíra Krhůtková č. 44, Ludmila Dubravová č. 66, Anna Kutnarová č. 292, Terezie
Slačálková č. 406.
Koncem osmdesátých let začal se sborem spolupracovat jako dirigent a hudební skladatel
Stanislav Kráčmar. Jmenovaný vedl zároveň sbor v Újezdci u Luh, proto střídavě dirigoval
sbor také pan František Bradáč z Nivnice – bratr našeho varhaníka. Oba jmenovaní
nacvičovali pouze vánoční zpěvy. Stálého vedoucího a dirigenta k dnešnímu dni sbor nemá.

Dětský národopisný soubor Dřinky.
Tento soubor navštěvovalo průměrně 30 dětí. Zkoušky byly každý pátek. Soubor vedly
obětavé vedoucí paní Františka Hanáková č. 337 a Marie Petrková č. 422. Za celý rok měl
soubor pouze jedno vystoupení na hody 13. září před Kulturním domem. Tehdy soubor
doprovázela cimbálová muzika Terka z Vlčnova. Představení se zúčastnilo asi 140 občanů.

Vánoční koncert
Místní výbor KDU-ČSL připravil na sobotu 19. prosince Vánoční koncert pěveckého
sboru Dvořák z Uherského Brodu. Koncert se konal v kostele za účasti 104 občanů. Když si
uvědomíme, že v souboru učinkovalo 78 umělců – zpěváků, tak to byla účast malá.
Mimo koled evropských národů zazněly některé naše lidové písně. Hlavním programem
však byla Česká mše Vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej mistře, vstaň bystře“. Pro přítomné
věřící občany to byl pěkný zážitek v předvánočním období. Dirigoval pan Ing. Veselka, na
varhany doprovázel vynikající klavírista a varhaník pan Šmilaner.

Slabá plesová sezona
Dávno jsou pryč doby, kdy se různé spolky v Šumicích předbíhaly obsadit soboty
v období od začátku roku do „masopusta“ k pořádání plesů. V tomto roce byla většina sobot
bez plesů, protože se zvýšilo nájemné ze sálu a především honoráře hudebníků. Proto se
konaly jen 2 plesy, a to ples KDU-ČSL a ples požárníků.

Hody
Pořádání hodových slavností má svou tradici. V posledních letech byl pořadatelem
většinou Sokol. V pátek před hodovou nedělí byl v Kulturním domě taneční večer pro mladé,
hrála kytarová muzika Kasiopea z Bojkovic. V sobotu byla taneční zábava pro střední a starší
generaci při dechovce. Hrála výborná dechová hudba Boršičanka z Boršic u Blatnice. V pátek
bylo asi 300 platících, v sobotu 200 občanů.
V neděli odpoledne byl před Kulturním domem národopisný pořad souboru Dřinky ze
Šumic a potom na hřišti na Výpustě fotbal.
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Myslivci
Pod vlivem politických změn v našem státě se formovalo také myslivecké sdružení.
V roce 1991 se odtrhlo od společenství myslivosti Šumice – Rudice, sdružení Rudice. Proto
bylo nutné k provozování myslivosti zpracovat potřebné poklady a to jak z hlediska
Mysliveckého sdružení, tak i Honebního společenství. Bylo prověřováno množství
katastrálních map a provedeno množství katastrálních soupisů celé obce tak, jak bylo
nařízeno.
Bylo ustaveno Honební společenství dne 17. 12. 1992 ve složení:
předseda:

Kudela Vojtěch č. 293

místopředseda:

Hasoň Vojtěch č. 87

jednatel:

Kráčmar Vojtěch č. 119

členové:

Tomek Alois č. 380
Plášek Miroslav č. 96

Uvedení občané zastupovali 350 majitelů pozemků Šumic.
Myslivecké sdružení mělo 19 členů. Hospodaření bylo úspěšné.
Bylo odloveno:

zajíců
bažantů

55
6

kačen

62

lišek

7

srnčí

29

černé zvěře

mimořádně mnoho

7

Interlovu bylo dodáno 92 kg zvěře z celkového množství 1 035 kg. Myslivecké sdružení
hospodařilo na 1 274 ha půdy.

Zahrádkáři
Zahrádkáři si tradičně vedli velmi dobře. Vznikla prodejna zahrádkářských potřeb u p.
Stanislava Ondřeje č. 378, čímž se podstatně zlepšilo zásobování sadbovým, osevním a
dalším potřebným materiálem. Rovněž bylo u Ondřejů možno prodávat zahrádkářské
přebytky.
V červnu uspořádali zahrádkáři tradiční táborák, na kterém vyprávěl své zážitky ze
zahraničních prací p. Stanislav Synčák č. 52 a o veselou zábavu se postarali bratři Lekešové
Vojtěch č. 436 a František č. 7.

Chovatelé
Jsou nejmladším spolkem v Šumicích. Jejich výsledky mají velký význam na zlepšování
úrovně v chovu zvířectva. Velkou zásluhu na rozvoji tohoto ušlechtilého spolku má Jindřich
Hasoň č. 458, který se svou obětavostí a nezištnou prací velmi podílel na rozvoji chovatelství
v Šumicích.
Vyvrcholením práce chovatelů byla 1. výstava drobného zvířectva na hřišti Sokola Na
Výpustě v září 1992. Nejvíce se vystavovaly slepice, holubi, králíci a kachny. Nejvíce
pozornosti, především od dětí bylo věnováno oslovi, chovatele p. Stanislava Krátkého č. 340.
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Osel byl zakoupen někde u Olomouce za 6 nebo 7 tis. Kč. Majitel osla využíval k tahaní
vozíku a také při různých slavnostech na hřišti k vození dětí.
Na výstavě drobného zvířectva se podíleli také chovatelé z Nezdenic, Záhorovic a
Bojkovic.

Kolik nás v Šumicích bydlí?
Celkem 1817.
V roce 1992 se narodilo 23 dětí, zemřelo 22 našich spoluobčanů. Bylo uzavřeno 18
sňatků, nejvíce za posledních mnoho let.

Počasí v roce 1992 a jeho vliv na úrodu
Počasí bylo celkově příznivé. Zima mezi rokem 1991 a 1992 byla mírná, přesto však
naoraná pole dobře vymrzla, což dalo základ dobrému obdělávání půdy a dobré úrodě.
V létě převládalo suchší počasí, což pro šumický katastr je výhodnější než mokrý rok.
Jaro bylo velmi příznivé. Často zapršelo, ale brzy zase bylo pěkně. Léto bylo hodně suché.
Dne 12. června a 7. července byla v Šumicích průtrž mračen, které způsobily mnoho škod.
Byly zatopeny sklepy domů ve střední části obce, kolem školy, na Malé straně a u uličky ke
družstvu. Potom začala tropická vedra, velké sucho. Vydatně popršelo až 1. září, kdy spadlo
asi 20 mm vody. Letní sucho zanechalo stopy na úrodě. Krmná řepa rostla nad zemí jen
nepatrně, tlačila se do země, asi hledala vodu. Velmi obtížně se vyrývala. I podzim byl suchý.
Přesto úroda obilovin, brambor, řepy i ovoce byla průměrná. Neurodily se peckoviny, jen
třešně, takže se v šumické pálenici pálilo jen 280 kotlů (kotel asi 260 l). Při normální úrodě se
v Šumicích pálívalo kolem 1 200 kotlů. Většinou se pálila jablka a hrušky. Zahrádkáři i
zemědělce překvapil mráz 13. října, kdy bylo ráno -6°C. Někomu pomrzla řepa, většina
květin, hřbitovní kvítí – chryzantémy. Pomrzla také vína, zejména pozdější druhy. Po tomto
mrazivém období přišlo období dešťů a to tak silné, že letní nedostatek vláhy se úplně
vyrovnal. Sníh se v prosinci ukázal jen pár dnů, vánoční svátky byly na blátě. Silnější
ochlazení přišlo až v závěru roku.
I přes uvedené rozmary počasí byl rok 1992 pro zemědělce a zahrádkáře příznivý.
Zapsal kronikář

Vojtěch Kráčmar

V září 1993
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Rok 1993
První leden 1993 se nezapomenutelně zapsal do dějin našeho státu. Tímto dnem se
rozpadla Československá republika na dva samostatné suverénní státy. I když názory politiků
obou zemí na rozdělení státu byly protichůdné, osobně jsem vycítil, že hlavní popud
k rozdělení státu dalo Slovensko, které se vždy cítilo ze strany Čech omezované a utlačované.
Na Slovensku ve volbách v r. 1991 zvítězilo hnutí HZDS (Hnutí za demokratické
Slovensko), jehož programem bylo osamostatnění Slovenska. První krok k rozdělení učinil
dne 29. srpna 1992 (výročí SNP) tehdejší předseda Slovens vlády Vladimír Mečiar
vyhlášením suvereniny Slovenska. Prezident Československé republiky Václav Havel po
tomto kroku odstoupil z funkce.
A potom to všechno začalo. Na hranicích se Slovenskem se začaly stavět hraniční
přechody a připravovala se měnová odluka. Nejprve se začaly kolkovat peníze od 100 Kčs
výše, potom i nižší bankovky až po dvacetikorunu. Začaly se stavět celnice a kontrolovat
přechody, stejně jako s ostatními okolními státy.
Píši zde poněkud podrobněji o tomto rozdělení naší republiky zejména ze dvou důvodů:
1. Tímto rozdělením se náš okres stal pohraniční oblastí.
2. Velká část místních obyvatel s rozdělením státu nesouhlasila.

95

Obecní úřad v Šumicích
Rada obecního úřadu pracovala ve stejném složení jako v předchozím roce.
starosta

Ing. Ludvík Hovorka

č. 13

KDU-ČSL

místostarosta

Vojtěch Žampach

č. 241

ODS

členové rady

František Kráčmar

č. 109

KDU-ČSL

Petr Hřib

č. 32

bezp.

Ing. Milan Pípal

č. 81

bezp.

Hlavní stavební akce roku 1993
-

rekonstrukce střechy základní školy

-

I. etapa plynofikace obce.

Stejně jako v r. 1992 bylo největším problémem pro obecní zastupitelstvo opatřit finanční
prostředky na opravu školy. Zásluhou starosty se podařilo finance získat a školu dokončit.
Celkem bylo na opravě školy proinvestováno 1 634 164 Kč.
V červenci 1993 bylo započato s výstavbou I. etapy plynofikace obce. Trasa I. etapy
měřila 1800 m. Rovněž i na této rozsáhlé stavbě bylo největší starostí obecní rady získat
potřebné peníze. I když hodnota díla převyšuje vynaložené náklady, přesto k 31. 12. 1993
zbývá uhradit 1 946 tis. Kč. Za celou stavbu bylo do konce roku 1993 uhrazeno 1 574 tis. Kč.
Z uvedených čísel je zřejmé, že pokračování plynofikace Šumic – druhá etapa – bude
z finančního hlediska podstatně náročnější. Připojení domácností v části Kůt a Malá strana se
uskuteční až v roce 1994.
Hlavním dodavatelem (dodávka a montáž potrubí) byla firma Trako Zlín. Veškeré zemní
práce se dělaly svépomocí za dohledu starosty obce. Někteří občané ochotně pomáhali při
výkopových pracech, někteří nepomohli vůbec a někteří si ještě stěžovali na poškození
vjezdů, chodníků či rostlin.
Při stavbě se přitom všichni pracovníci chovali maximálně ohleduplně jak
k předzahrádkám, tak i k cestám a chodníkům.
Místní komunikace, silnice a železniční násep byly podvrtány moderní technologií FLOW
– MOLE firmy Talpa. Velká část vjezdů do domů byla podvrtána „krtkem“. Při stavbě
nedošlo k poškození nebo nucenému pokrácení vzrostlých stromů.
Při pokládání polyetylenového potrubí se vysoká pozornost věnovala řádnému obsypání
potrubí pískem, aby nedošlo k jeho poškození. Na stavbě obětavě pracovali zejména p.
Vladislav Hasoň č. 473 a p. Vladislav Vaculín č. 318 (důchodce).
I přesto, že se obec zadlužila, podařilo se kus velkého díla. Od května se starosta snažil
získat podporu na výstavbu plynovodu na Státním fondu životního prostředí v Praze, avšak
marně. Naše obec nebyla v chráněné krajinné oblasti a neměla proto na podporu nárok.

Rekonstrukce kadeřnictví a cukrárna
Jak jsem již dříve napsal, obecní zastupitelstvo rozhodlo o adaptaci bývalé budovy
obecního úřadu. Vedle opravené pošty bylo v r. 1992 započato s přístavbou cukráry. Před
výstavbou se přihlasili zájemci o pronájem této části budovy – cukrárny manželé Buráňovi
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z Uherského Brodu. Podle nájemní smlouvy zaplatili předem 200 tis. Kč jako pronájem
(zálohu) na 20 let. Z těchto prostředků byla následně přístavba dofinancována. Celkem bylo
prostavěno 321 tis. Kč. Přístavbou získala náves na vzhledu. Před vlastní výstavbou byly
zbourány ošklivé sklady na uhlí a zastaralé sociální zařízení. Cukrárna byla otevřena 25.
června 1993 a dostala název Jadranka.
Z cukrářských výrobků se však tento podnik velmi brzy přeorientoval na prodej piva,
alkoholických a nealkoholických nápojů. Hluk z této cukrárny v pozdějších nočních hodinách
rušil bydlící občany.

Práce v obecním lese
V průběhu roku 1993 naši občané brigádníci a zaměstnanci zalesňovali smrkem velké
paseky po těžbě v Goliášce a na Padělcích. Velmi suché počasí po výsadbě způsobilo, že
velká část sazenic (asi 35%) uschla, přestože se podařilo hasičským autem přivézt na paseky
vodu na zalití založených stromečků. Spousta práce byla rovněž s pálením klestu, vyžínáním
trávy a vysekávání výmladků dřevin. Silně poklesl zájem občanů o palivové dříví.
O obecní lesy pečuje již od r. 1992 pan František Černoch z Luhačovic, rodák z Držkové
na Valašsku. Kromě našich lesů se stará o lesy obcí Rudice a Polichno.
V tomto roce byla velká kalamita skůdce Pilatky smrkové. Proto se starosta s hajným
rozhodli pro letecký postřik motorovým rogallem p. Pařízka z Uherského Brodu. Pilot
startoval z letiště místního družstva a nalétával na smrkové porosty v Goliášce a na Padělcích.
Stříkalo se CYMBUSHEM a výsledek byl velmi dobrý.
Vánoce však nebyly pro obec a pro hajného radostné. Napadlo asi 30 cm sněhu a
následný déšť způsobyly obrovské škody, zejména na mladých borových porostech, což mělo
velký dopad na ztrátu v lesním hospodářství v dalším období.

Zemědělské obchodní družstvo
V roce 1992 se uskutečnila rozsáhlá transformace zemědělského družstva Uherský Brod i
s farmou Šumice. Přes snahu několika jedinců odtrhnout od družstva farmu Šumice se
podařilo družstvo udržet celistvé, určitě k prospěchu všech členů. Změnil se i název –
Zemědělské obchodní družstvo. Tím, že se družstvo nerozpadlo na menší celky, mohlo dobře
využít stávající majetek k dalšímu rozvoji. I když počet členů klesl ze 840 členů na 726,
neovlivnilo toto snížení prosperitu družstva. V roce 1993 družstvo hospodařilo na 2 590 ha.
Zájemcům – soukromým zemědělcům bylo vydáno 226 ha půdy.
V roce 1992 pracovalo v družstvu 213 zaměstnanců, v roce 1993 již jen 190.

Základní škola
Ve školním roce 1992 – 1993 navštěvovalo školu 273 dětí. Z toho 171 ze Šumic, 44
z Nezdenic, 32 z Rudic a 6 dokonce ze Záhorovic. V průběhu roku odešel p. učitel Jaroslav
Haluza a vrátila se do Šumic p. učitelka Světlana Válková. Učitelský sbor byl stabilizován.
V jarních měsících byla dokončena oprava střechy na staré části budovy. Čtyři měsíce se
učilo ve velmi svízelných podmínkách, ale zásluhou obětavosti učitelů a ostatních
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zaměstnanců školy se podařilo splnit všechny výchovně vzdělávací úkoly a přitom zajistit
bezpečnost dětí. Po provedené rekonstrukci školy byly vytvořeny podmínky pro zřízení
odborných učeben chemie, fyziky, přírodopisu.
Ve škole pokračovala výuka cizích jazyků, angličtiny a němčiny. O francouzštinu zatím
nebyl ze strany žáků zájem, přestože škola má na tento jazyk odbornou učitelku.
Vedení školy uspořádalo okresní finále v chemické olympiádě. Vyhrála Stanislava
Hasoňová č. 448.
Ze 48 žáků se ve školním roce 1992 – 1993 dostalo 38 žáků na střední školy a učiliště,
z toho 18 na střední školy, 20 na odborná učiliště Šumická škola je v rámci okresu na dobré
úrovni a to jak v oblasti vzdálávací, tak i v celkové vybavenosti. Má na tom velkou zásluhu
jak vedení školy, tak i obecní úřad v čele starostou.

Kulturní a společenský život v Šumicích
Stejně jako v předchozím roce se kulturní a společenský život v obci nerozvíjel. Návštěvy
občanů na různých kulturních pořadech a na sportovních utkáních místní TJ byly
podprůměrné. Rovněž účast našich věřících občanů na bohoslužbách je stále na úrovni
předchozích let, t. j. asi 500 – 600 věřících na nedělních bohoslužbách. Velmi malá účast je
také na různých zájezdech společenských organizací a také na poutních zájezdech.

Plesová sezona
Dne 23. ledna 1993 pořádali ples hasiči. Při zahájení plesu tančilo 8 párů naší mládeže
„Moravskou besedu“ v šumických krojích. K tanci hrála dechová hudba „Vonička“ z Dubňan.
Na tento ples přišlo téměř 300 návštěvníků, s čím pořadatelé zřejmě nepočítali, protože již ve
23 hodin nebylo co pít.
Větší účast občanů na hasičském plese je ovlivněna také tím, že týden před plesem chodí
dvojice hasičů prohlížet komíny z hlediska odvrácení možnosti vzniku požáru a při této
příležitosti nabízejí vstupenky na ples.
Dne 6. února 1993 se v Kulturním domě konal 3. ples KDU-ČSL. Hrála dechová hudba
„Boršičanka“ z Boršic u Blatnice. Na ples přišlo 276 občanů, což je na šumické poměry velká
účast. K dobré pohodě přispěl guláš mistra kuchaře p. Jana Suchanovského č. 30.
V pátek 19. února 1993 se v Kulturním domě po delší době konal Slovácký večer, který
uspořádali vedoucí národopisného souboru Dřinky. Nejprve předvedly své umění mladší děti,
celkem jich bylo 17. Potom vystoupily starší děti, které předvedly náročnější tanečky
z Kopanic. Bylo jich 13. Potom vystoupila naše dospívající mládež, která v šumických krojích
zatančila „Moravskou besedu“. Tyto tance s dospívajícími páry nacvičila p. Ludmila
Synčáková č. 35.
Národopisný soubor Dřinky vedly velmi obětavě p. Jitka Kalousová č. 239, p. Marie
Hřibová č. 486 a p. Marie Petrková č. 422.

Konec masopusta
Slavil se v sobotu 20. února 1993. Pořadatelem byla tělovýchovná jednota Šumice.
Celkem 37 členů, členek a některých dalších mladých občanů se v ranních hodinách obléklo
do maškarních kostýmů a za doprovodu dechové hudby Olšavanky procházeli vesnicí. V čele
maškarního průvodu šel v šumickém kroji ženich s nevěstou, kteří nesli hlavní pokladnu.
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Ostatní maškary ptaly většinou drobné mince. Závěr maškarního průvodu patřil „židům“ kteří
proháněli děti a tyto natírali krémem na boty a zubní pastou.
Dopoledne průvod prošel Malou stranou a pak kolem hlavní silnice do Mrtvé uličky a
Suchý řádek. Potom byl v místním Pohostinství oběd. Některé maškary, po obědě nemohly
pokračovat v dalším průvodu v horní části obce, protože téměř v každém domě se nalévala
slivovice, což někteří nemohli unést.
Kolik se vybralo přes celou obec se mně nepodařilo zjistit, ale bylo to asi 12 tis. Kč.

Dětský pěvecký chrámový sbor „Schola“
V roce 1992 byl založen dětský pěvecký chrámový sbor „Schola“, který se poprve
představil mimo Šumice na okresní přehlídce schol v Uherském Hradišti. Přehlídka se konala
ve Slováckém divadle; zúčastnilo se jí 15 schol z našeho okresu. Naše mladé zpěvačky
vystupovaly jako první. I když po umělecké stránce nedosahovaly úrovně zkušených souborů,
bylo jejich vystoupení pěkné a velký potlesk jim dodal sebedůvěru a nadšení pro další nácvik.
Pravidelně jednou týdně se konají zkoušky – obyčejně v pátek odpoledne. V neděli
zpívají při bohoslužbách na ranní nebo na velké mši sv.
Scholu nacvičují pan Bohumil Vráblík č. 457, jeho syn Bohumil doprovází Scholu na
kytaru a na kontrabas hraje Miroslav Petrka mladší č. 422. Ústřední postavou sboru je
varhaník p. Václav Bradáč č. 374. Tento velmi obětavý člověk, který je uznávaným
hudebníkem cvičí mimo Scholu i chrámový sbor dospělých.

Hody
Hody se v Šumicích slaví pravidelně v neděli po 8. září – po svátku Narození P. Marie,
patronky šumického kostela.
Vlastní slavnost začíná v pátek předhodovou veselicí. Páteční předhodová veselice bývá
především pro mladé. Pořadatel TJ pozvala na páteční veselici hudební skupinu Premier ze
Zlína. Zúčastnilo se asi 300 mladých. V sobotu 11. září uspořádala TJ veselici pro střední
generaci, na které hrála dechová hudba Zdounečanka ze Zdounek u Kroměříže. Účast byla
průměrná, 206 platících.
V neděli 12. září odpoledne před Pohostinstvím vystoupil místní dětský soubor Dřinky
s pásmem tanečků a zpěvů ze Šumic a z oblasti Kopanic. Potom vystoupil národopisný
soubor Světlovan z Bojkovic. Jeho cimbálová muzika potom hrála v Kulturním domě k tanci.
Účastnilo se jenom asi 50 občanů, převážně ctitelů folkloru.
Tento rok do Šumic přijel jen jeden kolotoč pro děti a jedna střelnice. Bylo to proto, že
v tento den byly hody ve Strání a v Koryčanech. Přes veškerou snahu se starostovi nepodařilo
sehnat další hodové atrakce. Hlavním důvodem však bylo nesolidní jednání některých
provozovatelů, kteří měli do Šumic přijet na základě dohody z r. 1992.
Velká část občanů to však nepochopila a neúčast hodových atrakcí kladla za vinu
starostovi, který údajně stanovil neúměrný poplatek za užívání veřejného prostranství, což byl
ale naprostý nesmysl.

Silvestr 1993
Kdysi býval sál Kulturního domu na Silvestra přeplněný. Místní občané chodívali na
zábavu až po hlavním televizním programu, kolem půlnoci. Letos byl Silvestr jen v kavárně
Kulturního domu. Bylo přítomno jen asi 40 mladých občanů.
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Činnost zájmových skupin
Tělovýchovná jednota
Předsedou TJ byl již více než 12 let pan Jaroslav Jurák č. 223. Vedoucím oddílu kopané
byl rovněž dlouhodobý funkcionář a bývalý aktivní hráč kopané pan Josef Hřib č. 128.
Hlavním pokladníkem byl zvolen pan Frant. Machálek, který převzal funkci po zemřelém
Josefu Šojdrovi č. 80.
Do soutěže TJ bylo zapojeno družstvo žáků, které se v okresním přeboru umístilo na 5.
místě. Mužstvo žáků začal vést pan Antonín Gajdoš č. 235, bývalý důstojník čs. armády,
důchodce. S žáky pracoval velmi obětavě, nezištně a s odborným přehledem.
Dorostenci, vedení panem Františkem Šojdrem č. 217 a panem Petrem Hřibem č. 32 hráli
okresní soutěž. V této se umístili na 4. místě.
Největší pozornosti občanů se těšilo družstvo kopané dospělých. Trenérem a hospodářem
hřiště byl pan Václav Marek č. 98, který převzal trenérskou funkci po p. Rachůnkovi z Uh.
Brodu. Družstvo dospělých skončilo na 12 místě.

Zahrádkáři
Zahrádkáři byli největším spolkem v Šumicích, s počtem 110 členů. Na své výroční
schůzi, na které bylo přítomno 48 členů byl doplněn výbor. Předsedou zůstal pan Petr
Chromek č. 474, p. František Dubrava č. 66 odstoupil z funkce pokladníka a převzal funkci
jednatele, ze které odstoupil p. František Živnéř č. 430. Novým pokladníkem byl zvolen p.
Bohumil Vráblík č. 457.
Na výroční schůzi dne 14. února měl přednášku p. Ing. Marek z Bojkovic na tema: jarní
postřiky stromů a pěstování zeleniny. Zahrádkáři pro své členy ale i pro ostatní občany
uspořádali posezení u táboráku v zahrádkařském zařízení v Norkárně, kde se u ohně opékaly
klobásy, popíjelo pivo a víno. Účastnilo se 42 zahrádkářů.
Na podzim uspořádali zahrádkáři pro své členy zájezd do vinařského sklepa do Blatničky
na mladé víno „burčák“. Bylo přítomno asi 40 členů. Hlavním posláním zahrádkářů bylo
ukazovat mezi ostatní občany moderní druhy ovoce kvalifikované ošetřování rostlin a správné
způsoby stříkání rostlin proti škodlivému hmyzu. Proto každoročně pořádají výstavu ovoce a
zeleniny, bylo to 16. a 17. října v přísálí Kulturního domu. Vystavovalo 27 zahrádkářů své
nejlepší druhy ovoce a zeleniny. Tradičně mezi nejúspěšnější pěstitele patřil p. Miloslav Tlach
č. 453, který se v Šumicích stal velkým průkopníkem v pěstování broskví. Dále to byli p.
Stanislav Ondřej č. 378, p. Jaroslav Omelka č. 18 a p. Stanislav Žampach č. 137.
Pan Miloslav Tlach je také znám jako odborný poradce zahrádkářů a také jako velký
pěstitel lilií – v regionu bývalého jihomoravského kraje je v pěstování lilií uznávaným
odborníkem.

Spolek chovatelů.
Tento spolek je v Šumicích rozdělen na 2 základní skupiny. Je to spolek holubářů a
spolek chovatelů drobného zvířectva. Spolek holubářů se převážně věnuje chovu poštovních
holubů. Podle možností se zúčastňovali závodů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Mezi
nejúspěšnější chovatele holubů patřili: p. Jiří Juřeník č. 338, p. Štěpán Pokorný č. 434, p.
František Švec č. 512, p. František Šojdr č. 217, p. Vojtěch Lekeš č. 208 a p. Stanislav Hanák
č. 337.
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Pan Jindřich Hasoň č. 458 je nejobětavějším a nejspolehlivějším chovatelem, především
drobného hospodářského zvířectva. Spolek chovatelů uspořádal na hřišti na Výpusti velkou
výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva. Bylo to v sobotu a v neděli 18. a 19.
září 1993.
Pro porovnání úrovně chovatelských úspěchů byli na výstavu přizváni také chovatelé
z okolních obcí. Byli to chovatelé z Hluku, vystavovali králíky, z Nivnice rovněž králíky, dále
chovatelé z Bojkovic, Starého Hrozenkova a Záhorovic – všichni vystavovali králíky a
drůbež. Všechny možné druhy drůbeže a holubů vystavovali chovatelé z Nezdenic, Bojkovic,
Nivnice a ze Šumic. Exotické ptactvo vystavovali hlavně p. František Šojdr č. 217, p. Václav
Marek č. 98, p. Ludvík Tlach č. 507, p. Roman Dvořáček č. 348 a dále chovatelé ze
Záhorovic, Uh. Brodu a Nivnice.

Myslivci
Odlov zvěře zaznamenal mírný pokles, protože se snížil celkový počet zvěře. Celkem
bylo odloveno:
černá zvěř

srnec

13 ks

3 ks

srna

8 ks

zajíc

59 ks

srnče

8 ks

bažant

10 ks

daněk

1 ks

králík divoký

1 ks

Tyto počty odpovídaly průměrnému odlovu z posledních let. Na těchto odlovených
počtech se podíleli také zahraniční střelci, které myslivci pozvali, aby si vylepšili finanční
situaci. Další peníze získali myslivci z prodeje zvěře Interlovu.
Práce v revíru byla velmi dobrá. Myslivci vybudovali další příkrmová zařízení, několik
posedů a kazatelen. Velmi významným činem byla vakcinace lišek, t. j. přelíčení proti
vzteklině celoplošným předkládáním návnady, které měly za úkol ozdravit škodnou zvěř a tím
snížit výskyt vztekliny, která je nebezpečná nejen pro zvěř, ale i pro člověka.
Na podzim myslivci uspořádali 4 hony a 4 naháňky na černou zvěř – divočáky. Na počty
černé zvěře, která se v katastru obce vyskytovala střelili myslivci jen 3 kusy, což je velmi
málo. Je to asi tím, že po revoluci v r. 1989 staří myslivci odešli ze spolku a nastal příliv
mladých adeptů myslivců, kteří s náročným odlovem černé zvěře nemají dostatek zkušeností.

Náboženský život v obci
Šumický kostel, je zevnitř i z venku pěkně upraven má stropy ve velmi špatném
technickém stavu a navíc je velmi vlhký. Z iniciativy duchovního správce P. Josefa Chovance
byl jmenován obcí poradní sbor odborníků, kteří měli posoudit stav stropů a střechy kostela a
navrhnout reálný postup oprav a získání peněz na jeho opravu. Nic se však nestalo, problém
se nevyřešil.
Při nedělních bohoslužbách je v kostele nedostatek místa, hlavně v zadní části pod kůrem
a na kůru. Přitom téměř třetina plochy kostela – celý prostor před lavicemi je volný.
Doporučil jsem panu faráři, P. Josefu Chovancovi, abychom pro děti a mládež nechali
zhotovit lavice. Pan farář souhlasil, a tak jsem nechal zpracovat projekt lavic pro děti a
mládež, které by byly umístěny v přední části kostela. Jeden projekt zpracoval architekt a
sochař p. Vojtěch Anderle z Uherského Brodu. Druhý konkurenční projekt zpracoval můj svat
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p. František Horecký č. 301 – malířský mistr a řezbář. Oba projekty byly založeny, nebyly
využity.
Velká tlačenice je na kůru, když zpívá dětský chrámový sbor schola a zároveň ženský
chrámový sbor při nedělních bohoslužbách. Po předběžném projednání s. P. Chovancem jsem
požádal p. Ing. Lubomíra Vránu č. 99, který je uznávaným odborníkem v projekci ocelových
konstrukcí, aby zpracoval studii na rozšíření kůru v cca 1,5 m směrem k oltáři. Tím bylo
sledováno, aby oba pěvecké soubory mohly současně zpívat při nedělních bohoslužbách, a
přitom neomezovaly prostor starším lidem, kteří sedí na kůru.
Ing. Vrána studii v krátké době zpracoval, předpokládaný náklad by činil cca 230 tis. Kč.
Nebyl však realizován s odůvodněním, že rekonstruovat starý kostel by nebylo účelné.
Počet věřících občanů, kteří se zúčastňují nedělních bohoslužeb je asi 600, ve všední dny
80 až 100, někdy, hlavně v sobotu ráno jen 40 věřících. Celkově lze říci, že se snižuje počet
věřících v kostele, hlavně ale mladých a dětí.
Dne 6. června 1993 byla v Šumicích slavnost. V tento den přistoupilo 21 dětí k 1. sv.
přijímání. Všechny děti (i chlapci) byly oblečeny v šumickém kroji. Jen jeden chlapec
(Tomala č. 400) byl oblečen do vlčnovského kroje, jeho rodiče pocházejí z Vlčnova.
Před kostelem hrála šumická dechová hudba Olšavanka, která celé slavnosti dodala
slavnostní ráz.

Počasí v roce 1993
Začátkem roku byla mírná zima, bez sněhu. Silnější ochlazení přišlo až koncem ledna a
začátkem února „Hromničná zima“. Tehdy bylo až -18°C. Sníh napadl až v druhé polovině
března, ale po týdnu zmizel. Další sníh napadl až koncem března, ale i ten po 10 dnech roztál.
Poslední mráz byl na velikonoční svátky, kdy bylo -4°C. Potom následovalo suché počasí,
dobře popršelo až v polovině května. Dne 20. 6. 1993 přišla bouřka a kroupy, trvalo to asi 5
minut, ale škody byly značné. Další krupobití bylo 2. 7., trvalo 30 minut, ale bylo mírnější,
než červnové. Červenec byl deštivý, srpen suchý.
Velký déšť byl až 27. 8., kdy napršelo 7,5 cm srážek. Potom následovalo počasí
proměnlivé, až do 18. 11. 1993. V tu dobu začaly mrazy, až místy -10°C. Sníh napadl koncem
listopadu, asi 7 cm. V prosinci se ale oteplilo, dne 20. 12. bylo přes den až +10°C. Ale na
vánoce napadlo až 30 cm sněhu, který ale na Nový rok roztál.
I přes výkyvy počasí byla úroda dobrá. Velká úroda byla brambor, jablek, řepy, zeleniny,
hlavně mrkve, větší úroda byla hroznů – vína. Výnos u obilovin byl průměrný. Téměř vůbec
se neurodily peckoviny. Proto byla i v pálenici krátká sezona – asi 2 měsíce, t. j. asi 600 kotlů.
Převážně se pálila jabkovice (kalvádos). V Šumicích se ale začalo pálit i doma. Příslušníci
pomocné stráže veřejné bezpečnosti tvrdili, že v Šumicích je 18 černých (nelegálních)
pálenic. Nutno poznamenat, že pomocná stráž veřejné bezpečnosti zanikla v období revoluce
v r. 1989.

Byla i neštěstí
Koncem srpna 1993 tragicky zahynul při autohavarii p. Buráň Roman z Uh. Brodu. Jako
voják – řidič narazil nákladním autem v Březolupech do domu a smrtelně se zranil. I když se
nejedná o našeho občana, pohřeb byl v Šumicích, protože byl vnukem manželů Omelkových
ze Šumic č. 402. V Šumicích byl také pochován.
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Dne 5. září 1993 došlo k autohavárii v Újezdci. Mladí lidé od Valašských Klobouk jeli
autem z taneční zábavy z Uh. Brodu a v Újezdci v plné rychlosti narazili na zábradlí. Řidič
měl alkohol. V autě byli také 2 stopařky ze Šumic a to Jindřiška Šojdrová č. 328 a Drahomíra
Krhůtková č. 44. Bylo jim asi 18 let. Drahomíra Krhůtková vyvázla jen s lehčím zraněním,
ale Jindřišce Šojdrové musely být amputovány obě nohy nad kotníkem.

Občanské záležitosti
V roce 1993 se v Šumicích narodilo 21 dětí:
č. domu

jméno

395

Klára Kunovská

95

Vítězslav Boris

405

Adéla Kandrnálová

105

Michaela Zlatníková

405

Kristýna Kandrnálová

482

Kateřina Součková

464

Tomáš Mach

17

Štěpán Chmura

403

Barbora Ondřejová

225

Kristýna Horecká

160

Vít Hurbiš

204

Taťána Machalová

421

Tomáš Kolek

346

Adéla Pavlíčková

30

Vendula Pančochová

157

Nikola Málková

407

Marcela Chmelinová

338

Dominika Kopcová

506

David Volařík

160

Kristýna Vaňková

192

Richard Vaculín

Zemřelo 17 spoluobčanů
č. domu

jméno

zemřel ve věku

9

Františka Omelková

86 let

204

Marie Zlatníková

81

111

Marie Kozubová

89

77

Terezie Kudelová

74

432

Oldřich Krhůtek

66

271

Marie Šidlová

84

348

Marie Dvořáčková

78

43

Josef Slíva

63

159

Františka Patáková

83

334

Justina Pavlíčková

89

80

Josef Šojdr

63

393

Jaroslav Žampach

62

10

Barbora Zálešáková

94
103

44

Jaroslav Krhůtek

60

85

Josef Ulek

82

26

Františka Bachůrková

86

371

Anežka Zetková

93

Průměrný věk při úmrtí 78,4 roku.
Sňatky, uzavřené šumickými občany v r. 1993
ženich

nevěsta

František Vaculín, Šumice 192

Lenka Zlatníková, Újezdec 263

Libor Gregorovský Bojkovice 719

Lenka Harnová, Šumice 289

Pavel Ponížil Komňa 249

Jana Pummerová Šumice 268

Alois Dlapa Bojkovice 141

Irena Kozubová Šumice 428

David Málek Újezdec 272

Olga Bradáčová Šumice 157

Jaromír Ondrušek Záhorovice 120

Jana Minarčíková Šumice č. 104

Roman Vaculín Šumice 25

Helena Hniličková Bánov 439

Josef Stehlíček Šumice 387

Naděžda Macháňová Zlín 1365

Peter Kopec Piešťany 3564

Ingrid Juřeníková Šumice 338

Zdeněk Jandl Krhov 137

Ladislava Žampachová Šumice 10

Stanislav Ježek Vlčnov 1064

Milena Hrůzová Šumice č 347

Marek Synčák Šumice 35

Věra Válková Dolní Němčí 395

Jiří Šmíd Újezdec 102

Martina Hasoňová Šumice 473

Radek Šimčík Hluk 887

Andrea Rapantová Šumice 5

Petr Bušo Bojkovice 800

Ivana Hasoňová Šumice 87

Radek Lekeš Šumice 7

Dana Kutáčová Vlčovice 70

Marian Jurnykl Uh. Hradiště 988

Iva Kráčmarová Šumice 109

Roman Hřib Šumice 431

Stanislava Makaloušová Příbram 490

Martin Hřib Šumice 431

Radmila Krbíková Uh. Brod 1819

Z přehledu vyplývá, že Šumičané a Šumičanky neuzavřely navzájem ani jeden manželský
pár. Nejvíce partnerů si novomanželé vybírají v blízkém okolí.
Zapsal: Vojtěch Kráčmar
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Rok 1994

Rok 1994 byl pro obec Šumice rokem plynofikace. Byl to také rok voleb do obecního
zastupitelstva. Všeobecně lze poznamenat, že to byl rok podobný předchozímu, s mírnou
zimou a suchým létem.
Z celospolečenského hlediska je nutné se zmínit, že rok 1994 byl druhým rokem po
rozdělení státu na Českou a Slovenskou republiky. V tomto roce pokračovala druhou vlnou
kuponová privatizace. Jak již bylo dříve zapsáno, první vlna proběhla v r. 1992. Účelem
privatizace bylo přeměnit státní podniky na akciové společnosti, t. j. odstátnit podniky a dát je
do spáry vlastníků – akcionářů. Každý občan, který dosáhl 18 let si mohl zakoupit za 50 Kč
kuponovou knížku a za 1 000 Kč kuponovou známku. Tak se mohl zúčastnit v pěti kolech
objednávání akcií vložením bodů do jednotlivých podniků nebo investičních fondů. Za tímto
účelem byla zřízena registrační místa a podatelny, zpravidla to byly poštovní úřady. Každý
držitel kuponové knížky si mohl objednat akcie v rozsahu 1 000 bodů podle stanovených
kurzů. Výši kurzu pro jednotlivé podniky stanovil Fond národního majetku na základě
privatizačních projektů, přičemž se vycházelo z majetku podniku. Základní kurz byl stanoven
3 akcie za 100 investičních bodů. Tak se stalo téměř 6,5 milionu našich občanů skutečnými
akcionáři – spoluvlastníky privatizovaných podniků. V r. 1994 začalo také obchodování
s akciemi z první vlny kuponové privatizace. V roce 1994 téměř jedna třetina vlastníků akcie
prodala. Kupujícími byly převážně investiční společnosti a majetní občané. Kdo z našich
občanů investoval dobře, mohl se na kuponové privatizaci i obohatit. Nebyly to ojedinělé
případy, že občan získal za 1 000 bodů t. j. za 1 050 Kč až 85 tis. Kč. To však byly spíše
výjimky, ale většinou se prodávaly akcie získané za 1 000 bodů kolem 10 až 15 tis. Kč.
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Výstavba v obci
Hlavní investiční akcí v obci bylo pokračování v plynofikaci obce – její druhá etapa. Tato
pokračovala od domu Jančárových č. 248 dál po Malé straně až po mlýn p. Tomka. V tomto
roce byly připojeny první domy na plyn v části Kůt a Malá strana.
I když hlavním dodavatelem stavby plynofikace obce byla firma Trako Zlín, většina
zemních prací se dělala svépomocí za dohledu starosty obce Ing. Hovorky. Převážná většina
našich občanů velmi ochotně pracovala na výkopových pracech, ale našli se i jedinci, kteří
vůbec nepomohli a ještě si stěžovali na poškození zeleně, vjezdů a chodníků. Stavební
skupina při obecním úřadě pod vedením místostarosty Petra Hřiba č. 32 dokončovala
výkopové a další zemní práce tak, aby výstavba probíhala plynule. Velkým pomocníkem bylo
zařízení „krtek“, které podvrtávalo vjezdy a nepřístupná místa na trase plynovodu.
Odborníkem na práci s krtkem byl Vladislav Hasoň č. 473 – člen stavební skupiny při
obecním úřadu.
Převážná většina občanů s uznáním hodnotila práci a přehled pracovníků obecního úřadu,
zejména starosty Ing. Ludvíka Hovorky č. 13 při této velmi rozsáhlé a finančně náročné
stavbě.

Zemědělské obchodní družstvo
I přes snahu několika málo družstevníků rozbít stávající složení společného zemědělského
družstva Uherský Brod, zůstalo družstvo v podobě, jakou mělo před transformací v r. 1992.
Situace v družstvu se zlepšila a družstvo je prosperujícím podnikem v našem okresu. Jen
připomenu, že do družstva jsou po transformaci začleněny obce: Uherský Brod, Šumice,
Újezdec, Těšov, Maršov a část Prakšic.
Družstvo hospodařilo na 2 554 ha půdy. Přesto, že má 718 členů, má jen 179
zaměstnanců. V minulém roce zaměstnávalo 190 pracovníků. V roce 1992 a 1993 pracovalo
družstvo se ztrátou. V roce 1994 však již dosáhlo zisk ve výši 556 tis. Kč. Zisk družstvo
kladně ovlivňuje rostlinná výroba, živočišná výroba pracovala se ztrátou téměř 2 900 tis. Kč.
Bez živočišné výroby by byl zisk družstva o tuto částku 2 900 tis. Kč vyšší. Z toho vyplývá že
zemědělská politika státu není dobrá, naopak je ale třeba ocenit dobrý přístup vedení družstva,
že produkuje živočišnou výrobu, i když tato je ztrátová. Proto jsou nutné dotace do
zemědělství od státu.
Družstvo vyrábí:
pšenici

na výměře

673 ha

řepku

"

146 ha

mák

"

3 ha

slunečnici

"

19 ha

kukuřici

"

298 ha

mléko od 480 dojnic

5 175 l na dojnici

skot na žír

220 ks

vepře na žír

217 ks

vejce

3,9 mil. ks.
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Jako v dřívějších letech, prodává družstvo svým členům obilí (naturálie) za cenu výrobních
nákladů, to je 250 Kč/q. Družstvo vyplatilo podíl na zisku, který činil 6 Kč z 1 000 Kč
majetkového podílu družstevníka.

Základní škola
Ve školním roce 1993 – 94 navštěvovalo základní školu 249 žáků, z toho ze Šumic 175,
z Nezdenic 42 a z Rudic 26 žáků. Ze Záhorovic přijíždělo 6 žáků.
Učitelský sbor se nezměnil, pouze se vrátila z mateřské dovolené Blanka Juřeníková č.
84. Ředitelem školy byl Mgr Petr Vrága.
V oblasti pedagogické pokračovala škola v projektu Obecné školy, rozšířila se výuka
cizích jazyků a to angličtiny a němčiny. Tyto jsou vyučovány již na 1. stupni, na 2. stupni se
vyučuje navíc francouzština.
Žáci základní školy se zúčastnili: sportovní soutěže, chemické olympiády a soutěže
v recitaci.
Dr. Miroslav Jurek nacvičil s žáky 4. třídy moderní divadelní pohádku „Oldřich a Božena
a ti druzí“. Hrála se dvakrát v Šumicích, jednou v Nezdenicích, v Bánově, v Uh. Brodě av
Bojkovicích.
Výsledky žáků při přijímacím řízení na školy:
Celkem vycházelo

35 žáků

na střední školy

10

"

na střední odborná učiliště

23

"

v 9. třídě pokračovalo

1

"

nebyl přijat

1

"

z 5. třídy odešlo na gymnazium

6

"

Kulturní a společenský život v obci.
Tak jako v dřívějších letech, kulturní a společenský život v obci se nerozvíjel. Návštěvy
zřídka se konajících kulturních pořadů byly velmi nízké. Výjimku tvořila školní představení,
až to bylo již zmíněné divadelní představení žáků základní školy, tak i tělovýchovná
akademie na hřišti na Výpustě při příležitosti Dne dětí.

Plesy
Hasičský ples 21. ledna 1994. Hrála dechová hudba Lipovjanka z Lipova. Vstupné bylo
15 Kč, návštěva jen asi 100 občanů. Hasiči však vybírají na ples po domech, takže i přes
nízké vstupné 15 Kč na plesu neprodělají.
Tradiční lidový ples byl 4. února 1994. Hrála dechová hudba Boršičanka z Boršic u
Blatnice. Vstupné bylo 20 Kč, návštěva průměrná 230 občanů.
Ples hudebníků a tiskovky. Tiskovka je skupina asi 20-25 chlapců, mladých ženáčů,
bývalých fotbalistů a hudebníků. Tito se pravidelně schází v neděli dopoledne v místním
pohostinství, kde se společně baví. Ples Tiskovky se konal ve spolupráci s místní dechovou
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hudbou Olšavanka. Na plese hrála dechová hudba Zdounečanka ze Zdounek u Kroměříže.
Byla rekordní návštěva 350 občanů. Vstupné bylo 25 Kč; v tombole byla 1. cena zahraniční
zájezd v ceně 6 000,- Kč. Tento zájezd zaplatila sponzorská firma Agrona Staré Město, jejíž
společníkem je člen Tiskovky Ing. František Juřeník č. 497.

Fašank
V sobotu 12. února 1994 byl fašankový průvod obcí. Pořadatelem byl místní sbor
dobrovolných hasičů a dechová hudba Olšavanka. Její mladší členové v počtu 8 hudebníků
doprovázeli maškarní průvod – celkem 15 maškar. V čele průvodu chodí tradičně 2 mladí
lidé, ustrojení jako ženich a nevěsta v šumických slavnostních krojích. Ženich a nevěsta mají
hlavní pokladnu, ale drobnější peníze vybírají všechny maškary. Na konci maškarního
průvodu chodí „žid“, který prohání přihlížející mládež. Celkem se vybralo asi 8 000 Kč. Ve
většině domů se kromě peněz nabízí maškarám a muzikantům slivovice. Běžně se stává, že
některé maškary průvod nedokončí a pod vlivem alkoholu odpadnou. Tentokrát to byl jeden
mladý hasič, který se hodně podnapil a pádem si zlomil nohu. Utrpěl ještě další poranění.
Marodil víc než 1 rok. Večer byla v kavárně maškarní diskotéka, které se zúčastnilo asi 50
mladých občanů.

Tělocvičná akademie
Konala se 22. května 1994 na hřišti v Šumicích. Přehlídku všeho, co se žáci ve školním
roce naučili, předváděli asi 120 občanům. Byla to především sportovní cvičení, tance a
zábavné hry. Přehlídky se zúčastnili také žáci mateřské školy. Při vystoupení koncertovala
místní dechová hudba Olšavanka.

Významné výročí hasičů.
Dne 2. a 3. července 1994 oslavili místní hasiči 100-leté výročí svého vzniku. V sobotu 2.
7. 1994 pořádali na hřišti taneční zábavu, při které hrála dechovka Olšavanka. Účastnilo se asi
150 občanů.
V neděli dopoledne se hasiči ve stejnokrojích zúčastnili bohoslužby v místním kostele.
V neděli odpoledne byla hlavní slavnost. Začala průvodem přes Šumice, ve kterém jely
nejstarší ruční stříkačky tažené koňmi, ale i nejmodernější stříkací cisterny a vodní děla. Na
hřišti byly předvedeny ukázky zásahů při požárech, kterých se zúčastnilo 8 okolních
požárních sborů z okolí Šumic.

Hody
Hodové slavnosti začaly v pátek 9. září taneční zábavou pro mladé na hřišti. K tanci hrála
skupina Profil ze Slavičína. Účastnilo se asi 200 mladých občanů.
V sobotu 10. září pořádali sportovci taneční zábavu v Kulturním domě. Hrála dechová
hudba Boršičanka z Boršic u Buchlovic. Účast byla nízká, jen asi 215 občanů. Na hody se
sjíždí do Šumic mnoho šumických rodáků a tito se ve velkém počtu dříve zúčastňovali
předhodové zábavy. Tentokrát jich přišlo velmi málo.
V neděli 11. září byl ve 14 hodin na prostranství před pohostinstvím program
národipisného souboru Světlovan z Bojkovic. Tančilo 12 párů za doprovodu cimbálové
muziky. Předvedli pásmo lidových písní a tanců z našeho kraje a z Kopanic. Přihlíželo asi 120
občanů. V tomto souboru učinkují také 3 naši mladí občané.
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Mikulášská nadílka
V předvečer svátku sv. Mikuláše chodí po obci Mikuláš, v doprovodu anděla a čerta. Jsou
to přestrojené větší děti – tentokrát to bylo 5 skupin. Navštěvují rodiny a předávají dětem
dárky, které rodiče nebo babičky předají Mikuláši tajně před domem nebo pod návratím.
Čerta rodiče zpravidla do bytu nepustí, aby se děti nebály. Mikuláš se ptá dětí, zda
poslouchají tatínka a maminku a potom předá dětem dárky. Rodiče při odchodu Mikuláše a
jeho doprovodu skrytě předají Mikuláši několik korun jako odměnu za prokázanou službu.

Vánoční koncert
Konal se již v neděli 11. prosince v Kulturním domě. Zpíval pěvecký smíšený sbor
Dvořák z Uherského Brodu. V první části zpívali naše koledy i koledy evropských národů.
V druhé části, která byla vyvrcholením koncertu zazněla mše Jakuba Jana Ryby „Hej mistře,
vstaň bystře!“ Byl to pro přítomné milovníky hudby a zpěvu skvělý zážitek. V sále bylo
přítomno 140 platících občanů a 45 dětí, které měly vstup volný.

Dětský vánoční koncert
Další neděli 18. prosince pořádali učitelé a žáci základní školy v Kulturním domě také
koncert. Byla to přehlídka všeho co umějí. Zpívali české a moravské koledy, předvedly různé
dětské hry a tanečky, zpívaly lidové písně. Plný sál asi 300 občanů svým potleskem odměnil
jak učitele, kteří koncert připravili, tak i učinkující žáky.
Na Silvestra v Šumicích nebyl žádný kulturní pořad.

Náboženský život v obci
Dne 5. června bylo 1. svaté přijímání, za účasti 15 dětí. Byli to žáci třetích tříd. Osm
děvčat a sedm chlapců přišli v šumických krojích za doprovodu dechové hudby Olšavanky.
Po obřadech byla ve školní jídelně hostina, kterou připravili rodiče dětí.

Schola
Dětský chrámový sbor zpívá při nedělních bohoslužbách pravidelně každou neděli. Sbor
nacvičuje místní varhaník p. Václav Bradáč č. 374 a na kytaru sbor doprovází Ing. Bohumil
Vráblík č. 457. Někdy sbor ještě doprovází na kontrabas p. Miroslav Petrka č. 422.

Ženský chrámový sbor
Užší ženský chrámový sbor zpívá při bohoslužbách střídavě se scholou, většinou zpívá 8
žen. Pravidelně zpívají při zádušních bohoslužbách a při pohřbu na hřbitově.

Smíšený chrámový sbor
Tento sbor zpívá převážně jen jedenkrát za rok a to na Vánoce při půlnoční bohoslužbě.
Někdy se koledová mše vánoční opakuje ještě na Nový rok. Nácvik je náročný, začíná již
v polovině listopadu. Nácvik řídí bratr p. varhaníka František Bradáč z Nivnice. V tomto roce
sbor zpíval poprve „Pastýřskou mši“, kterou napsal autor učitel z Bojkovic p. František
Kolařík. Půl hodiny před půlnočním obřadem koncertovala místní dechovka Olšavanka. Hráli
koledy z kancionálu. Byl to pěkný zážitek pro všechny přítomné v kostele. Účastnili se také
lidé z blízkého okolí.
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Šumické spolky
Také v roce 1994 pokračuje úpadek činnosti spolků. Není to jen šumická zvláštnost.
Obdobná situace je i v okolních obcích.

Zahrádkáři
Mají 80 členů, patří mezi největší spolek. Výroční schůzi měli 18. února, účastnilo se jen
43 členů. Po schůzi byla zajímavá přednáška Ing. Jaroslava Marka z Bojkovic o potřicích
v předjarním období a řezech stromů. Předsedou byl potvrzen p. Petr Chromek č. 474.
V červenci pořádají zahrádkáři pravidelnou besedu u táboráku v zahrádkářské kolonii
Norkárna. Účastnilo se asi 50 zahrádkářů s manželkami. Při táboráku se zpívá za doprovodu
bratří Lekešových Vojtěcha a Františka, Vojtěch hraje na harmoniku, František tluče
ozembuch. Tito bratři Lekešové doprovází všechny zahrádkářské akce, vždy zadarmo.

Chovatelé
Mají 30 členů. V Šumicích pořádají na podzim pro občany výstavu drobného zvířectva.
Tentokrát to bylo 17. a 18. září na hřišti. Vystavovali se králíci, slepice, holubi a exotické
ptactvo.
Výstavby se zúčastnili chovatelé z Bojkovic, Nivnice, Nezdenic, Uherského Brodu a
Hluku. Na výstavu přišlo v obou dnech asi 200 návštěvníků. Předsedou chovatelů i nadále je
Josef Trchalík č. 360.

Sportovci
Mají 56 členů v okresních přeborech. Družstvo dospělých vede Václav Marek č. 98.
V soutěži obsadilo ze 12 mužstev 6. místo. Dorost vede František Šojdr č. 217 a místostarosta
obce Petr Hřib č. 32. Žákovská 2 družstva vede snad nejobětavější sportovec Antonín Gajdoš
č. 235. Je to důchodce, bývalý voják z povolání.
Kromě kopané je v Šumicích aktivní oddíl tenisu. Tito se zatím nezúčastňují soutěží,
omezují se pouze na treninkové zápasy se svými dětmi a mezi sebou navzájem. Předsedou
sportovců je již téměř 15 let Jaroslav Jurák č. 223.

Myslivci
Jsou nejmenším spolkem. Mají 11 členů, předsedou je již 5 let Jaroslav Vaculín č. 401.
Jsou velmi aktivní a to jak po stránce zlepšování podmínek pro chov zvěře, tak i v kulturní a
veřejné činnosti.
V roce 1994 bylo odloveno:
srnčí zvěř

16 ks

zajíc

47 ks

černá

2 ks

liška

5 ks

Počty odlovené zvěře vzhledem k rozsáhlé honitbě byly nízké.
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Obecní volby
Ve dnech 18. a 19. listopadu 1994 se konaly volby do obecního zastupitelstva. Byly to již
druhé volby po pádu komunistického režimu v r. 1989. Opět daly jednoznačnou odpověď na
otázku, koho chtějí mít šumičtí občané v čele obce.
Ve volbách kandidovalo:

KDÚ – ČSL

15 kandidátu

KSČM

2

"

ODS

7

"

nezávislí

9

"

Výsledky voleb: zvítězili kandidáti Křesťanské demokratické unie – Československé strany
lidové – získali 7 křesel
Na dalším místě skončili nezávislí kandidáti

4 křesla

Občanská demokratická strana

3

"

Komunistická strana Čech a Moravy

1

"

Celkem bylo zvoleno do obecního zastupitelstva

15 občanů

Byli zvoleni:

za KDU – ČSL

za nezávislé

za ODS

za KSČM

Ing. Hovorka Ludvík č. 13

688 hlasů

Kráčmar František

č. 109

476

"

Kozub František

č. 428

221

"

Kutnarová Anna

č. 292

333

"

Dvořáček František č. 348

366

"

Ing. Dvořáková Marie č.138

529

"

Kozub Oldřich

č. 111

361

"

Ing. Bartoš Josef

č. 294

577

"

Mudrák Jaroslav

č. 134

498

"

Hřib Petr

č. 32

689

"

Juřeník Miroslav

č. 527

498

"

Ing. Hudeček Vlastimil č. 224

582

"

Peadr Jurek Miroslav č. 482

455

"

Šidlová Jarmila

477

"

389

"

č. 527

Synčáková Ludmila č. 35
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Do obecní rady byli zvoleni:

starosta: Ing. Hovorka Ludvík
místostarosta: Hřib Petr
členové rady: Ing. Bartoš Josef
Peadr Jurek Miroslav
Kozub Oldřich

Hlavním volebním programem vítězné KDÚ-ČSL bylo dokončit plynofikaci obce do
konce roku 1995. To se, jak se později dovíme podařilo splnit na 100 %.

Kolik se narodilo dětí v r. 1994.
Bylo to 25 dětí.
Vendula Jandlová

č. 10

Josef Horalík

č. 16

David Šmíd

č. 473

Martina Juřeníková

č. 527

Kateřina Valášková

č. 509

Hynek Zapletal

č. 521

Tereza Surá

č. 470

Martin Ulek

č. 85

Tereza Jurnyklová

č. 109

Linda Bušová

č. 87

Stanislav Ježek

č. 347

Lukáš Durďa

č. 299

Pavel Man

č. 269

Klára Dlapová

č. 428

Kamila Janíčková

č. 482

Lukáš Ondřej

č. 378

Tereza Ponížilová

č. 268

Kateřina Mašejová

č. 98

Aneta Pehálková

č. 57

Lukáš Kusák

č. 436

Libor Polehňa

č. 229

Dominik Machala

č. 198

Lukáš Kašný

č. 28

Tereza Adámková

č. 345

Tereza Jankůjová

č. 212
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Kolik zemřelo?
Zemřelo 19 občanů
Věk

č. domu

Augustin Liška

75

352

Jaroslav Vaculín

57

66

Ing. Vladislav Vaculín 64

426

Božena Synčáková

74

349

Marie Lekešová

81

73

Marie Bartošová

78

149

Jaroslav Slačálek

83

418

Ludvík Kubáň

67

264

Josef Šuranský

60

16

Jaroslav Šojdr

82

339

Věra Synčáková

56

188

Marie Hasoňová

71

87

Anna Bartošová

76

28

Ludmila Tlachová

67

242

Jiřina Hřibová

69

208

Jindřich Michalec

70

186

Rostislava Kolčavová 68

397

Marie Manová

165

Ve
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Sňatky v roce 1994
Bylo oddáno 14 manželských párů, z toho 13 v kostele v Šumicích a 1 na Obecním úřadě
v Šumicích. Mimo tento počet 7 šumických občanů uzavřelo sňatek mimo Šumice
ženich

nevěsta

Stanislav Ondřej č. 378

Jana Andrýsková Uherský Brod

Jan Kusák Újezdec

Stanislava Lekešová č. 436

Leopold Tomek č. 438

Radmila Guryčová Uherský Brod

Pavel Šot č. 50

Bronislava Zajícová Havířov

Zbyněk Jančář Těšov

Julie Hřibová č. 431

Josef Machala Komňa

Dagmar Miličková č. 198

Pavel Bachůrek č. 93

Romana Hasníková Bojkovice

Petr Adámek Komňa

Marta Juráková č. 345

113

Pavel Lekeš Újezdec

Hana Juřeníková č. 477

Zbyněk Věrný Újezdec

Bohumila Hasoňová č. 87

Pavel Kužílek č. 181

Pavla Volaříková č. 114

Tomáš Macka Brno

Ludmila Žufánková č. 150

Jaroslav Šojdr č. 339

Květuše Bukerová Louny

Pavel Navrátil Staré Město

Jana Synčáková č. 65

Sňatky šumických občanů, uzavřené mimo obec Šumice v r. 1994
Bohumil Bemer č. 421

Ingrid Ingeliová Trenčín

Milan Pchálek Opava

Marcela Kruberová č. 57

František Živnéř č. 430

Ivana Krajčová Pozlovice

Zbyněk Kočica Bánov

Irena Šojdrová č. 15

Pavel Harna č. 289

Jana Pilátová Záhorovice

Aleš Kučera Hradec Králové

Pavla Omelková č. 18

Jan Kubena č. 95

Lenka Chupíková Bojkovice

Počasí a úroda v r. 1994
Na Nový rok bylo téměř 30 cm sněhu, ten však po několika dnech roztál. V lednu nastalo
oteplení, přes den až 12°C. Dne 28. ledna byla velká sněhová vichřice, která napáchala na
střechách domů hodně škod, Šumicím škody nevznikly.
V únoru a březnu bylo poměrně teplo, mrazíky kolem -3°C. Nevítaný mráz dne 19. dubna
-2°C - -3°C uškodil zahrádkářům, pomrzly peckoviny. Poslední mrazík -1°C byl 3. května,
pomrzla i část jabloní.
V červnu byla tropická vedra a sucho. Očekávaný dešť přišel až 9. srpna, napršelo kolem
30 mm vody. Potom následovalo příznivé počasí až do konce roku. Letní sucha a velký
výskyt mandelinky bramborové nepříznivě ovlivnila úroda brambor. Naopak obilniny byly
velmi dobré. Ovoce bylo málo, což zapříčinily jarní mrazíky. Přesto se v šumické pálenici
pálilo, převážně kvas z jablek a hrušek.
Firma STIVAL končí v Šumicích svou činnost
Tato firma zaměstnávala asi 30 žen na šití bot. Šily se především známé „mokasiny“,
hlavně pro vývoz. Firma Stival měla pranajmuty objekty majetku obce (dříve Trchalíkovo
253, Vaculínovo 250, Hřibovo 251 a Chmelovo 259). Firma Stival si pronajala halu ve
Slováckých strojírnách v Uh. Brodě, a tak zaměstnanci ze Šumic museli dojíždět do Uh.
Brodu. Firma Stival však pro tyto účely objednala zvláštní autobusovou linku.
Zapsal: Vojtěch Kráčmar v září 1995.
Za obecní úřad Šumice: Ing. Ludvík Hovorka, starosta
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Rok 1995
Rok 1995 byl pro obec Šumice rokem plynofikace. Většina domů byla připojena na plyn.
Kolaudace plynového řádu byla ve 39. týdnu tohoto roku. Velká část šumických občanů
obdržela příspěvek na vybudování ekologického vytápění.
Druhou důležitou událostí v obci z pohledu občana bylo vybudování zdravotního
střediska. Vzniklo adaptací prostorů v přízemí obecního úřadu. Jako první lékařka nastoupila
do Šumic MUDr. Hrončeková, které byl přidělen do pronájmu byt v druhém poschodí
obecního úřadu. Jako zdravotní sestra nastoupila do Šumic Vladimíra Hovorková č. 13.
Občané, zejména starší lidé a mladé maminky velmi ocenili vybudování zdravotního střediska
v Šumicích, protože v minulých desítiletích byli nuceni navštěvovat zdravotní středisko
v Nezdenicích kam byla naše obec zdravotní péčí začleněna.
Rok 1995 byl také rokem 50. výročí osvobození naší obce rumunskou a sovětskou
armádou od německé okupace v letech 1939 až 1945. Oslavy se konaly dne 29. 4. 1995 u
pomníku padlých za účasti asi 100 občanů. Slavnostní projev přednesl místostarosta obce Petr
Hřib č. 32 a člen svazu protifašistických bojovníků Jindřich Kramný č. 164

Zemědělské obchodní družstvo
Obec Šumice je z hlediska zemědělské výroby organizačně začleněna do Zemědělského
obchodního družstva Uherský Brod. Do tohoto družstva patří obce Uherský Brod, Újezdec u
Luh., Těšov, Maršov a část Prakšic. Bylo velmi moudré, že šumičtí družstevníci nedopustili
rozpad družstva při transformaci, ale dokázali přesvědčit většinu členů družstva, že
vybudovaná zařízení nelze dost dobře rozdělit mezi 6 obcí, které jsou v družstvu začleněny.
V minulém roce jsem uváděl, že družstvo má 179 zaměstnanců. V roce 1995 jich mělo
jen 162. Počet členů byl 714. Obhospodařují 2 548 ha půdy. Tak jako v minulých letech,
rostlinná výroba vykázala zisk ve výši 1752 tis. Kč, živočišná výroba naopak se ztrátou 2 614
tis. Kč. Přidružená výroba měla zisk 1 463 tis. Kč, takže výsledný zisk družstva byl 575 tis.
Kč. Napadlo mě při psaní těchto čísel, co by se stalo, kdyby družstvo zrušilo živočišnou
výrobu, jaký by mělo velký zisk, ale jaké by to mělo dopady na obživu lidí.
Mezi nejlépe prosperující výrobky se řadí pšenice, která měla zisk přes 2 miliony Kč,
naopak nejvíce družstvo prodělalo na mléce, celkem 1 903 tis. Kč. Průměrný výdělek
pracovníků družstva byl asi 6 000 Kč měsíčně. V tuto dobu se však v průmyslu pohybovaly
mzdy kolem 8 500 Kč měsíčně. Pro srovnání, starobní důchody byly v naší obci 4 500 Kč.

Základní škola
Ve školním roce 1994 – 95 navštěvovalo základní školu 236 žáků. Z tohoto počtu bylo 35
žáků z Nezdenic, 28 z Rudic a 5 ze Záhorovic. Sníženou známku s chování dostalo 6 žáků,
většinou z výšších tříd. S vyznamenáním prospělo 43 žáků, naopak neprospělo 4 žáci.
Z osmé třídy, kde bylo 50 žáků všichni prospěli, 14 bylo s vyznamenáním. Na střední
školy odešlo 24 žáků, 24 odešlo do tříletých učebních oborů a 2 žáci pokračovali v 9. třídě.
Učitelský sbor - 16 učitelů se mnoho nezměnil. Učitel Oldřich Matějík z Rudic odešel do
důchodu, na jeho místo přišla Jiřina Datinská z Nezdenic.
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Petr Vrága

ředitel

matematika, tělocvik

Miroslav Jurek

zástupce ředitele český jazyk, tělocvik

Olga Gbelcová

matematika, fyzika

Pavla Hasoňová

1. stupeň

Jitka Hauerlandová

tělocvik, přírodopis

Jitka Hudečková

ruský jazyk, dějepis

Jiřina Datinská

český jazyk, občanská výchova

Marcela Jurková

český jazyk, výtvarná výchova

Blanka Juřeníková

1. stupeň

Emil Kňazeje

chemie, přírodopis

Pavel Souček

1. stupeň

Karel Surý

matematika, přírodopis

Ladislav Šidlo

1. stupeň

Lenka Švestková

vychovatelka

Pavel Veselý

matematika, zeměpis

Václav Marek

školník

Kulturní a společenský život
Plesová sezona začala 14. ledna mysliveckým plesem v Kulturním domě. Hrála dechovka
Hradčovjanka z Hradčovic. Účast jen 134 občanů. Prodával se velmi dobrý srnčí guláš, který
vařil kuchařský mistr Jan Suchanovský č. 30. Tento pan Suchanovský je v Šumicích velmi
oblíbený, vaří pro šumické svatby a pro většinu společenských příležitostí. Myslivci prodělali
na plese asi 2 000 Kč.
Dne 28. ledna měli ples hasiči. Hrála dechovka Lipovjanka z Lipova. Účast 160 občanů.
Hasiči prodávají lístky na ples předem po domech, takže mají vstupné vybráno předem.
Ples „tiskovky“ byl 4. února. Jak jsem již minulý rok uvedl, je to skupina chlapců,
převážně již ženatých sportovců a muzikantů, kteří se pravidelně v neděli dopoledne schází
v místním Pohostinství a při pivu hodnotí výkony našich šumických sportovců. Před několika
lety se rozhodli uspořádat ples „tiskovky“ a dechové hudby Olšavanky. Na plese pravidelně
hraje cizí hudba, aby se místní členové dechovky mohli bavit. A protože je mezi nimi i
několik zámožných podnikatelů, kteří mohou více přispět do tomboly, mívají atraktivní ceny.
Zpravidla jsou to zahraniční zájezdy pro 2 osoby. Tentokrát to byl zájezd do Říma. Hrála
hudba Lázaranka z Kobylí na Hodonínsku. Účast na plesu byla na šumické poměry velká, 360
platících účastníků, což je vyprodaný sál i obě přísálí.
Ples KDU – ČSL byl 11. února. Hrála dechová hudba Straňanka ze Strání. Platících
občanů přišlo 275. Do tomboly přispělo několik šumických firem, ale převážná většina cen –
celkem 120 bylo od členů ze Šumic. Ples měl velkou společenskou úroveň zejména tím, že
byl zahájen polonézou, kterou zatančilo 16 mladých šumických párů. Polonezu ochotně
nacvičila místní učitelka Zdeňka Šojdrová č. 328.
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Konec masopusta
Tradiční průvod maškar byl v sobotu 25. února. Pořadatelem byl místní Sokol. Chodilo
26 maškar a 8 hudebníků z dechovky Olšavanky. Za maškary byli oblečeni zejména aktivní
fotbalisté a některé manželky. Masky už asi 40 let líčí místní občan Stanislav Hasoň č. 8,
bývalý holič, asi 75 let. Po vesnici maškary vybraly pro Sokol asi 14 600 Kč. Peníze Sokol
potřebuje hlavně pro oddíl kopané, protože měl v soutěži 4 družstva.

Divadelní představení
Žáci základní školy nacvičili pod vedením Dr. Miroslava Jurka č. 482 divadelní
představení „Romeo a Julie a ještě jeden navíc“. Hrálo se v neděli 19. března v Kulturním
domě. Hrálo 17 dětí, převážně žáci pátých tříd. Byl naplněn celý sál divákům se představení
líbilo. Svědčí o tom i skutečnost, že s tímto představením učinkovali dvakrát v Uherském
Brodě, v Bojkovicích a v Bánově.

Hody
Hody v Šumicích se slaví od nepaměti druhou neděli v září, protože hodový svátek je 8.
září, t. j. Narození P. Marie. Tomuto svátku je zasvěcen místní kostel.
Oslavy začínají v pátek tradiční taneční zábavou pro mladé občany na hřišti na Výpustě.
Tentokrát se však zábava konala v Kulturním domě, protože počasí se zhoršilo. Tentokrát se
však zábava konala v Kulturním domě, protože počasí se zhoršilo. Tentokrát to bylo v pátek
6. září a hrála moderní hudba Reflexy z Uherského Brodu. Bylo přítomno 450, převážně
mladých, z toho asi polovina byla z okolních obcí.
V sobotu 7. září byla v Kulturním domě taneční zábava pro střední věkové občany. Hrála
dechovka Vlčnovjanka z Vlčnova, avšak mnoho občanů nepřišlo. Bylo jich 140 platících.
Pořadatelem hodových slavností byla místní organizace Sokol.
V prostoru vedle nákupního střediska byly pro děti kolotoče a další pouťové aktrakce.

Dětský chrámový sbor schola
Schází se pravidelně 1x za týden ke zkouškám do kostela. Je to dívčí sbor, který
navštěvuje 15 až 20 děvčat. Zpívají při nedělních bohoslužbách při osmé nebo jedenácté mši.
Nácvik řídí kytarista Ing. Bohumil Vráblík č. 457, na varhany doprovází sbor Václav Bradáč
č. 374. Někdy sbor doprovází i Miroslav Petrka z č. 422 na kontrabas.
Dne 30. 4. se šumická Schola zúčastnila přehlídky okresních schol v Uh. Hradišti pod
názvem Cantáte Dominu. Vystupovalo 17 schol, byl přítomen i arcibiskup olomoucký P. Jan
Graubner. Přeplněný sál Domu kultury velkým potleskem ocenil úroveň učinkujících sborů i
dobrou práci pořadatelů v Okresním výboru KDU-ČSL.

Moravěnka
Dechový orchestr Moravěnka z Brna vystoupil v Šumicích 26. listopadu 1995. Hlavním
sólistou byl zpěvák Jiří Helán. Na koncert přišlo asi 220 občanů. Vstupné bylo 50 Kč na
osobu. Přestože pořadatel Obecní úřad prodělal asi 2 000 Kč, přítomní občané se dobře
pobavili.

Perníková chaloupka
Žáci základní školy pod vedením Dr. Miroslava Jurka, místního učitele nacvičili
loutkovou pohádku Perníková chaloupka. Představení bylo v neděli 3. prosince. V sále bylo
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jen asi 70 občanů, byli s vystoupením spokojeni. Po představení přišel na jeviště Mikuláš
s Andělem a rozdávali dětem dárky, které předtím rodiče pro své děti připravili. Mikulášem
byla studentka Alžběta Zetková, Andělem její sestra Ludmila Zetková č. 108, studentky
gymnazia.

Plynofikace
Rok 1995 byl také rokem pro Šumice rokem plynofikace. Většina domů byla připojena na
plynové vytápění. Byla to vlastně druhá etapa, kdy na podzim – začátkem října bylo
kolaudace plynového řádu a následně se dělaly přípojky domů. Asi 250 domů se v průběhu
října a listopadu připojilo na plyn. Velká část občanů obdržela od Státního fondu životního
prostředí příspěvek na instalaci ekologického vytápění, který činil na dům 20 až 25 tis. Kč.
Nebylo všeobecně známo, že tento příspěvek neobdržela žádná obec v okresu Uherské
Hradiště. O celkovém zhodnocení plynofikace Šumic se podrobněji zmíním, až budu psát
kroniku za rok 1996.

Šumické spolky
Zahrádkáři
Měli asi 70 členů, převážně starších občanů. Předsedou byl Petr Chromek č. 474,
jednatelem František Dubrava č. 66, pokladníkem a současně řidičem zahrádkářského
malotraktoru byl Jindřich Pavlištík č. 343. Činnost spolku byla zaměřena především na
výpomoc členům vlastním malotraktorem. Dále zakoupili zahrádkáři drtič větví, ten se však
příliš neosvědčil pro svou velkou poruchovost. Stál 7 tis. Kč.
Výbor zahrádkářů pořádá pro své členy a jejich manželky v zahrádkářské kolonii
posezení u táboráku. Zde se sešli zahrádkáři se svými manželkami, opékali klobásy, popíjeli
pivo a víno. K poslechu hráli členové zahrádkářů manželé Lekešovi, Vojtěch na harmoniku –
heligonku, mladší tloukl na ozembuch. Protože jsou přitom oba dobří zpěváci, udělali
přítomným dobrou náladu. Zahrádkáři navštívili také výstavy, ve Věžkách u Kroměříže a
v Olomouci – Flora, aby si členové mohli zakoupit potřebné výpěstky a pomůcky.
Jednou za rok jezdí zahrádkáři do vinařského sklepa se pobavit, samozřejmě za
doprovodu bratří Lekšů. Tentokrát to bylo u soukromého vinaře v Bzenci.

Chovatelé
Je to asi 30-ti členný spolek, pro Šumice stejně užitečný jako zahrádkáři. Předsedou byl
Josef Trchalík č. 360, jednatel Jindřich Hasoň č. 458, hospodář Alois Machala č. 317.
Propagaci měl Oldřich Kozub č. 111, veterinární dozor měl MVDr Antonín Dančík č. 404.
Hlavní propagační akcí je podzimní výstava drobného zvířectva, která byla na hřišti na
Výpustě. Na výstavě se podíleli chovatelé z Bojkovic, Uh. Brodu, Nivnice, Hluku a Ostrožské
Lhoty. Bylo vystaveno 140 druhů králíků, 28 druhů drůbeže, 88 druhů holubů.
Výstava byla ve dvou dnech, 16. a 17. září. Přišlo se podívat 167 dospělých a 35 dětí. Pro
děti byl připraven stánek s cukrovinkami a soutěžní atrakce.

Sportovci
Místní Sokol je pouze fotbal. V soutěži 1994-95 měl 4 družstva. Mužstvo dospělých,
které vedl Václav Marek č. 98, skončilo v okresní soutěži na 2. místě. Družstvo dorostu hrálo
v župní soutěži, skončilo na 2. místě. Dorostence vedl František Šojdr č. 217. V soutěži –
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župní soutěž hrála i obě žákovská družstva a to mladší žáci a starší žáci. Obě družstva
skončila sice na předposledních místech, avšak hrát župní soutěž žáků, to ještě v Šumicích
nebylo. Jen namátkou, kdo hrál v této soutěži z okolí: Uh. Brod, Ratiškovice, Uh. Hradiště,
Otrokovice, Bystřice p. H., Zlín, Strážnice, Brumov a Vsetín.
Obě družstva žáků vedl velmi obětavý Antonín Gajdoš č. 235.
Oddíl stolního tenisu v počtu asi 15 členů se zatím do soutěže nezapojil, hráli na 3
tenisových kurtech jen rekreačně.
Úspěchy šumického sportu jsou významné a o ně se zasloužili: předseda Sokola Petr Hřib
č. 32 – místostarosta obecního úřadu, Václav Marek č. 98 vedoucí 1. mužstva a hospodář
hřiště a František Šojdr č. 217, vedoucí dorostu.
Jelikož zájezdy na fotbalová utkání byly velmi nákladné, získával Sokol peníze jednak
tím, že pořádal výnosné akce, jako fašank a hody, jednak příspěvky od sponzorů, šumických
příznivců a podnikatelů.

Rybáři
Nemají v obci vlastní spolek, jsou organizováni v Uh. Brodě. Starají se o 5 rybochovných
rybníků na obecních pozemcích na Nivkách. Za rybolovem dojíždějí do Bánova na přehradu
Ordějov a nebo do Hluku. Řeka Olšava je k rybolovu využívána minimálně pro nízký stav
ryb, který se snižoval s postupnou regulací řeky. Nepříznivý vliv na počet ryb má také
poměrně velké znečištění toku.

Náboženský život v obci
V tomto roce došlo k výměně kněze. Dosavadní kněz P. Josef Chovanec požádal o
přeložení ze Šumic do menší farnosti. Šumický kněz má již 5 let přidělenu i správu farnosti
Rudice, což bylo velmi náročné. Navíc se začalo v Šumicích o opravě nebo stavbě kostela,
jehož strop a střecha jsou ve velmi špatném technickém stavu. Tyto okolnosti a špatný
zdravotní stav P. Josefa Chovance znamenaly jeho odchod do farnosti Milotice u Kyjova.
Stalo se to 1. 7. 1995. Nový kněz P. Vincenc Svák byl v Šumicích slavnostně uvítán při
nedělních bohoslužbách 30. 7. 1995 za účasti velkého počtu věřících. Slavnostní uvítání
přednesl starosta Ing. Ludvík Hovorka. Rozloučení s odcházejícím knězem a přivítání nového
bylo v kostele 1. 8. 1995 za účasti děkana P. Václava Vrby. Ten vysvětlil věřícím důvody,
proč vyhověl žádosti P. Josefa Chovance o změnu farnosti. S P. Josefem Chovancem se
kromě děkana rozloučil starosta obce, který mu poděkoval za jeho pastorační dílo a za práci
pro obec. Přišli se rozloučit a poděkovat zástupci strany KDU-ČSL, jejímž byl členem a
pokladníkem a také zástupci Červeného kříže, kde P. Chovanec také pracoval ve výboru. Byly
mu předány hodnotné dary.
Nový duchovní správce P. Vincenc Svák měl 44 let a do Šumic přišel z farnosti Čeladná
okr. Frýdek Místek. Přistěhoval se do Šumic rovněž se svým nemocným otcem. P. Svák měl
značné stavařské zkušenosti, jelikož stavěl v Čeladné novou faru. Snad právě proto rozhodl p.
arcibiskup P. Graubner, aby P. Svák postavil, nebo aspoň opravil v Šumicích kostel.

Farní rada.
Při vánočních bohoslužbách byla na návrh P. Sváka zvolena farní rada, která by pomohla
knězi s opravou nebo přístavbou kostela. Volba farní rady byla zvolena v tomto složení:
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Ing. Ludvík Hovorka, starosta č. 13
Petr Hřib, místostarosta č. 32
Ing. Josef Lisoněk, vedoucí stavební firmy č. 404
Jaroslav Vaculín, ekonom č. 401
František Kozub, stavební technik č.
Oldřich Kozub, stavební projektant č. 111
Václav Bradáč, varhaník, klempíř č.
Františka Pilková, kostelnice č. 329
František Kráčmar, klempíř č. 109
Vojtěch Kráčmar technický pracovník č. 119
Na Vánoce při půlnoční bohoslužbě účinkoval místní smíšený chrámový sbor. Zazpíval
koledovou mši hudebního skladatele Josefa Bártka z Nivnice „Do lesa, do hor Valaši“. Sbor
řídil Stanislav Kráčmar z Těšova, rodák ze Šumic.
Účast věřících na bohoslužbách:
neděle ranní

329

"

velká

272

"

požehnání 84

všední den asi

70

Kolik je nás v Šumicích?
Koncem roku 1995 měly Šumice 1 816 občanů.
Narodilo se 16 dětí:

Radek Petrka

č. 482

Táňa Šedivcová

431

Kateřina Urubčíková

430

Jakub Lekeš

477

Jan Žampach

241

Tomáš Ondřej

403

Pavla Tomková

526

Ester Navrátilová

65

Dominik Macka

150

Radek Vrága

485

Martin Holub

352

Zuzana Bartošová

459

Matěj Slíva

463
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Eliška Šmídová

283

Alena Zetková

316

Jan Pařízek

256

Miroslav Plášek

75 let

Miroslav Šmíd

69

Anna Zábojníková

82

Josef Zábojník

83

František Živnéř

87

Leopold Kandrnál

82

Vojtěch Bartoš

81

Tomáš Dvořák

84

Miluše Lišková

73

Stanislav Šojdr

87

Marie Šojdrová

70

Antonín Volařík

72

Cyril Brumovský

83

Zdeňka Synčáková

67

Josef Hasoň

65

Kristýna Šidlová

86

Naše řady opustili:

Sňatky uzavřeli

ženich

nevěsta

Vít Synčák č. 410

Simona Tomancová, Dolní Němčí

Jindřich Krejzl Uh. Brod

Helena Synčáková č. 410

Ladislav Jokl č. 69

Andrea Mitáčková, Uh. Brod

Petr Slačálek č. 418

Jitka Hodlová, Záhorovice

Pavel Ondřej č. 278

Renata Pummerová, Uh. Brod

Miroslav Blahoš, Uh. Brod Anna Horecká č. 420
Miroslav Maděra Trenčín

Stanislava Hanáková č. 337

Jiří Šot č. 50

Jitka Kubišová, Suchá Loz

Petr Kura, Uh. Brod

Jana Dvořáčková č. 475

Jaroslav Kadlčík č. 446

Petra Horáková, Havřice

Martin Slíva č. 463

Michaela Hrdličková, Suchá Loz

Roman Kozub č. 433

Ludmila Čierná, Slavičín

Bronislav Zetka č. 316

Pavla Hladišová, Bojkovice

Jan Vaculín č. 426

Marcela Páleníčková, Uh. Brod
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Luboš Vargovčík, Brno

Leona Dvořáčková č. 484

Pavel Kubena č. 95

Jana Humrová, Praha

Pavel Hrůza č. 347

Hana Hošková, Valašské Meziříčí

Je třeba poznamenat, že ze Šumic neuzavřel sňatek ani 1 manželský pár.

Podnikání
Zemědělské obchodní družstvo (Uh. Brod)

179 pracovníků

Vodo - Topo – Horecký

vodoinstalace, topení

18

"

Elinst

elektroinstalace

16

"

Moel

elektroinstalace

4

"

30

"

Stavební firma Ing. Lisoněk
Mobr (Mojžíšek, Brumovský)

truhlářství

4

"

Hevos (Helena a Vojtěch Synčákovi)

obchodní činnost

6

"

Ludmila Žufánková

šití rukavic

15

"

František Urbánek

pohřební služba

3

"

Luděk Velecký

autoservis

2

"

Miroslav Kutnar

zlatnictví

3

"

Marie Polehňová

oprava obuvi

2

"

Marie Horecká

prodej květin

1

"

Jaroslav Hladiš

sklenářství

2

"

Jarmila Vykydalová

kadeřnictví

1

"

2

"

Framodo (František, Moštěk, doprava) a prodej nápojů

Počasí a úroda
Začátek roku bez sněhu, teploty kolem -10°C. V druhé polovině ledna napadl sníh, asi 15
cm. Koncem ledna roztál. V únoru byly teploty mírně pod nulou, ale bez sněhu. Začátkem
března se oteplilo a někteří zahrádkáři zasadili jarní česnek, rané brambory i cibuli a některé
další zeleniny. V polovině března se prudce ochladilo, napadlo 10 cm sněhu a tím se zasetá
zelenina poškodila a zpozdila. Rané brambory však většinou obstály, jen se poněkud
opozdily.
Konec března a duben měly pravé „aprýlové“ počasí, někdy i s popráškem sněhu. Květen
byl chladný a suchý. Dne 1. 6. 1995 bylo velké krupobití, jen chvilku, ale Jaroslav Jurák
naměřil kroupy až o průměru 15 mm. Byly poškozeny brambory, zelenina i ovocné stromy.
Červen byl srážkově nadnormální ale poněkud chladný. Začátkem července hodně pršelo,
potom přišlo horké léto. Déšť přišel až kolem 20. srpna a ještě jednou 26. srpna. Podzim byl
teplotně i srážkově příznivý. První sníh napadl 4. listopadu, brzy roztál. Ochlazení přišlo až
po vánocích, kdy byly holomrazy od -10°C do -12°C. Sníh napadl až na Nový rok.
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Přesto, že v létě bylo sucho, byla úroda průměrná. Pšenice měla výnos kolem 50q
z hektaru, brambor bylo méně, i ovoce bylo méně. Více bylo jablek a hrušek, peckovin bylo
málo. Třešní se však urodilo hodně.
Podle výše uvedených údajů i podle zpráv ze Zemědělského obchodního družstva je
možné hodnotit rok 1995 jako příznivý.
Září 1996.
Zapsal: Vojtěch Kráčmar, kronikář
Schválil: Ing. Hovorka, starosta
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Rok 1996
Tento rok byl pro naši obec velmi významný ze dvou pohledů. Předně byla dokončena
velmi náročná investiční akce Plynofikace obce a druhá událost Primicie.
Z celostátního hlediska je nutné zaznamenat, že v tomto roce se konaly dvoje volby. Byly
to volby do Parlamentu ve dnech 31. 5. – 1. 6. 1996 a poprve v dějinách České republiky byly
volby do Senátu ve dnech 22. 11. – 23. 11. 1996.

Budování a zvelebování obce
Nadstavba desetibytovky
Obecní úřad se rozhodl nadstavit desetibytovku ze dvou důvodů. Jednak potřeboval řešit
bytové problémy občanů, protože nadstavbou se získají 4 byty. Dále také proto, že plochá
střecha desetibytovky byla ve velmi špatném technickém stavu a nebyla dostatečně tepelně
izolována.
Projekt vypracoval UPOSS Luhačovice, rozpočet byl 3 100 tis. Kč. Skutečné náklady
dosáhly 3 735 tis. Kč. Navýšení nákladů způsobyly neplánované požadavky. Byla
zabudována dubová, tepelně izolační okna, kompletní výměna všech vodovodních a
kanalizačních potrubí a mozaiková podlaha. Svůj podíl na zvýšení nákladů mělo i zdržení
stavby z důvodu velkých mrazů. Velké problémy při výstavbě způsobila firma Saturn, která
měla pokládat švédskou krytinu Lindab. Tato firma převzala zálohu, avšak krytinu nedodala.
Dodatečně rozhodla obecní rada o zaizolování štítových s novou fasádou a generální opravě
balkonů a lodžií. Tím se zvýšily náklady o 600 tis. Kč. V domě jsou 3 nové byty 2+1 a 1 byt
1+1. Na tuto nadstavbu dostala obec dotaci od státu 4x 320 tis. Kč, t. j. 1 280 tis. Kč.

Plyn
V roce 1996 byla dokončena plynofikace obce. Byla budována ve dvou etapách. První
etapa byla uvedena do provozu v r. 1994, druhá v r. 1995. Kotelny Základní školy a Mateřské
školy byly zprovozněny v říjnu 1996. Celkem bylo v obou etapách položeno 9 186 m potrubí.
První etapu financovala obec z vlastních zdrojů ve výši 2 800 tis. Kč. Náklady na druhou
etapu činily 7 676 tis. Kč. Státní fond životního prostředí poskytl dotaci 3 070 tis. Kč a
bezúročnou půjčku ve stejné výši 3 070 tis. Kč splatnou na 4 roky. Na tuto půjčku ručí obec
pěti domy.
Ke konci roku 1996 bylo plynofikováno 314 domácností, 7 maloodběrů a 1 velkoodběr.
Ve všech kotelnách malo je instalována tepelná regulace HONEYWELL, aby provoz byl
nejhospodárnější.
V bytovce č. 482 (dříve desetibytovka) jsou instalovány 3 nejmodernější kotle Viadrus ID
z Bohumína. V mateřské školce a v Základní škole jsou německé dvoukotle Buderus.

Realizace ekologicky vhodných systémů pro otop domácností
Je to akce z Národního programu na ochranu ovzduší a nemá s plynofikací nic
společného. Tuto velmi úspěšnou akci našeho starosty Ing. Ludvíka Hovorky je třeba
podrobněji popsat.
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V září 1994 získal starosta od poslanců parlamentu informaci, že parlament zvolnil částku
6,1 mld Kč na Národní program ochrany ovzduší, ze kterého kromě plošných plynofikací obcí
měly financovat změny topných systémů rodinných domků. Po ověření informací na Státním
fondu v Praze a na Okresním úřadě v Uherském Hradišti rozhodla obecní rada, že obecní úřad
zpracuje dotazníky žádostí a že občané budou v nejkratší době informováni o možnosti
získání až 25 tis. Kč na jednu bytovou jednotku při změně vytápění z pevných paliv na plyn.
Občané byli informováni během 3 dnů. Za složení nevratné zálohy 220 Kč byli zařazeni do
žádosti, které vyřizovala pražská firma AVE-EKO. Příspěvek nebyl nárokový, o jeho
přidělení bylo rozhodováno na Radě fondu. Této možnosti využilo 308 bytových jednotek
včetně obecní bytovky 482. Poskytnutá dotace činila běžně kolem 25 tis. Kč. Mnozí občané,
ani pracovníci okresního úřadu nevěřili, že občané, kteří „obětovali“ 220,- Kč, získali dotací
až 25 tis. Kč. Naše obec byla jedinou na okrese, která tyto dotace obdržela. V celé České
republice získalo dotaci jen 58 obcí. Je nutno poznamenat, že vyřizování těchto dotací kladlo
vysoké nároky na zatížení pracovníků obecního úřadu, zejména na starostu.

Kogenerační jednotka v Základní škole.
Již při zpracování projektové dokumentace plynofikace Základní školy projevil starosta
zájem, aby místo obyčejných plynových kotlů byla instalována kogenerační jednotka. Je to
soustrojí motoru nebo turbíny s generátorem elektrického proudu. Soustrojí pracuje jako
plynový motor a pomocí generátoru vyrábí elektrický proud. Chladící okruh motoru je
napojen na topný systém budovy a tím toto odpadní teplo vytápí pomocí radiátorů učebny.
Výhodou tohoto systému je lepší využití plynu. Jelikož projektant od počátku zpochybňoval
instalaci jednotky, byl projekt dokončen bez ní. Při vlastní realizaci nakonec obecní rada na
návrh starosty odsouhlasila instalaci kogenerační jednotky MT22 z Tedomu Třebíč. Soustrojí
na automobilový motor Škoda a alternátor dodal MEZ Mohelnice. Při plném výkonu dodává
jednotka 22 kW el. proudu a 43 kW tepla při spotřebě 8,6 m³ plynu za 1 hod. Zařízení je
ovládáno automaticky. Zapíná jej školník a v topném období bývá v provozu od 7 do 13 hod.
Tím pokrývá plnou potřebu elektřiny v Základní škole a případné přebytky dodává do
energetické sítě. Tepelný výkon jednotky tvoří asi jednu pětinu tepelného výkonu celé
kotelny. Zařízení bez nákladů na instalaci stálo 275 tis. Kč. Jelikož škola nakupuje elektřinu
za 3,12 Kč/kWh a nyní nakupuje minimum, činí návratnost investice 2-3 roky.

Telefon
V roce 1996 se uskutečnilo pokládání kabelových sítí TELEKOMU. Byl položen dálkový
optický kabel a místní kabely. Dálkové optické kabely pokládala firma SITEL Praha, závod
Brno. Pracovalo zde hodně dělníků ze Strání za pomoci několika romských skupin. S touto
akcí bylo spojeno velmi mnoho problémů, zejména nekvalitní práce, opakované zahazování a
nové výkopy, poškození mlýnského náhonu, nezdařené podvrty pod řekou Olšavou a
železnicí, špatně zapískované kabely a poškozené chodníky. Proto se rozhodlo obecní
zastupitelstvo provést úpravy po firmě SITEL ve vlastní režii za úplatu, což stálo starostu
hodně času a nervového vypětí. Na firmu SITEL se nebude v Šumicích v dobrém vzpomínat.
Položení místních kabelů dělala firma Moravská izolační z Uh. Ostrohu. Vedoucí p.
Zámečník přišel s návrhem, aby si obec za úplatu udělala výkopové práce sama. Vlastnímu
zahájení prací předcházelo jednání s firmou SPT TELEKOM, aby povolila bezplatně
připoložit do výkopu kabely pro kabelovou televizi. Výkopy dělala stavební skupina
brigádníků při obecním úřadu pod vedením zástupce starosty Petra Hřiba č. 32. Část výkopů
si udělali občané před svými domy za úplatu. Celkové náklady na stavební práce činily pro
obec 574 tis. Kč, celkový výnos – úplata pro obec byla ve výši 850 tis. Kč. Celkem se
připojilo na telefon 304 domů.
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Kabelová televize
Projekt a kabely dodala firma CABTELMONT Zlín v zastoupení Zdeněk Baťa. Projekt,
kabely a skříně stály 962 tis. Kč. Systém umožní příjem až 30 programů a zároveň umožní i
připojení počítačů. Dokončení bude záležet na místních občanech, protože předpokládaný
náklad za připojení činí 3 000.- Kč na 1 byt při měsíčním paušálu 50 Kč.

Statické zajištění budovy Mateřské školy.
Vzhledem ke stále se zvětšujícím deformacím v podlahách, zadal obecní úřad zpracování
znaleckého posudku k posouzení technického stavu. Posudek zpracoval prof. Ing. Klaban
z Geotechniky Brno. Kromě toho byl zpracován radarový průzkum objektu, čímž se zjistilo,
že budovy školky jsou postaveny v místě tektonického zlomu, který se projevuje velkými
změnami v podloží budov.
Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Ingstav Opava, která
v průběhu srpna podchytila oba pavilony v počtech 72 a 86 mikropilotů, v délce 4,5 m o
průměru 76 mm. Uvedená firma nabídla cenu 462 tis. Kč. Tato cena byla o 50% nižší než
nejvyšší nabídka. Práce byly udělány velmi pečlivě. Proběhlo také jednání s uvedenou firmou
o další zákázce, a to propojení mikropilotů v základech, protože se zjistilo, že v základech
není žádná výztuž.
Celkový náklad na stavbu včetně vymalování byl 660 tis. Kč. Od Okresního úřadu
obdržela obec dotaci 650 tis. Kč.

Nový les
Obecní uřad na návrh starosty Ing. Ludvíka Hovorky využil státní dotaci na zalesnění
nekvalitní zemědělské půdy, která je ve vlastnictví obce. V části Končiny – Páté byl vysázen
les na výměře 6,5 ha. Skladba sazenic: dub, lípa a buk. Převážně však byl vysazován dub.
Tento nový les byl vysázen v místě bývalého obecního pasinku. Pasinek byl v 60. letech na
pokyn tehdejšího vedení zemědělského družstva rozorán. Tento necitlivý zásah do přírody
způsobil mnoho škod. Známé šumické pasinky byly raritou, která se utvářela po staletí.

Volby do poslanecké sněmovny – dolní komory Parlamentu ČR.
Konaly se 31. 5. a 1. 6. 1996. V Šumicích bylo zapsáno 1 340 voličů, voleb se zúčastnilo
1 123 občanů, t. j. 83,8%.
Výsledky v Šumicích:
Občanská demokratická strana

(ODS)

Křesťanská demokratická unie české strany lidové

(KDU-ČSL) 22,53

Česká strana sociálně demokratická

(ČSSD)

16,83

Komunistická strana Čech a Moravy

(KSČM)

8,62

Občanská demokratická aliance

(ODA)

7,57

Republikáni

(SPR-RSČ)

4,27

Demokratická unie

(DEU)

3,56

Důchodci za životní jistoty

(DŽJ)

1,96

Hnutí za samosprávnou moravu

27,69%

1,69%
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Českomoravská unie

1,34

Levý blok

1,25

Moravská národní strana

1,07

Liberální strana národně sociální

0,80

Nezávislí

0,62

Výsledky voleb v rámci ČR
Občanská demokratická strana

29,61%

Česká strana sociálně demokratická

26,44

Komunistická strana Čech a Moravy

10,33

KDU-ČSL

8,07

Republikáni

8,0

Občanská demokratická aliance

6,36

Ostatní strany, které měly hlasy pod 5% se do Parlamentu nedostaly.

Volby do senátu
Poprve od vzniku České republiky se konaly volby do senátu – horní komory Parlamentu
ČR. Volby byly 15. a 16. listopadu. Ze 6 kandidátů se volili 2, v Šumicích byl zvolen Ing.
Stodůlka z Otrokovic a Dostál z Uh. Hradiště. Ve 2. kole v Šumicích byl zvolen Ing.
Stodůlka, kandidát KDU-ČSL. Obdržel 232 hlasů, kandidát ODS Dostál jen 98 hlasů.
Z našeho regionu se stal senátorem Ing. Jiří Stodůlka z Otrokovic. Tato komora Parlamentu
ČR má 80 senátorů.

Šumické spolky
Tělovýchovná jednota
Po změně ve vedení šumické tělovýchovné jednoty nastal obrat ve zlepšení celkové
činnosti sportovců. Předsedou se stal místostarosta obce Petr Hřib č. 32. První mužstvo oddílu
kopané se udrželo v soutěži okresního přeboru, skončilo na 11. místě.
Velmi dobře se vedl dorost v župní soutěži, kde obsadil 2. místo za první Bilnicí. Zásluhu
na tomto úspěchu mají 2 vedoucí dorostu, František Šojdr č. 217 a Čestmír Vykydal č. 166.
V zákovské kopané soutěžila 2 družstva, starší a mladší žáci. Obě družstva velmi obětavě
a odborně Antonín Gajdoš č. 235 (ročník 1926). Obě družstva hrála v župní soutěži. I když se
obě družstva úmístila ve 2. polovině tabulky, je to pro šumickou kopanou velký úspěch hrát
v župní soutěži. Uvádím pro názornost, že v této soutěži hrála družstva Vsetína, Strážnice,
Kroměříže apod.
Aby tělovýchovná jednota mohla financovat svou činnost, především autobusy na utkání,
pořádala v průběhu roku společenské zábavy, které přinášejí sportovcům potřebné zisky.
Jednalo se především o pořádání fašanku na konec masopusta, hodovou taneční zábavu na
hřišti apod.
V zimních měsících navštěvují dvojice fotbalových funkcionářů příznivce fotbalu, od
kterých žádají finanční příspěvky jako sponzorské dary na činnost oddílu kopané. Tímto
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způsobem se vybralo 30 tis. Kč. Dále na činnost fotbalistů přispěli sponzoři z reklam, které
jsou zmístěny kolem hrací plochy na hřišti na Výpustě. Jednalo se o stavební firmu Lisoněk a
firmu Horez Uh. Brod. Každá z těchto firem věnovala na činnost sportovců 10 tis. Kč.
Tím se šumická kopaná udržela bez dluhů v těchto vyšších soutěžích.

Myslivci
Tento spolek má 19 členů. Po odchodu starších členů se spolek velmi omladil. Šumický
katastr je na zvěř poměrně chudý, výjimku tvoří srnčí zvěř a kachny. Podle toho také bylo
odloveno:
srnčí zvěř

16 ks

černá zvěř (divočáci)

3 ks

daněk

1 ks

zajíc

18 ks

kačena

1 ks

liška

7 ks.

Stavy zvěře se od r. 1993 postupně snižují, s výjimkou srnčí zvěře. Proto byl na podzim
pouze 1 hon, další odlov byl zastaven.

Chovatelé
Spolek chovatelů se pravidelně představuje občanům 1x ročně pořádáním výstavy
drobného zvířectva. V roce 1996 to bylo v sobotu a v neděli 21. a 22. září. Aby byla výstava
zajímavější, vystavují drobné zvířectvo v Šumicích také chovatelé z Bojkovic, Uherského
Brodu, Nivnice, Záhorovic, Hluku, Ostrožské Lhoty a Bystřice pod Lopeníkem. Výstavu
navštívilo 180 občanů. Pro děti byla připravena bohatá tombola, pro dospělé se prodávalo
pivo a víno. Je nutné poznamenat, že působení chovatelského spolku má velmi příznivý vliv
na celkovou úroveň chovatelství v Šumicích. V dřívějších dobách se ušlechtilé druhy
drobného zvířectva nechovaly. Výjimkou byl František Kudela č. 293, který již v padesátých
letech jako jediný v Šumicích začal s chovem uznávaných druhů drobného zvířectva.

Zahrádkáři
Počet členů zahrádkařského spolku se postupně snižuje, v tomto roce měl 76 členů. Přesto
tento spolek stejně jako chovatelé výrazně přispívá ke zvýšení celkové úrovně zahrádkaření
v obci. Jedním z největších zahrádkařských odborníků je Milan Tlach č. 453. Bezplatně
poskytuje ostatním, méně zkušeným zahrádkářům poradenskou službu a levně prodává
kamarádům své přebytky. Je také členem krajské organizace liliářů v Brně.
Dalšími oporami zahrádkářů je předseda Petr Chromek č. 474, který se svým synem
obsluhuje zahrádkařský traktor. Dalším organizačním aktivním členem výboru je jednatel
František Dubrava č. 66. Kulturní program celoročně připravuje Jaroslav Omelka č. 18.
V tomto roce to bylo:
Posezení u táboráku v zahrádkářské kolonii Norkárna. Zde se opékaly klobásy, popíjelo
pivo a víno, vyprávěly se veselé příhody. O hudbu se starali bratři Lekešové, František č. 7 a
Vojtěch č. 436. František tluče na ozembuch, Vojtěch hraje na harmoniku. Přitom oba pěkně
dvojhlasně zpívají. Posezení u táboráku bývá tradičně v sobotu na začátku prázdnin.
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Na podzim zahrádkáři navštívili výstavu Flora Olomouc, kde si nakoupili zahrádkářské
potřeby.
Předsedou byl nadále Petr Chromek č. 474 a jednatelem František Dubrava č. 66. Tito dva
členové výboru byli pilířem celkové činnosti zahrádkařů. Poslední období činnosti stávajícího
výboru doplnili Miloslav Tlach č. 453 a Jaroslav Omelka č. 18, který se staral především o
kulturní činnost zahrádkářů a organizaci tematických zájezdů.

Náboženský život v obci.
Podle farního statistického průzkumu dne 24. 3. 1996 se zúčastnilo nedělních bohoslužeb:
ranní mše v 8 hod.

329 osob

velká mše v 11 hod.

272

"

požehnání ve 14 hod.

84

"

Ve všední dny, které jsou v letním období v 19 hod. a v zimním období v 17 hodin se
zúčastňuje 60 až 70 věřících občanů.
Podle statistiky počet věřících na bohoslužbách ubývá.

První sv. přijímání
Konalo se 18 června. Účastnilo se 17 dětí ze 3. třídy. Děti byly oblečeny ve slavnostních
šumických krojích. Celou slavnost doprovázela místní dechová hudba Olšavanka. Po
slavnostní bohoslužbě se na faře konala bohatá snídaně pro děti a jejich rodiče. V kostelní
zahradě se děti fotily.

Primicie
Poslední primicie byly v Šumicích v roce 1968. Tehdy byl na kněze vysvěcen P. Josef
Freml č. 241. Na kněze byl tajně vysvěcen již dříve, protože za vlády KSČ nebylo možné
kněžské svěcení uskutečnit. Proto oslava jeho novokněžství byla až v srpnu 1968.
Po 28 letech vyšel ze Šumic další kněz, P. Miroslav Hřib č. 460 ročník 1969. Primiční
oslava byla v sobotu 29. června. Celý týden před touto slavností se konaly velké přípravy.
V rohu kostelní zahrady (od hlavní silnice) byl postaven venkovní oltář pro slavnostní
bohoslužbu.
Průvod za doprovodu 80 mladých krojovaných chlapců a děvčat a dechové hudby
Olšavanky vedl kněze od rodného domu do kostela. Celá trasa od Záhumní až do kostela byla
vyzdobena ozdobenými lipovými a březovými stromečky (májkami). Průvodu se zúčastnilo
také asi 50 chlapců a dívek z Milotic u Kyjova ve slavnostních kyjovských krojích. (Do
Milotic byl přeložen kněz P. Josef Chovanec, který připravoval Mirka Hřiba na kněžství.)
Po zahájení průvodu začal velký déšť, který trval asi 90 minut. Déšť ustal asi v polovině
bohoslužby. Kromě šumické dechovky doprovázel bohoslužbu společný chrámový sbor ze
Šumic a Újezdce u Luh., který řídil Stanislav Kráčmar, šumický rodák, bydlící v Těšově. Na
závěr bohoslužby byly novoknězi předány dary od občanů, od starosty, od Lidové strany a od
spolužáků a ostatních kamarádů.
Po skončení bohoslužby byla v kulturním domě slavnostní hostina pro příbuzné, přítomné
kněze, krojované farníky z Milotic a další hosty. Miloťané přivezli na hostinu koláčky a 50 l
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vína, vše zdarma. Pohoštění bylo připraveno pro 300 osob. Celkem se primiční slavnosti
zúčastnilo asi 2 000 lidí.

Živý betlém
Šumická mládež, zejména však ministranti a členové scholy uspořádali 25. 12. v kostelní
zahradě pod provizorním přístřeškem, znázorňujícím betlém pásmo písniček, říkánek a koled.
V betlemské chýši byli v přestrojení manželé Slívovi z 463 se svým asi dvouletým
chlapečkem. Přesto, že bylo mrazivé počasí, bylo přítomno asi 600 farníků. Byl to pro
všechny pěkný vánoční zážitek.

Mateřská škola
V tomto roce slavila školka 20 let od jejího postavení. Má kapacitu pro 90 dětí, v tomto
roce ji navštěvovalo 79 dětí. Ředitelkou byla Mgr. Jana Hrňová z Uh. Brodu, pedagogické
pracovnice byly: Jarmila Kovaříková ze Šumic č. 482, Jitka Velecká ze Šumic č. 26, Ludmila
Synčáková ze Šumic č. 34 a Hana Mančíková ze Záhorovic.
Kuchařkou byla Stanislava Hasoňová č. 458 ze Šumic, Marcela Hasoňová ze Šumic č.
458. Školnici dělala Marie Krhůtková ze Šumic č. 261, školníkem byl Václav Marek č. 98 ze
Šumic.
Pedagogický sbor připravil s dětmi dětský karneval, odpoledne pro maminku (pásmo
říkánek a písniček), když se slavil Den matek, posezení u táboráku a Mikulášská nadílka.
Pravidelně děti ze školky vítají nové šumické občánky na obecním úřadě.
Svátek Den matek (2. neděli v květnu) se začíná pravidelně slavit. V šumickém
květinovém stánku se při této příležitosti prodalo 440 kytiček.

Základní škola
V tomto roce došlo ke změně v pedagogickém sboru. Do důchodu odešel Ladislav Šidlo
ze Šumic č. 271 a na jeho místo nastoupila Světlana Válková z Uh. Brodu.
Vedení základní školy – ředitel Dr. Petr Vrága z Uh. Brodu a jeho zástupce Dr. Miroslav
Jurek ze Šumic trénovali šumické talentované žáky v lehké atletice.
V okresních Slováckých novinách dne 28. 11. 1996 bylo napsáno:
„Historický úspěch žáků ZŠ Šumice“
V poháru čs. rozhlasu v atletice vybojovali žáci ZŠ Šumice 1. místo v České republice
v kategorii vesnických škol. Tím postoupili do mezinárodního finále, které se konalo
v Jablonci n. Nisou koncem listopadu 1996. V silné mezinárodní konkurenci obsadili šumičtí
žáci 3. místo.
O tento úspěch se zasloužili:
Jiří Kroča ve skoku vysokém, Pavel Běťák v hodu míčkem, v bězích byli oporou
šumického družstva Petr Hřib, Václav Marek, Libor Kroča, Ondřej Kalous, Jiří Tlach, David
Tlach, Václav Holba a Petr Pinďák.
Tuto nákladnou soutěž sponzorovaly šumické firmy MOEL, stavební firma LISONĚK,
VODO-TOPO HORECKÝ a další.
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V Šumicích se začalo s výkopem v kostele
Nový kněz v naší farnosti P. Vincenc Svák (rodák z Rožnova p. R.) byl do Šumic přidělen
proto, aby zde opravil kostel, nebo postavil nový. Tehdy pan farář P. Vincenc Svák řekl
arcibiskupovi olomouckém Mons. Janu Graubnerovi: Rozhodnu se pro to jednodušší a
postavíme v Šumicích nový kostel. Tehdejší farní rada však tento záměr neschválila a
rozhodla ponechat původní věž, presbitář a zákristii. Památkový úřad také nesouhlasil se
zbořením celého kostela. Rozhodl, že věž a presbitář jsou památkově chráněny a musí zůstat
zachovány. Kromě tohoto rozhodnutí si vymínil, že v podlaze původního kostela musí být
udělán geologický průzkum, jelikož se předpokládalo, že podle radarového průzkumu by
měla být pod podlahou kostela krypta s hrobem nějaké významné osobnosti. Proto započaly
výkopové práce jak v hlavní lodi kostela, tak za oltářem a v zákristii. Kopání skončilo asi po
jednom měsíci a kromě dvou koster se v podlaze kostela nic nenašlo.
Ve farní radě se znovu hlasovalo, zda započneme s opravou kostela již v roce 1996, nebo
počkáme, a se ve farnosti nasbírá více peněz. Jelikož farní rada nebyla jednotná, bylo
dohodnuto, že hlasovat budou věřící v kostele. Tehdy bylo vydáno 460 hlasovacích lístků,
hlasovalo se v kostele 19. 5. 1996. Celkem 328 farníků bylo pro nový kostel, zbytek pro
opravu. Ještě bylo zorganizováno shromáždění občanů v kulturním domě 26. 5. 1996. Byli
pozváni především stavební odborníci. Byl přítomen také architekt Ing. Ondračka
z Otrokovic, který měl zpracovánu studii nového kostela. Ze 180 přítomných občanů 123 bylo
pro toto řešení, ostatní se hlasování zdrželi.
Nakonec ale farní rada rozhodla, že s opravou kostela, t. j. s ponecháním věže a presbitáře
nebude v r. 1996 započato.

Noví občánci Šumic v r. 1996
Martina Kelíšková

č. 443

Radek Blahoš

420

Josef Chmelina

407

Lukáš Oharek

155

Karel Kužílek

181

Vojtěch Valášek

509

Michal Kusák

436

Martin Mach

464

Martina Kandrnálová

277

Pavel Kašný

28

Karolína Kubenová

95

Jan Slíva

343

Matěj Maděra

337

Adam Ondřej

378

Ivana Jančářová

427
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Michal Jiřík

214

Martin Zajíc

237

Barbora Šotová

230

René Synčák

94

Narodilo se 19 dětí.

Zemřeli v roce 1996
věk
Františka Janíčková

81

Ludmila Žampachová

63

Helena Hasoňová

83

Vlasta Uhrová

64

Ludvík Procházka

66

Bohumila Zímová

79

Jindřich Kočík

81

František Bachůrek

75

Ignác Zetka

64

Marie Hladišová

58

Božena Bartošová

76

František Borýsek

72

Rostislav Šojdr

27

Drahomíra Kelíšková

49

Marie Velecká

65

Ludmila Stehlíčková

68

František Manda

65

Olga Hřibová

71

Václav Balák

70

Josef Hasoň

66

Ludmila Šojdrová

75

Stanislav Šidlo

83

Františka Jančaříková

89

Antonie Juřeníková

86

Jaroslav Szymurda

56

Zemřelo 25 občanů.
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Sňatky v roce 1996
ženich

nevěsta

Zdeněk Kotásek

Šumice

Jana Vašíčková

Třebíč

Petr Kandrnál

Šumice

Petra Lekešová

Uh. Brod

Jindřich Vojtěšek

Dolní Lhota

Jana Kubínová

Šumice

Roman Dvořáček

Šumice

Eva Tozalová

Újezdec u Luh.

Petr Man

Šumice

Jarmila Ambrožová Slavičín

Miroslav Petrka

Šumice

Aneta Rozumová

Uh. Hradiště

Vratislav Zajíc

Šumice

Radka Šuláková

Francova Lhota

Luděk Synčák

Šumice

Kateřina Šidlová

Újezdec u Luh.

MUDr. Lubomír Dubrava

Šumice

Hana Chrástková

Prostějov

Jiří Liška

Uh. Brod

Blanka Hasoňová

Šumice

Petr Zálešák

Uherský Brod

Iveta Tlachová

Šumice

Ing. Daniel Palička

Nový Jičín

Ing. Martina Struhařová Šumice

Pavel Rapant

Starý Hrozenkov

Markéta Juřeníková Šumice

Livere Simina

Londýn

Monika Málková

Šumice

Jaroslav Staroba

Luhačovice

Renata Lekešová

Šumice

Josef Šašinka

Pitín

Hana Chmelová

Šumice

Bylo oddáno 16 párů.

Počasí a úroda v r. 1996
Na začátku roku napadlo 10 cm sněhu. Koncem ledna bylo asi 20 cm sněhu. Na přelomu
ledna a února byly velké mrazy, nejvíce -21°C. Do poloviny března byl sníh, chladnější a
vlhčí počasí bylo do konce března. Skutečné pěkné jarní počasí začalo na Veliký pátek 5.
dubna. Celé jaro bylo teplé počasí, příznivé hlavně pro zemědělce a zahrádkáře. Také léto
bylo velmi příznivé. O velkém lijáku jsem se zmínil již při popisování primicií. Také úroda ve
všech plodinách byla dobrá, brambor byla dokonce nadúroda. Bylo však také mnoho
mandelinky bramborové. Zahrádkáři mandelinku i její larvy sbírali, většinou však stříkali
postřikem „Decis“.
Podzim byl poměrně vlhčí. Silněji se ochladilo těsně před Vánocemi, napadlo asi 7 cm
sněhu. Po Vánocích se ještě více ochladilo, v noci z 26. na 27. prosince jsem naměřil teplotu 26°C. Takovou nízkou teplotu nepamatuji. Tato tuhá zima vydržela i přes Nový rok 1997.
Celkově byl rok 1996 pro zemědělce i zahrádkáře příznivý.
Zapsal:

Vojtěch Kráčmar, kronikář
v září 1997.
Schválil: Ing. Hovorka, starosta
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Rok 1997
Rok 1997 byl pro naši obec dobrým rokem bez zvláštních a mimořádných událostí. To
však neznamená, že by se v Šumicích nic nebudovalo. V prázdniny (červenec, srpen) se
opravovala původní starší část základní školy. Připravovaly se také dvě větší stavby, a to
tělocvična a kostel. O těchto stavbách však budu psát až v roce 1998.

Výstavba obce
Mezi hlavní stavební akce v Šumicích byla generální oprava staré části základní školy.
(od hlavní silnice). Obvodové zdi byly podřezány a zaizolovány. Byly zhotoveny nové
podlahy, nová instalace vody a odpadů, nová instalace elektro a vyměněna všechna svítidla.
Byly zatepleny venkovní zdi (12 cm polystirenem) a udělána nová fasáda.
Celkový náklad na uvedenou opravu činil 2 716 tis. Kč. Dotace v rámci programu
„Snižování energetické náročnosti budov“ činila na tuto opravu 2 083 tis. Kč.
V roce 1997 byla po dlouhém očekávání občanů Záhumní vydlážděna ulice Milionová
zámkovou dlažbou. V dlažbě jsou vybudovány 2 retardéry (hrboly), aby byla zabezpečena
nízká rychlost v ulici. Náklad 1 400 tis. Kč. Této ulici bylo před nedávnem započato říkat
Milionová zřejmě proto, že zde bydlí několik podnikatelů.

Výsadba stromů a keřů v katastru Šumic
Výsadba byla realizována v rámci programu „Péče o krajinu“. Jednalo se o výsadbu
v části „Trnovec – biokoridor“ a v části biocentra „Páté“. Uvedené projekty byly zpracovány
v rámci akce „Revitalizace katastru obce – územní systém ekologické stability.“
Na tento program byla zásluhou starosty obce Ing. Ludvíka Hovorky č. 13 získána dotace
od nadřízených orgánů 100% dotace ve výši 1 200 tis. Kč. Celkem bylo vysázeno 16 000
stromů a 3 000 keřů.
V uvedených lokalitách bylo osázeno cca 5 ha půdy. V části Trnovec se jednalo o pás
dlouhý 1,5 km.
Pro kabelovou televizi byly zakoupeny zesilovače a hlavní přijímací stanice o nákladu
251 tis. Kč.

Příprava na stavbu kostela
V roce 1997 se započalo vážně uvažovat buď o stavbě nebo přístavbě kostela. Členové
farní rady byli převážně proti stavbě nového kostela, doporučovali přístavbu tak, aby byla
vystavěna pouze střední loď a věž s presbitářem. Farní rada současně doporučila, aby
demoliční práce byly zahájeny tehdy, až bude na účtě nejméně 50% z předpokládaných
nákladů.
Místní farář P. Vincenc Svák měl jiný názor a chtěl započat s bouráním ještě v roce 1997.
V té době bylo na účtě cca 1 100 tis. Kč. Proto se v kostele konalo tajné hlasování věřících.
Každý, kdo přišel do kostela (mimo dětí) dostal 2 hlasovací lístky, jeden „souhlasím se
stavbou nového kostela“, druhý „nesouhlasím se stavbou nového kostela“. Bylo vydáno 460
lístků, z toho pro stavbu 325, proti stavbě 135 hlasů.
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V dubnu byla svolána do přísálí kulturního domu porada šumických stavařských
odborníků, techniků, zedníků, tesařů a dalších. Bylo to v neděli 20. dubna. Ze 125 pozvaných
se zúčastnilo 72. Pan architekt Cahel z Luhačovic seznámil přítomné s návrhem projektu na
přestavbu – rozšíření kostela. Po obsáhlé diskusi bylo farnímu úřadu doporučeno, aby
demoliční práce byly zahájeny, až bude na účtě nejméně 3 mil. Kč.
Duchovní správce se však rozhodl jinak. S demolicí střední části kostela bylo započato
v únoru 1998. O tom zapíši zprávu až v kronice za rok 1998.

Základní škola
Na prvním stupni bylo ve školním roce 6 tříd a 122 žáků, na druhém stupni 7 tříd a 138
žáků. Celkem školu navštěvovalo 260 žáků. V pedagogickém sboru nenastaly proti minulému
roku žádné změny. Ředitelem školy je Mgr Petr Vrága, který má velkou zásluhu na celkovém
rozvoji školy včetně zájmové činnosti.
Ve škole pracovaly zájmové kroužky:
chemický

vedoucí učitel Kňazeje

dramatický

Dr. Jurek

fotbalová přípravka

Mgr Vrága a školník Marek

turistický

Součková

výpočetní technika

Veselý

I když škola nemá vlastní tělocvičnu, dosahovali žáci tělesné výchovy vynikající
výsledky. Již potřetí vyhráli šumičtí žáci 1. místo v atletickém poháru českého rozhlasu a
vítězství v poháru v lehké atletice – pohár ředitele školského úřadu v Uherském Hradišti.
V chemické olympiádě obsadili 2. místo v rámci okresu, v informatice první místo
v družstvech, v recitaci několik umístění v první desítce v okresu Uherské Hradiště.
Dobré výsledky dosáhli
matematických soutěžích.

šumičtí

žáci

také

v přírodovědných,

historických

a

V oblasti dalšího vzdělávání jsou místní učitelé aktivně zapojeni a využívají nabídky
agentury „Středisko služeb školám“, peagogických fakult a jiných agentur. Nejvíce jsou
abolvována protidrogová školení. Všechny poznatky jsou aplikovány při výchovně vzdělávací
práci.

Mateřská škola
V roce 1997 navštěvovalo školku 66 dětí. Kapacita školky je 90 míst. Před 20 lety, kdy
byla školka postavena, byla plně využívána. Z těchto čísel je patrné, že dětí v Šumicích
ubývá.
Pedagogické pracovnice:

Hečová Jana

–

ředitelka

Marčíková Hana

–

učitelka

Synčáková Ludmila –

učitelka

Kovaříková Jarmila –

učitelka
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Dále ve školce pracují:

Krhůtková Marie

–

školnice

Synčáková Hana

–

uklízečka

Hasoňová Stanislava –

kuchařka

Marek Václav

topič

–

Školka se pravidelně zúčastňovala kulturních a společenských akcí v obci. V tomto roce
to byly:
fašank
-

den otevřených dveří školky (20. výročí)

-

Den matek

-

den dětí – sportovní hry

-

divadelní představení

-

mikulášská nadílka

-

vánoční besídka

Obecní úřad zajistil pro školku: opravu oken, nátěry dveří a oken, výměnu ventilů na
ústřední topení. Celkové náklady 83 tis. Kč.

Zemědělské obchodní družstvo
V roce 1997 došlo k významným změnám ve struktuře zdrojů. Rozhodnutím členské
schůze byl snížen základní členský vklad na 1 000 Kč na člena a zbývající majetkový podíl
byl převeden na dlouhodobý závazek družstva. Jak se však později ukázalo, zbývající majetek
členů byl převeden jako akcie, protože družstvo se v roce 1998 změnilo na akciovou
společnost.
Základním zdrojem družstva byla rostlinná výroba, především obiloviny, kde byl dosažen
zisk 5 000 tis. Kč. U řepky 500 tis. Kč, slunečnice 300 tis. Kč. Na léčivkách se prodělalo 300
tis. Kč. (ostropestřec mariánský).
Zdrojem největších ztrát byla živočišná výroba. U mléka 2 700 tis. Kč, u skotu pro výkrm
1 400 tis. Kč, ostatní skot 800 tis. Kč, úhyny zvířat 1 000 Kč. Naopak ziskové byly vejce
1 400 tis. Kč, vepři na výkrm 200 tis. Kč.
V družstvu je zaměstnáno 141 pracovníků, z toho ze Šumic 40. Průměrný měsíční
výdělek se zvýšil z 9 306 Kč na 10 525 Kč.

Šumické spolky
Tělovýchovná jednota
V roce 1997 oslavila 75. výročí svého vzniku. V roce 1922 vznikl oddíl kopané a zahájil
činnost v tehdejším okrese Uherský Brod.
Funkcionáři tělovýchovy za přispění šumických firem (27) připravili důstojné oslavy.
Vyvrcholením oslav bylo fotbalové utkání bývalých hráčů Šumic proti internacionálům –
bývalým reprezentantům České republiky.
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Byli to přední ligoví hráči kopané 60. a 70. let. Jmenuji ty nejznámější: Antonín Panenka,
Josef Chovanec, Zdeněk Nehoda, Karol Dobiáš, Ivo Viktor – brankář, František Knebort, Ján
Geleta, Karel Jarolím, Petr Herda, Dušan Herda a František Veselý.
Zápas se konal na šumickém hřišti na Výpustě v neděli 27. 7. 1997. Bylo tam 650 diváků
ze Šumic a okolí. Vstupenky byly slosovatelné, hlavní cenou byl zahraniční zájezd pro 2
osoby.
Po zápasu byla taneční zábava s občerstvením pro hráče a hosty. V tomto roce
zaznamenali šumičtí fotbalisté i úspěchy v soutěžích. Družstvo dospělých skončilo
v okresním přeboru na 5. místě. Vedoucím mužstva a trenérem byl Václav Marek č. 98.
Dorostenci hráli župní soutěž a obsadili 2. místo. Vedl jich Petr Hřib č. 32 (předseda jednoty)
a Čestmír Vykydal č. 166. Starší žáci obsadili v župní soutěži 13. místo. Toto umístění není
neúspěšné, vezmeme-li v úvahu, že v této soutěži hrála družstva: SKP Zlín, FC Vsetín,
Spartak Uh. Brod, Strážnice, Otrokovice apod. Mladší žáci se v župní soutěži umístili rovněž
na 13. místě. Obě žákovská družstva vedl Antonín Gajdoš, bývalý důstojník, který se po
odchodu do důchodu přestěhoval do Šumic do domu č. 235, který si v dřívější době postavil. I
přes svůj věk 71 let je stále příkladným sportovcem a trenérem mládeže.

Myslivci
Hospodaří na výměře asi 1 600 ha. Spolek měl 18 členů, kteří se poctivě starali po celý
rok o svůj revír. V revíru však i přes velkou péči zvěře ubývá. Tento jev se však týká i celého
dalekého okolí. Odlov za rok 1997:
srnčí

15 ks

černá zvěř (divoké prase)

3 "

daněk

2 "

zajíc

–

bažant

–

divoký králík

– (již se asi 20 let nevyskytuje)

koroptev

–

kačena

–

liška

2 "

O myslivcích zase platilo, že jsou na velmi dobré organizační úrovni. Předsedou je stále
Jaroslav Vaculín č. 302 a hospodářem revíru Ing. Milan Pípal č. 81. Vzorně se starají o svou
chatu v Končinách, kde 2x ročně pořádají společenské akce. Chatu pronajímají i dalším
spolkům i občanům k pořádání různých oslav.

Zahrádkáři
Jejich počet postupně klesá, měli 70 členů. Přesto to byl aktivní spolek. Starají se o
odbornou přípravu svých členů pořádáním přednášky, účastí na výstavách a exkurzích. Dobře
se starali také o společenské pobavení členů.
Jako každý rok uspořádali na začátku hlavních prázdnin posezení u táboráku
v zahrádkářské kolonii Norkárna. Účastnili se přehlídky dechových hudeb v Hodoníně, na
podzim se tradičně konalo posezení u burčáku (mladé víno) spojené s ochutnáváním domácí
zabijačky.
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O pořádání odborných a společenských akcí se nejvíce zasloužil nový člen výboru
Jaroslav Omelka č. 18.

Chovatelé
Jeden z nejmladších spolků
v Šumicích
má
zásluhu
na
postupném zkvalitňování chovu
drobného domácího zvířectva.
Svou činností příznivě ovlivňují i
ostatní občany.
Vyvrcholením
činnosti
chovatelů jako každý rok byla
výstava
drobného
zvířectva,
spojená s prodejem zvířat. Letos se
konala v sobotu a v neděli 20. a 21.
září.
Aby občanům ukázali možnost
porovnat chovatelské úspěchy,
přizvali si chovatele i z okolních
obcí. Letos spolu s šumickými
vystavovali svá zvířata chovatelé
z Bojkovic, Záhorovic, Uh. Brodu,
Nivnice, Hluku, Bystřice p. L. a
Ostrožské Lhoty. Nejvíce bylo
vystaveno holubů, slepic, kohoutů,
králíků, kačen, husí a okrasného
ptactva.
Pro děti připravili prodej
sladkostí a tombolu s drobnými výhrami. Pro dospělé bylo pivo, víno a tvrdý alkohol. Rovněž
se prodával guláš. Výstava byla na sportovním hřišti na Výpustě a zúčastnilo se jí 260
občanů, z toho 70 dětí. Hlavním organizátorem byl Jindřich Hasoň.

Kulturní život v obci
V posledních letech kulturní život v obci stagnuje. Pouze programy, které pořádá škola
nebo mládež mají větší účast.

Plesy
Tradičně jsou pořádány: Ples hasičů, Ples lidový a Ples tiskovky. Návštěvnost je poměrně
nízká, asi 200 osob. Pouze ples tiskovky je vždy vyprodán. Tiskovku sponzorují místní
podnikatelé a proto mají i v tombole atraktivní ceny. Letos byla hlavní cena zájezd do
zahraničí pro 2 osoby.

Divadlo
Bylo pouze jedno představení, které sehrála základní škola v režii Dr. Jurka. Jmenovalo
se „Sněhůr a sedm trpaslic“. Byla to parodie na známou pohádku o Sněhurce. Představení se
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konalo 6. června. Bylo přítomno 84 dospělých a 80 dětí. Podle potlesku se představení velmi
líbilo. Jeho hodnocení se dostalo i do tisku. K tomu napsaly:
MF Dnes:

Neobvyklé, ale překrásné.

PRÁCE:

Sněhůr do čela odborů.

BLESK:

Skandál, princ odmítl ruku princezny.

REPUBLIKA: Divadelní hra se stala štítem proti vlivům západní kultury.

Akademie
Konala se 8. června v Kulturním domě. Uspořádali ji žáci základní školy pod vedením
učitelů. Bylo to vlastně všechno, co se žáci v zájmové činnosti naučili. Byly tam zpěvy,
básně, hry na hudební nástroje – varhany, klavír, housle a kytary. Starší žačky předvedly
cvičení aerobik. Pro všechny přítomné to byl pěkný zážitek. Platících bylo 120 dospělých,
děti měly vstup volný.

Hody
Letos se slavily 7. září. Pro mladší generaci začaly již tradičně v pátek předhodovou
taneční zábavou. Hrála taneční skupina Reflexy z Uh. Brodu. Účastnilo se 280 převážně
mladých občanů, ale i dost přespolních.
V sobotu byla opět taneční zábava, především pro střední generaci. Hrála dechová hudba
Zálesanka z Luhačovic. V této kapele zpívají šumičtí zpěváci, a to Helena Bartošová a Josef
Jankůj. Návštěva byla menší asi 180 občanů.
V neděli odpoledne vystoupil před kulturním domem dětský národopisný soubor Dřinky
ze Šumic. Před asi 120 občany předvedli pásmo písní, tanečků a dětských her ze Šumic a
okolí. Pořadatelem byli sportovci.
K šumickým hodům patří také kolotoče, houpačky a střelnice. Byly rozmístěny mezi
hlavní silnicí a Malou stranou.

Tuláci
Čtyřčlenná skupina mladých chlapců založila asi před 20 lety country kapelu. Byli to: Ing.
Josef Jančář – bendžo, Oldřich Krhůtek – kytara, Ing. Rudolf Škubal – housle a Jindřich
Slezák z Újezdce – kontrabas. Schází se pouze 1x za rok, protože někteří již v Šumicích
nebydlí.
Letos se sešli 7. června na myslivecké chatě v Končinách. Hráli a zpívali dvojhlasně i
tříhlasně asi 160 přítomným, převážně mladým. Zpívali většinou trampské písně.

Vánoční koncert
Stalo se již tradicí, že místní organizace KDU-ČSL (Lidovci) pořádají Vánoční koncert.
Učinkoval smíšený pěvecký soubor Dvořák z Uherského Brodu, s dirigentem Ing. Ant.
Veselkou. Na programu byly staré české pastorely, oblíbené koledy a část vánoční mše
Jakuba Jana Ryby „Hej mistře, vstaň bystře.“ Koncert se velmi líbil přítomným asi 140
dospělým občanům. Děti do 15 let měly vstup volný. Koncert se konal v sobotu 20. prosince
v kulturním domě. Byl to podle ohlasu přítomných krásný duchovní i kulturní zážitek.
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Náboženský život v obci
Stejně jako v minulých letech, navštěvuje nedělní bohoslužby ranní a velkou mši asi 600
věřících, včetně dětí. Ve všední dny je účast podstatně menší, jen asi 80 věřících. Ze všedních
dnů chodí na bohoslužbu nejvíce lidí v pátek, a to asi 90 až 100 věřících, nejméně v sobotu
ráno jen asi 40. Ve všední dny se jedná především o starší ženy, mužů asi 5.
Při nedělních bohoslužbách zpívají střídavě 2 sbory. Je to dětský chrámový sbor schola a
ženský sbor. Schola tvoří děvčata základní školy, některé jsou již studentky středních škol.
Celkem je jich 15. Scholu nacvičuje a doprovází na kytaru Ing. Bohumil Vráblík č. 457, na
varhany doprovází Václav Bradáč č. 374.
Ženský chrámový sbor (osmičlenný) převážně důchodkyň nacvičuje varhaník Václav
Bradáč.
Místní schola se zúčastnila 14. dubna v Uherském Hradišti přehlídky okresních schol.
V Domě kultury se představilo 21 schol. Šumickou scholu doprovázel již jmenovaný Ing.
Vráblík na kytaru, Ing. Bohumil Hefka na kytaru a Miroslav Petrka na kontrabas. Jejich
vystoupení mělo velmi dobrou úroveň.

Počet občanů v Šumicích
Koncem roku 1997 měla obec 1 782 občanů, což je proti předcházejícímu roku o 34
méně. Tento úbytek je vlivem odstěhování mladých manželství. Narodilo se 15 dětí, zemřelo
17 občanů.

Narozené děti:
Jan Pančocha

č. 30

6. 1. 1997

David Brumovský č. 190 21. 7. 1997

Josef Pančocha

č. 30

6. 1. 1997

Petra Jurnyklová

č. 109

7. 8. 1997

Václav Ondřej

č. 403

7. 1. 1997

Eliška Borisová

č. 95

17. 7. 1997

Pavlína Hrůzová

č. 482

10. 2. 1997

Iva Věrná

č. 87

11. 9. 1997

Eva Rapantová

č. 417

27. 3. 1997

Pavel Lekeš

č. 242

7. 10. 1997

Michaela Dvořáčková č. 348

31. 3. 1997

Marek Synčák

č. 387

22. 9. 1997

Barbora Blahošová

č. 420

30. 4. 1997

Tomáš Bachůrek

č. 39

24. 6. 1997

č. 13

4. 7. 1997

Anna Hovorková
Počet vdovců
"

18

vdov

100

Zemřelí občané
Josef Vaculín

věk

99 let č. 60

Václav Jurčík

věk 62

č. 304

Jan Kusák

25

č. 436

Marie Brumovská

75

č. 31

Václav Bartoš

74

č. 459

Jaroslav Kunčík

25

č. 167
140

Anežka Dvořáčková 54

č. 131

Václav Hasoň

53

č. 449

František Gajdoš

83

č. 107

Cyril Hasoň

84

č. 340

Anežka Hřibová

86

č. 19

Františka Dvořáková 78

č. 336

Věra Jančářová

56

č. 194

Růžena Hromčíková 68

č. 491

Josef Krč

83

č. 212

Josef Janíček

84

č. 173

Marie Dvořáková

75

č. 138

Sňatky šumických občanů
Bylo uzavřeno 13 sňatků:
ženich

nevěsta

Radim Krupka

Vlčnov

Hana Dujsíková

Šumice

Martin Dvořáček

Šumice

Iveta Dujsíková

Šumice

Pavel Kandrnál

Šumice

Marcela Kotásková

Pitín

Ing. Jaroslav Dvořák

Šumice

Ing. Radka Bělánková

Uh. Brod

Marek Otlík

Opava

Jindřiška Šojdrová

Šumice

Stanislav Zajíc

Šumice

Zdeňka Kullová

Čadca SR

Vlastimil Synčák

Šumice

Martina Nováková

Ivančice

Tomáš Holub

Luhačovice

Radmila Šojdrová

Šumice

David Krejsa

Prostějov

Jana Pomykalová

Šumice

Pavel Hasoň

Uh. Brod

Petra Velecká

Šumice

Rostislav Bachůrek

Šumice

Jana Řezníčková

Těšov

Vladimír Harna

Šumice

Jana Úšelová

Bánov

Ing. Petr Urbánek

Šumice

Ing. Ivana Hebká

Olomouc

Počasí v r. 1997
Počasí bylo v průběhu roku příznivé, avšak začátkem července byla v povodí řeky
povodeň. Po několikadenních deštích se vylila řeka Morava a postupně zaplavovala vesnice a
města od Olomouce až po Břeclav. Nejvíce postiženou obcí byly Troubky u Přerova. Také
naše okresní město Uherské Hradiště bylo zaplaveno. Na náměstích bylo přes 1 m vody.
Naší obci se záplavy téměř vyhnuly, bylo zatopeno několik sklepů u řeky Olšavy a potoka
Ovčírky. V těchto lokalitách byla zničena i část úrody na přilehlých zahradách.
Začátek roku byla pravá zima. Sněhu bylo kolem 25 cm a teploty byly v rozmezí -12°C
až -16°C. Denní teploty byly kolem -2°C. Toto počasí bylo téměř do konce ledna, sníh roztál
začátkem února. Následovalo teplejší počasí, teploty ráno byly kolem nuly, přes den mírně
nad nulou. Kolem poloviny března sníh opět napadl asi do 10 cm, ale během týdne roztál.
Dubnové počasí bylo proměnlivé, ranní teploty mírně nad nulou, denní kolem 10°C.
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Květen byl celkově vlhký, teplotně příznivý, jarní. Větší déšť byl kolem 20. května,
pršelo však mírně několik dní.
Červen byl chladnější s ranními teplotami kolem +6°C. Druhá polovina června byla letní.
První polovina července byla krutá. Od 4. července stále pršelo, mírně, ale vytrvale. Dne
8. července začaly záplavy, jak je uvedeno výše. Ve druhé polovině července se počasí velmi
zlepšilo, začalo pěkné letní počasí. Srpen bylo po celý měsíc pěkně a teplo. Září bylo
polojasné, pěkné počasí začalo až koncem září.
Říjen byl proměnlivý, koncem měsíce přišly první mrazíky do -2°C. V listopadu bylo
podobné počasí jako v říjnu, v polovině měsíce vydatně popršelo. V prosinci bylo proměnlivé
počasí s častými přeháňkami, ranní teploty kolem +4°C.
Vánoce byly bez zimy, teploty ráno kolem +5°C, denní kolem +7°C.
Velké ochlazení nastalo až v polovině ledna 1998, ale o tom napíši příští rok.

Úroda v roce 1997
Podle údajů zemědělského družstva byla úroda nižší proti r. 1996 asi o 10%. Pro družstvo
to bylo nepříznivé hlavně u obilovin, protože obiloviny jsou pro družstvo nejziskovější
plodinou.
Na bramborách byl velký výskyt škůdce mandelinky bramborové. Úroda brambor byla
přesto dobrá.
Z ovoce se urodilo hodně třešní, ale i dalších peckovin, zejména durancií. To se projevilo
i v místní pálenici, protože se pálilo od listopadu do konce února. Proto se potvrdila i známá
zkušenost pěstitelů, že když je hodně trnek, je i dobrá slivovice.
Velká nadúroda byla u jablek. Velké množství prodali zahrádkáři do výkupu. Padané
prodávali za 1,50 Kč za 1 kg. Hrušek se urodilo méně. Zeleniny bylo také hodně, avšak mimo
okurků, které byly začátkem července napadeny plísní.
V Šumicích 20. října 1998
Zapsal: Vojtěch Kráčmar, kronikář
Schválil: Ing. Hovorka, starosta
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Rok 1998
Rok 1998 byl pro Českou republiku významný. Konaly se volby do Parlamentu a volby
do obecních zastupitelstev.
Pro naši obec byl rok 1998 významný tím, že v tomto roce byly zahájeny dvě významné
stavby. Byla to Sportovní hala (tělocvična) a kostel. Tento rok byl poznamenán útlumem
ekonomiky v celé České republice, tím i nižšími daňovými výnosy a nižšími státními
dotacemi. Toto se nepříznivě projevilo v obecních rozpočtech.

Dofinancování staveb z minulého období
Začátkem roku 1998 musela obec dofinancovat stavbu místní komunikace Záhumní (mezi
občany nazývána Milionová). Dále také vestavbu podkroví v základní škole, kterou dělala
šumická stavební firma Lisoněk nákladem 485 tis. Kč. Jednalo se zejména o zabudování
střešních oken, sádrokartony a tepelné izolace.
Rozvody topení, vody a kanalizace dělala šumická firma VODO-TOPO Horecký. Náklad
na tuto část stavby činil 103 tis. Kč. Podlaha v podkroví stála 96 tis. Kč. Tyto podkrovní
místnosti budou sloužit především pro výuku výtvarné výchovy.
Ještě v březnu a dubnu byl obecní úřad nucen vybudovat novou střešní konstrukci nad
vstupním a šatnovým pavilonem školy, protože v podzimním období do šatny ve velkém
rozsahu zatékalo a tím část šaten se nedala používat.
Při této příležitosti byly zaizalovány stropy pavilony „B“. Střecha je vyrobena
z dřevěných vazníků a je pokryta měděným plechem. Dřevěnou konstrukci dodala firma
Střechy 92 s. r. o. Zlín. Klempířské práce dodala firma Janík z Uherského Brodu. Celkový
náklad činil 566 tis. Kč.

Kabelová televize
V průběhu ledna a února 1998 se dokončovala rovněž stavba kabelové televize.
Především se dokončovaly montáže zesilovačů, přípojek a rozšířila se přijímací stanice o další
televizní programy.
Celkový náklad za rok 1998 činil 812 tis. Kč. Montáž kabelů dodala firma ELINST
Šumice, dodávka a montáž technologického zařízení firma CABTEL MONT s. r. o. Zlín.
V průběhu roku 1998 se napojilo na rozvod signálu z kabelové televize 120 domů.

Tělocvična
V roce 1998 se obecnímu úřadu podařilo získat 7 mil. Kč státní dotace na výstavbu
tělocvičny. Výběrové řízení na realizaci této stavby vyhrála firma ZEVOS PLUS a. s.
Uherské Hradiště, stavební závod Uh. Brod. Celkem bylo do výběrového řízení přihlášeno 7
firem.
Práce byly zahájeny v srpnu. Do konce roku byly zhotoveny základy a větší část
obvodového zdiva. Státní dotace ve výši 7 mil. Kč byla do konce roku prostavěna.
Mimo jmenovanou firmu Zevos se na stavbě podílely i šumické firmy. Vodu, topení a
odpady dělala firma VODO-TOPO Horecký. Elektroinstalaci dělala firma
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Zajištění finančních prostředků nebylo jednoduché a trvalo několik let; ani v době
zahájení stavby ještě nebylo jisté, zda stát, t. j. ministerstvo financí potřebné peníze přidělí či
nikoliv. Přesto obecní zastupitelstvo rozhodlo stavbu zahájit s finančním krytím 7 mil. Kč.

Rekonstrukce kotelny v budově obecního úřadu
V prvním čtvrtletí roku 1998 byly v budově obecního úřadu instalovány 2 kotly na
dřevoplyn od firmy Verner, každý o výkonu 45 kW, které nahradily jeden kotel koksový o
výkonu 200 kW. Od této doby jsou na tuto kotelnu napojeny a vytápěny: budova obecního
úřadu, kulturní dům, požární zbrojnice a knihovna. V kotelně se topí odpadovým dřevem
z obecních lesů, protože tohoto dříví má obec dostatek. Tímto obec vyřešila snížení
finančních nákladů na vytápění na minimum.
Koks se používá k vytápění pouze 2 až 3 týdny na zimní období v době největších mrazů.
Celková rekonstrukce kotelny byla dokončena v srpnu a stála 364 tis. Kč.

Regulce vytápění v Mateřské školce
Pro zlepšení komfortu vytápění školce a v zájmu úspory tepla byly instalovány
termoregulační ventily na topných tělesech. Instalovala šumická firma VODO-TOPO
Horecký nákladem 46 tis. Kč.

Příspěvek obecního úřadu na stavbu kostela
Obecní zastupitelstvo uvolnilo ze svého rozpočtu na stavbu kostela 200 tis. Kč.

Příprava na stavbu kostela
V létě r. 1995 byl do Šumic přidělen jako farář P. Vincenc Svák, rodák z Rožnova pod
Radhoštěm. Brzy po svém příchodu do Šumic prohlásil: „Byl jsem do Šumic poslán
olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem proto, abych v Šumicích opravil nebo postavil
nový kostel.“
Tehdejší farní rada se stavbou nového kostela nesouhlasila a doporučovala pouze rozšířit
hlavní loď s ponecháním původní věže a presbitáře. Farní rada při svém návrhu vycházela ze
skutečnosti, že na účtě farního úřadu bylo jen asi 1 mil. Kč. Předběžný rozpočet byl odhadnut
na 4 až 5 mil. Kč. Rovněž Památkový úřad trval na návrhu farní rady, t. j. zachovat věž a
presbitář. Ale pan farář byl zásadně jiného názoru. Proto bylo po dohodě s farní radou
zorganizováno tajné hlasování věřících v kostele s tím, aby přítomní věřící rozhodli (nebo
doporučili), zda stavět nový kostel jak chtěl pan farář, nebo provést pouze jeho rekonstrukci
dle návrhu Památkového úřadu. Tato jednání se uskutečnila ještě v roce 1997. Stejně v tomto
roce se konala i porada šumických stavebních odborníků, kde bylo většinou doporučeno
stavět, nebo opravit kostel tehdy, až bude na účtě aspoň 2,5 až 3 mil. Kč.

Stavba kostela
V lednu 1998 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektu na rozšíření hlavní
lodi. Z předložených návrhů byl doporučen a vybrán projekt arch. Ing. Cahla z Luhačovic.
V únoru byly domontovány varhany za dozoru varhanářské firmy z Krnova. Následně
byly demontovány oltáře a lavice přestěhovány do farní Dvorany, která byla upravena jako
provizorní prostor pro bohoslužby po dobu stavby kostela.
O farní Dvoraně je nutné zapsat.
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Tento prostor byl adaptován v letech 1951 a 1952 z bývalé farní stodoly jako náhradní
prostor pro konání bohoslužeb. V této době tehdejší farář chtěl stavět nový kostel. Tehdejší
režim pod vedením Komunistické strany Československa nepřál církvi a proto ani nedovolil,
aby se nový kostel v Šumicích stavěl. Upravená Dvorana začala být využívána jako kulturní
místnost. Nejprve sloužila jako kino, později tam bývaly plesy, taneční zábavy a divadla. Po
dokončení stavby nového kulturního domu v roce 1961 sloužila Dvorana jako tělocvična pro
základní školu.
Po pádu komunistického režimu byla Dvorana navrácena církvi v rámci restituce a tím se
vytvořil prostor pro její využívání pro církevní účely. Jako tělocvična základní školy byl
využíván kulturní dům a to do doby, než byla postavena nová sportovní hala (tělocvična)
vedle obchodního domu.
Po přestěhování lavic, oltáře a dalšího zařízení začaly bohoslužby ve Dvoraně 9. března
1998. Potom následovalo bourání hlavní lodi kostela a současně byla věž a presbitář zesílena
pomocí mikropilotů pro zlepšení statiky.
Stavba hlavní lodi probíhala díky obětavým farníkům rychle a již v listopadu se hlavní
loď pokrývala skřidlicí.
V zimním období se pan farář po dohodě s několika místními odborníky rozhodl zbourat
také věž, presbitář a zákristii. O tom však bude zápis až v roce 1999.

Zemědělské obchodní družstvo
Rok 1998 byl pro družstvo zásadní změnou ve vlastnických vztazích. V prosinci r. 1997
se 5 členů družstva rozhodlo založit novou akciovou společnost. Do družstva vložili 1 mil.
Kč. Vyzvali členy družstva a ostatní vlastníky majetkových podílů, aby své majetkové podíly
převedli do nové akciové společnosti s tím, že jim v hodnotě jejich majetkových podílů vydá
cenné papíry – akcie. I když to nebylo oficielně zveřejněno, bylo všeobecně známo, že kdo
nebude ochoten předat svůj majetkový podíl do akciové společnosti, tomu bude navrácena
jeho půda. Pod touto „hrozbou“ všichni podílníci odsouhlasili převod majetku do akciové
společnosti, které byl dán název Zemaspol. Celkem se jednalo o 1229 akcionářů s majetkem
106,6 mil. Kč. Akcie byly vydány a předány akcionářům v říjnu 1999.
Tak jako v předchozích letech byla rozhodující položkou pro tvorbu zisku družstva
rostlinná výroba, a to především obiloviny. V té bylo dosaženo zisku 4 mil. Kč. Naopak
v živočišné výrobě byla vykázána ztráta 1,8 mil. Kč.
Po zúčtování a odvodech byl za rok 1998 vykázán zisk 492 tis. Kč. Tento byl potvrzen
auditorskou firmou MAKO Audit Blatná.
Zemaspol měl 130 zaměstnanců, průměrný hrubý výdělek činil 13 768 Kč měsíčně.

Základní škola
Proti roku 1997 byl pedagický sbor nezměněn, a to ani v zásadní změně v počtu žáků. Je
třeba poznamenat, že žáci dosáhli stejně jako v minulých letech vynikajících úspěchů
v zájmové činnosti.
V mezinárodním finále atletického Poháru rozhlasu v Jablonci n. N. reprezentovali naši
žáci okres Uherské Hradiště. Po dvojnásobném vítězství v minulých ročnících zvítězili potřetí
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ve velmi početném obsazení v kategorii vesnických škol. Tím se stali nejúspěšnější školou
v České republice v kategorii vesnických a městských škol.
Družstvo tvořili: Libor Kroča, Jiří Tlach, David Tlach, Ondřej Kalous, Václav Marek,
Petr Pinďák, Václav Houba, Petr Hřib a Pavel Běťák.
Trénéry byly: ředitel školy mgr. Petr Vrága a zástupce ředitele PaeDr. Miroslav Jurek.

Kulturní život v obci
Jak již bylo uvedeno v záznamech minulých let kulturní život v obci stagnuje.

Plesová sezona – Ples hasičů 17. ledna, účast asi 250 občanů. Hrála dechová hudba
Záhorovjanka ze Záhorovic. Hlavní cena – jízdní kolo.
– Ples Tiskovky 7. února, účast byla mimořádně velká, 450 platících
občanů. Hrála dechová hudba Zálesanka z Luhačovic. Hlavní cena
v tombole byl zahraniční zájezd do Chorvatska pro 2 osoby.
– Ples KDU – ČSL 14. února. Přítomno 250 občanů. Hrála dechová
hudba Hradčovjanka z Hradčovic. Hlavní cena v tombole byla
mikrovlná trouba.

Masopustní průvod – konal se krásného počasí 21. února. Účastnilo se 16 maškar za
doprovodu šumické dechovky Olšavanka. Průvod pořádali sportovci, výtěžek na sportovní
činnost činil 8 tis. Kč.

Školní akademie – organizovala základní škola při příležitosti Dne dětí 14. června. Akce
se konala v Kulturním domě. Učinkovalo 144 žáků. Na programu se podílelo 12 učitelů.
Program obsahoval zpěvy, hudbu, tanec, gamnastické cvičení, různé soutěže a krátké
divadelní představení. Účastnilo se 240 občanů mimo dětí.
Sponzory akademie byly firmy: Slovácké strojírny Uherský Brod, Filex Uherský Brod,
Moel Šumice a firma Lisoněk Šumice.

Hody
Konaly se 13. září. Předhodovou veselici pořádali tradičně sportovci v pátek 11. září
v Kulturním domě za účasti 220 převážně mladých občanů. K tanci hrála beatová skupina
SCARLET z Uh. Brodu. Čistý zisk pro tělovýchovu činil asi 5 000 Kč.
V neděli odpoledne se konalo v Kulturním domě vystoupení národpisného dětského
souboru Dřinky. Toto vystoupení se konalo při příležitosti 20. výročí založení souboru.
Před vystoupením se po Šumicích konal krojový průvod všech dřívějších i současných
členů souboru. V programu byly písničky i tance jak ze Šumic, tak hlavně z blízkých
Kopanic.
Soubor předvedl také tradice a zvyky ze Šumic.
Největší zásluhu na vznik souboru před 20 lety mají šumičtí občané:
Marie Petrková č. 422, František Živnéř č. 430, Františka Hanáková č. 337. V posledních
letech postupně převzaly vedení souboru Zuzana Dvořáčková č. 482, Radmila Holubová č.
217 a Jarmila Mrázková č. 357. Jako posledním z vedení souboru byl Ing. Boris Papp
z Uherského Brodu.
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Vánoční koncert
Koncert poprve pořádali Zahrádkáři. Bylo to 13. prosince. Koncert byl v Kulturním
domě, učinkovala dechová hudba Javorinka ze Strání. Byl to dvouhodinový program hudby,
zpěvu, vyprávění, ale hlavně koled. V sále bylo 140 občanů. Byl to pěkný předvánoční
zážitek.

Šumické spolky
Tělovýchovná jednota – je největším spolkem v Šumicích
Kopaná: Má celkem 4 mužstva

-

mladší žáci

-

starší žáci

-

dorost

-

jednička (první mužstvo)

Mladší žáci hrají župní soutěž. V tomto roce obsadili 6. místo. Je to pro šumický sport
velký úspěch, když v soutěží hrají družstva např.: Kroměříž, Kunovice, Bojkovice, Uh.
Ostroh, Hluk apod.
Starší žáci hrají také župní soutěž, umístili se na 3. místě. I v této kategorii je to pro
Šumice velký úspěch.
Zásluhu na těchto výsledcích mládežnické kopané má Antonín Gajdoš, který většinu
volného času věnuje práci s mládeží.
Dorost trénuje Petr Hřib č. 32. Jako bývalý výborný fotbalista vede toto družstvo také
velmi dobře. V župní soutěži se zmístilo na 2. místě za Kunovicemi. Za Šumicemi skončily
např. Hluk, Bánov, Polešovice, Jalubí, Jarošov a Uh. Ostroh.
První mužstvo dospělých – jednička, hrálo okresní přebor. Umístilo se na 6. místě ze 14
účastníků. Zásluhu na tomto úspěchu má trenér a hospodář sportovního areálu Václav Marek
č. 98.
Tenis
Oddíl má 6 členů, vedoucím je Pavel Běťák č. 502. Mimo to má oddíl ještě 42 členů –
začátečníků. Členové vybudovali za přispění Obecního úřadu 3 kurty, které jsou převážně
využívány vlastními členy. V poslední době však kurty pronajímají i přespolní zájemci.
Členové oddílu mají vstup na kurty zdarma, nečlenové a cizí platí poplatek za 1 hod. 50 Kč.
Oddíl se zatím do soutěže nepřihlásil.

Zahrádkáři
Spolek zahrádkářů svou činností velmi přispívá k postupnému zlepšování životního
prostředí, k ozdravění a vylepšování našich zahrad a k celkovému zvyšování kvality produkce
ovoce a zeleniny v obci.
Spolek má 77 členů. V čele výboru je předseda Petr Chromek č. 474. Činnost zahrádkářů
je zaměřena především na postupné poznávání moderního zahrádkaření. Dělá se to formou
zájezdů na výstavy a návštěvy specializovaných zahrádkářských zařízení. Jedná se o výstavy
Flora Olomouc, Floria Věžky u Kroměříže a zahrádkařské zařízení v Bzenci a ve Slavkově.
Tyto zájezdy jsou zpravidla spojovány s kulturními pořady nebo společenským posezením a
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občerstvením ve vinném sklepě. Pro zahrádkáře je příznačné, že na uvedené odborné, kulturní
a společenské akce jsou přizvány i manželky zahrádkářů.
Pravidelně každý rok pořádá výbor posezení u burčáku, spojené se zabijačkovými
specialitami. Zúčastnilo se asi 60 členů.
Velkou zásluhu na pořádání kulturně společenské činnosti zahrádkářů má člen výboru
Jaroslav Omelka č. 18 (roč. 1936).

Chovatelé
Tento spolek má 27 členů. Předsedou je Josef Trchalík č. 360. Hlavním organizátorem
činnosti spolku je jednatel Jindřich Hasoň č. 458 (roč. 1942). Každoročně chovatelé
organizují na hřišti sportovců „Na výpustě“ výstavu drobného domácího zvířectva. Aby tato
výstava byla na vysoké úrovni, zvou na tuto výstavu chovatele z Bojkovic, Uh. Brodu,
Nivnice, Hluku a Ostrožské Lhoty.
V tomto roce byla výstava v sobotu a v neděli 19. a 20. září. Byly vystavovány: slepice,
kohouti, králíci, holubi a exotické ptactvo. Celkově je možno hodnotit výstavu jako velmi
dobře připravenou s celou řadou krásných domácích zvířátek.
Činnost chovatelů má velmi příznivý vliv na chov kvalitního domácího zvířectva.

Volby do Parlamentu České republiky
Konaly se 19. a 20. června 1998.
V Šumicích bylo zapsáno

1 358 voličů

Voleb se zúčastnilo

1 069

Účast v %

"

78,7 %

Výsledky voleb v Šumicích:
KDU-ČSL (Křesťansko demokratická unie české strany lidové)

339 hlasů 31,7%

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

239

"

22,4%

Občanská demokratická strana (ODS)

210

"

19,6%

Komunistická strana Čech a Moravy

118

"

11%

Unie svobody

67

"

6,3%

Důchodci za životní jistoty (DŽJ)

27

"

2,5%

Volby do obecního zastupitelstva (komunální volby)
Konaly se 13. a 14. listopadu 1998. Volilo se 15-ti členné zastupitelstvo. Kandidáti
z jednotlivých stran a hnutí byli zvoleni v počtech:
KDÚ – ČSL

6 křesel

Nezávislí

4

"

148

KSČM

3

ČSSD

2 "

Do těchto voleb bylo zapsáno

1 346 voličů

Voleb se zúčastnilo

1 027

Účast

"

"

76,3%

Z výsledků těchto komunálních voleb bylo zvoleno následující zastupitelstvo:
Ing. Ludvík Hovorka

č. 13

KDU – ČSL

Ing. Martin Šojdr

č. 80

KDU – ČSL

Ing. Marie Dvořáková

č. 139

KDU – ČSL

Ing. Bohumil Vráblík

č. 457

KDU – ČSL

člen rady

Václav Slíva

č. 314

KDU – ČSL

člen rady

František Dvořáček

č. 348

KDU – ČSL

starosta

Ing. Vlastimil Hudeček č. 224

nezávislý

člen rady

č. 482

nezávislý

místostarosta

PaeDr Blanka Juřeníková č. 84

nezávislý

Jaroslav Haluza

č. 482

nezávislý

Pavel Janíček

č. 173

ČSSD

Stanislav Škubal

č. 449

ČSSD

Ludmila Synčáková

č. 35

KSČM

František Tlach

č. 452

KSČM

Antonín Botlík

č. 37

KSČM

PaeDr Miroslav Jurek

Náboženský život v obci
Přemístěním bohoslužeb z původního kostela do farní Dvorany nepoklesla účast věřících
na bohoslužbách.
Nedělních bohoslužeb se zúčastnilo v součtu na ranní (v 8 hod.) a velké (v 11 hod.) asi
500 až 550 věřících. Ve všední dny to bylo asi 80 lidí.

První svaté přijímání
Se konalo 6. června, účastnilo se 17 dětí, žáků 3. třídy. Všechny tyto děti byly oblečeny
ve slavnostních šumických krojích. Tuto slavnost doprovázela šumická dechová hudba
Olšavanka pod vedením Luboše Veleckého č. 26. Po skončení slavnostní bohoslužby
připravili rodiče dětí slavnostní občerstvení na faře pro děti, které poprve přistoupily k 1. sv.
přijímání. Rodiče se také občerstvili dobrou šumickou slivovicí.
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Malá schola (schola je dětský chrámový sbor)
Vedle větší scholy byla v tomto roce i založena menší schola. Vznikla z iniciativy p.
faráře Vincence Sváka proto, až děvčata z větší scholy budou končit, aby tyto krásné zpěvy
pokračovaly i v dalších letech. Malá schola začínala s deseti děvčaty, později se rozšířila na
13 děvčat. Malou scholu vedly dvě členky větších a to Petra Šašinková č. 493 a Zuzana
Tlachová č. 490. Zuzana doprovázela malou scholu na varhany.

Nové pohostinství
Josef Trchalík č. 360 (ročník 1956) si na Záhumní postavil nový rodinný domek, který
byl řešen tak, aby v přízemí bylo pohostinství a v patře byt. Pohostinství bylo otevřeno 4. září
(tento den návštěvníci měli občerstvení zdarma). Pohostinství pojmenoval „Šenk u gazdy“.

Narozené děti v r. 1998
Monika Zajícová

č. 441

22. 1. 1998

Marek Brhlík

č. 293

20. 3. 1998

Ondřej Staroba

č. 59

8. 3. 1998

Filip Zálešák

č. 480

29. 3. 1998

Adéla Zajícová

č. 237

26. 6. 1998

Hana Jiříková

č. 214

22. 7. 1998

Daniel Minarčík

č. 104

14. 7. 1998

Tomáš Hasoň

č. 449

4. 8. 1998

Jakub Ondřej

č. 378

8. 11. 1998

Tomáš Zeťka

č. 316

6. 12. 1998

Jakub Hrdina

č. 170

18. 12. 1998

Josef Šmíd

č. 530

29. 12. 1998

Kateřina Škrášková

č. 468

24. 12. 1998

Lukáš Machala

č. 198

27. 12. 1998

Dominik Gášek

č. 199

30. 12. 1998

Zemřelí občané v roce 1998
věk

věk

Františka Slívová

77

Marie Jančářová

84

Marie Dvořáčková

94

František Hladiš

64

Kristina Kudelová

87

Vojtěch Vaněk

29

Oldřich Pípal

74

Josef Bublík

60
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Ludmila Škrášková

62

Vladislav Šojdr

68

Božena Hřibová

86

Stanislav Horecký

73

Božena Hasoňová

78

Jan Čubík

79

Marie Žampachová

85

Marie Pavlíčková

86

Anna Trchalíková

82

Sňatky šumických občanů v r. 1998
ženich

nevěsta

Jiří Suchomela

Šumice

Jitka Běťáková

Šumice

Karel Bráborec

Uh. Brod

Milena Dvořáková

Šumice

Tomáš Gabrhel

Bojkovice

Petra Žampachová

Šumice

Miroslav Juřík

Šumice

Emilie Migotová

Uh. Brod

Ing. Michal Stánec

Veselí n. Mor.

Jana Kelarová

Šumice

Vítězslav Slačálek

Šumice

Markéta Ondrušková Záhorovice

Pavel Kudela

Šumice

Marie Bartošová

Šumice

Ing. Petr Durďák

Strání

Marcela Lekešová

Šumice

Libor Hrdina

Nezdenice

Iveta Dvořáčková

Šumice

Ján Rusiňák

Spišská N. Ves

Markéta Hřibová

Šumice

Pavel Březina

Šumice

Eva Pospíšilová

Šumice

Petr Škrášek

Šumice

Kristina Mikulcová

Šumice

Ing. Martin Šojdr

Šumice

Mrg. Martina Krajčová Horní Lideč

Jiří Tlach

Šumice

Alena Sládková

Dolní Bojanovice

Radek Polášek

Šumice

Dana Tkadlecová

Zlín

Richard Synčák

Šumice

Hana Gavalcová

Šumice

Petr Švihký

Bánov

Radka Žufánková

Šumice

Miloš Pokorný

Záhorovice

Zita Slačálková

Šumice

Petr Uhlíř

Dachau

Šářka Slívová

Šumice

Jaroslav Lekeš

Šumice

Ing. Martina Teterová Uh. Hradiště

Počasí a úroda v r. 1998
Začátek roku byl poměrně teplý, ranní teploty byly kolem +6°C. Silné mrazy přišly až ve
3. dekádě ledna. Teploty dosahovaly kolem -15°C, v některých dnech až -22°C. Koncem
ledna napadlo 10 až 15 cm sněhu, který vydržel téměř celý únor.
Jarní počasí bylo příznivé, vlhké a proměnlivé. V květnu nastalo velké sucho, denní
teploty dosáhly až +29°C. Velké deště přišly až koncem května.
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Léto bylo slunečné a suché. Větší deště začaly 16. září. Tehdy s přestávkami pršelo téměř
denně. Deště vyvrcholily 7. října, kdy se rozvodnila Ovčírka a voda zatopila několik sklepů
v Kůtě. Povrchové vody z Hradské zatopily sklepy Milana Tlacha a Františka Tlacha v části
Za drahou. Místní siréna svolala hasiče a další dobrovolníky na pomoc při čerpání vody ze
zatopených sklepů.
Přes suché léto byla úroda na polích dobrá. Urodilo se také dosti zeleniny. Naopak ovoce
bylo málo a to jak jádrovin, tak i peckovin. Bylo sklizeno hodně bobulovin, hlavně rybízu a
angreštu.
Zima byla mírná, sněhu málo.
Celkově hodnotili zemědělci rok 1998 jako dobrý.
Září 1999.
Zapsal: Vojtěch Kráčmar, kronikář
Starosta obce: Ing. Ludvík Hovorka
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Rok 1999
Tento rok byl pro naši obec významný především z pohledu stavebních akcí. Pokračovala
výstavba nového kostela a výstavba sportovní haly (tělocvičny). Obě tyto náročné stavby byly
zahájeny v roce 1998.
Mimo kostel vykonával stavební dozor staveb starosta Ing. Ludvík Hovorka. Tato činnost
byla zvládnuta jen s velkým vypětím a nasazením, jelikož kromě běžných povinností bylo
stále obtížnější získávat finanční prostředky pro rozvoj obce.

Sportovní hala (tělocvična)
Hrubá stavba byla dokončena v roce 1998. I přes přísliby na dofinancování stavby peníze
stále nepřicházely. Situace byla pro obec i pro firmu Zevos neudržitelná, i když se firma
Zevos zavázala stavbu dokončit i přes nedostatek finančních prostředků. Teprve koncem
srpna došlo na účet obce 3,5 mil. Kč., což však byla velmi malá částka na úhradu téměř
osmimilionového dluhu firmě Zevos.
I přes uvedené těžkosti pokračovaly práce rychlým tempem. Stavba byla již v lednu
uzavřena, a uvnitř se topilo, aby práce i přes zimní měsíce mohly plynule pokračovat.
Vyzdívaly se příčky, betonovala se podlaha a omítalo se sociální zařízení. Již v červnu byla
hala připravena na pokládání speciální podlahy, avšak nebyly peníze na její zaplacení.
V srpnu firma Tennis Zlín začala montovat dřevěný dvojitý rošt podlahy pod palubky. I
přes upozornění na nekvalitní sukaté dřevo roštu a nepřesnou pokládku pracovníci firmy rošt
dokončili.
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Následovala ze strany obce reklamace a došlo k demontáži více než poloviny roštu a
montáž nových hranolů bez suků. Kvalitní hranoly bez suků dodala firma Chedos, jejíž
majitelem je místní občan František Bosák č. 494. Tato reklamace způsobila oddálení otevření
tělocvičny ze září na listopad.
Tělocvična nemá vlastní kotelnu, je napojena předizolovaným potrubím na kotelnu školy.
Stejně tak je napojena na školu i elektrická energie.
Uvedená napojení na školu byla realizována v zájmu využití kogenerační jednotky.
Na obložení radiátorů a dveří bylo použito dubové dříví z obecního lesa. Obložení stěn a
stropu ze smrkových palubek působí příjemným dojmem. Podlaha je z dřevěných lakovaných
palubek dovezených z Dánska od firmy Junckers. Podlaha je velmi pružná a proto je vhodná
pro gymnastiku a všechny sálové sporty, protože šetří klouby, především u dětí.
Sportovní nářadí dodala a smontovala firma Dor-sport Brunovice. Lavice a skříně do
šaten vyrobila šumická firma Mobr. Dřevo pro lavice je rovněž z šumického obecního lesa.
Slavnostní otevření
Otevřelo se v sobotu 27. listopadu odpoledne za účasti asi 500 místních občanů.
Zúčastnili se také pozvaní hosté:
senátor

Jiří Stodůlka

poslankyně parlamentu

Michaela Šojdrová

poslanec a starosta Orla

Vladimír Šustr

ředitel školského úřadu

Vladimír Jandásek

reprezentant v atletice výškař

Jan Janků

reprezentant – kladivář

Vladimír Maška

a starostové z okolních obcí
V kulturním programu vystoupil šumický soubor Dřinky a národopisný soubor Jakub
z gymnazia Uh. Brod.
Ředitel školy Ing. Petr Vrága předal slavnostně ocenění 8 žákům základní školy, kteří
vyhráli v lehké atletice Pohár Českého rozhlasu.
Tělocvična tak začala sloužit nejen žákům školy, ale i místním sportovcům. Za stanovený
poplatek využívají tělocvičnu firmy i další organizace našeho regionu.
Celkové náklady činily 17 mil. Kč, z toho 11 mil. poskytl stát, zbývající částku
financovala obec z vlastních prostředků.

Nástavba 4 bytů nad Mateřskou školou
Obecní úřad získal státní dotaci ve výši 1 280 tis. Kč na stavbu 4 bytů nad hospodářským
pavilonem Mateřské školy. Projekt vypracovala firma Uniproj Uh. Hradiště. Výběrové řízení
na dodavatele stavby vyhrála firma šumických občanů Františka Vaculína č. 192 a Ing.
Bohumila Vráblíka č. 457 Stunex Uh. Brod.
Z důvodu nutnosti dosáhnout minimálního přetížení stávající stavby byla zvolena lehká,
montovaná konstrukce, která byla osazena na nové železobetonové věnce. Hrubá stavba byla
do konce roku dokončena a bylo prostavěno 2 956 tis. Kč.
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Rekonstrukce střech Základní školy a tepelná izolace fasády
V tomto roce pokračovala rekonstrukce Základní školy, která byla zahájena v r. 1996.
V tomto roce byla nad plochou střechou pavilonu „C“ (nad jídelnou) postavena sedlová
střecha a stropy byly zaizolovány rohožemi z minerálních vláken tloušťky 16 cm a současně
šumická stavební firma Lisoněk zaizolovala celou fasádu pavilonu „C“ polystyrenem tloušťka
12 cm.

Dětské hřiště u tělocvičny
Na upraveném prostranství vedle tělocvičny bylo k velké radosti dětí postaveno dětské
hřiště z dřevěné kulatiny: hrad se stříškou, nerezová skluzavka, síť na šplhání, hrazdy a
houpačky.
Hřiště dodala a postavila firma Kras Havířov. Celkový náklad byl 160 tis. Kč. Po předání
hřiště do provozu byla na něm velká tlačenice dětí, které stály frontu především na skluzavku.
O podobné hřiště mají zájem naši občané i v jiných částech obce.

Lékárna
Paní Hana Tamborová z Uh. Brodu projevila zájem o zřízení lékárny ve volné části
budovy pošty. Po uzavření smlouvy obec svépomocí vybudovala lékárnu o dvou místnostech
(výdejnu léků a sklad).
Tento prostor byl v minulosti využíván pro poštu, později jako opravna obuvi, prodej
zmrzliny a kadeřnictví.
Náklady na rekonstrukci dosáhly 253 tis. Kč. Od listopadu slouží místním občanům.

Oprava pěstitelské pálenice
Před zahájením sezony opravil obecní úřad nákladem 30 tis. Kč. prostor přípravny
pálenice tak, aby mimo pálení slivovice mohl tento prostor sloužit jako moštárna a místnost
pro vaření povidel.
Byla udělána nová elektroinstalace, nové obklady stěn a nová dlažba. Tato místnost byla
v posledním roce využívána jako sběrna jablek pro Lineu Nivnice a také jako moštárna pro
občany.

Stavba kostela pokračuje
Jak již bylo uvedeno v r. 1998, byla zbourána hlavní loď, presbytář a sakristie. Do konce
r. 1998 byla dokončena hrubá stavba hlavní lodi, presbytáře a sakristie.
V zimním období na přelomu roku 1998 a 1999 byla zahájena domolice věže. I když část
občanů doporučovala zachovat původní věž, farář P. Vincenc Svák po dohodě s některými
odborníky rozhodl věž zbourat. Kříž na věži a báň byly strženy lanem pomocí traktoru. Další
zdivo bylo bouráno ručně za pomoci brigádníků. Spodní část věže byla odbourána pomocí
bagru a další těžké techniky.
V báni staré věže byly v mosazném válci nalezeny dokumenty o naší obci. Jeden
dokument byl z r. 1869, další z r. 1897 a třetí z r. 1964. Všechny tyto dokumenty byly velmi
málo čitelné, protože do válce se dostala vlhkost a tím se stalo, že tyto byly téměř nečitelné.
Pořídil jsem jejich kopie, zatím jsou uloženy u mne.
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Pan farář rozhodl, aby tyto původní dokumenty a další nalezené písemnosti byly do nové
báně znovu uloženy. K těmto dokumentům jsem přidal i svůj dvanáctistránkový záznam, o
který mě P. Svák požádal. Zapsal jsem tedy záznam o celém průběhu přípravy stavby kostela,
která započala v r. 1950. Tehdy byl v Šumicích farářem P. František Josefík, rodák z Těšova
(ročník 1910). Tento 12-ti stránkový záznam P. Svák odsouhlasil.
Všechny uvedené dokumenty zaletoval do měděného válce klempířský odborník Václav
Slíva č. 314 a uložil do báně nového kostela na jaře 1999.
Práce na dokončení stavby pokračovaly dobře, protože na stavbu přicházeli zedníci i
pomocníci v dostatečném počtu. Po dokončení věže následovaly vnitřní i venkovní omítky a
barvení věže. Následně bylo lešení přestavěno kolem hlavní lodi a tam se dělaly vnitřní a
venkovní omítky.
V listopadu 1999 byly práce na omítkách přerušeny vlivem zhoršeného počasí.

Základní škola
V roce 1999 navštěvovalo Základní školu 260 žáků. Z tohoto počtu bylo 203 žáků ze
Šumic, 57 dojíždělo z Rudic, Nezdenic a 5 žáků ze Záhorovic. Ostatní žáci ze Záhorovic
chodili do školy do Bojkovic. Uvedených pět žáků na vlastní žádost rodičů chodili do
šumické školy.
Opět i v tomto roce se projevil nižší počet žáků. Do školního roku 1999 – 2000 bylo do 1.
ročníku zapsáno jen 25 žáků.
Žáci jsou rozděleni do 14 tříd a 1 oddělení školní družiny.
Ve škole se vyučuje v 18 moderních učebnách, z tohoto počtu je 6 učeben odborných.
V pedagogickém sboru nedošlo k personálním změnám.

Mateřská škola
Měla v tomto roce jen 2 oddělení, do kterých bylo zapsáno 64 dětí. Jako i v předešlých
letech byla hlavní činnost zaměřena na podporu zdraví, a to jak v oblasti tělesné, sociální a
psychické.
Děti pravidelně navštěvují divadelní představení a to jak v Uh. Brodě, tak i ve Zlíně. Děti
nacvičily a zahrály pohádku o Sněhurce.
Maminkám ke dni matek připravily odpolední vystoupení a dětem sportovní hry a
soutěže. Děti také připravily program pro důchodce při příležitosti setkání představitelů obce
s důchodci. Uvedené kulturní programy s dětmi připravila učitelka MŠ Ludmila Synčáková č.
35. Ve sboru nedošlo ke změnám u učitelek.

Zemaspol, akciová společnost Uh. Brod
Jak již bylo v předcházejících letech v kronice uvedeno, původní Jednotné zemědělské
družstvo zaniklo v r. 1992. Do té doby to původně byla sloučená družstva Uh. Brod, Šumice,
Újezdec, Těšov, Maršov a část Prakšic.
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V roce 1998 byla tato družstva přetransformována a všechna tato družstva založila
akciovou společnost s názvem Zemaspol, akciová společnost Uh. Brod. Majetkové podíly
členů (vnosy dobytka, strojů apod. při zakládání družstev + hodnoty za odpracované roky
v družstvu) byly přeměněny na akcie, které byly vlastníkům vydány. Jedna akcie
představovala 1 000 Kč majetkového podílu.
Hospodářské výsledky se postupně pomalu zlepšují. Je to způsobeno jednak zlepšením
řídící činnosti společnosti a také tím, že družstvo již v posledních několika let přestala
pěstovat komodity, které nebyly ziskové. Jedná se zejména o pěstování cukrové řepy a
krmných brambor.
Poprve poznamenávám, že za rok 1999 vykázala zisk i živočišná výroba. Vykázala zisk 1
912 tis. Kč. Rostlinná výroba měla zisk 2 138 tis. Kč. K těmto číslům je třeba poznamenat, že
zisk ovlivnily i státní dotace. Dotace na mléko byla ve výši 1 030 tis. Kč, dotace na naftu 627
tis. Kč.
V Zemaspolu pracovalo 119 zaměstnanců a průměrný hrubý měsíční výdělek činil 13 768
Kč. Pro srovnání v roce 1998 byl stav 130 zaměstnanců a výdělek byl 12 426 Kč.
Ze Šumic pracovalo v Zemaspolu 43 pracovníků.
Uvádím přehled o hlavních komoditách:
Rostlinná výroba: obiloviny, kukuřice, řepka, slunečnice, hořčice, kmín a léčivky.
Živočišná výroba: mléko, skot na výkrm, vepři na výkrm, selata, brojlery a slepice –
nosnice vajíček.

Šumické spolky
Tělovýchovná jednota
Patřila stejně jako i v dřívějších letech k nejaktivnějším spolkům. Měla dva oddíly: oddíl
kopané a tenisu
Oddíl kopané tvořily 4 družstva:
- družstvo dospělých – muži:

hráli v okresním přeboru a v soutěži r. 1998-99 se
umístili na 9. místě. Vedoucím mužstva a zároveň
trenérem byl Václav Marek č. 98. Mimo tuto činnost
dělá správce sportovního areálu.

- družstvo dorostenců:

v uvedené sezoně hráli župní soutěž. (župní soutěž je o
stupeň vyšší třída než okresní přebor). Umístili se na 8.
místě.
Dorostenci mají 2 vedoucí, Petr Hřib č. 32, který je
zároveň předsedou tělovýchovné jednoty, a druhým
vedoucím je Čestmír Vykydal č. 166.

- starší žáci:

hráli župní soutěž, umístili se na 9. místě. Vedoucím a
trenérem je již 6. rok Antonín Gajdoš č. 235 (ročník
1926). Je zároveň i trenérem mladších žáků. Jeho
zásluhy pro rozvoj šumického mládežnického fotbalu
jsou příkladné, někdy i nedoceněné.
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- mladší žáci:

hráli také župní soutěž a umístili se na pěkném třetím
místě. Za Šumicemi skončily žáci např. Uh. Ostrohu,
Hluku, Kunovic apod.

Tenisový oddíl:

Od svého založení uplynulo již 10 let. Na hřišti
Výpustě má 3 pěkné udržované kurty. Do soutěže
oddíl dosud nepřihlásil, protože účast v soutěži
finančně náročná. Oddíl má 50 členů, předsedou
Pavel Běťák č. 502.

na
se
je
je

Zahrádkáři
Patřili mezi aktivní spolky. Mají 73 členů. Vedení spolku zůstalo beze změny, předsedou
byl Petr Chromek č. 474, jednatelem František Dubrava č. 66 a kulturním referentem Jaroslav
Omelka č. 18. Přítel Omelka se velkou měrou zasluhoval o kulturní a společenské akce
spolku.
V prázdniny 23. 7. se konalo posezení u táboráku členů i jejich rodinných příslušníků.
K poslechu a ke zpěvu hrál na harmoniku Vítězslav Hubáček č. 522. K občerstvení bylo
připraveno pečené sele, zapíjelo se vínem a pivem.
Zúčastnilo se 65 osob. Konalo se na zahrádkářském zařízení Norkárna.
V září uspořádali zahrádkáři pro své členy, ale i ostatní občany zájezd na výstavu
zahrádkářských potřeb do Věžek u Kroměříže.
V říjnu připravili zahrádkáři ochutnávku mladého vína „burčáku“ spojené s konzumací
zabijačkových specialit v kulturním domě. Pro zábavu hráli bratři Lekešové – Vojtěch č. 436
na harmoniku a František č. 7 bratra doprovázel na ozembuch. Účast byla asi 140 občanů.
V neděli 19. prosince pořádali zahrádkáři „Vánoční koncert“ v kulturním domě. Hrála
mládežnická dechová kapela ze Šardic u Hodonína. Koncert uváděl známý hudební skladatel
z Veselí n. M. Vladimír Salčák.
Přítomných 120 občanů vyslechlo mnoho koncertních vánočních skladeb a písní a také
hodně pěkných známých koled.

Chovatelé
Měli 26 členů. Výbor pracoval ve stejném složení jako dosud, předsedou byl Josef
Trchalík č. 360.
Chovatelé velmi příznivě ovlivňují zkvalitňování chovu drobného zvířectva v obci. Bylo
to nejvíce znát na výstavě, kterou pravidelně pořádají na hřišti. V tomto roce to byl již osmý
ročník, konal se v sobotu a v neděli 18. a 19. září.
Aby občané mohli porovnat úroveň chovatelství, přizvali si na výstavu také chovatele
z okolních obcí. Byli to chovatelé z Bojkovic, Uh. Brodu, Nivnice, Hluku a Ostrožské Lhoty.
Tito chovatelé představili své chovy, které měly srovnatelnou úroveň s chovem šumických
chovatelů. Při výstavě odborná komise vyhodnotila nejlepší zvířata na výstavě.
Výstavu navštívilo 165 dospělých občanů a 63 dětí. Na závěr byla bohatá tombola, na
kterou přispěly šumické firmy.

Myslivci
Spolek má 16 členů. Jedná se o velmi aktivní složku, která se stará o honitbu o výměře asi
2 000 ha. V letním období opravují myslivecká zařízení, zásypy pro krmení zvěře, posedy a
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kazatelny. V zimním období krmí zvěř. K tomuto účelu si zakoupili starší auto, terenní GAZ,
kterým se myslivci s krmením dostanou i do těžších terénů.
Spolek dobře spolupracuje s místním Zemaspolem (dříve družstvem), od kterého
bezplatně dostávají odpady při výmlatu obilí. Tyto slouží zvěři jako krmivo v zimním období.
Seno pro zvěř si myslivci nasuší na neobdělávaných pozemcích a loukách.
Jak již bylo dříve uvedeno, myslivci vlastní na pokraji lesa Končiny velkou chatu, kterou
si vlastními silami postavili. Slouží k pořádání různých akcí a rodinných oslav za mírný
poplatek. Tím si myslivci vylepšují své hospodaření. Přitom nájem není vysoký, za jeden den
jen cca 500 Kč.
Odlov zvěře v roce 1999:

daněk
srnčí

2 ks
21 "

černá zvěř

2 "

zajíc

23 "

liška

3 "

bažant

-

divoký králík koroptev

-

Jak vyplývá z přehledu, divoký králík z honitby vymizel, stav bažantů a koroptví je
minimální. Také vymizela vrána šedivka. Po několika desítkách let se naopak v revíru
vyskytuje krkavec. Část zvěře, která má být odlovena pronajímají myslivci lovcům
z Rakouska. Tím získavají peníze potřebné pro vlastní činnost.
Předsedou myslivců je od r. 1990 Jaroslav Vaculín č. 402, hospodářem byl Ing. Milan
Pípal č. 82.

Sbor dobrovolných hasičů
Spolek má 37 členů. Ve výboru byli:
starosta

:

Petr Vaculín č. 25

místostarosta :

Ing. Jaroslav Novák č. 8

velitel

:

Josef Boris

preventista

:

Stanislav Hasoňová č. 8 (mladší)

strojník

:

Zbyněk Věrný č. 87

č. 95

kulturní referent:

Stanislav Ondřej č. 378

člen

Petr Žampach č. 137

:

vedoucí mládeže:

František Bradáč č. 157

Hasiči byli zařazeni v rámci okresu do 14. okrsku. Do tohoto okrsku patří ještě:
Nezdenice, Záhorovice a Rudice.
Dne 16. ledna pořádali hasiči svůj tradiční ples. Vstupenky prodávají po obci a současně
prohlížejí komíny, zda nehrozí požár. Současně stručně proškolí obyvatele domu o nutné
prevenci před požárem.
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Ples se vydařil, bylo přítomno asi 250 osob. K tanci a poslechu hrála Zálesanka
z Pozlovic. Podrobněji popsáno v části Kulturní život v obci.
Závěrem poznamenávám, že hasiči již nejsou jen spolkem pro hašení požárů, ale stává se
z nich spíše záchranný spolek při likvidaci záplav, především při čerpání vody ze zaplavených
sklepů apod.

Kulturní život v obci
Každý z posledních roků píši v této stati, že kultura v obci zaostává, a to především pokud
jde o vlastní tvorbu. Výjimku tvoří dětský národopisný soubor Dřinky, který po určitém
období stagnace znovu ožívá. Zásluhu na tom mají především manželé Pappovi. Jsou to velmi
zkušení vedoucí, protože oba několik let působili v souboru Olšava v Uherském Brodě.

Plesová sezona
Ples hasičů
Konal se v sobotu 16. ledna. Hrála dechová hudba Zálesanka z Pozlovic. V této kapele
zpívají šumičtí zpěváci. Helena Bartošová č. 462 a Josef Jankůj č. 419. Plesu se zúčastnilo
250 občanů.
Ples KDU-ČSL (lidový ples)
Tradiční ples se konal 6. února. Hrála dechová hudba Hradčovjanka z Hradčovic. Bylo
přítomno asi 250 občanů. Místní podnikatelé – sponzoři věnovali do tomboly ceny. Hlavní
cenou bylo horské kolo v ceně asi 5 000 Kč, které zakoupil výbor KDU-ČSL ze svých
prostředků.
Konec masopusta
Tradiční průvod maškar po vesnici se koná v sobotu před Popeleční středou. Letos to bylo
35 maškar, z tohoto počtu bylo 7 muzikantů z místní dechové hudby.
Pořadatelem byla Tělovýchovná jednota a chlapci z ročníku 1981. Pro maškary je to
náročný den, protože v mnoha domech je nabízena dobrá šumická slivovice. Tak se stalo, že
dvě maškary po obědě již nemohly pokračovat. Čistý výtěžek pro sportovce činil asi 8 tis. Kč.

Hodové slavnosti
Pořádali jako v minulých letech sportovci tělovýchovné jednoty. Začínali v pátek 10. září
taneční zábavu na hřišti. Hrála taneční skupina Skarlet z Uh. Brodu. Účastnilo se asi 320 lidí,
převážně mladých. Při zábavě došlo k několika drobným výtržnostem a také se ztratily 3
mobilní telefony.
V sobotu byla v kulturním domě taneční zábava pro střední generaci. Hrála šumická
dechovka Olšavanka. Účast však byla nízká, proto také sportovci neměli žádný zisk. Avšak na
páteční zábavě sportovci vydělali téměř 4 tis. Kč. Kolotoče z pošty točily celý předhodový
týden.

Silvestr
O pořádání taneční zábavy v poslední den v roce již ze strany spolků není zájem. Je to
především tím, že hudby na Silvestra jsou až o 100% dražší, než v jiné dny.
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Proto se pořadatelství ujal obecní úřad, hlavním pořadatelem byl místostarosta Dr. Jurek.
Hráli Kosovci ze Zlína. Je to univerzální kapela, která hraje jak pro mladé, tak i pro starší.
Účastníci se museli předem na obecním úřadě přihlásit, protože pro každého byly 2 večeře a
láhev vína, k tomu slané pečivo. Účastnilo se 196 občanů, zábava měla dobrou úroveň.

Náboženský život v obci
Bohoslužby se po dobu výstavby kostela konaly ve farní Dvoraně. Přesto, že se prostor
Dvorany jevil kapacitně nedostačující, bylo tam místo na sezení pro 235 osob. To je téměř
tolik, jako ve starém kostele.
Bohoslužby navštěvovalo kolem 600 věřících, stejně jako v posledních letech. Ve všední
dny chodilo do kostela asi 60-70 věřících, převážně starších žen. Sbírky na kostel bývaly 1x
měsíčně, a to vždy třetí neděli v měsíci. Sbírky činily 35-45 tis. Kč. Mimo sbírek dávali
peníze převážně starší občané formou osobních darů. Většinou to byly dary kolem 5 000.- Kč.
Vyskytly se však i dárci, kteří věnovali na kostel i 50 000.- a jedna paní, která nechtěla být
jmenována dala na kostel 75 000.- Kč. Čtyři občané zakoupili okna, každý za 25 tis. Kč.
Šumický občan, který žije v Kanadě v Montrealu věnoval na kostel spolu s manželkou částku
125 tis. Kč. Byl to Jiří Bartoš s manželkou Mery. Do Šumic se každý rok vracejí na
dovolenou. Bydlí v rodinném domku Bartošových č. 298.

Pěvecké chrámové sbory
Mladší scholu vede a
nacvičuje Marie Bachůrková č.
39,
ročník
1967.
Je
absolventkou konzervatoře ve
zpěvu a varhany. V nácviku jí
pomáhají Zuzana Tlachová č.
490 ročník 1983 a Petra
Šašinková č. 493, ročník 1982.
Zuzana hraje na varhany, Petra
na kytaru.
Starší scholu nacvičuje Ing.
Bohumil Vráblík č. 457, ročník
1972. Má již také svého
nástupce
kytaristu
Jeníka
Horeckého č. 117, ročník 1984.
Ve starší schole zpívají děvčata
od 14 do 18 let, v mladší schole
děvčata základní školy.
Mimo schol zpíval ženský
sbor, který tvoří 8 starších žen.
Všechny tyto sbory se
střídají ve zpěvu při nedělních
bohoslužbách.
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První přijímání
Většina žáků a žákyň 3. třídy přistupuje k 1. sv. přijímání. Na tuto slavnost je po celý rok
připravuje místní farář při vyučování náboženství. Slavnost se konala v neděli 6. června.
Celkem 17 dětí, děvčata i chlapci byli vystrojeni ve slavnostních šumických krojích. Celou
slavnost doprovázela šumická dechová hudba Olšavanka pod vedením Stanislava Škubala č.
470 ročník 1958. Maminky dětí připravily po skončení bohoslužby pro děti pěkné pohoštění
na faře.

Ekologie
Starosta obce Ing. Ludvík Hovorka č. 13 ročník 1963 se dobře stará o ekologii v obci. Na
Výpustě vedle hřiště zřídil sběrový dvůr, který je 2x týdně otevřen pro odvážení odpadu.
Občané vozí ty odpady, které se nevejdou do domovních popelnic.
Pro zamezení vzniku černých divokých skládek nechal zhotovit výstražné tabule. Tato
opatření významně přispěla ke vzhledu okolí obce.

Důchodci naší obce
Organizace Unesko vyhlásila rok 1999 rokem seniorů. V naší obci bylo v tomto roce asi
400 důchodců. Proto obecní úřad připravil pro ně besedu. Konala se 20. listopadu
v Kulturním domě. Zúčastnilo se asi 300 důchodců.
V úvodu besedy vystoupil šumický dětský soubor Dřinky. Tento národopisný soubor
v tomto roce slavil 20 let svého trvání. Po něm vystoupil národopisný soubor Jakub
z gymnazia z Uh. Brodu. Závěr kulturní části besedy připravil šumický zájmový kroužek
ukázku moderních country tanců a také několik písní zazpívala starší šumická schola.
Potom starosta seznámil důchodce s postupem prací na stavebních akcích obce. Také
informoval o plánech obecního úřadu na rok 2000.
V přestávce obdrželi důchodci od obecního úřadu hodnotné občerstvení.

Narození občánci
V roce 1999 se narodilo 18 občánků.
Klára Kočicová

č. domu

231

4. 1. 1999

Jakub Slačálek

481

4. 1. 1999

Martin Mahdalík

445

23. 1. 1999

Lucie Janíčková

466

24. 2. 1999

Martin Lekeš

7

22. 3. 1999

Marek Brulík

447

4. 4. 1999

Vlastimil Šidlo

508

14. 4. 1999

Martin Petr

276

14. 5. 1999

162

Jan Lekeš

7

4. 6. 1999

Jiří Kužílek

181

17. 6. 1999

Marek Maděra

337

30. 9. 1999

Jan Chmura

17

27. 9. 1999

Marek Šmíd

473

21. 10. 1999

David Švihký

150

16. 10. 1999

Markéta Slívová

463

18. 12. 1999

Patrik Lebánek

363

16. 12. 1999

Vendula Suchomelová

502

30. 12. 1999

Nikol Plisková

470

26. 3. 1999

Zemřelí občané
Zemřelo 17 občanů.
Apolena Hřibová

věk

79 let

František Synčák

71

Jaroslav Slačálek

53

Marie Hasoňová

73

č. 87

Marie Hasoňová

73

č. 385

Bohumila Pípalová

66

Marie Slačálková

52

Petr Botlík

53

Jan Červenka

83

Antonín Slíva

80

Rudolf Mak

64

Jarmila Krhůtková

74

Božena Tlachová

70

Anděla Bartošová

87

Anežka Dvořáčková

83

František Šopík

66

Barbora Živnéřová

86

Celkem obyvatel ke konci roku 1764.
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Sňatky
ženich
Pavel Račický

nevěsta
Vyškov

Nikol Žampachová

Šumice

Pavel Slámečka Šumice

Jitka Svačinová

Uh. Hradiště

Michal Pelikán

Uh. Brod

Michaela Jančaříková Šumice

Oldřich Kozub

Šumice

Ludmila Hluší

Šumperk

Patrik Lebánek

Starý Hrozenkov

Marcela Kubínová

Šumice

Petr Šmigura

Uh. Brod

Lenka Hasoňová

Šumice

Dalibor Škrášek Šumice

Renata Strnadová

Uh. Brod

Vratislav Šojdr

Šumice

Lenka Havelková

Uh. Hradiště

Pavel Kubáň

Šumice

Jarmila Tomancová Uh. Brod

Boris Papp Ing. Uh. Brod

Pavlína Dvořáčková Šumice

Martin Hřib

Šumice

Nikola Gajdůšková

Otrokovice

Dušan Juřeník

Šumice

Helena Manová

Újezdec u Luh.

Jana Botlíková

Šumice

Vladimír Skřivánek Uh. Brod
Pavel Pummer

Šumice

Iveta Budíková

Šumice

Pavel Jurák

Šumice

Kateřina Šmídová

Šumice

Petr Horák

Uh. Brod

Petra Juřeníková

Šumice

Počasí v roce 1999
Rok 1999 byl příznivý. Vhodné počasí mělo dobrý vliv na úrodu. Největší úrodu měly
obiloviny. Obiloviny jsou základní komoditou pro výši zisku v rámci místního zemědělského
podniku Zemaspol. Dobrá úroda byla u zeleniny a ovoce. Také brambory se drobným
pěstitelům urodily v dostatečném množství.
V lednu byly teploty kolem „O“ a bez sněhu. Až na přelomu ledna a února přišla známá
„hromničná zima“, kdy teploty dosahovaly až -15°C, a napadlo 15 až 20 cm sněhu. Koncem
února a v březnu se teploty pohybovaly kolem nuly a byly časté dešťové přeháňky.
V tomto roce vyšla i známá pranostika, která se vztahuje ke svátku sv. Medarda (8.
června). „Medardova kápě, 40 dní kape.“ Je skutečnost, že tato pranostika neplatila doslova,
ale více než měsíc přeprchalo. Tyto deště byly mírné a proto k záplavám nedošlo. Koncem
července a v srpnu bylo krásné letní počasí, takže žně se podařilo udělat dobře.
Podzim byl opět deštivější, avšak podzimní práce se stihly udělat včas a bez ztrát.
Zahrádkářům se urodilo dostatek ovoce, a to jak jablek, tak peckovin. Proto se také
napálilo hodně kvalitní slivovice. Množství se nepodařilo zjistit, protože část ovocných kvasů
se pálí v domácích pálenicích.
Celkově je možné sdělit, že to byl dobrý rok.
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Září r. 2000
Zapsal: Vojtěch Kráčmar, kronikář
Starosta obce: Ing. Ludvík Hovorka
Schválil:
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Rok 2000
Rok 2000 byl pro naši obec významný především tím, že v tomto roce byla dokončena
stavba kostela. Demolice původního kostela a vystavení nového trvalo v součtu 28 měsíců.
Hodnota díla byla spočítána na 15 mil. Kč. Podrobněji bude popsáno v samostatné části.

I.

Stavební práce v obci.

1. Zubní ordinace
Byla zbudována přestavbou části ordinace a čekárny MUDr. Hrončekové a přestavbou
části bývalé uhelny v přízemí obecního úřadu nákladem 258 tis. Kč. Důvod vybudování zubní
ordinace v Šumicích vznikl tím, že MUDr. Otaševičová projevila zájem přesunout ordinaci
z Nezdenic do Šumic. Byto to tím, že většina pacientů dojížděla ze Šumic.
Práce na úpravě byly zahájeny začátkem roku 2000 a dokončeny v dubnu. Práce se dělaly
svépomocí za přispění místních firem ELINST, JURÁK 101 a VODO-TOPO HORECKÝ.

2. Tělocvična
Byla slavnostně otevřena v listopadu 1999, ale dofinancována a zkolaudována až v r.
2000. Dofinancovaná částka činila 789 tis. Kč. Celkový náklad stavby byl 18 100 tis. Kč.

3. Nádstavba mateřské školky
Stavba byla realizována nad hospodářským pavilonem a nad přilehlým bytem. Byla
postavena střešní nástavba a v ní byly vybudovány 4 obecní byty. Celkový náklad činil 5 307
tis. Kč. Byty byly přiděleny mladým rodinám. Nájemníci se na vybudování těchto bytů
podíleli tím, že zaplatili nájemné na 10 let dopředu.
Touto nádstavbou byly současně vyřešeny problémy s nekvalitní plochou střechou a
nedostatečnou tepelnou izolací střechy. Důležité také bylo, že se zlepšil celkový vzhled
budovy.

4. Dešťová kanalizace
Byl vybudován sběrač dešťových vod od farmy Zemaspolu (dříve Zemědělské družstvo).
Na základě 2 dešťových přívalů v roce 2000 a několika přívalů v minulých letech rozhodlo
obecní zastupitelstvo o stavbě sběrače dešťových přívalových vod ze zemědělských pozemků
nad farmou, které se nachází u cesty k vodárni a k televiznímu stožáru – převaděči.
Na základě údajů z Českého hydrometeorologického ústavu doporučili projektanti
dimenzovat potrubí na stoletou vodu, t. j. volit potrubí o Ø 1m, které je schopno převést 3 m³
vody za sekundu. Trasa povede z uličky od farmy Zemaspolu přes hlavní silnici a park a
Malou stranu pod rozestavěný nízkoenergetický dům na Jančářovém až před domovní čáru.
Část kanalizace od domovní čáry pod domem až po Olšavu v délce 85 m byla vybudována
během měsíce října. Částka výdajů na tuto část činila 454 tis. Kč. Sběrač stavěla firma
Promont z Uh. Hradiště.
5. Stavba nízkoenergetického domu
Obecní úřad vykoupil dům na Malé straně, který patřil Jančářům č. 248 a který nebyl již
mnoho let obydlen, jelikož byl ve velmi špatném stavu.
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Hned po položení sběrače deštových vod dle předcházejícího odstavce byla zahájena
demolice domu a jeho stavba, ve které budou 3 byty. Vzhledem k hlubokému výkopu musely
být základy velmi vysoké a železobetonové. Problémy činilo i zakládání stavby v úzké
proluce mezi dvěma domy. Stavba byla zahájena v listopadu, ale vzhledem k mírné zimě
pokračovala velmi rychle a v roce 2000 byla proinvestována částka 2 338 tis. Kč. Výběrové
řízení na dodavatele stavby z pěti zájemců vyhrála šumická firma Ing. Lisoněk.

6. Stavba kostela
V roce 2000 byla novostavba kostela dokončena. Obecní úřad se v tomto roce podílel na
stavbě přímou dotací ve výši 200 tis. Kč a další úhradou prací, jako např. část zádlažby,
terenní práce, návoz zeminy v rozsahu 50 tis. Kč.
Začátkem ledna pokračovaly na kostele další práce. Byly osazeny hlavní dveře, boční
dveře a dveře do sakristie. Firma Skloservis Hladiš (bývalý šumický občan) zasklil okna.
Firma Lisoněk obložila strop sádrokartonem. Začátkem března šumičtí malíři malovali
vnitřek kostela. Současně se dokončovala zábradlí do věže a kůr. Firma Vodo-topo Horecký
ze Šumic instalovala podlahové vytápění. Plynové kotle dodala šumická firma Borýsek.
V dubnu a květnu pracovalo na kostele nejvíce brigádníků za celé období výstavby kostela,
protože stanovený termín kolaudace a svěcení se blížil. Na výpomoc přišli i myslivci,
zahrádkáři a hasiči, kteří dělali venkovní terénní úpravy okolo kostela. Vzduchotechniku
dodala firma Tomek Praha (šumický občan) zdarma.
Vůbec téměř všechny šumické firmy, které se na stavbě kostela podílely, pracovaly
s minimálním ziskem nebo jen za přímé náklady. Zde je možno jmenovat: firma Lisoněk
dodala většinu složitějších prací zejména stavebních, firma Slíva Václav č. 314 všechny
pokryvačské a klempířské práce, Zemaspol (dříve Jednotné zemědělské družstvo) demoliční
práce a odvoz suti, firma Moel (Otto Bachůrek 315) elektroinstalace a hromosvody, Vodotopo Horecký rozvody vody, kanalizaci a podlahové vytápění, firma Borýsek č. 518 plynovou
přípojku a kotelnu.
Firma Luhostav dělala veškerá lešení a bednění, firma Zvoníček Štítná n. Vl. nové části
varhan, předsíň a adorační místnost, firma Dřevomont Zajíc č. 237 nové lavice a repase
starých, firma Mobr Brumovský č. 31 nový oltář, firma Šidlo č. 3 dřevěné schody společně
s firmou Plášek č. 74, šumická firma Stunex Vaculín č. 192 dělala větší část vnitřních omítek,
firma Chedo Uherské Hradiště prováděla speciální malby a nátěry, šumičané Josef Janíček č.
173 a Petr Ulek č. 85 malovali fasádu a natírali část vnitřního zařízení.
Šumická firma Jan Pospíšil č. 244 rozebral původní věžní hodiny, tyto opravil a instaloval
do nové věže kostela. Konstrukci pro uchycení zvonů zhotovil Petr Hřib č. 118.
Tesařství Ambros Hodonín dodalo a smontovalo dřevěné vazníky krovů. Dřevopol
Strážnice zhotovil okna a dřevěné zábradlí kůru.
Stolářství Kalus z Čeladné zhotovilo troje vstupní dveře a dveře do sakristie.
Firma Vitral ze Zábřehu na Moravě zhotovila barevné vitráže oken. Bratři Alois a Jan
Kosterovi z Krnova demontovali varhany ze starého kostela a tyto po úpravách instalovali a
naladili v novém kostele.
V březnu byl malován strop, svařovalo se zábradlí na věž. V květnu se maloval venek
kostela a započaly práce na úpravě prostranství kostela. Na těchto venkovních úpravách se
podílely šumické spolky, a to zahrádkáři, myslivci, hasiči a tiskovka (skupina mladých
šumických bývalých fotbalistů).
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V tomto období proběhla zkoušku podlahového topení a pokládala se dlažba, kterou dělal
Václav Kelar č. 469.
Všechny práce se do slavnostního svěcení 25. června 2000 stihly dokončit. Průběh
svěcení kostela je popsán v části náboženský život.

II.

Základní škola

Ve školním roce 2000 – 2001 chodilo na naši školu 250 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 18
prvňáčků.
Naši školu navštěvují nejen žáci ze Šumic, ale také 25 z Rudic, 21 z Nezdenic a 6 ze
Záhorovic.
Podmínky pro výuku po provedených úpravách jsou velmi dobré. Je využíváno 21
učeben, z nichž je 7 odborných (jazyková, fyzikální, chemická, učebna pro integrované žáky,
školní dílna, učebna informatiky a výtvarný atelier. Pro přírodopis a zeměpis je budována
speciální učebna. Plně byla využívána pro tělocvik nová sportovní hala.
V pedagogickém sboru došlo pouze k jedné změně. Do důchodu odešla učitelka Pavla
Hasoňová č. 47 a na její místo nastoupila Marcela Beňovská č. 366.

III. Mateřská škola
Do dvou oddělení bylo přihlášeno 63 dětí, a to od věku 2,5 do 7 let. Zaměření školky bylo
stejné jako v předchozích letech. Podpora zdraví, a to jak v oblasti tělesné, sociální a
psychické.
Velká pozornost byla věnována také kultuře. V průběhu roku děti shlédly divadelní
představení ve Zlíně a v Uh. Brodě. Ve spolupráci s rodiči uspořádaly mikulášskou besídku,
vánoční nadílku a dětský karneval. Maminkám ke Dni matek uspořádaly kulturní odpolední
vystoupení, větším dětem sportovní hry. S krátkým kulturním vystoupením se představily na
besedě s důchodci.
Děti z mateřské školy vítají na Obecním úřadě narozené občánky. V pedagogickém sboru
školky nedošlo ke změně.

IV. Volby do senátu a krajských zastupitelstev
Volby do senátu se konají jednou za 2 roky a volí se vždy jedna třetina senátorů. V roce
2000 se konaly 12. 11. 2000. V našem volebním okrsku kandidovali za politické strany
následující kandidáti:
Ing. Katolický

Uh. Brod

–

Komunistická strana Čech a Moravy

Ing. Mišák

Staré Město

–

Česká strana sociálně demokratická

Ing. Stodůlka

Otrokovice

–

Křesťansko demokratická unie – Čs. strany lidové

Ondrová Irena

Uh. Hradiště –

Občanská demokratická strana

Volby se konaly dvoukolově. Ze čtyř kandidátů byli nejprve zvoleni 2 kandidáti, kteří
obdrželi nejvíce hlasů a ti postoupili do druhého kola.
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Byli to:

Ing. Stodůlka

KDU-ČSL

Ing. Mišák

ČSSD

Druhé kolo se konalo 19. 11. 2000. V Šumicích bylo zapsáno 1 378 voličů. Zúčastnilo se
333 voličů, t. j. 23,9%. Ing. Stodůlka získal 267 hlasů, Ing. Mišák 58 hlasů. Osm hlasů bylo
neplatných.
V rámci našeho okrsku byl senátorem zvolen Ing. Stodůlka.
V České republice se senátních voleb zúčastnilo velmi málo voličů, jen kolem 20%.

Zlínský kraj
Volby do krajských zastupitelstev se konaly současně se senátními volbami 19. 11. 2000.
Za náš region kandidoval do krajského zastupitelstva starosta Šumic, Ing. Ludvík Hovorka.
Z 1 378 voličů obdržel 700 hlasů, t. j. 50,8%.
Starosta Ing. Hovorka byl za náš region zvolen do zastupitelstva Zlínského kraje.

V. Zemaspol
Jak již bylo v minulých zápisech uvedeno, sloučené zemědělské družstvo Uh. Brod, ke
kterému bylo přičleněno i družstvo ze Šumic, se dnem 1. 7. 1998 stalo akciovou společností
Zemaspol Uh. Brod.
Za rok 2000 dosáhl Zemaspol následující výsledky:
Zisk

6 806 tis. Kč

Základní jmění

111 946 tis. Kč

Počet akcionářů

1 236 osob

Počet pracovníků
Průměrný výdělek

111 osob (ze Šumic 43)
12 975 Kč/měs.
v roce 1999 12 559 Kč/měs.

Půdní fond

2 572 ha, z toho ze Šumic 1 047 ha

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování pšenice ozimé, ječmene, řepky, kukuřice na
zrno, slunečnice a pícnin.
Živočišná výroba se orientovala na chov skotu, prasat a výrobu vajec. Základem chovu
skotu bylo stádo 490 ks dojnic plemene Holštýn. Jalovice se pastevně odchovávají k prodeji.
Základní stádo 50 ks prasnic produkovala selata pro vlastní výkrm do 115 kg. Nosnice
plemene ISA v počtu 20 000 ks produkovaly denně 274 kg vajec, což bylo asi 14 000 ks vajec
denně.
Ze sledovaných výsledků hospodaření Zemaspolu vyplývá, že jeho ekonomická úroveň se
od posledních let postupně zvyšuje.
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VI. Šumické spolky
a.) Tělovýchovná jednota – fotbal
V soutěži byla zapojena 4 družstva kopané
-

muži hráli okresní přebor, skončili na 3. místě

-

dorost hrál župní soutěž, umístil se na 6. místě

-

starší žáci hráli župní soutěž, umístili se na 8. místě

-

mladší žáci hráli župní soutěž, umístili se na 10. místě

Ve vedení oddílu kopané došlo pouze k jedné změně. Dlouholetý vedoucí a trenér
žákovských družstev Antonín Gajdoš č. 235 (ročník 1926) odstoupil. Jako důvod svého
odchodu z funkce byly údajně některé neshody s funkcionáři oddílu kopané. Jeho zásluhy na
zvýšení úrovně mládežnické kopané byly nesporné. Funkci vedoucího žáků a trenéra převzal
František Machálek č. 504.

b.) Tenis
Oddíl tenisu je velmi aktivní. Ke své činnosti využívá 3 tenisových kurtů. Tyto výhodně
zapůjčuje šumické mládeži, ale také zájemcům z okolních obcí. Do soutěže se zatím
z finančních důvodů nepřihlásil.

c.) Zahrádkáři
Mají 73 členů. Patří po tělovýchově k největším spolkům v Šumicích. Výbor pracoval ve
stejném složení jako v předcházejících letech. Předsedou byl Petr Chromek č. 474, jednatel
František Dubrava č. 66, hospodář Zdeňka Pavlištíková č. 343 a odborným poradcem
Miloslav Tlach č. 453.
Činnost zahrádkářů se zaměřovala především na kulturně společenskou činnost. Jednalo
se především: zájezd na výstavu Floria do Věžek, účast jen 35 členů, posezení u táboráku
v zahrádkářské kolonii Norkárna s opékáním klobás. Tato akce je i pro děti členů, ale mají
zde přístup i nečlenové a jejich děti. Celková účast byla 90 občanů. Koná se vždy kolem 30.
června na začátku prázdnin.
V druhé polovině října se konalo tradiční ochutnávání burčáku s občerstvením
zabijačkových specialit. Tato akce bývá nejvíce navštívena, letos 130 členů a jejich rodinných
příslušníků. Před vánočními svátky (18. 12.) uspořádali zahrádkáři vánoční koncert
v kulturním domě. Učinkovala dechová hudba Javorinka ze Strání. Asi 150 občanů bylo
s vystoupením spokojeno.

d.) Chovatelé
Spolek má 26 členů. Svou činnost zaměřil na zkvalitňování chovu drobného zvířectva
v obci, především poradenskou činností pro nečleny. V druhé polovině září pořádají na hřišti
pravidelnou výstavu drobného zvířectva. Trvá 2 dny, v sobotu a v neděli. K výstavě přivezli i
chovatele z okolních obcí, aby občané mohli srovnat výsledky šumických chovatelů
s okolními chovateli. Výstavu navštívilo asi 180 občanů mimo dětí, které měly vstup zdarma.
Bylo připraveno i bohaté občerstvení a tombola.
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e.) Chovatelé – holubáři
O této skupině místních holubářů jsem se již dlouho nezmínil. V roce 2000 oslavili 15.
výročí svého založení. Mají 14 aktivních členů, kteří se specializují především na chov
poštovních holubů, kterých chovají asi 550 ks. Téměř každý týden nebo za 2 týdny posílají
holuby na závody, a to jak v rámci ČR, tak i do zahraničí.
Nejdelší závod v tomto roce absolvovali z belgického Ostende, což je vzdálenost 1080
km. První holub přiletěl šumickému chovateli Františku Šojdrovi č. 217. Jeho holub zdolal
tuto vzdálenost za 15 hodin. Jmenovaný chovatel má nejvýkonějšího holuba v rámci ČR. Jeho
holub nalétal za rok 5 730 km.
Předsedou spolku holubářů je Josef Janča č. 359.

f.) Myslivci
Myslivecké sdružení má 16 členů. Starají se o zvěř na 2000 hektarech. Jak již bylo
v minulých zápisech kroniky uvedeno, ubylo i v tomto roce lovné zvěře, zejména zajíců,
bažantů a koroptví. Úplně vymizel divoký králík. Naopak se v dosti dobrém počtu udržuje
stav srnčí zvěře. Také jsou v dobrém stavu počty kačen na Olšavě. V lokalitě od nádraží po
dolní most jsem jich napočítal 60 ks.
Odlov v roce 2000:
srnčí

20 ks

dančí

4 ks

černá zvěř (divoké prase) 1 ks
zajíci

35 ks

kačeny

6 ks

lišky

3 ks

Myslivci patřili i v tomto roce mezi nejaktivnější spolky. Nejedná se jenom o
mysliveckou činnost a i o práci pro obec a farnost.

VII. Místní knihovna
V roce 2000 měla vedoucí knihovny Renata Slívová č. 343 evidováno 220 čtenářů. Za rok
si vypůjčili asi 3000 knih. Počet návštěvníků byl 7 819. Mimo knihy si čtenáři vypůjčovali
kromě knih i zábavné a odborné časopisy, které si i přímo v knihovně mohli prostudovat.
Tyto časopisy financoval obecní úřad. Jednalo se o 11druhů. Některá nakladatelství a
vydavatelství zasílala místní knihovně zdarma. Byly to: Portál, Fortuna Print, Olympia, Argo
a Radioservis.
Mimo knihovnickou činnost organizovala vedoucí knihovny zájezdy na divadla a opery,
nejčastěji do Mahenova a Janáčkova divadla do Brna.
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VIII. Kulturní a společenský život
a) Plesy
Tradiční ples hasičů se konal 22. 1. 2000. Hrála dechová hudba Záhorovjanka ze
Záhorovic. Zúčastnilo se 260 občanů. Ozdobou plesu bylo vystoupení krojované šumické
mládeže, která předvedla starší párové tance – besedu. Program nacvičovala učitelka mateřské
školy Ludmila Synčáková č. 35.
Druhý ples pořádala KDU-ČSL – lidový ples 5. 2. 2000. Hrála dechová hudba Zálesanka
z Pozlovic. S touto hudbou již více než 10 let zpívají šumičané, a to Helena Bartošová č. 462
a Josef Jankůj č. 419. Účast byla 190 občanů. Na tombolu přispělo 36 sponzorů ze Šumic i
okolí. Také členové lidové strany přispěli drobnými cenami. Čistý zisk z plesu činil 7 500 Kč,
4 000 byly věnovány na dokončení stavby nového kostela.

b) Konec masopusta
Tradiční průvod maškar pořádali hasiči. Bylo to 4. března, t. j. vždy před Popeleční
středou, kdy začíná půst a tím i konec zábav.
Maškarního průvodu se zúčastnili převážně hasiči, ale i ročník 1981. Celkový výtěžek byl
8 500 Kč, z toho polovina byla věnována na kostel. Počet maškar byl 28, doprovázela je
dechová hudba Olšavanka.

c) Výstava aranžovaných květin
Prodavačka květin Marie Horecká č. 491 uspořádala při příležitosti Dne matek 14. května
výstavu v sále kulturního domu. Na výstavě bylo předvedeno pestré využití rostlinného a
květinového materiálu. Po skončení výstavy bylo možno vystavené květiny a kytky zakoupit
za nízkou cenu. Výstavu shlédlo asi 460 občanů, vstupné bylo dobrovolné. Toto vstupné však
sotva krylo náklady na uspořádání výstavy.

d) Košt slivovice
Skupina mladých svobodných chlapců založila spolek Besedníci. Tito uspořádali jako
první svoji akci 1. košt šumické slivovice. Bylo to 6. května v kulturním domě. Patnáctičlenná
porota posuzovala celkem 72 vzorků. Bylo vyhodnoceno 10 vzorků, ale z těch byly vybrány 3
nejlepší.
1. místo pěstitel

Jaroslav Mudrák

č. 134

2.

"

Stanislav Šidlo

č. 3

3.

"

Stanislav Šojdr

č. 328

Ale podle sdělení poroty většina vzorků měla dobrou kvalitu. Po skončení koštu vítězové
soutěže přinesli do sálu další slivovici, aby ji mohli ochutnat i ostatní občané. Potom
následovala taneční zábava, na které hrála skupina Kasanova z Uh. Brodu. Účast na akci byla
160 občanů.

e) Hody
Hodové slavnosti začínají zpravidla v pátek před hodovou nedělí. V roce 2000 to bylo 8.
září. Sportovci uspořádali pro mladé občany taneční zábavu v kulturním domě. K tanci hrála
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skupina SKARLET z Uh. Brodu. Účast byla 220 občanů. Výtěžek pro sportovce (pro
kopanou) činil 6 000 Kč.
V sobotu 9. září byla taneční zábava v kulturním domě, kterou pořádala Marie Horecká č.
491, prodavačka květin. K tanci hrála skupina MEDIZON z Podolí. Tato oblíbená skupina
hraje jak moderní hudbu pro mladé, tak i lidovou hudbu pro střední i starší generaci. Sál byl
velmi pěkně vyzdoben květinami, ale účast občanů byla malá, jen 175. Čistý výtěžek byl
2 500 Kč.
V neděli 10. září se již žádná společenská akce nekonala. Pouze při bohoslužbě v kostele
zpíval chrámový sbor z Kunčic pod Ondřejníkem. Tam byl farářem náš kněz P. Vincenc
Svák. Sbor v počtu 50 zpěváků si při této příležitosti prohlédl nový šumický kostel. Zpěváci a
zpěvačky byli pohoštěni v kulturním domě.
K šumickým hodům tradičně patří kolotoče a jiné atrakce pro děti a mládež. Tentokrát
jich bylo v Šumicích šest. Počasí bylo dobré, hody se vydařily.

f) Výstava vánočních ozdob
Výstavu pořádala opět Marie Horecká č. 491, prodavačka květin v buňce před prodejnou
Jednoty. Vystavovaly se nejen vánoční ozdoby, ale i květinové ozdoby, které připomínají
vánoce. Výstava velmi pěkně zapůsobila na návštěvníky, kterých bylo 270. Část vystavených
ozdob si občané zakoupili. Bylo to 17. prosince.

g) Benefiční vánoční koncert
Tento koncert se konal v kulturním domě 17. prosince. Cílem koncertu bylo jednak
pobavit šumické občany v krásném kulturním programu a také přispět finančně Ústavu
sociální péče v Uherském Brodě, který se stará o nemocné děti i staré občany z okolí.
V bohatém programu učinkovali:
-

pěvecký soubor Schola ze Šumic pod vedením Ing. Bohumila Vráblíka č. 457

-

Klára Bachůrková z Uh. Brodu hrou na flétnu

-

Bonifác – studentský soubor při Gymnaziu Uh. Brod

-

Marie Rosenfeldová z Uh. Brodu hrou na kytaru + zpěv

-

Cimbálová muzika Olšava z Uh. Brodu se svými sólisty

-

Národopisný soubor Dřinky Šumice pod vedením manželů Pappových č. 482

Na závěr vystoupení všichni učinkující spolu s obecenstvem zpívali koledy. Sál
kulturního domu byl zaplněn a všichni přítomní byli s programem velmi spokojeni. Celkem
bylo přítomno asi 280 občanů.
Výtěžek z koncertu ve výši 9 000 Kč byl předán ředitelce Ústavu sociální péče Uh. Brod
ihned po skončení koncertu.

h) Vánoční koncert
Pořádali již v posledních letech šumičtí zahrádkáři několikrát. V tomto roce se konal
koncert v pátek 22. prosince. Tentokrát si pozvali dechovou hudbu Javorinku ze Strání.
V první polovině koncertu zazněly lidové písně převážně ze Slovácka a z Kopanic. Ve
druhé části se hrály a zpívaly vánoční koledy. Zahrádkáři v průběhu koncertu prodávali pro
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občany velmi dobrý nápoj medovinu. Koncert navštívilo asi 160 občanů, všichni byli
spokojeni. Pro zahrádkáře však končil koncert bez zisku.

i) Silvestr 2000
Místní spolky neměly zájem organizovat silvestrovskou zábavu v poslední den druhého
tisíciletí. Proto se tohoto úkolu ujal obecní úřad; pověřen organizací byl Dr. Jurek,
místostarosta obce.
Pozvánky pro občany na tuto zábavu byly rozeslány pro všechny občany, ale přihlásilo se
jen 150 občanů. Bylo i na šumické poměry vysoké vstupné, t. j. 250 Kč na osobu. Ve
vstupném byla započtena místenka, 2 večeře a láhev vína. K tanci a poslechu hrála taneční
skupina „Doména – šedý vlas“, která připravila pro přítomné dobrou náladu.

IX. Náboženský život v obci
a) Největší událostí roku bylo svěcení nového kostela dne 25. června 2000. Tento termín
stanovil farář P. Vincenc Svák již 9 měsíců předem. Tehdy se dokončovala věž kostela.
Tehdy se farář rozhodl umístit do báně věže jednak dokumenty, které byly uloženy v báni
starého kostela, ale také další dokumenty, které se týkaly popisování průběhu výstavby
nového kostela. Všechny tyto dokumenty vložil do báně Václav Slíva č. 314.
Tehdy velká část občanů nevěřila, že by se stihl kostel dokončit do stanoveného termínu
pro svěcení. Avšak velkým úsilím, převážně věřících občanů se termín podařilo dodržet.
Kostel posvětil arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner spolu s generálním vikářem P.
Milanem Koubou (rodákem z Uh. Brodu, roč. 1939) za veliké účasti věřících jak ze Šumic,
tak i okolních farností. Asi 80 mladých občanů i školní mládež se této slavnosti zúčastnilo ve
slavnostních šumických krojích. Místní dechová hudba Olšavanka doprovázela slavnostní
průvod. Také tito muzikanti byli oblečeni do šumických krojů.
Průvod šel od fary směrem k Suchému řádku, pak po hlavní silnici a na mostku u
starostového domu č. 13 přešel na Malou stranu a před farou školní uličkou vešel do kostelní
zahrady. Arcibiskupa doprovázeli kněží z okolních farností. Před kostelem přivítal
arcibiskupa starosta obce Ing. Ludvík Hovorka. Ve svém krátkém projevu zhodnotil průběh
výstavby kostela. Arcibiskupa přivítali 2 krojovaní mladí a předali květiny. Před kostelem
přivítal arcibiskupa také hlavní stavbyvedoucí kostela František Vaculín č. 58 (ročník 1930) a
předal arcibiskupovi symbolický klíč od kostela.
V průběhu slavnostní bohoslužby posvětil arcibiskup kostel a poděkoval všem, kteří se na
výstavbě kostela podíleli.
Po skončení bohoslužeb bylo v kulturním domě slavnostní pohoštění, kterého se zúčastnil
arcibiskup, kněží, pozvaní hosté, brigádníci, zástupci spolupracujících firem a sponzoři.
Celkem bylo na pohoštění 300 lidí. Pohoštění pro ministranty a krojovanou mládež se konalo
na farní Dvoraně, protože takový počet by se již do sálu kulturního domu nevešel.
Přes celou slavnost drobně pršelo, ovšem průběh svěcení tím nebyl narušen. Ještě pro
úplnost uvádím, že na demolici starého kostela a výstavbě nového kostela bylo zdarma
odpracováno 33 387 hodin a to jak řemeslníků, tak i pomocných dělníků. Hodnotu díla
spočítal Ing. Josef Lisoněk č. 414 na 15 mil. Kč.
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b) Živý betlém
Ministranti a členové větší i menší scholy i další mladí občané uspořádali na svátek sv.
Štěpána 26. prosince Živý betlém. V rohu kostelní zahrady byl postaven provizorní přístřešek,
znázorňující betlemskou chýši. V ní byly jesle, a v jeslích dítě manželů Kozubových (č. 428),
kteří znázorňovali P. Marii a sv. Josefa. Za doprovodu muziky ze Scholy přicházela krojovaná
mládež a další přestrojení za poutníky k betlemské chýši a přinášeli malému děťátku drobné
dárečky. Potom všichni přítomní si jeden od druhého zapálili svíčky znázorňující betlémské
světlo a zpívali koledy. Počet zúčastněných jsem odhadl na 600 osob. Byl to dojemný zážitek.

c) Tříkrálová sbírka
V olomoucké arcidiecézi byla 5. ledna zorganizována na popud arcibiskupa tříkrálová
sbírka. V naší obci 16 skupinek tří králů, každá za doprovodu dospělého občana obcházela
v odpoledních hodinách naši obec a za zpěvu „My tři králové jdeme k vám“ vybírali
v domech peněžní dary do zapečetěných pokladniček. Každá ze 16 skupinek měla určený
úsek obce. Tři králové byli oblečeni do tříkrálových kostýmů.
Po skončení obchůzky, která trvala asi 2 hodiny se skupinky shromáždily ve farní
Dvoraně, kde určená komise pod vedením zástupce obecního úřadu spočítala vybrané peníze.
Bylo vybráno a odesláno na Charitu 34 700 Kč. Děti i doprovod obdrželi malé občerstvení.

X. Několik údajů o občanech
a) Sňatky v roce 2000
ženich

nevěsta

Jaroslav Ulek

Šumice

Jitka Lančová

Vlčnov

Radek Otruba

Uh. Brod

Oldřiška Lekešová

Šumice

Aleš Ščuglík

Slavičín – Šanov

Petra Můdráková

Šumice

Svatopluk Jurák Šumice

Iva Jančová

Šumice

Marek Dvořák

Pňovice u Olomouce

Jana Dubravová

Šumice

Petr Chromek

Šumice

Renata Manová

Luhačovice

Ing. Dušan Kadlec Brno

Ing. Vladislava Jankůjová

Šumice

Ing. Bohumil Vráblík Šumice

Jana Žampachová

Újezdec u Luh.

b) Narodily se v roce 2000 děti:
datum
Ondřej Petrka

č. 422

2. 1. 2000

Jakub Podušel

312

27. 1. 2000

10

16. 3. 2000

Štěpán Vaculín

192

20. 3. 2000

Radim Jurák

240

20. 3. 2000

Petr Ponížil

268

11. 4. 2000

Viktor Jandl

175

Štěpán Kotil

151

27. 4. 2000

Radim Horák

424

20. 4. 2000

Magdalena Surovcová

381

16. 5. 2000

Adriana Martinická

190

18. 7. 2000

Monika Hubáčková

522

15. 8. 2000

Nicole Otrubová

111

31. 8. 2000

Adam Stojaník

482

23. 8. 2000

25

24. 9. 2000

Petra Škrášková

468

1. 10. 2000

Tadeáš Kozub

428

30. 9. 2000

Kristína Juřeníková

477

8. 11. 2000

Štěpán Jurák

517

10. 10. 2000

Aneta Kudelová

77

26. 12. 2000

Patricie Bajzová

161

9. 8. 2000

Daniela Hrubošová

Pořadí narozených je v kronice zapsáno podle místní matriky.

c) Zemřelí občané v roce 2000
jméno

příjmení

č. domu

věk

František

Dvořáček

367

71

Božena

Ptáčková

91

68

Hana

Horecká

379

44

Stanislav

Slámečka

412

62 (kremace)

Ludvík

Valerián

396

67

Antonín

Živnéř

363

86

Jiří

Šojdr

381

54

Ludvík

Tlach

246

66

Anežka

Gajdošová

107

77

Anežka

Brumovská

343

85

František

Rapant

419

69

Stanislav

Bartoš

365

84

Pavel

Josefík

23

34

Václav

Petrka

218

66

Božena

Kudelová

77

74

Zemřelo 15 občanů, 14 bylo pochováno do země na místním hřbitově.
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Obec Šumice měla koncem roku 2000 1760 obyvatel.
Zajímavé jsou údaje o počtu vdov a vdovců:
Počet vdov

96

Počet vdovců

18

XI.

Počasí

Koncem roku 1999 napadl první sníh, padal i v 1. polovině ledna 2000. Teploty byly
kolem nuly. Ráz počasí se výrazně změnil kolem 25. ledna, kdy teploty klesaly v noci až na 20°C. Na přelomu ledna a února se oteplilo, postupně roztával sníh, kterého bylo asi 20 cm.
V druhé polovině února a v březnu bylo proměnlivé počasí, s teplotami kolem nuly.
Pěkné počasí bez deště začalo v polovině dubna. Od této doby až do 30. května bylo letní
počasí bez deště. Dne 30. května začalo pršet, pršelo několik dnů, naměřil jsem asi 70 mm
vody.
Začátkem června bylo
proměnlivé počasí, deště byly
jen občas a mírné. Dne 14.
června bylo velké krupobití,
toto
zasáhlo
převážně
jihovýchod naší obce. Kroupy
byly velké, některé dosahovaly
až 15 mm v průměru. Toto
krupobití zničilo část úrody,
zejména brambor a ovoce.
V červenci
bylo
proměnlivo,
teploty
pod
normálem. Srpen a září už
vynahradily, bylo krásné letní
počasí. Říjen byl teplotně
v normálu, rovněž i srážkově
průměrný. Také listopad byl
teplý a vlhký. Zaznamenali
jsme, že po 15. listopadu
rozkvetly sedmikrásky, vlčí
mák a petrklíče, což bylo velmi
neobvyklé.
Prosinec byl poměrně
teplý, zima nastala až kolem
20. prosince, kdy teploty
dosahovaly v ranních hodinách
-6°C až -8°C. Sníh napadl až
26. prosince, napadlo asi 15 cm. Koncem roku začalo deštivé počasí a sníh postupně mizel.
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I když počasí v r. 2000 nebylo moc příznivé, přesto byla úroda poměrně dobrá. Obilí se
urodilo v průměrném množství, nižší byla úroda brambor. Jablek a peckovin se urodilo méně,
nejvíce se urodilo třešní.
Z pohledu počasí a úrody hodnotím rok 2000 jako příznivý.
V Šumicích 15. října 2001.
Zapsal: Vojtěch Kráčmar, kronikář
Starosta obce: Ing. Ludvík Hovorka
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Rok 2001
Rok 2001 byl začátkem 21. století a také 3. tisíciletí. Nový rok byl v obci vítán
s obvyklou slávou, tentokrát však bylo vítání velkolepé. Celou noc se ozývaly petardy,
dělobuchy, rakety a ohňostroje. Z pohledu většiny občanů však byl Nový rok vítán jako jiné
roky.

I.

Stavební práce v obci

a) Nejdůležitější stavbou v roce 2001 byla stavba nízkoenergetického domu na č. 248 (na
proluce vzniklé demolicí původního Jančářového domu).
Stavba byla zahájena již koncem roku 2000, ale většina stavebních prací probíhala až
v roce 2001. Hlavním dodavatelem stavby byla šumická firma Lisoněk, která zvítězila ve
výběrovém řízení z přihlášených pěti zájemců. Dalšími subdodavateli byly firmy Vodo-topo
Horecký – zdravotechnika, Vodo-topo Borýsek – topení a solární okruhy a sluneční
kolektory, podlahy položila firma Vlastimil Kubáň Šumice 440.
Tato stavba byla dokončena v listopadu, avšak nemohla být zkolaudována vzhledem
k nutnému provozu domovní čističky odpadních vod, přesto však do konce roku získala obec
povolení k užívání stavby. Koncem roku se do domu nastěhovali: Marie Urbánková se synem,
rodina Martinická a rodina Pappová. (Pavlína Pappová roz. Dvořáčková z č. 2). Paní učitelka
Pappová učí na základní škole angličtinu.
b) V roce 2001 byla rovněž dofinancována stavba I. etapy svodu vod od uličky
k Zemaspolu (družstva) přes Jančářovo do Olšavy, která byla realizována v roce 2000. První
etapa byla položena urychleně před stavbou výše popsaného nízkoenergetického domu
v úseku od průčelí domu do Olšavy. Protože obec neměla v r. 2000 dostatek peněz, počkala
dodavatelská firma s fakturací 252 tis. Kč do r. 2001.
c) Další nákladnou stavební akcí byla rekonstrukce sálu Kulturního domu. Tato stavba
zahrnovala: zvýšení stropu nad částí kavárny, vyrovnání úrovně jeviště, novou podlahu
jeviště, novou elektroinstalaci pro nově budovanou kuchyň ve stávajících prostorách pravého
přísálí. Dále byly zhotoveny nové schody na jevišti, výměna všech vstupních dveří do sálu a
nové malby a nátěry celého sálu.
Do konce roku bylo proinvestováno 962 tis. Kč.
d) V tomto roce pokračovalo rozšiřování výměry lesa. V trati „Páté“ vysázeli pracovníci
obecního úřadu a brigádníci celkem 3 ha nového listnatého dubového lesa. Na
okrajích byly vysázeny dříny a další dřeviny. Celkový náklad včetně oplocení činil
376 tis. Kč. Byl plně financován z dotací Ministerstva zemědělství.
Starostovi Ing. Hovorkovi se podařilo vyřídit dotaci od agentury pro ochranu přírody a
krajiny ČR na biotechnické zásahy v údolí Bánovského potoka. Byla vyřezána část hráze
podél cesty do Hradčovců a pokoseny louky u lesa Hradčovce a v lokalitě Těšovce. Podobně
byly vyžaty křoviny, které louky zaplevelují, aby krása a hodnota těchto původních luk mohla
být uchována i pro příští generace. Celkový náklad na tyto práce činil 62 tis. Kč a byl uhrazen
z dotací.
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e) Kromě těchto hlavních akcí se dělaly i drobnější úpravy a údržby obecního majetku.
Byl zbořen neobydlený zchátralý dům č. 204 Zlatníkovo ve Žlebě. Svým špatným
technickým stavem ohrožoval děti a chodce v okolí. Celá demolice a její výkup byl
složitý, protože dům měl několik spoluvlastníků. Po demolici bude ve Žlebě více
místa pro děti na hraní. Zejména v zimě jsou tam dobré podmínky na sáňkování.
f) Další činnost obecního úřadu
Z rozpočtu obecního úřadu jsou mimo starosty a místostarosty hrazeny mzdy účetní a
matrikářky.
Dále obecní úřad zaměstnává:
-

správce Kulturního domu

-

správce obecní bytovky

-

správce tělocvičny

-

správce obecního dvora

-

hajného obecních lesů

-

uklízečku obecního úřadu

-

topiče mateřské školy

-

2 pracovníky v obecním lese

-

4 sezonní pracovníky pro úklid prostranství a lesů

-

3 řidiče stavebních strojů (multikáry a bagr)

Na stavbách obecního úřadu pracovali 4 pracovníci na civilní službě (místo vojny).

II.

Základní škola

V tomto školním roce navštěvovalo základní školu 225 žáků. Byli rozděleni do 11 tříd a
v 9 ročnících. Z tohoto počtu bylo 178 ze Šumic, 20 z Nezdenic, 23 z Rudic a 4 ze Záhorovic.
Do první třídy nastoupilo pouze 16 dětí. Zde je možno zaznamenat, že se i v rámci celé
ČR rodí stále méně dětí.
V pedagogickém sboru nedošlo ke změně. Na škole vyučuje 15 učitelů. Všichni mají
potřebnou oprobaci. Z nich je 6 mužů a 9 žen. Na škole působí 1 vychovatelka pro školní
družinu.
V tomto školním roce dokončilo školní docházku 32 žáků. Z nich 24 odešlo na střední
školy, 8 na odborná učiliště.
Ředitelem školy je již několik let Mgr. Petr Vrága z Uh. Brodu, zástupcem je PaeDr
Miroslav Jurek. Tito dva věnují velkou část svého volného času talentovaným zákům pro
sport, především v lehké atletice. Výsledky v posledních letech jsou velmi významné a to i na
celorepublikové úrovni.
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III.

Mateřská škola

V roce 2001 bylo zapsáno do MŠ 54 dětí. V pedagogickém sboru došlo k jedné změně,
učitelka Jitka Velecká č. 26 odešla na mateřskou dovolenou a na její místo přišla Anna
Malcová z Bojkovic. Ředitelkou je Jana Hečová. Program školky byl zaměřen stejně jako
v předešlých letech na téma „Podpora zdraví dětí“.
V průběhu školního roku bylo uspořádáno společné tvoření rodičů a dětí z různých
přírodních materiálů:
-

velikonoční tvoření (tatary, barvení vajíček)

-

dyňové slavnosti (tvorba figur)

-

vánoční tvoření (vánoční ozdoby)

Na podzim učitelky s dětmi z oddělení motýlků nakládaly (šlapaly) kysané zelí pro
potřeby školní kuchyně.
V prosinci byla mikulášská nadílka a čertovský rej s programem a občerstvením. Před
Vánocemi si každé oddělení školky vystrojilo vánoční stromek. Potom byla za přispění rodičů
vánoční nadílka se zpěvem koled.
Na jaře uspořádali děti s pomocí učitelek Masopustní rej a dětský karneval. Před Dnem
matek (slaví se druhou neděli v květnu) se konala besídka k tomto svátku. Ke Dni dětí (1.
června) byla uspořádána Dětská olympiáda. Byly to sportovní hry a různé soutěže.
Poslední den školního roku (29. června) se děti rozloučili s předškoláky a „pasovaly“ je
na školáky. Byl to dojemný zážitek. Bylo dohodnuto že po prázdninách děti z MŠ navštíví
základní školu a uspořádají společnou besedu. Tato brzda se uskutečnila 5. října.
Dne 24. května se konal školní výlet do ZOO Lešná. Ve spolupráci s rodiči se uskutečnila
vycházka s plněním různých sportovních soutěží s názvem „Pohádkový les“. Vycházka byla
zakončena opékáním špekáčků.
V průběhu školního roku, tak jako i v předcházejících letech probíhala logopedická
náprava řeči pod vedením Mgr. Věry Křižkové z Bojkovic.

IV.

Sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání se koná každých 10 let. V tomto roce se konalo 1. března. V Šumicích byly tyto
výsledky:
Počet obyvatel
z toho mužů
"

1768
871

žen

897

Národnost česká

1429

slovenská

6

moravská

291

ostatní

42
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náboženství

bez vyznání

228

věřící celkem

1330

římsko-katolíci

1268

ostatní

62

nezjištěno

210

Počet domů

495
trvale obydlených

452

neobydlené domy

43

bytů

592

trvale obydlené byty

541

Počet vdovců

18

Počet vdov

96

V. Zemaspol
Od roku 1968 bylo bývalé zemědělské družstvo Uh. Brod, do kterého jsou začleněny i
Šumice, přeměněno na akciovou společnost Zemaspol. Tato a. s. zahrnuje i dřívější
zemědělská družstva z obcí:
obec
Uherský Brod
Šumice

počet hektarů
785
1 048

Těšov

214

Újezdec u Luh.

407

Maršov

58

Pašovice

15

Polichno

28

Lopeník

1

K tomuto dodávám, že některé obce mají jen část katastru začleněnu v a. s. Zemaspol.
Výnosy a užitkovost v r. 2001.
pšenice

52,8 q z ha

ječmen

29,1

"

řepka

26,8

"

kukuřice

30,-

"

mléko

20,33 litrů na 1 dojnici a den
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skot

0,87 kg na 1 kus a den

vepřový dobytek

0,65

vejce
Počet dojnic
Prasnice

"

"

200 kg na 1 den
555 plemene Holštýn
50 ks z vlastního chovu

Kuřice – nosnice 20 000 ks plemene ISA
Počet pracovníků
z toho ze Šumic

108
43

Průměrný hrubý výdělek
Všech pracovníků (měs.)

14 167 Kč v r. 2000
14 656 Kč v r. 2001 nárust 3,5%

VI. Šumické spolky
Tělovýchovná jednota
Tak jako i v posledních letech, tělovýchovu v obci tvoří oddíl kopané a oddíl tenisu.
V kopané jsou do soutěží zapojena 4 družstva:
I. mužstvo dospělých
dorost
starší žáci
mladší žáci
První mužstvo hrálo okresní přebor a obsadilo 2. místo. Vedoucím mužstva, trenérem a
zároveň správcem sportovního areálu byl Václav Marek č. 98. Bydlí v těsné blízkosti hřiště,
tak měla nejlepší podmínky vykonávat tyto funkce. Pod jeho vedením dosahují hráči I.
mužstva velmi dobrých výsledků a v tomto roce obsadili 2. místo.
Jen pro názornost uvádím. Václav Marek pracuje jako školník v základní škole. Jednou
týdně 2 hod. trénuje I. mužstvo. Jako správce areálu pere dresy všech 4 družstev, lajnuje
hřiště, kosí trávu na hřišti 4 krát za sezonu, stará se o čistotu kabin (šaten), rozmísťuje
praporky k ohraničení hřiště a navíc se sekačkou seče 3 krát ročně kostelní zahradu.
Družstvo dorostu již nebylo tak úspěšné. Skončilo na 7. místě. Je nutno poznamenat, že
dorostenci hrají vyšší třídu než 1. mužstvo, hrají župní (krajskou) soutěž. To v dějinách
kopané takovou třídu dorostenci ještě nehráli. Proto je nutné považovat jejich místo (7.) za
úspěšné.
Vedoucími dorostu byli Petr Hřib č. 32 a Čestmír Vykydal č. 166.
Starší i mladší žáci hráli rovněž župní soutěž. Starší žáci skončili na 11. místě, mladší na
10. místě. Po odchodu vedoucího a i trenéra Antonína Gajdoše č. 235 nastal ve výkonnosti
žákovských družstev určitý pokles. Tuto náročnou funkci převzal František Machálek č. 504.
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Tenis
Oddíl tenisu má 50 členů.
Ve výboru byli:

Pavel Běťák

č. 502

předseda

Vladimír Kalous

č. 239

místopředseda

Stanislav Kořenek

č. 130

člen výboru

Marcela Marková

č. 98

členka výboru

Pavel Březina

č. 146

člen výboru

Oddíl dosud neměl finanční podmínky, aby se mohl zapojit do soutěže. Členové oddílu
vybudovali ve svém areálu na hřišti Na Výpustě klubovnu a sklad, nákladem 80 tis. Kč.
Obecní úřad přispěl na stavbu dodávkou stavebního materiálu.

Myslivci
Myslivci mají 17 členů. Předsedou je již několik (asi 10) Jaroslav Vaculín č. 302.
Hospodáře honitby zastával Ing. Milan Pípal č. 81. V zájmu lepší dosažitelnosti ke krmelcům
a zásypům v zimním období si myslivci zakoupili terenní auto GAZ.
Odlov v roce 2001:

srnčí

18 ks

daněk

2 ks

divoké prase

3 ks

zajíc
kačeny

20 ks
8 ks

Kačeny se hojně vyskytovaly na Olšavě. Nejvíce se daří zvěři, které je v honitbě dostatek.
Naopak nadostatečné počty jsou u zajíců a bažantů.

Zahrádkáři
V tomto spolku bylo 72 členů. Výbor pracoval ve stejném složení jako v minulých letech.
Předsedou byl Petr Chromek č. 474, jednatelem František Dubrava č. 65, hospodářem Zdeňka
Pavlištíková č. 344.
Zahrádkáři uspořádali zájezdy na výstavy do Věžek a na Floru Olomouc. Před začátkem
prázdnin tradičně pořádají v zahrádkářské kolonii „Norkárna“ posezení u táboráku. Opékaly
se klobásy, popíjelo se víno a pivo. K poslechu hráli 2 bratři Lekešové, František č. 7 na
ozembuch a Vojtěch 436 na harmoniku.
Na podzim pořádali zahrádkáři posezení z burčáku. Letos to bylo 22. září v Kulturním
domě. Účastnilo se 120 občanů, převážně zahrádkářů s rodinnými příslušníky. K tanci a
poslechu hrála cimbálová muzika mladí Burčáci z Podolí.

VII. Kultura
Plesy:
13. ledna Lidový ples. Pořádala KDU-ČSL. Hrála dechová hudba Zálesanka z Pozlovic.
Účast občanů byla nízká, jen 130 občanů. Šumické firmy věnovaly do tomboly 80
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hodnotných cen. Hlavní cenou bylo horské kolo, které vyhrál Oldřich Kozub č. 111, který se
na kole projel po sále, aby vykonal zkušební jízdu. Druhou cenou byl mobilní telefon. I přes
nízkou účast to byl podle přítomných dobrý ples.
20. ledna Hasičský ples. Hrála dechová hudba Nemšovanka z Nemšové. Slovenští
hudebníci hráli velmi dobře a 240 platících občanů bylo spokojeno. V tombole měli
rekordních 110 cen.
3. února ples Tiskovky. Jak jsem se již dříve zmiňoval, Tiskovka je skupina asi 20
mladších občanů, převážně bývalých fotbalistů. Po skončení fotbalového zápasu v Šumicích
pořádali jen pro sebe a fandy „tiskovou konferenci“, kde hodnotili zápas. Po nějaké době
někdo přišel s nápadem, že by mohli uspořádat ples. To ale vyžadovalo, aby takový pořadatel
plesu měl oficielní název. Proto vznikl název „Tiskovka“.
Na plese jim hrála dechová hudba Lácaranka z Kobylí (název hudby je odvozen od kopce
Lácara, který je nedaleko Kobylí). V sále bylo asi 300 přítomných. Hlavní cenou v tombole
byl zájezd do Chorvatska pro 2 osoby, druhou cenou byl barevný televizor.
Konec masopusta – tradiční průvod maškar se konal v sobotu před Popeleční středou,
kterou začíná čtyřicetidenní půst. V postním období je podle křesťanských tradic zakázáno
pořádat veselice a zábavy. V tomto roce uvedená sobota byla 24. února. Pořadatelem
maškarního průvodu byla Tělovýchovná jednota – sportovci. Průvodu se zúčastnilo 38 maškar
a 8 hudebníků z místní dechové hudby Olšavanka. Jak to v tento den bývá, některé maškary
průvod nemohly dokončit, protože byly velmi posíleni slivovicí. Sportovci získali do
pokladny asi 8 tis. Kč.

Výstava květin
Vedoucí květinového stánku Marie Horecká č. 492 uspořádala v Kulturním domě dne 28.
dubna výstavu květin. Výstavu obohatili zahradníci z Nivnice a Uh. Brodu. Výstava byla
velmi dobře připravena a občanům se líbila. Mnozí návštěvníci si vystavované květiny
zakoupili. Celkem shlédlo výstavu asi 520 občanů. Vstupné bylo dobrovolné. Zisk z této akce
byl minimální.

Hody
Šumické hody se tradičně slaví v neděli po 8. září, což je svátek Narození P. Marie a
tomuto svátku je zasvěcen šumický kostel. V tomto roce hodová neděle byla 9. září.
Již dlouho hodové slavnosti začínají v předhodovém týdnu. V pondělí a v úterý přijíždějí
do obce zábavné podniky, hlavně ale kolotoče, houpačky, střelnice a další dětské atrakce.
Letos byly umístěny na prostranství za tělocvičnou. Bylo tam 7 provozovatelů.
V pátek 7. září pořádali sportovci předhodovou taneční zábavu na hřišti na Výpustě. Hrála
skupina SKARLET z Uh. Brodu. Na zábavu přišlo 220 převážně mladých lidí ze Šumic a
blízkého okolí.
V sobotu 8. září pořádala taneční zábavu Marie Horecká, vedoucí květinového stánku
(před prodejnou potravin) v Kulturním domě. Marii Horecké pomáhali jako pořadatelé
členové její rodiny. K tanci a poslechu hrála taneční skupina MADISON z Kněžpole. Zábavy
se zúčastnilo asi 160 občanů. Podle Marie Horecké výtěžek ze zábavy byl minimální, protože
náklady na hudbu a nájem z Kulturního domu byly velké.
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Hasičský výlet
Místní spolek Hasiči uspořádali v sobotu 13. července na myslivecké chatě v Končinách
dětské odpoledne a po něm taneční zábavu pro dospělé. Při programu pro děti předvedli
ukázky hasičských zásahů. Potom děti opékaly klobásy a hasiči jim poskytli další pohoštění a
občerstvení, a to vše zdarma.
Při večerní taneční zábavě hráli 2 muzikanti ze Šumic, a to Vítězslav Hubáček na
harmoniku (č. domu 522) a Zbyněk Věrný na bubny (č. domu 87). Celkem se této vydařené
akce zúčastnilo 250 občanů.

VIII. Náboženský život v obci
Když byl v r. 2000 vysvěcen nový kostel, očekávalo se, že bude v kostele větší účast
věřících na bohoslužbách. Podle posledních průzkumů se počet věřících nezvýšil, spíše
naopak.

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů (uvedeno v předcházejících stránkách) se ke
katolické církvi přihlásilo 1 268 dospělých občanů. Do kostela však pravidelně chodilo
necelých 600 věřících.

Podpisová akce
Biskupové ČR vyhlásili podpisovou akci na protest, aby v televizi nebyly vysílány
pořady, které ukazují násilí, které ukazují nenávist a sexualitu. V Šumicích protestní listiny
podepsalo 630 občanů. Odezva na tyto protesty se však neprojevila.
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Boží tělo
Tato církevní slavnost se konala 17. června, poprvé po 33 letech. Průvod po vesnici, která
byla slavnostně vyzdobena, měl zastávky u 4 oltářů, které připravili a ozdobili:
Václav Slíva

č. 314

František Juřeník

115

Josef Zetka

108

Stanislav Šojdr

328

Asi 60 děvčat a 12 chlapců se zúčastnilo ve slavnostních šumických krojích. Podle
přítomných občanů se tohoto průvodu zúčastnilo asi 700 občanů. Přitom bylo velmi špatné
počasí, mírně pršelo.

Návštěva biskupů
Stalo se již tradicí, že biskupové Čech a Moravy se setkávají dne 5. července na
Velehradě, kdy je svátek a pouť k sv. Cyrilu a Metoději. Při této příležitosti navštíví zpravidla
jednu farnost, která se nějakým významným způsobem zapsala do dějin církve.
Rok po vysvěcení našeho nového kostela přijeli do šumického kostela, dne 3. července.
Biskupů bylo 17. V čele biskupů byl arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk. Svou
přítomností v Šumicích chtěli vyjádřit vděčnost farníkům, za postavení nového kostela.
Přítomní byli také kněží z okolních farností. Kostel při slavnostní bohoslužbě byl zaplněn do
posledního místa.

Biřmování
Svátost biřmování byla našim biřmovancům udělena 1. července, tuto svátost udělil
olomoucký biskup Josef Hrdlička. Biřmování přijalo 80 biřmovanců ze Šumic a 9 z Rudic.
Většinou se jednalo o mladé občany ve věku kolem 20 let. Bylo však mezi nimi i několik
šedesátníků.

Chrámové pěvecké sbory
Při nedělních bohoslužbách nejčastěji zpíval ženský osmičlenný sbor. Vedoucím je
Františka Pilková č. 329. Sbor zpívá i při pohřbech v kostele i na hřbitově.

Starší schola
Sbor tvoří děvčata od 14 do 20 let. Sbormistrem i kytaristou zároveň byl Ing. Bohumil
Vráblík č. 457. Na kytaru dále sbor doprovázel Jan Horecký č. 117, někdy i při slavnostních
příležitostech na kontrabas Miroslav Petrka č. 422.

Malá schola
Tento sbor tvořilo 10 děvčat ze základní školy. Vedoucím byla Ivona Žampachová č. 373.
Na kytary doprovázeli bratři Jančaříkovi č. 20. Se starší scholou se střídaly při významných
bohoslužbách.

Živý Betlém
Členové obou schol, ministranti a několik dalších mladých občanů již podruhé uspořádali
v podvečer 26. prosince v kostelní zahradě koledové vystoupení u jesliček, které byly
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instalovány v provizorním přístřešku v rohu kostelní zahrady. Koledy hrála větší schola.
Všichni učinkující byli oblečeni v jednoduchých kostýmech, které velmi připomínaly dobu
před 2000 lety. Počet přihlížejících občanů bylo asi 700.

Tříkrálová sbírka
Konala se již podruhé 6. ledna. Sbírky organizuje církev a jejich výtěžek je věnován na
Charitu. Letos se vybralo 35 tis. Kč. Sbírka byla organizována tak, že obec obcházelo 16
trojčlenných skupinek převlečených za tři krále za doprovodu určeného dospělého občana.
Každá skupinka měla předem stanovený úsek v obci. Sčítání peněz (byly vkládány do
zapečetěných krabic) bylo provedeno ve farní Dvoraně za účasti místostarosty obecního úřadu
a místního faráře. Po skončení děti obdržely malé občerstvení, dospělí, kteří doprovázeli
skupinky obdrželi skleničku slivovice a kávu.

Několik údajů o občanech
V roce 2001 se narodily: Zbyněk Šmíd

9. 1. 2001

č. 530

Šárka Mandíková

8. 2. 2001

382

Dominik Dvořáček

7. 4. 2001

470

25. 4. 2001

125

2. 6. 2001

87

Simona Brhlíková

17. 6. 2001

56

Michal Vaculín

29. 7. 2001

211

Lukáš Pummer

15. 9. 2001

361

Eliška Petrková

3. 10. 2001

422

Veronika Janíčková

4. 10. 2001

466

Eduard Lossman

19. 10. 2001

61

Petra Slamečková

17. 11. 2001

412

Martin Hovorka

12. 12. 2001

13

Jonáš Velecký

14. 12. 2001

26

Magdalena Šmerdová
Soňa Věrná

V roce 2001 zemřeli:

věk
Ludmila Synčáková

67

č. 226

Josef Svák

83

29

Marie Tlachová

58

221

Antonín Žampach

74

71

František Zajíc

73

č. 276

Karel Šrámek

63

232

Josef Synčák

68

188

Marie Krhůtková

83

432

Marie Fremlová

68

373
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František Šojdr

83

217

Františka Kozubová

94

181

Josef Šajdler

62

186

Vladislav Bachůrek

68
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Marie Tlachová byla zpopelněna, ostatní zemřelí byli pochováni do země.

Sňatky v roce 2001:
ženich

nevěsta

Josef Šidlo

Šumice

Mgr. Jitka Juřičková

Uh. Brod

Karel Koníček

Bojkovice

Lenka Hřibová

Šumice

Radek Žampach Šumice

Jana Rapantová

Šumice

David Prachař

Šumice

Lenka Lorencová

Uh. Brod

Jiří Gajdošík

Šumice

Iva Skalická

Vrchlabí

Petr Pomykal

Šumice

Silvie Lahutová

Uh. Brod

Pavel Helbich

Uh. Brod

Zuzana Kadlčíková

Šumice

Štěpán Moštěk

Šumic

Dobromila Holečková

Bílovec

Jiří Mlčoch

Uh. Hradiště

Drahomíra Krhůtková

Šumice

Počasí a úroda v roce 2001
Koncem roku 2000 napadlo asi 20 cm sněhu, tento však v 1. polovině ledna roztál. Celý
zbytek ledna byl bez sněhu, teploty byly většinou kolem nuly. V únoru byly také teploty
kolem nuly, jen kolem poloviny února v několika dnech dosáhly – 10°C. Koncem února
napadlo asi 10 cm sněhu, ale na zimní sporty to nestačilo. Avšak na blízkém Lopeníku bylo
sněhu dostatek. Březen rovněž chladnější a deštivý. Pěkné teplé počasí začalo až ve druhé
polovině dubna a toto pěkné počasí vydrželo až do poloviny května.
Také červen byl chladnější a často deštivý, stejně tak i červenec byl proti normálu
chladnější. Pravé letní počasí začalo bylo v srpnu. V září se opět mírně ochladilo a byly
občasné přeháňky. Říjen byl téměř celý ve znamení „babího léta“ s ranními mlhami.
V listopadu začaly mírné mrazíky a občas i mírně sněžilo. Sníh se však neudržel.
Podobné počasí bylo i v prosinci. Až před vánocemi napadlo větší množství sněhu.
Podle zprávy a. s. Zemaspol byla úroda obilovin mírně nadprůměrná, zejména u ječmene.
Místní pěstitelé a zahrádkáři byli se svou úrodou spokojeni, i když úroda brambor byla jen
průměrná. Naopak byla velká úroda jablek a peckovin. To se projevilo i v místní pálenici, kde
se napálilo velké množství kvalitní slivovice.
V Šumicích 10. října 2002.
Zapsal: Vojtěch Kráčmar, kronikář
Schválil: Ing. Ludvík Hovorka, starosta
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Rok 2002
Rok 2002 byl rokem parlamentních voleb. Pro naši obec byl významný proto, že po více
než 60 letech byl zvolen do Parlamentu České republiky šumický občan, současný starosta
Ing. Ludvík Hovorka, ročník 1963 č. 13.
V tomto roce byl poprvé v dějinách obce spolek včelařů. Hlavním iniciátorem založení
spolku byl Jaroslav Omelka č. 18.

I.

Stavební práce v obci

a) Nízkoenergetický dům
Byly dokončeny práce na stavbě tohoto domu. Bylo proinvestováno 644 tis. Kč. Hlavním
dodavatelem byla stavební firma Lisoněk č. 414. Dalšími dodavateli byly šumické firmy
Vodo-topo Horecký č. , firma Borýsek Lubomír č. 518, firma Kubáň Vlastimil č. 440. Byly
dokončeny ostatní drobné práce, přestože dům byl již částečně obydlen.

b) Stavba smuteční obřadní síně
Byla zbourána stará márnice na místním hřbitově, která byla postavena kolem roku 1930.
Na jejím místě byla zahájena stavba nové smuteční obřadní síně. V tomto roce byla
dokončena hrubá stavba a její zazimování s tím, že bude dokončena v r. 2003.

c) Výstavba nového rybníka
Výstavbu nového rybníka na Nivkách prováděla firma Proles z Brna. Dosavadních 5
rybníků bylo již v nevyhovujícím stavu. Byly zaneseny bahnem a proto nemohly sloužit
rybářským účelům. Bylo proinvestováno 1 952 tis. Kč. Tyto prostředky se podařilo získat
z ministerstva z fondu životního prostředí.
Dokončení celé akce se předpokládá do poloviny roku 2003. Celkový náklad ve výši 2,5
mil. Kč byl z části kryt z fondu životního prostředí, zbývajících 500 tis. uhradí obec
z rozpočtu.
Technické údaje rybníka
celková plocha

0,85 ha

objem nádrže

10 500 m³

maximální hloubka

3,1 m

maximální výška hráze

2,3 m

zdroj vody

potok Ovčírka

délka hráze

260 m

d) Oprava domu č. 249
Obecní zastupitelstvo rozhodlo opravit dům č. 249, kde bydlí manželé Holbojovi
v podnájmu. Do domu zatékalo, proto bylo nutné vyměnit vazbu a krytinu. Kromě střechy
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bylo vyměněno dvorní okno, zadní dvorní dveře a zateplení zadní části. Akci zajišťoval
obecní úřad svými zaměstnanci.

II.

Základní škola

Základní školu navštěvovalo 229 žáků. Byli rozděleni do 11 tříd v 9 ročnících. Ze Šumic
bylo 180, z Nezdenic 21, z Rudic 24 a ze Záhorovic 4 žáci.
Vyučovalo 16 učitelů jako v minulém roce. Největším úspěchem školy byly výborné
výsledky žáků 9. tříd při přijímacím řízení na 4 leté obory s maturitou. Z počtu přihlášených
12 žáků byli všichni na studijní obory přijati. Na učební obory bylo přihlášeno 13 žáků a také
byli všichni přijati.
Na studijní obory byli přijati: gymnazium 3, technické lyceum 1, střední odborné školy 8.
Na tříleté obory byli přijati: elektrikář 3, nástrojař 1, stavební profese 3, zemědělství 1,
kuchař číšník 4, truhlář 1.
Reprezentace školy v soutěži paragraf 11/55
V této vědomostní celorepublikové soutěži zvítězilo naše ve finále v Praze a stalo se tak
nejlepším v celé České republice.
Složení družstva:

Jana Vránová
Vendula Bachůrková

Šumice 99
"

315

Monika Řezníčková Rudice
Veronika Borisová
Josef Žampach

Šumice 95
"

71

Žáci soutěžili pod vedením učitelky Jiřiny Datinské. Zvítězili nejprve v okresním kole
v Bojkovicích, následně v krajském finále ve Vsetíně, čímž se probojovali do finále v Senátu
ČR v Praze. Zde za účasti senátorů a poslanců Parlamentu zvítězili nad žáky Základní školy
Komenského z Hořic.
Další úspěchy v soutěžích:
-

účast v okresním finále chemické olympiády

-

účast v okresním finále Archimediády

-

3. místo v okresním finále ve florbalu

-

2. místo v okresním finále ve střelbě v soutěži děvčat

-

3. místo v okresním finále ve střelbě v soutěži chlapců

-

3. místo děvčat a chlapců ve sprintérském víceboji

-

účast v celorepublikovém finále kondičního cvičení dívek v Praze

-

2. místo děvčat v orientačním závodě v Uh. Brodě

-

1. místo žáků 9. tříd ve výtvarné soutěži EKO-centrum Chrpa

Další údaje
Materiálně technické zásobování školy a její technické zabezpečení bylo díky Obecnímu
úřadu na vysoké úrovni. K tomuto přispěly i místní firmy, zejména stavební firma
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Lisoněk, MOEL, VODO TOPO a z Uh. Brodských firem CHEDO, Slovácké strojírny,
STUNEX a Rumpold.

III.

Mateřská škola

Do školního roku 2002 – 2003 bylo zapsáno 60 dětí ve věku do 2,5 do 7 let.
Pedagogický sbor se nezměnil.
Bylo doplněno vybavení budovy školky:
-

bezdotykové vodovodní baterie

-

vyměněn sporák v kuchyni

-

vyměněn dřez v kuchyni

-

zakoupen nový nerezový stůl

-

instalovány nové okenní žaluzie

-

nové koberce

-

nové botníky

V tomto roce skončila realizace projektu „Podpora zdraví dětí mateřské školky“. Podle
výsledků, které hodnotily kompetentní odborné orgány byl v místní školce projekt splněn.
Zapojení dětí mateřské školky do dění obce bylo i jako v minulých letech standartní
(vítání občánků, besídky, divadla, spolupráce s lékařkou apod).

IV.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Konaly se 14. a 15. června 2002. Po téměř 54 letech byl z naší obce nominován za stranu
KDU-ČSL starosta Ing. Ludvík Hovorka č. 13.
V naší obci bylo zapsáno 1 377 voličů. K volbám přišlo 976 občanů, což je 70,8%.
V rámci ČR se zúčastnilo voleb 58% voličů.
Výsledky v naší obci:
1. Koalice KDU-ČSL + US DEU

546 hlasů

56%

2. ČSSD

141

"

14,46%

3. KSČM

124

"

12,72%

95

"

9,74%

4. ODS
Zbývajících 15 stran obdrželo asi 1% hlasů.

V rámci Zlínského kraje byli do Parlamentu zvoleni:
Za ČSSD

4 poslanci

Za ODS

3

"

Za Koalici (KDU-ČSL+US DEU)

3

"

Za KSČM

2

"
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Ing. Ludvík Hovorka na počest zvolení do Parlamentu uspořádal v sobotu 29. 6.
slavnostní večer v KD. V úvodu vystoupila šumická Schola a potom 2 neznámí hudebníci
z Bánova. Zúčastněným bylo podáno občerstvení, a to guláš, pivo, víno a slivovice. V sále
bylo přítomno asi 150 občanů.

V.

Volby do Obecního zastupitelstva

Konaly se 1. a 2. listopadu 2002.
Kandidovaly 4 politické strany a hnutí, a to: Občanské sdružení, Sdružení nezávislých
kandidátů, KDU-ČSL a KSČM. Voleb se zúčastnilo 70% zapsaných voličů.
Výsledky voleb: Občanské sdružení

5 křesel

Nezávislí kandidáti

4

"

KDU-ČSL

4

"

KSČM

2

"

Volby funkcionářů Obecního zastupitelstva se konaly 15. listopadu. Zastupitelstvo
v počtu 15 členů radu:
starosta

Ing. Josef Bartoš

č. 294

místostarosta

Petr Hřib

32

členové rady

Ing. Josef Jančář

488

Ing. Vlastimil Hudeček 224
Václav Slíva

314

Zemědělské obchodní družstvo ZEMASPOL, a. s.

VI.

Jak již bylo v dřívějších zápisech uvedeno, bývalé sloučené družstvo Uh. Brod bylo v r.
1998 přeměněno na akciovou společnost.
Do a. s. patří:
obec
Uh. Brod
Šumice

počet ha
801,78
1 048,98

Těšov

214,21

Újezdec u L.

406,92

Maršov

57,58

Pašovice

0,10

Polichno

32,24

Biskupice

0,31

Lopeník

0,82

Celkem

2 562,94
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Rostlinná výroba byla zaměřena na pěstování pšenice ozimé ječmene jarního, řepky,
kukuřice na zrno, slunečnice a pícnin.
Živočišná výroba se zabývala chovem skotu, prasat a vajec. Základem chovu skotu je
stádo v počtu 555 ks dojnic plemene Holštýn. Jalovice z vlastního chovu se pastevně
odchovávaly. Býčci se chovali ve stájích k prodeji ve váze 130 kg nebo až 600 kg.
Základní stádo 50 prasnic z vlastního chovu produkovalo selata pro vlastní výkrm do
váhy 115 kg.
Nosnice v počtu 20 000 ks byla plemene ISA.

Vývoj zaměstnanosti a výdělků
r. 2002

r. 2001

104

108

15 780

14 656

počet pracovníků
průměrný výdělek/měs.

V roce 2002 bylo v Zemaspolu zaměstnáno jen 32 šumických občanů.

VII.

Šumické spolky

a) Tělovýchovná jednota
Největším spolkem v obci byla tělovýchovná jednota, a to hlavně oddíl kopané.
Předsedou jednoty byl Petr Hřib č. 32. Trenérem 1. mužstva byl Václav Marek č. 98, který
současně zastával i funkci hospodáře. Vedoucím oddílu kopané byl Ing. Josef Bartoš č. 294.
Vedoucím dorostu byl Petr Hřib, jeho zástupcem Čestmír Vykydal č. 166. Žákovská
družstva byla zapojena do soutěže dvakrát, a to starší žáci a mladší žáci. Vedoucím a zároveň
i trenérem byl Petr Janíček č. 173. Zároveň byl i prvním brankářem družstva dospělých.
Poprvé v dějinách šumické kopané se naše družstva probojovala do krajských soutěží.
Dříve to byla I. B třída. První mužstvo se umístilo na čtvrtém místě, dorost na šestém místě a
žáci na osmém a desátém místě.
Byl to významný úspěch šumické kopané.

b) Hasiči
V posledních letech je to velmi aktivní spolek. Zvláště bylo v obci oceňováno, že založili
svůj dorost. Dospělí měli 42 členů, dorostenců bylo 10.
Složení výboru:

starosta

Petr Vaculín

č. 25

místostarosta

Ing. Jaroslav Novák 8

velitel

Josef Borys

preventista

Stanislav Hasoň

strojník

Zbyněk Věrný

87

člen

Petr Žampach

137

vedoucí mládeže

František Bradáč 157

95
8
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Šumický spolek hasičů byl organizačně začleněn do 14. okrsku, kam ještě patří hasiči
z Nezdenic, Záhorovic a Rudic. Starostou okrsku byl Ing. Jaroslav Novák.
V průběhu roku se hasiči zúčastnili 13 námětových cvičení.
V srpnu uspořádali hasiči na myslivecké chatě srpnovou noc. Odpoledne bylo
organizováno pro děti a mládež s ukázkami cvičení s hasicí technikou. Všechny děti obdržely
zdarma občerstvení, opékané sele.
Večer byla taneční zábava, hrála šumická dvojice Zbyněk Věrný č. 87 a Vítězslav
Hubáček č. 522.

c) Včelaři
V únoru 2002 byl založen spolek včelařů. Hlavním iniciátorem byl Jaroslav Omelka č.
18. Do spolku se přihlásilo 18 členů.
Výbor:

předseda

František Šojdr

č. 217

místopředseda

P. František Svák

29

jednatel

Jaroslav Omelka

18

pokladník

František Bradáč

157

V listopadu uspořádali včelaři pro občany v Kulturním domě prodej pardubických
perníků, prodej medu a medoviny. Zúčastnilo se 150 občanů.

d) Myslivci
Patří mezi aktivní spolky. Měli 12 členů. Předsedou je již více než 10 let Jaroslav Vaculín
st. č. 302. Hospodářem byl již několik let Ing. Milan Pípal č. 81. V zimních měsících po
celém katastru zvěř. Pro rozvoz krmiva si zakoupili starší terenní auto GAZ.
V roce 2002 odlovili:

srnčí zvěř

23 ks

daněk

4 "

černá zvěř

2 "

zajíc

45 "

kachna

3 "

liška

5 "

Jak již v minulých zápisech bylo uvedeno, v honitbě ubývá zajíců, bažantů a koroptví.
Divoký králík v katastru již není. Nejvíce se daří srnčí zvěři.
Honební společenstva
V roce 2001 byl schválen zákon č. 449/2001 Sb. O myslivosti. Tímto zákonem bylo
změněno především to, že rozhodujícím činitelem pro vykonávání práva myslivosti jsou
vlastníci pozemků.
Proto myslivci svolali valnou hromadu vlastníků pozemku v katastru Šumic. Konala se 8.
prosince v Kulturním domě za účasti 160 vlastníků. Byly schváleny stanovy Honebního
společenstva a schválen pronájem honitby pro šumické myslivce.
Na návrh výboru byli do výboru Honebního společenstva zvoleni:
předseda

Vojtěch Kudela

č. 293

195

místopředseda

Vojtěch Hasoň

zapisovatel – člen

Vojtěch Kráčmar

87
119

Na závěr schůze poskytli myslivci všem účastníkům valné hromady občerstvení.

e) Chovatelé holubů
Základní organizace chovatelů holubů, převážně poštovních měla 14 členů. Organizačně
byli začleněni do Oblastního sdružení chovatelů – Bílé Karpaty. Šumičtí chovatelé odeslali
své holuby na 20 závodů. Nejkratší byl z Velkého Meziříčí do Šumic, měřil 129 km. Nejdelší
závod byl z Belgie z města Ostende, který měřil 1 081 km. Holub Františka Šojdra tento
závod z našeho okrsku vyhrál, dosáhl času 11 hod. 53 minut. V rámci celé Moravy z počtu
3 800 holubů se tento holub umístil na 10. místě.
Pořadí chovatelů v Šumicích podle úspěšnosti:
Staří holubi

Mladí holubi

1. František Šojdr č. 217

František Šojdr

217

2. Jiří Juřeník

337

Josef Janča

359

3. Josef Janča

359

František Švec

512

Celkovým vítězem a mistrem šumické organizace se stal František Šojdr.

f) Další kulturní a společenská činnost
19. ledna

hasičský ples, hrála dechová hudba Nemšovanka z Nemšové. Bylo
přitomno rekordních 420 občanů. Před plesem předvedli mladí hasiči ukázky
zacházení s hasící technikou. Další rekord plesu byl, že trval do půl šesté
ráno.

2. února

lidový ples (KDU-ČSL). Hrála rocková skupina Kosovci ze Zlína. Tato
hudba se moc nelíbila, protože byla příliš hlučná, kapelník nedbal na
připomínky pořadatelů, aby zvuk zeslabili. Bylo přítomno 190 občanů.
V úvodu plesu předtančili mladí tanečníci Menuet a soubor Dřinky předvedl
pásmo písniček a tanců z našeho regionu.

23. březen

košt slivovice. Konal se již potřetí a organizaci zajistili Besedníci pod
vedením Dušana Miličky č. 198.
K hodnocení bylo předáno 138 vzorků. Hodnocení bylo tajné.
Výsledek:

1. Ladislav Jančařík č. 334
2. Lumír Petrka

č. 218

3. Vojtěch Šidlo

č. 83

V sále bylo asi 300 občanů. K tanci a poslechu hrála skupina Medizon
z Kněžpole.
6. září

předhodová zábava na hřišti, kterou pořádali sportovci. K tanci hrála
hudba SCARLET z Uh. Brodu. Byla to zábava především pro mládež. Účast
asi 200 osob. Pro sportovce přinesla zisk 2 000 Kč.

7. září

hodová zábava v Kulturním domě, kterou pořádali Besedníci. Hráli
Kosovci ze Zlína, bylo přítomno 180 občanů. S hudbou nebyli příliš
spokojeni.
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21. září

posezení u burčáku v Kulturním domě. Bylo přítomno 92 zahrádkářů
s manželkami. Každý pár obdržel litr burčáku a obložený talíř se
zabijačkovými specialitami. Hrála cimbálová muzika Vinár, nová muzika,
kterou tvoří hudebníci z okolí. Ze Šumic hrál na kontrabas Miroslav Petrka
ml. č. 422. Poplatek na osobu činil 80 Kč.

23. listopadu Kateřinská zábava, kterou pořádali sportovci. Hrála v Šumicích již
oblíbená skupina SCARLET z Uh. Brodu. Bylo přítomno asi 160 platících
občanů. Zisk pro sportovce asi 2 000 Kč.
15. prosince výstava vánočních ozdob. Připravila Marie Horecká č. 491 s rodinou.
Při výstavě předváděla aranžování kytic pro vánoční výzdobu. Výstavu
navštívilo asi 260 občanů. Vstupné bylo dobrovolné, vybralo se asi 2 600 Kč.
22. prosince benefiční koncert. Pořadatelem byl obecní úřad a učitelé ze ZŠ.
Učinkoval národopisný soubor Dřinky a dechový kvartet šumické dechovky
Olšavanky. Dále zpívala Marie Bachůrková č. 39, kterou doprovázela
Zuzana Lapčíková z Uh. Brodu na cimbál.
Sál byl naplněn, odhadl jsem asi 300 občanů. Výtěžek 10 000 Kč byl předán
ředitelce ústavu sociální péče mentálně postižených dětí z Uh. Brodu po
skončení koncertu.
25. prosince - vánoční koncert v šumickém kostele. Představily se obě šumické scholy.
Mladší scholu doprovázeli na kytary bratři Jančaříkovi č. 20. Starší scholu
doprovázela skupina šumických hudebníků:
vedoucí Ing. Bohumil Vráblík ml. zpěv a kytara
Jan Horecký

kytara

Miroslav Petrka ml. kontrabas
Obě scholy hráli koledy a některé známé lidové písně. Podle přítomných,
kterých bylo v kostele asi 250 to byl vynikající zážitek.

g) Náboženský život v obci
I když se ke katolické církvi hlásí kolem 80% občanů, veřejně se jich projevuje k církvi
500 – 600. Nedělních dvou bohoslužeb se zúčastňovalo kolem 450 věřících. Ve všedních
dnech bývalo na bohoslužbách 50 – 80 věřících.
První sv. přijímání
Konalo se 26. května. Zúčastnilo se 24 dětí, které byly oblečeny ve slavnostních
šumických krojích. Průvod dětí a rodičů od fary do kostela doprovázela místní dechová hudba
Olšavanka. Tato vyhrávala před kostelem i po skončení obřadu. Nakonec dostaly na faře
pohoštění, které připravili jejich rodiče.
Boží Tělo
Dne 2. června se konala slavnost Božího Těla. Po skončení mše šel průvod z kostela ke 4
oltářům. Tyto připravili, ozdobili: Václav Slíva č. 314, František Juřeník č. 115, Josef Zetka č.
108 a Stanislav Šojdr č. 328. Slavnostní průvod doprovázela místní dechovka. Asi 400 děvčat
bylo v krojích. Počet občanů, včetně přihlížejících jsem odhadl na 600.
V kostele učinkují zpěváci:
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Menší schola – tuto tvoří 8 děvčat ve věku 10 až 15 let. Tuto scholu vedou 2 bratři
Jančaříkové č. 20.
Větší schola – tuto tvoří děvčata od 15 do 18 let. Scholu vedl a hrál na kytaru Ing. Bohumil
Vráblík č. 457, dále scholu doprovázel na kytaru Jan Horecký č. 117 a na kontrabas Miroslav
Petrka ml. č. 422. Koncem roku velkou scholu doplnili i 4 chlapci, ve věku kolem 18 let.
Ženský sbor – tvoří 7 žen, převážně důchodkyň, které zpívají střídavě při nedělních
bohoslužbách. Střídají se scholou.
Smíšený kostelní sbor – tvoří asi 25 členů, 15 žen a 10 mužů. V kostele vystupuje jednou
ročně a to na Vánoce. Sbor řídí Stanislav Kráčmar z Těšova, na varhany doprovází šumický
varhaník Václav Bradáč č. 374.

h) Několik údajů o občanech
V r. 2002 se narodily:
Brumovský Petr

1. 1. 2002

č. 260

Koníček Štěpán

21. 1. 2002

128

Rusiňák Adam

23. 2. 2002

128

Kočicová Agáta

13. 3. 2002

231

Mlčoch Matyáš

14. 3. 2002

44

Dvořáčková Lucie

9. 4. 2002

348

Drga Oliver

7. 5. 2002

226

Březinová Karolina

14. 5. 2002

244

Urbánková Zuzana

16. 6. 2002

501

Mošťková Štěpánka

6. 6. 2002

68

Dudová Pavlína

23. 6. 2002

97

Bajza Petr

24. 6. 2002

161

Juřeník Lukáš

11. 7. 2002

344

Martinicová Valentýna

13. 7. 2002

248

Podešťová Barbora

21. 7. 2002

534

4. 9. 2002

242

12. 9. 2002

441

Válek Ondřej

28. 10. 2002

44

Juřeník Štěpán

31. 10. 2002

477

Pípalová Eliška

17. 12. 2002

81

Lekeš Šimon
Zajícová Karolina

Sňatky v r. 2002
Ženich

Nevěsta

Petr Kunčík

Šumice

Monika Vlčnovská

Uh. Hradiště

Josef Běťák

Šumice

Šářka Běláková

Uh. Brod
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Jan Straka

Šumice

Marie Valíčková

Šumice

Ján Podušel

Soblahov

Miluše Svobodová

Šumice

Petr Hřib

Šumice

Ludmila Hřibová

Uh. Ostroh

Radim Košiba

Šumice

Stanislava Šidlová

Šumice

Ing. Milan Pípal

Šumice

Libuše Vončoková

Opava

Oldřich Pummer

Šumice

Martina Kořeňová

Uh. Brod

Jaroslav Bachůrek

Šumice

Barbora Vaculínová

Uh. Brod

Zbyněk Bartoš

Těšov

Veronika Pavlíčková

Šumice

Tomáš Šmíd

Uh. Brod

Mgr. Adéla Bartošová

Šumice

Dušan Palko

Nivnice

Jarmila Dvořáčková

Šumice

Martin Hrubiš

Šumice

Ivona Žampachová

Šumice

Ing. Miroslav Chmela

Šumice

Jindra Jahodová

Šumice

Roberto Campanelli

Itálie

Lenka Velecká

Šumice

Josef Křivánek

Uh. Ostroh

Radka Holčíková

Šumice

Miroslav Koktavý

Nivnice

Ivana Máčalíková

Šumice

V roce 2002 zemřeli

věk

č. domu

Josef Vaculín

87

88

Anežka Opatřilová

83

161

Bohumil Tlach

82

308

Marie Šojdrová

82

339

Marie Bachůrková

77

39

Ludmila Baláková

71

55

Marie Urbánková

61

274

Antonín Kandrnál

90

384

Stanislav Ondřej

62

378

Ludvík Hruška

78

386

Miroslav Kutnar

54

292

Helena Bartošová

55

462

Alžběta Slívová

82

362

František Horčica

71

281

Anna Szymurdová

83

330
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i)

Počasí a jeho vliv na úrodu

Začátkem napadlo 15 až 20 cm sněhu. Následovaly silnější mrazy, nejvyšší byl 11. ledna
a to -26°C. Koncem ledna přišla obleva, teploty byly kolem +5°C. V únoru bylo teplejší,
avšak dosti deštivé. Až ve druhé polovině února se vyjasnilo a ochladilo. Koncem února se
vyjasnilo a mírně ochladilo. Zemaspol začal set jarní obilí.
Březen byl vlhký, ale teplý. Začátkem dubna přišly mírné mrazy do -5°C, pomrzly
broskve a meruňky. Také pomrzly i některé druhy jablek.
V květnu bylo vlhko a teplo. Podobně bylo i v první polovině června. Koncem června
začala vedra. Podobně tomu bylo i v červenci. Srpen byl velmi deštivý a to hlavně v Čechách,
kde byly záplavy. Šumicím se prudké deště vyhnuly. Září bylo občas deštivé a chladnější. Ve
druhé polovině však bylo pěkně a teplo.
V říjnu bylo počasí proměnlivé, ale v druhé polovině bylo pěkně a teplo (babí léto).
Koncem října bylo zase chladno a deštivo. V listopadu bylo převážně oblačno a koncem
měsíce i deštivo.
V první polovině měsíce začaly holomrazy, noční teploty byly -10°C až -13°C. Kolem 20.
prosince napadl sníh, který po Vánocích roztál. Na Silvestra bylo teplo a to kolem +6°C.
Úroda byla dobrá a to jak u zemědělců, tak i u zahrádkářů. Obilí se v Zemaspolu urodilo
méně než v r. 2001, avšak ječmene se urodilo nad průměr. Výnos ječmene dosáhl 42,3 q/ha.
Zahrádkářům se urodilo méně brambor, ale ovoce bylo dostatek. Jablka, hrušky se urodily
průměrně, v některých částech více, někdo neměl nic. Peckovin, zejména durancií se urodilo
dostatek. Tak jako v roce 2001 se napálilo dostatek slivovice.
Celkově lze říci, že rok 2002 byl příznivý.
V Šumicích dne 15. prosince 2003.
Zapsal: Vojtěch Kráčmar, kronikář
Schválil: Ing. Josef Bartoš, starosta
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Rok 2003
Rok 2003 byl pro naši obec úspěšným budovatelským rokem. Pro zemědělské družstvo a
zahrádkáře už tak dobrý nebyl a to vlivem velkého sucha v letním období.

I.

Stavební práce v obci

a) Dokončení smuteční obřadní síně
Stavba byla zahájena v r. 2002, kdy byla provedena hrubá stavba. V tomto roce byla
dokončena. Bylo proinvestováno 918 tis. Kč. Stavbu prováděl obecní úřad ve své režii, ale
některé odborné práce zajistily firmy Elinst Šumice, Silamo Uh. Brod a Jamilo Záhorovice.

b) Rybník u Ovčírky
Stavbu zahájila firma Proles Brno v roce 2002, v roce 2003 byla touto firmou dokončena
nákladem 444 tis. Kč.

c) Zastřešení MŠ
Největší stavbou co do financí bylo zastřešení dvou pavilonů Mateřské školky. Stavbu
provedla firma Sanizo Uh. Brod. Tím byl vyřešen velký problém se zatékáním a zateplením
na těchto dvou pavilonech. Náklady na stavbu byly 1 657 tis. Kč, z toho 1 mil. Kč byl
z dotace ministerstva financí, zbývající částku uhradil obecní úřad ze svého rozpočtu.

d) Retardéry
V průběhu roku bylo na obecních komunikacích instalováno 5 retardérů nákladem 150 tis.
Kč. Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích.

e) Posilovna
V tělocvičně byla zřízena posilovna pro sportovní využití jak žáků základní školy, tak i
pro ostatní veřejnost. Náklad činil 100 tis. Kč.

f) Rekonstrukce veřejného osvětlení
Podél hlavní silnice bylo rekonstruováno veřejné osvětlení, které bylo v nevyhovujícím
stavu. Náklad z prostředků obce činil 120 tis. Kč.

g) Místní rozhlas
Jelikož poslech místního rozhlasu byl nedostatečný, rozhodlo obecní zastupitelstvo
provést jeho rekonstrukci. Bylo zrušeno 40 sloupů a reproduktory pro ozvučení byly umístěny
na sloupy elektrického vedení. Tato akce stála obecní úřad 85 tis. Kč.

h) Oprava cesty na Nivky
Cesta na Nivky byla v nevyhovujícím stavu. Proto byl do této části cesty položen
asfaltový koberec v délce 400 m, t. j. až po poslední obydlený dům. Akci provedla firma
STRABAG Uh. Hradiště nákladem 338 tis. Kč.
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i) Cesta na Michovec
Byla opravena cesta na Michovec v délce 200 m. Byla položena asfaltová drť na
vyfrézovanou plochu cesty. Opravu provedla firma Čaník Uh. Brod nákladem 55 tis. Kč.

j) Na místní komunikaci v dolní části obce byla provedena firmou Čaník Uh. Brod oprava
největších děr a výtluků. Náklad činil 75 tis. Kč.

k) Oprava budovy zastávky ČD
Ve spolupráci s Českými dráhami byla opravena místní vlakové zastávky. Obecní úřad
zajistil opravu nátěrů a fasády v hodnotě 45 tis. Kč.

l) Oprava místní pálenice
Byla provedena oprava střechy, okapů, elektroinstalace, fasády a nátěrů. Prováděly místní
firmy a obecní úřad. Celkem bylo proinvestováno 150 tis. Kč.

m) Výkup pozemků
Po devíti letech se konečně podařilo obecnímu úřadu uskutečnit výkup pozemků pod
budovami Kulturního domu, obecním úřadem a knihovnou od rodiny Tlachovy č. 34. Za
dlouholetý nájem a prodej těchto pozemků vyplatil obecní úřad 460 tis. Kč.

n) Úpravy v Základní škole
Byla vyměněna vadná okna, opraveny WC a dobudovány kabinety. Úpravy si vyžádaly
náklad 350 tis. Kč.
Rovněž byly do školy zakoupeny stoly a židle pro žáky do tříd, celkem za 350 tis. Kč.

o) Chodník u dětského hřiště
Byl vybudován chodník vedle dětského hřiště v blízkosti tělocvičny. Chodník byl položen
ze zámkové dlažby firmou Silamo Uh. Brod nákladem 60 tis. Kč.

II.

Referendum o vstupu ČR do Evropské unie

Poprvé v novodobých dějinách se v České republice konalo referendum, ve kterém měli
občané rozhodnout, zda ČR vstoupí do EU.
Referendum se konalo v Kulturním domě ve dnech 13. a 14. června. Výsledek hlasování
v Šumicích:
zapsáno voličů

1 389

voleb se zúčastnilo

850

62%

pro vstup hlasovalo

684

80,5%

proti vstupu

166

19,5%

Pro vstup do unie v rámci ČR hlasovala většina voličů a se ČR začlenila mezi 10 okolních
středoevropských států, které 1. května r. 2004 vstoupí do EÚ, čímž byl počet států v unii
zvýšen na 25 členů. Ve všech 10 státech přistupujících do unie bylo referendum kladné.
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III.

Knihovna

Vedoucí knihovny je již několik let Renata Slívová č. 343. Stálých čtenářů je 190. Za rok
2003 navštívilo 1 670 čtenářů. Bylo zapůjčeno 9 521 a 717 časopisů.

IV.

Základní škola

Školní rok zahájilo 224 žáků, z tohoto počtu bylo na I. stupni 98 žáků, na II. stupni 126.
Do školy dojíždělo 27 žáků z Nezdenic, 26 z Rudic a 4 ze Záhorovic. V tomto roce ještě 8
žáků z druhé třídy z Nezdenic, kde byl tento ročník zrušen.
V pedagogickém sboru došlo k jedné změně, odešel zástupce ředitele PaedDr Miroslav
Jurek, který se odstěhoval. Na jeho místo byl jmenován Mgr. Karel Surý.
Každoročně žáci naší ZŠ zúčastňují různých soutěží a turnajů. Mezi největší úspěchy
patří:
-

3. místo v okresním finále biologické olympiády

-

účast v okresním finále dívek ve florbalu

-

účast v okresním finále olympiády v angličtině

-

3. místo starších žákyň ve sprintérském víceboji

-

1. a 2. místo ve finále okresu ve střelbě chlapců a děvčat

-

1. místo v soutěži Paragraf 11/55 (bylo podrobně popsáno v části II r. 2002)

Materiálně technické zabezpečení školy je zásluhou Obecního úřadu na vysoké úrovni. Ze
32 žáků vycházejících z 9. ročníku bylo přijato na gymnazium a ostatní školy s maturitou 21
žáků. Nejvýrazněji se projevila příprava našich žáků při přijímacích zkouškách na
Gymnazium v Uh. Brodě, kde bylo přijato 5 žáků.

V.

Mateřská škola

Do MŠ bylo zapsáno 59 dětí.
Zaměstnanci MŠ:
pedagogičtí pracovníci – Hečová Jana, ředitelka
Synčáková Ludmila, učitelka
Jandlová Ladislava, zástup za nemocnou
ostatní pracovnice

- Surá Ivana, školnice
Synčáková Hana, uklízečka a pomocná kuchařka
Mašejová Jaroslava, vedoucí jídelny
Hasoňová Stanislava, kuchařka

Od ledna 2003 došlo k legislativním změnám ve všech školách. Mateřská škola se stala
právním subjektem – příspěvkovou organizací. Hospodaří s finančními prostředky na provoz
zařízení včetně oprav a prostředků na mzdy. Vedení podvojného účetnictví prováděla
Mošťková Leona č. 452.
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Ze zájmové činnosti: předplavecký výcvik v Uh. Brodě, 1x měsíčně, maňáskové divadlo
v MŠ, společné dopoledne s dětmi prvního ročníku Základní školy, přednáška „Školní
zralost“ s psycholožkou z Uh. Brodu, mikulášská a vánoční nadílka, vánoční koncert Anety
Petrkové č. 422 na violončelo, výlet do Kroměříže na pohádku „Čaroděj ze země OZZ“,
sportovní hry v rámci Dne dětí a pasování předškoláků na školáky s přehlídkou aktovek a
předáním dárkových knížek.
I v tomto roce pokračovala logopedická poradna s učitelkou Křížkovou ze Zvláštní školy
z Bojkovic.

VI. Zemědělské obchodní družstvo – Zemaspol, a. s.
Zemaspol, a. s. hospodařila na pozemcích obcí Uh. Brod, Šumice, Těšov, Újezdec u Luh.,
Maršov, Polichno (část), Biskupice (část), Lopeník (část). Celkem hospodaří na 2 495 ha
půdy. Největší podíl půdy je na šumickém katastru a to 1 037 ha.
Rostlinná výroba byla zaměřena především na pěstování pšenice ozimé, ječmene jarního
a ozimého, řepky, kukuřice na zrno, slunečnice a pícnin.
Živočišná výroba byla zaměřena na chov skotu a výrobu vajec. Základem chovu skotu
bylo stádo 547 dojnic plemene Holštýn. Jalovice z vlastního chovu a býčci se odchovávají
pastevně až do váhy 130 kg, nebo do váhy 600 kg.
Slepice v počtu 18 tis ks nosnic byly plemene ISA.
Tak jako v minulých letech měla a. s. největší ziskovost z produkce obilovin, zejména
pšenice ozimé.
Počet pracovníků v a. s. rok co rok klesá. Např. v roce 1991 mělo družstvo 604
pracovníků, v roce 2003 již jen 97.
Průměrné výdělky se naopak zvyšují. V roce 1991 byl čistý příjem v průměru 3 092 Kč,
v roce 2003 byl Ø hrubý výdělek 16 368 Kč.

VII. Tělovýchovná jednota
a) oddíl kopané
Družstvo dospělých hrálo v krajské soutěži skupiny B. Trenérem I. mužstva byl Václav
Marek, který současně vykonával funkci hospodáře a správce hřiště. Na podzim skončilo naše
I. mužstvo na 10. místě ze 14 družstev.
Družstvo dorostu hrálo rovněž krajskou soutěž skupiny B. Trenérem a vedoucím mužstva
byl Petr Hřib č. 32, jeho zástupcem byl Čestmír Vykydal č. 166. Na konci podzimního kola se
dorost umístil na 6 místě ze 14 družstev.
Žákovské družstvo sestoupilo do okresního přeboru. V této soutěži obsadilo 2. místo ze
12 družstev. Vedoucím a trenérem žáků byl Petr Janíček č. 466.
Oddíl kopané patří mezi nejaktivnější spolky. Několik let se potýká s nedostatkem
dobrovolných pracovníků, zejména vedoucích mužstev hlavně u žáků.
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b) oddíl tenisu
Má 50 členů. Předsedou je již několik let Pavel Běťák č. 502. Jednatelem byl také již
několik let Vladimír Kalous.
Oddíl zatím z finančních důvodů neuvažuje účast v mistrovské soutěži. Pořádá turnaje
mezi obcemi, nebo pronajímá kurty okolním podnikům v rámci sponzorské spolupráce.
Pronájem pro jednotlivce činí 60 Kč/hod.

VIII. Zahrádkáři
Mají 72 členů. Výbor pracoval jako v posledních letech ve stejném složení.
předseda

Petr Chromek

č. 474

jednatel

František Dubrava

hospodář

Zdeňka Pavlištíková

343

odborný instruktor

Milan Tlach

453

členové

Ludmila Velecká

66

Jana Nováková

12
8

Výbor organizoval akce:
-

zájezd do Věžek

-

táborák v Norkárně

-

posezení u burčáku

-

návštěva sklepa v Blatnici

Zájezd do sklepa byl organizován pouze pro aktivní členy.

IX.

Chovatelé

U chovatelů nastal útlum v činnosti. Nekonala se ani tradiční výstava drobného zvířectva
na hřišti. Pouze někteří jednotivci se zúčastnili dvou výstav drobného zvířectva ze svých
chovů. Byly to výstavy v Nezdenicích a v Bánově.
Výbor je beze změny.
předseda

Josef Trchalík 360

jednatel

Petr Borýsek

hospodář

Jindřich Hasoň 458

X.

321

Chovatelé holubů

Chovatelé poštovních holubů měli 14 členů. Zúčastnili 20 závodů, které organizovalo
Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů „Bílé karpaty“. Tak jako v loňském roce se
zúčastnili nejkratšího závodu z Velkého Meziříčí a také všech ostatních závodů včetně
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nejdelšího závodu z belgického Ostende. Zvítězil v rámci Oblastního sdružení holub Františka
Šojdra č. 217.
Přehled chovatelů podle úspěšnosti doletů holubů – starších holubů.
1. Šojdr František č. 217

Mladí holubi 1. Šojdr František

217

2. Juřeník Jiří

338

2. Janča Josef

359

3. Janča Josef

359

3. Švec František

512

4. Brulík Josef

447

4. Lekeš Vojtěch
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Celkovým vítězem a mistrem z celého Oblastního sdružení se stal František Šojdr č. 217.

XI.

Myslivci

V květnu se konala členská schůze, na které byl volen nový předseda. Jaroslav Vaculín
(roč. 1926) ze zdravotních důvodů odstoupil. Novým předsedou byl zvolen Václav Slíva č.
314.
Myslivci měli 17 členů.
Odlov zvěře za rok 2003:

srnčí

20

daněk

5

černá zvěř

3 selata

zajíc

52

liška

6

Pro velmi nízký stav nebyl loven bažant ani koroptev.

XII.

Hasiči

Patří v posledních letech k aktivním složkám v obci. Z vedení hasičů odstoupil vedoucí
mládeže František Bradáč ze zdravotních důvodů. Jeho funkci převzali dva nově přijatí
členové a to Zbyněk Urubčík č. 430 a Miroslav Maděra č. 337. Později jako třetí člen vedení
hasičské mládeže byl přijat Jaroslav Hruboš č. 25.
Členové sboru se zúčastnili okrskového cvičení v Nezdenicích. Muži skončili na 4. místě,
mladí hasiči na 2. místě.
Z kulturních akcí pořádali:
-

tradiční hasičský ples, konal se 18. ledna. Podrobněji v odstavci XII a.

-

masopustní průvod se konal 1. března za účasti 45 maškar a místní dechové hudby.
Na závěr průvodu byla před místním pohostinstvím krátká taneční veselice.

-

Srpnová noc v norkárně u zahrádkařů, konala se 9. srpna. K tanci a poslechu hrála
cimbálová muzika Lipina z Nivnice. Účast 120 osob.

Technické údaje:
-

v lednu získali levnou převodovku z Dolního Němčí pro požární vozidlo CAS – 16
za přispění starosty Ing. Josefa Bartoše.
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-

zásluhou Ing. Hovorky a Obecního úřadu bylo hasičům přiděleno požární vozidlo
CAS 25. Bylo přiděleno z vojenských zásob.

-

zřízení klubovny pro sbor do prostor dřívější knihovny vedle garáží a zbrojnice.

XIII. Kulturní akce
a) Ples hasičů 18. ledna. Hrála Nemšovanka z Nemšové. Účast byla na šumické poměry
vysoká – 290 osob. Podle vyjádření několika přítomných to byl výborný ples.
b) Ples myslivců 1. února. Hrál soubor Madison z Kněžpole. Účast na plesu 260
platících a 10 hostů. Hlavními cenami v tombole byl srnec a horské kolo.
c) Lidový ples 15. února. Hráli Kosovci ze Zlína. Přítomných bylo velmi málo, jen asi
100. V tombole bylo málo hodnotných cen, většinou dárkové a potravinové balíčky.
Podle většiny přítomných i pořadatelů byla hudba velmi hlučná. Proto byla slabá
účast.
d) Konec masopusta byl 1. března za pěkného počasí. Pořádali hasiči. V průvodu bylo 45
maškar a muzikantů místní dechové hudby. Pro účastníky průvodu bylo obcházení
obce velmi náročné, protože někteří pili hodně slivovice. Zisk pro hasiče byl asi 8 tis.
Kč.
e) Košt slivovice byl 22. března. Pořádali Besedníci pod vedením Dušana Miličky.
Celkem bylo od občanů předáno 60 vzorků v sodovkových lahvích. Vzorky
vyhodnotila desetičlenná komise. Jako nejlepší byla vyhlášena slivovice Zbyňka
Věrného č. 87.
f) Koncert duchovní hudby byl 16. listopadu v kostele. Učinkovala trojice hudebníků a
zpěvačka. Muzikanti hráli na varhany, violu a housle. Skupina měla téměř nečitelný
název Ars laetyficans ze Zlína. Koncert asi přítomných 50 posluchačů nenadchl.
Skladby byly cizí, neznámé. Jako jedinou českou skladbu zahráli Humoresku od
Antonína Dvořáka.
g) Vánoční koncert dechové hudby Boršičanky byl 14. prosince. Konal se v Kulturním
domě, pořádal Obecní úřad.
V první části hráli a zpívali lidové písně ze Slovácka a blízkého okolí. Ve druhé části
se hrály a zpívaly vánoční koledy, které se přítomným líbily. V sále bylo asi 130 osob.
Vstupné bylo 50.- Kč, zisk z koncertu nebyl.
h) Vánoční koncert šumického souboru Dřinky byl 21. prosince. Koncert připravili
manželé Pappovi č. 248.
Koncert zahájila dechová hudba Olšavanka. Potom následovala vystoupení:
-

soubor Dřinky

-

second band – bigbeat z Uh. Brodu

-

soubor Kuřátko z Bánova

-

šumická schola

-

cimbálová muzika souboru Olšava z Uh. Brodu

-

vystoupení dětí z Ústavu sociální péče z Uh. Brodu

V sále bylo asi 250 občanů. Vstupné bylo 40 a 20 Kč.
207

Výtěžek ve výši 11 510.- Kč byl na závěr koncertu předán ředitelce Ústavu sociální péče
z Uh. Brodu, která s dojetím přijala tuto částku a upřímně poděkovala šumičanům za tento
dar.
Byl to pro přítomné velký zážitek.

XIV. Náboženský život v obci
V tomto roce došlo k výměně šumického faráře P. Vincence Sváka. Podle rozhodnutí
arcibiskupa olomouckého byl přeložen do obce Nová Hradečná, okres Šumperk. Odstěhoval
se 27. července.
Nový farář P. František Foltýn se do Šumic přestěhoval v prvních srpnových dnech
z Nezamyslic na Hané. Rodák z Kyjova.
Některé významnější akce ve farnosti:
-

slavnost Božího Těla 22. června. Po bohoslužbě v kostele šel průvod ke 4
oltáříčkům.
Tyto připravily Slíva Václav 314, Juřeník František 115, Zetka Josef 108 a Šojdr
Stanislav 328.
Slavnostní průvod za velmi pěkného počasí ozdobilo asi 60 děvčat a 8 chlapců
v Šumických krojích. Průvod doprovázela dechová hudba Olšavanka, baldachýn
nesli 4 myslivci v uniformách.
Počet účastníků průvodu jsem odhadl na 500, včetně dětí.

-

první sv. přijímání se konalo 8. června. Bylo přihlášeno 17 dětí ze 3. třídy. Děti byly
oblečeny do slavnostních šumických krojů. Jako každý rok doprovázela děti a jejich
rodiče dechová hudba Olšavanka. Po skončení obřadu měly děti pohoštění na faře,
které připravili jejich rodiče.

XV. Několik údajů o občanech
a) Narození občánci v r. 2003
Adéla Zálešáková

č. 480

Beata Suchomelová

502

Veronika Machová

464

Tadeáš Hubáček

190

Miroslav Koktavý

437

Filip Baier

524

Šarlota Synčáková

470

Matyáš Bajza

161

Petr Žampach

10

Tomáš Pinďák

370
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b) Sňatky v r. 2003
ženich

nevěsta

Kamil Válek

Dolní Němčí

Marcela Slívová

Šumice 464

Zbyněk Bemer

Šumice 421

Helena Hřibová

Šumice 486

Petr Janíček

Šumice 466

Kateřina Parýzková Šumice 136

Zdeněk Mikulec

Vlčnov

Ludmila Bachůrková Šumice 431

Petr Velecký

Šumice 63

Marie Janíčková

Uh. Brod

Martin Šmerda

Rájec – Jestřabí

Marie Bartošová

Šumice 125

Miroslav Jurek

Šumice 482

Zita Mrkosová

N. Město na Mor.

Roman Bartoš

Uh. Brod

Marie Kelarová

Šumice 469

Scott Allen Brdlik

USA

Hana Kozubová

Šumice 461

Petr Pinďák

Šumice 370

Veronika Vašátová

Vansdorf

Daniel Doubrava

Šumperk

Michaela Jančářová Šumice 488

Ivan Bernátek

Šumice 410

Helena Kreislová

Šumice 410

c) V roce 2003 zemřeli

věk

č. domu

Oldřich Kozub

60

111

Josef Zajíc

73

78

Stanislav Synčák

80

375

Jindřich Kramný

81

164

Jiřina Jančaříková

67

334

Marie Škubalová

74

103

František Slačálek

69

406

Anežka Šojdrová

87

104

Františka Janíčková

92

182

Zdeněk Juřeník

67

344

Anna Bartošová

81

459

Marie Kudelová

80

22

Jarmila Šidlová

73

134

Marie Hrušková

72

386

Anna Synčáková

94

332

František Trchalík

85

156

Marek Horecký

26

491

Petr Hrnčář

92

17

Josef Kročil

70

454
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XVI. Počasí a úroda v roce 2003
V lednu byly teploty kolem nuly, větší mrazy byly ve druhé dekádě kolem -12°C. Ve třetí
dekádě déšť se sněhem. Větší ochlazení bylo od 6. února, ale sníh byl jen ve vyšších
polohách. Na Lopeníku se již lyžovalo.
Ve druhé polovině února byly mrazy od -6°C do -10°C. Sníh ale stále v nížinách nebyl.
Podobné počasí bylo i v 1. polovině března, byly již mírnější. Téměř jarní počasí nastalo ve
druhé polovině března. Začaly polní práce.
Začátkem dubna se ochladilo, napadlo 6 cm sněhu, 2 dny byly teploty až -5°C. Druhá
polovina dubna byla opět jarní. Pokračovaly práce na polích a zahradách. V květnu bylo
počasí proměnlivé, ke konci více deštivé.
V červnu bylo sucho, jen 2x byly přeháňky s bouřkami. 12. června byly i kroupy. Ve
druhé polovině června bylo horké počasí, v některých dnech bylo až 32°C. Jen začátkem
července se ochladilo. Zbytek července zase bylo horké počasí, podobně i v srpnu. Podle
meteorologů nebylo takové sucho 150 let.
Podzim však nedostatek vláhy vynahradil, často pršelo.
I přes letní sucho byla úroda na polích a zahrádkách dobrá. Obiloviny mimo ječmen byly
podprůměrné, brambor bylo také méně. Zeleniny se urodilo dostatek.
Dobrá úroda byla u jablek i peckovin. Jako v posledních letech, tak i letos se napálilo
hodně slivovice. Podařilo se mně zjistit, že to bylo asi 8 000 litrů.
I přes letní sucho lze hodnotit úrodu jako dobrou.

Říjen 2004,
zapsal: Vojtěch Kráčmar, kronikář
schválil: Ing. Josef Bartoš, starosta
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Rok 2004
Rok 2004 byl pro ČR republiku významný především proto, že po úspěšném referendu
byla přijata do Evropské unie spolu s dalšími deseti středoevropskými státy, čímž se unie
rozrostla na 25 států.
Pro naši obec byl rok 2004 významný především tím, že v tomto roce bylo vybudováno a
otevřeno šumické muzeum.

I.

Budování obce

a) Kanalizace dešťových vod
Byla dokončena kanalizace dešťových vod od farmy Zemaspolu přes park a pod obecní
bytovkou č. 248 do Olšavy. Toto dílo zabrání častému zaplavování domů a sklepů po
přívalových deštích. Hodnota díla byla 3 577 tis. Kč. Stavbu prováděla firma Zevos.

b) Oprava Kulturního domu
Bylo provedeno zateplení budovy a nová fasáda. Byla vyměněna okna v průčelí budovy a
nahrazena plastovými. Byly opraveny schody do hlavního vstupu KD, vyměněny vchodové
dveře a položena nová dlažba ve vestibulu KD.
Práce provedla firma Lisoněk Šumice, náklad činil 876 tis. Kč.

c) Úpravy v Základní škole
V ZŠ byla instalována nová vzduchotechnika nad školní jídelnou a nad WC. Byla
provedena oprava sociálního zařízení. Investice činila 312 tis. Kč, akci prováděly firmy
TEZAP Šumice a VODO-TOPO Horecký Šumice.

d) Výkup pozemků
Byly vykoupeny cesty a pozemky za budovou Obecního úřadu, a jeho okolí. Před
budovou OÚ bylo vybudováno parkoviště a položen asfaltový koberec od hlavní silnice až do
dvora OÚ. Práce prováděla firma Silamo Uh. Brod a bylo proinvestováno 284 tis. Kč.

e) Oprava veřejného osvětlení
Byla vyměněna stará světla veřejného osvětlení s vysokou spotřebou el. energie. Výměna
byla učiněna na Malé straně, v Mrtvé uličce, Za dráhou, na Suchém řádku a na Močidlech.
Náklad byl 127 tis. Kč.

f) Oprava mostu
V dolní části obce byl opraven přes řeku Olšavu. Zde se projevovalo dlouhodobé zatékání
do mostu, nebyla zde žádná izolace a to jak cesty, tak i chodníků. Od r. 1959 zde nebyla
prováděna žádná oprava. Most byl zaizolován i chodníky, opraveny pilíře a na most byl
položen asfaltový koberec.
Bylo proinvestováno 618 tis. Kč, akci prováděla firma Silamo Uh. Brod.
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g) Muzeum
Na podnět manželů Petrkových č. 422 a velké iniciativy Obecního úřadu bylo
vybudováno muzeum obce. Bylo vybudováno v poschodí bývalého Obecního úřadu. Stavební
úpravy provedla stavební skupina Obecního úřadu.
Byla zde vytvořena sbírka starých věcí, zejména nábytku, nářadí, nádobí a hlavně sbírka
starých slavnostních i všedních šumických krojů.
Muzeum bylo slavnostně otevřeno na šumické hody za účasti hejtmana Zlínského kraje
Ing. Libora Lukáše, poslance Parlamentu ČR Ing. Ludvíka Hovorky. Slavnost řídil starosta
Ing. Josef Bartoš. Při slavnosti učinkovala místní dechová hudba Olšavanka. Celá slavnost
proběhla za velké účasti šumických občanů, kteří vysoce hodnotili vybudování muzea a jeho
hodnotné exponáty.

h) Přemístění kolektorů
Z obecní bytovky č. 248 bylo na hřiště a na Mateřskou školku přemístěno část kolektorů
na ohřev teplé vody. Na obecním domě docházelo k velké akumulaci teplé vody v důsledku
většího počtu kolektorů. Přemístěním kolektorů došlo k úspoře tepelné energie. Náklad činil
204 tis. Kč, akci provedla firma VODO-TOPO Borýsek.

i) Tribuna na hřišti
Byly zahájeny práce na přípravě vybudování tribuny. Bylo zabetonováno stupňovité
schodiště pro diváky a tím i základ pro budoucí krytou tribunu. Ta by měla být dokončena v r.
2005. Stavbu zajišťovala firma Lisoněk a Obecní úřad. Bylo proinvestováno 250 tis. Kč.

j) Vybavení místní knihovny
Do knihovny byly pořízeny nové regály a počítač s tiskárnou, připojeným na internet.
Službu na internetu mohou bezplatně využívat stálí čtenáři knihovny. Náklady na uvedené
úpravy činily 97 tis. Kč.

k) Vybavení Kulturního domu
Bylo dokončeno vybavení KD nábytkem, především byla vybavena kuchyně. Současně
byl pořízen i nový nábytek v místnosti starosty na OÚ. Celkový náklad byl 120 tis. Kč.

i) Ozvučení Kulturního domu
Vzhledem ke značnému opotřebení zvukové aparatury a reproduktorů byla zakoupena
nová a provedena její instalace. Celou akci provedl náš občan Svatopluk Bradáč č. 157. Tím
došlo k podstatnému zlepšení poslechu při všech akcích Kulturního domu. Náklad byl 70 tis.
Kč.

j) Drobné opravy
Byly provedeny nutné opravy na majetku obce. Bylo vybudováno parkoviště u Mateřské
školky, oprava střechy na KD, vybudování chodníku ve Žlebě, oprava písma a světel u
pomníku padlých ve středu obce, oprava fasády a nátěrů na kabinách na hřišti a mnoho
dalších drobných akcí, které zde nebylo možno specifikovat.
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II. Základní škola
Základní školu navštěvovalo 209 žáků. Ze Šumic 156, z Rudic 26, z Nezdenic 25 a ze
Záhorovic 2 žáci. Po ukončení školního roku odešly 2 žákyně studovat na osmileté
gymnazium.
Z abolventů devátého ročníku přešlo 20 žáků do studijních oborů, 5 žáků odešlo na tříleté
učební obory. V tomto školním roce nastoupilo do školy 17 prvňáčků.
Ve škole vyučuje 16 učitelů. Všichni jsou aprobováni pro základní školu a jsou
absolventy vysoké školy. Pedagogický sbor je již delší dobu stabilizován. Nově začala učit
učitelka Mgr. Magda Zemánková, která vystřídala učitele Emila Kňazeje, který odešel do
důchodu.
Školní družinu navštěvovalo 30 žáků I. stupně pod vedením vychovatelky.
Mimo pedagogický sbor na škole působí:

1 školník
1 účetní
1 vedoucí školní jídelny
3 kuchařky

V tomto roce navštěvovali žáci následující zájmové kroužky:
-

chemický kroužek

-

turistický kroužek Lišáci

-

fotbalová přípravka

-

národopisný kroužek Dřinky

-

florbalový kroužek

-

hry na hudební nástroje

-

včelařský kroužek

-

kroužek mladých hasičů

-

rybářský kroužek

-

volejbalový kroužek děvčat

V tomto roce byla provedena výměna oken v nové části budovy. Byla dokončena izolace
školní budovy a úprava provizorního suterénu školní jídelny. Byla vybudována multifunkční
učebna fyziky. Byly provedeny nové nátěry v tělocvičně.

III. Mateřská škola
V tomto roce bylo zapsáno MŠ 60 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Složení pracovního
kolektivu:
-

ředitelka

-

3 učitelky
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-

školnice

-

uklízečka

-

vedoucí jídelny

-

účetní

-

topič

Vzdělávací „Podpora zdraví“ byla i v tomto roce aktuální. Materiální stránku zajišťovaly
2 rozpočty a to obecní a státní. Vedení MŠ se snažilo účelně hospodařit. Velmi dobrá byla
spolupráce se základní školou, s Obecním úřadem a v neposlední řadě i s rodiči.
S Obecním úřadem byly průběžně řešeny materiální podmínky a přípravné opravy a
údržba. Se školou spolupracovala školka při zápisu prvňáčků do 1. třídy, účastnili se
slavnostního přijetí dětí do 1. třídy ZŠ na Obecním úřadě.
S rodiči spolupracovala školka při oslavě Dne matek a Dne dětí. S rodiči zorganizovalo
vedení školy „Noci odvahy v MŠ“. Dále spolupracovala MŠ s Mgr. Křížkovou, která již
několik let prováděla logopedickou nápravu výslovnosti. S pedagogickou poradnou z Uh.
Brodu probíhalo vyšetřování školní zralosti dětí.
Vedení školky se i v tomto roce snažilo obohatit kulturní a společenský život dětí
návštěvou divadelních a hudebních vystoupení v Domě kultury v Uh. Brodě, některé malé
soubory přijely se svými vystoupeními do MŠ. Byly to malé soubory z Brna, Hodonína, Zlína
a Uh. Hradiště.
Rodičům dětí se líbilo motto šumické MŠ:
„Kdo se časně probudí, koho rosa nestudí, kdo se směje místo pláče, ten kdo zpívá, tančí,
skáče, dovede si hrát, kdo neumí závidět a komu se líbí svět, je náš kamarád“.

IV. Volby
a) Volby do Evropského parlamentu
Konaly se 11. a 12. června 2004. Nejen u nás, ale i v rámci ČR byla velmi nízká účast
voličů. V Šumicích volilo ze zapsaných 1419 voličů pouze 456, t. j. 32,6%.
Výsledky voleb v Šumicích:
KDU-ČSL

155 hlasů

ODS

95

"

KSČM

71

"

Nezávislí

37

"

Evropští demokraté

22

"

ČSSD

16

"

V rámci ČR zvítězila ODS.

b) Krajské volby
Konaly se 5. a 6. listopadu 2004. Bylo zapsáno 1423 voličů, voleb se zúčastnilo 512
voličů. Účast činila 36,6%. V rámci kraje zvítězila ODS.
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V. Beseda s důchodci
Sociální komise spolu s Obecním úřadem uspořádali Besedu s důchodci 6. března 2004
v 15 hod. v Kulturním domě.
V únoru vystoupily děti MŠ, ZŠ, Schola Šumice a národopisný soubor Kohůtci z Bánova,
který zatančil Moravskou besedu.
V hlavním programu vystoupili: -

Zástupce Zemaspolu (dříve JZD)

-

ředitel Domova důchodců z Nezdenic

-

starosta Ing. Josef Bartoš

-

poslanec Parlamentu ČR Ing. Hovorka

V průběhu besedy bylo přítomným 120 důchodcům podáno občerstvení. Následovalo
losování tomboly, ceny věnoval Obecní úřad a místní sponzoři.

VI.

Zemaspol, a. s. Uh. Brod (dříve sloučení JZD)

Rok 2004 byl z hlediska klimatických podmínek příznivý. Byl dosažen zisk ve výši
10 084 tis. Kč, který byl ovlivněn zejména nadúrodou obilovin. Získ příznivě ovlivnily dotace
od vlády ČR a Evropské unie. Obě dotace činily podíl na zisku 47%.
U jednotlivých plodin byl výsledek následující:
- obiloviny

4 915 tis. Kč

- řepka

- 97

"

- slunečnice

307

"

5

"

- 103

"

3

"

1 412

"

-714

"

- hořčice
- kukuřice na zrno
- kukuřice krmná
- léčivka ostropestřec mariánský
- pícniny
Živočišná výroba vykazuje již několik let ztrátu:
- mléko

- 2 776 tis. Kč

- vejce

- 206

"

- skot ve výkrmu

-

63

"

26

"

- 506

"

386

"

- 130

"

- ostatní skot
- prasata ve výkrmu
- ostatní prasata
- kuřice

Ztráta z živočišné výroby byla 3 251 tis. Kč. Z tohoto důvodu byl ukončen chov prasat.
V Zemaspolu pracovalo 83 pracovníků. Jejich průměrná mzda činila 18 082 Kč/měs.
(fyzických osob bez nemocných). Ze Šumic pracovalo v Zemaspolu 32 pracovníků.
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VII. Tělovýchovná jednota
a) kopaná – družstvo dospělých
Hrálo krajskou soutěž skupiny B. Vedoucím mužstvem byl Pavel Chmura č. 17, trenérem
Ladislav Jánský z Luhačovic. Po skončení jarního kola 2004-2005 skončilo naše 1. mužstvo
na 1. místě s náskokem 6 bodů před druhým Jarošovem.
Proto postoupilo do I. A třídy KFS Zlín.
Byla to v Šumicích velká sláva, na hřišti se slavilo do pozdních večerních hodin. Ještě
nikdy v historii šumické kopané se tato třída nehrála.
Že to však v této třídě nebylo tak snadné, dovíme se ze zápisu kroniky za rok 2005.

b) kopaná – družstvo dorostu
Hráli také krajskou soutěž skupiny B, avšak nebyli již tak úspěšní jako 1. mužstvo.
Skončili na 10. místě. Vedení dorostu zůstalo bez změny.

c) kopaná – družstvo žáků
Jak již bylo v minulém zápisu zaznamenáno, žáci sestoupili do okresního přeboru. Po
doplnění družstva se žáci vzchopili a skončili na 5. místě. Vedení družstva žáků se
nezměnilo.

d) tenisový oddíl
Oddíl měl v r. 2004 50 členů. Výbor oddílu se nezměnil. Oddíl svou činnost zaměřoval
pro rekreační účely. Pro nové členy a další zájemce zorganizoval několik turnajů.
-

tenisový turnaj mezi členy oddílu

-

hodový turnaj pro členy oddílu a ostatní zájemce

-

tradiční turnaj družstev Šumic, Slavkova a Bojkovic.

Oddíl pronajímá tenisové dvorce i pro nečleny a také okolním firmám. Poplatek za nájem
dvorce na 1 hodinu činil 60.- Kč.
S účastí v soutěži okresu oddíl zatím z finančních důvodů neuvažuje.

VIII. Šumické spolky
a) Hasiči
V tomto roce oslavili 110 let od svého vzniku. Po pěti letech zvolili nový výbor. Byli
zvoleni:
starosta

Petr Vaculín

č. 25

zástupce starosty

Ing. Jaroslav Novák

velitel

Josef Boris

zástupce velitele

Josef Chmelina

407

preventista

Stanislav Hasoň

8

8
95
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hospodář

Stanislava Maděrová 337

strojník

Zbyněk Věrný

vedoucí mládeže

Miroslav Maděra

337

zástupce

Zbyněk Urubčík

430

jednatel

Ing. Jaroslav Novák

členové výboru

Petr Žampach

"
Kontrolní komise
"

87

8
137

Jaroslav Hruboš

25

Stanislav Hřib

21

Stanislav Šidlo

3

Velkým přínosem pro sbor a hisičskou mládež bylo zřízení klubovny, kterou hasičům
uvolnil Obecní úřad v místnosti obecní knihovny, která byla přemístěna do MŠ. V klubovně
se mladí žáci scházejí a mimo jiné zde nacvičují hru „Plamen“.
Okrsková soutěž v požární technice byla tentokrát v Šumicích a byla součástí oslav 110.
výročí založení sboru.
Dále v rámci oslav 110. výročí založení sboru uspořádali hasiči na myslivecké chatě
v Končinách pro své členy, ale především pro svůj dorost výbornou zabijačku a pro dospělé
k tomu výborný burčák.

b) Zahrádkáři
Počet členů zahrádkářů postupně klesá. Když byl spolek zakládán v letech 1973 a 1974,
byl počet členů až 140. V r. 2004 bylo ve spolku pouze 59 členů.
Asi proto upadá zájem o pořádání odborných přednášek a společenských akcí. V tomto
roce se konalo:
-

zájezd do Věžek u Kroměříže na výstavu Floria

-

posezení u burčáku v KD

-

zájezd do Bojanovic na přehlídku dechových hudeb

Pravidelné pořádání posezení u táboráku v Norkárně se pro deštivé počasí nekonalo.

c) Chovatelé
Činnost tohoto spolku je již několik let utlumena. Pouze několik aktivních členů se
zúčastňuje výstav v okolních obcích, kde vystavují své drobné domácí zvířata, především
drůbež a králíky.
Předsedou chovatelů je stále evidován Josef Trchalík č. 360, jednatelem je Petr Borýsek
č. 321 a hospodář Jindřich Hasoň č. 458.

d) Chovatelé poštovních holubů.
V tomto roce se zúčastnili se svými holuby 20 závodů starších holubů a 4 závodů
holoubat, t. j. letošních výletků.
V kategorii starších holubů si v celé oblasti Bílé Karpaty vedl nejlépe chovatel Jiří
Juřeník č. 338, kterému se podařilo získat 1. místo v celé soutěži po 21 letech. Před ním
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tohoto úspěchu dosáhl pouze chovatel Vojtěch Lekeš, který v okrsku Bílé Karpaty zvítězil v r.
1983.
Závodů se zúčastňovalo se svými holuby 10 chavatelů. Nejdelším a nejnáročnějším
závodem byl závod z řeckých Athén při příležitosti pořádání Olympijských her. Na tento
závod vyslal František Šojdr č. 217 2 holuby. Start byl 13. srpna. Vzhledem k extrémním
podmínkám (vedro, protivítr) a vzdálenosti závodu 1 355 km se do 15. září žádný holub
nevrátil.
Dne 15. října uspořádali holubáři společenský večer pro chovatele a jejich přátele. Dne
11. prosince uspořádali výstavu poštovních holubů oblasti Bílé Karpaty.

e) Myslivci
I letos patřili k aktivním spolkům. Měli 21 členů. Výbor zůstal nezměněn, předseda byl
Václav Slíva č. 314, hospodář, což je ve spolku nejdůležitější funkce, byl Ing. Milan Pípal č.
81.
Odlov v r. 2004:

- jelení zvěř
- dančí zvěř

ks

9

- srnčí
- černá (divočák)

24
4 lončák, 1 sele

- zajíc
- kachna

49
6

- liška

2

IX. Kulturní a společenské akce
a)

Tradiční hasičský ples

se konal 17. ledna. Hrála dechová hudba Vlčnovjanka za účasti 235 platících občanů.
Tombola byla velmi bohatá, jako hlavní cena bylo horské kolo od firmy Horez (Jan Horecký
č. 225).

b)

Myslivecký ples

se konal 31. ledna. Hrála hudba Madizon z Kněžpole. Tato hudba hrála dobře, přítomným
220 platících se většinou líbila, avšak části návštěvníkům se nelíbila proto, že hráli velmi
silně. Byli to převážně starší občané.
Vstupné bylo 70.- Kč, občerstvení bylo srnčí guláš, výborný za 60 Kč. Tombola byla
velká, hlavní cenou bylo horské kolo, dále 2 srnci, 8 zajíců, 8 bažantů a dalších 90 drobných
cen.

c)

Konec masopusta

Konal se 21. února. Pořádala Tělovýchovná jednota. Sportovci, některé jejich manželky a
další mladí příznivci sportu se podle možností nastrojili do maškarních kostýmů a spolu
s šumickou dechovkou Olšavankou obcházeli naši obec. Maškar bylo asi 32. Průvod začínal
od pohostinství po Malé straně, Velké straně, Suchém řádku. Po obědě Za drahou, Kůt,
Záhumní, Pod močidly a závěr se konal ve mlýně u Pípalů.
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d)

Koňácký ples

Pořádali chovatelé koní, především z Bojkovic a okolí. Osobně jsem ples navštívil, abych
se seznámil, jak takový ples je organizován. Většina účastníků byla v kovbojských úborech se
širokými klobouky, v klasickém společenském obleku byly jen asi 3 manželské páry. Podle
odhadu a pokladníka bylo 230 přítomných. V tombole měli přes 200 hodnotných cen. Hudbu
jsem nepoznal.

e)

Košt slivovice

Byl to již 4. ročník. Tradičně pořádali Besedníci v čele s Dušanem Miličkou č. 198. Košt
byl nazván velikonoční, protože se konal na Velikonoce 11. dubna. Bylo předáno 107 vzorků.
Hodnocení prováděla 28 členná degustační komise na hřišti v kabinách týden předem. Tato
komise vyhodnotila pro finále 10 vzorků.
Pořadí vyhodnocených:

č. 134

1.

Jaroslav Mudrák

2.

Pavel Borýsek

487

3.

Marie Šuranská

16

V sále bylo přítomno asi 300 návštěvníků. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika
Jaroslava Pavlíka a skupina Madizon z Kněžpole. Madizon hrál až do 4 hod. do rána. Po
skončení se postupně pořadatelé navštěvovali, aby ještě jednou ochutnali své slivovice. Podle
neověřené informace skončili v 8 hod. ráno.

f)

Hody

Hlavní hodová neděle byla 12. září. V pátek 10. září pořádali taneční zábavu na hřišti
sportovci. Hrála skupina SKARLET z Uh. Brodu. Bylo přítomno 200, převážně mladých
návštěvníků. Výtěžek pro sportovce byl asi 2 000.- Kč.
V sobotu 11. září pořádali v KD taneční zábavu Besedníci. Bylo přítomno asi 180
platících, převážně mladších občanů. Hrála skupina Madizon z Kněžpole. Téměř po celý
hodový týden byly na prostranství u pošty asi 6 atrakcí, a to kolotoče, houpačky, střelnice a
autodráha.

g)

Předvánoční koncerty
1. Pěvecký soubor Dvořák z Uh. Brodu
Dne 18. prosince uspořádal Obecní úřad v KD koncert pěveckého souboru Dvořák
V úvodu zpívali méně známé lidové písně, ve druhé části zpívali koledy a na závěr
zazpívali „Českou mši vánoční“ od hud. Skladatele Antonína Hradila. V sále bylo
asi 100 občanů. Výtěžek 2 400.- Kč byl předán spolu s výtěžkem z benefičního
koncertu následující den dne 19. 12. Ústavu sociální péče Uh. Brod.
2. Benefiční koncert vánoční – uspořádal opět Obecní úřad ve spolupráci
s učiteli ZŠ. Na organizaci a režii se ale podíleli především manželé Pappovi č.
248. Před zahájením koncertu hrála před KD místní dechovka Olšavanka.
Potom v sále KD vystoupili:

-

šumický národopisný soubor Dřinky – připravila Jarmila Mrázková č. 357, manželé
Pappovi č. 248

-

šumická schola – dětský chrámový sbor pod vedením Petry Šašinkové č. 493,
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-

kytarový soubor žáků ZUŠ Uh. Hradiště ze třídy Aloise Menšíka

-

gajdoš ze Strání Pavel Popelka

-

horňácká hudecká muzika Mirka Minkse z Velké n. Veličkou

-

děti z Ústavu sociální péče – předvedli pásmo písniček a básniček

V závěru předal starosta Ing. Josef Bartoš ředitelce ústavu sociální péče Uh. Brod z obou
koncertů částku 11 400.- Kč. Ta přijala peníze s velkým vděkem a dojetím.

X.

Náboženský život v obci

a) První sv. přijímání
Konalo se 6. června. Účastnilo se 11 dětí ze třetí třídy. Jako každoročně byla děvčata
obležena ve slavnostních šumických krojích. Za doprovodu místního kněze a místní dechové
hudby Olšavanky šel průvod dětí a jejich rodiče od fary do kostela.
Po obřadu probíhalo focení v kostelní zahradě dětí a rodičů. Na závěr bylo pro děti
připraveno pohoštění, které připravili rodiče.

b) Boží tělo
Slavilo se 13. června. Již více než 10 let šel obcí průvod ke 4 oltářům, které připravily
rodiny před svými domy, a to 314 Václav Slíva, 115 František Juřeník, 108 Josef Zetka a 328
Stanislav Šojdr.
Průvod za krásného počasí doprovázela místní dechová hudba pod vedením Stanislava
Škubala č. 470.

XI. Několik údajů o občanech
a) Zemřeli v r. 2004

č. domu

věk

1. Františka Čapková

223

86

2. Emilie Pummerová

268

92

3. Pavel Tlach

221

36

4. Ladislav Ondřej

403

70

5. Josef Bartoš

294

93

6. Hana Lekešová

208

51

7. MVDr. Antonín Dančík

404

71

8. Josef Vaculín

62

92

9. Marie Bartošová

341

82

10. Antonín Kudela

77

79

11. Miroslav Valášek

224

79

12. Vlastislav Hřib

21

84
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b) Sňatky v r. 2004
ženich

nevěsta

1. David Čech

Šumice 318

Markéta Nováková

Šumice 8

2. Martin Mikeska

Bojkovice

Kateřina Velecká

Šumice 63

3. Vladimír Páč

Brno

Julie Hřibová

Šumice 118

4. David Jančařík

Šumice 20

Kristýna Koníčková

Nivnice

5. Michal Zuborňák

Uh. Brod

Kristýna Šidlová

Šumice 3

6. Jiří Kunčík

Šumice 167

Monika Bujnová

Šumice 318

7. Jiří Slíva

Šumice 463

Kateřina Pavelková

Praha

c) V roce 2004 se narodily:
č. domu
1. Gabriela Křivánková

140

2. Martin Bernátek

410

3. Leona Šidlová

142

4. Kamila Březinová

244

5. Lukáš Jankůj

367

6. Ondřej Chmela

467

7. Kateřina Šmerdová

125

8. Michal Ulek

75

9. Kateřina Slačálková

429

10. Adam Helbich

446

11. Radim Kozub

428

12. Šimon Bartoš

469

13. Šárka Slačálková

418

14. Aneta Brdlíková

461

15. Aneta Bemerová

421

d) Počet občanů
V Šumicích bylo koncem roku 1 775 občanů. Zajímavé je, jaký byl u nás počet vdov a
vdovců.
- vdovy

91

- vdovci

18

Podobné rozdíly jsou podle kronikářů i v okolních obcích.
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XII. Počasí a jeho vliv na úrodu
Jak bylo již uvedeno v kapitole VI., byla úroda velmi dobrá. Týkalo se zejména obilovin.
Ekonomka Zemaspolu použila slovo „nadúroda obilovin“.
Zahrádkáři byli s úrodou také spokojeni. Brambor se urodilo dostatek, zeleniny rovněž.
Jablek také dostatek. Nejhorší to bylo s peckovinami, kterých bylo na slivovici málo.
Počasí bylo celkově příznivé. V lednu bylo málo sněhu, avšak mrazy byly od -6°C do 14°C. V únoru často sněžilo, ale sníh během tří dnů roztál. V polovině února byly tři dny větší
mrazy, a to až -15°C. Březen byl podle průměru chladnější, v polovině března bylo 2 dny až 12°C.
Konec března a začátek dubna byl pro zemědělce a zahrádkáře příznivý. Začalo se
s polními pracemi. Kolem poloviny dubna začalo deštivé počasí. Deště byly mírné, napršelo
málo vody. Vyskytly se však i mrazíky kolem 25 dubna, ale jen -2°C. Začátek května bylo
teplo, ale sucho. Větší déšť byl až 6. května, kdy napršelo asi 5 cm vody.
Léto bylo počasí proměnlivé. Týden pěkně, týden deštivo. Přesto se ale zemědělcům
podařilo včas ukončit žně. Podzim byl také proměnlivý, zima mírná s malou sněhovou
pokrývkou.
Velká zima začala až v lednu 2005, kdy teploty dosahovaly až -20°C. Celkově je možno
hodnotit rok 2004 jako příznivý.
Říjen 2005, zapsal Vojtěch Kráčmar, kronikář
Schválil starosta Ing. Josef Bartoš
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Rok 2005
I. Budování obce
a) Výstavba inženýrských sítí
Byla zahájena výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nad mlýnem. Tato náročná akce
umožní v budoucnu výstavbu 30 až 40 rodinných domků. Akce pokračovala i v r. 2006. Bylo
proinvestováno 3,1 mil. Kč. Stavbu prováděla firma IMOS a. s. Zlín.

b) Přípojka plynu do budovy obecního úřadu
V budově se dosud topilo dřevem. Manipulace s dřevem z obecního lesa byla velmi
náročná jak na lidskou práci, tak na dopravu. Akci prováděla VODO TOPO s. r. o. Šumice a
firma ELINST s. r. o. Šumice. Tato investice činila 1,283 mil. Kč.

c) Protipovodňové příkopy
Byly vybudovány dva protipovodňové příkopy v části Malé pole pod vysílačem. Voda
z těchto polí zaplavovala sklepy rodinných domků Nad mlýnem a Pod Močidly. K zaplavení
docházelo při velkých deštích a tání sněhu. Voda byla svedena do příkopu a odvedena do
Olšavy. V budoucnu by již k zaplavování uvedených domů nemělo docházet. Akci prováděla
firma ZEVOS a. s. Uh. Hradiště. Bylo proinvestováno 0,9 mil. Kč.

d) Tribuna na hřišti
Na fotbalovém hřišti byla dokončena tribuna pro diváky. Tím bylo vytvořeno 120 míst
k sezení pro příznivce kopané v obci. Zde bylo proinvestováno 0,4 mil. Kč. Tribuna postavila
firma Termont s. r. o. Napajedla.

e) Úpravy v místní knihovně
Byla provedena další etapa výměny nábytku v místní knihovně. Dále zde byly
nainstalovány další 2 počítače s tiskárnou s připojem na internet. Nyní jsou v knihovně 3
počítače, které mohou čtenáři využívat v otevírací době zdarma. Bylo proinvestováno 0,15
mil. Kč.

f) Úpravy v Mateřské škole
Vzhledem ke značnému opotřebení a tím i netěsnosti oken byla tato vyměněna za
plastová. Instalaci provedla šumická firma Lisoněk s. r. o. Náklady činily 0,350 mil. Kč.

g) Úpravy osvětlení
Byla provedena výměna světel a úprava rozvodů na místním hřbitově. Byla zainvestována
nová moderní světla, která přispěla ke zlepšení vzhledem již tak krásného hřbitova. Akci
provedla firma ELINST Šumice nákladem 0,113 mil. Kč.
Podobně bylo vybudováno nové veřejné osvětlení u lávky Pod Močidly u Olšavy, kde
chůze v noci nebyla bezpečná. Akce stála 97 tis. Kč.
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Dále byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v Kůtě, Za druhou a na Nivkách,
kde byla stará nevyhovující světla nahrazena novými. Na těchto úpravách bylo
proinvestováno 97 tis. Kč.
Tyto úpravy provedla firma SOMMER Bojkovice.

h) Úpravy v Základní škole
Byla provedena výměna dřevěných oken za plastová. Vzhledem k rozsahu prací jsou
výměny prováděny postupně dle finančních možností obce.

i) Prodloužení inženýrských sítí
Pro zajištění prostoru k výstavbě dalších rodinných domků byly prodlouženy inženýrské
sítě v lokalitě Nivky. V tomto úseku může být postaveno 7 rodinných domků. Práce provedly
firmy VODO TOPO Šumice a MOEL Šumice. Akce stála 250 tis. Kč.

j) Obecní garáž
Na místě bývalého skladu za obecním úřadem byla postavena garáž po dopravní a
mechanizační prostředky. Tyto dříve parkovaly ve volných prostorách nebo na farmě
Zemaspolu. Tím byly vytvořeny podmínky pro parkování uvedených mechanizmů v teplých a
uzamykatelných garážích. Zatím není garážováno pouze nákladní auto.
Výstavbu zajistil Obecní úřad vlastními prostředky a bylo prostavěno 280 tis. Kč.

k) Drobné akce
Byly provedeny některé drobné úpravy na majetku obce. Byly to: parkoviště u bytovky č.
482, malování a nátěry v Obecním úřadu, nátěry požární zbrojnice a nátěry kotelny a
sociálního zařízení.
Bylo zakoupeno čerpadlo a přilby pro hasiče a další drobnosti. Byla zakoupena
akumulační kamna pro místní lékárnu. Je potřeba zaznamenat, že průběhu roku byly v rámci
obce prováděny drobné opravy chodníků, parků a parkovišť. Tyto není možno všechny
podrobně popsat.

II. Základní škola
Školu navštěvovalo 206 žáků. Ze Šumic 154, z Rudic 26, z Nezdenic 25 a ze Záhorovic 1
žákyně.
V pedagogickém sboru nastala 1 změna a to učitelka Zemánková odešla na mateřskou
dovolenou a na její místo nastoupil učitel František Vávra. V tomto roce zemřel učitel Emil
Kňazeje, který na škole učil od r. 1988. V posledních dvou letech již učil jako důchodce.
Školní docházku ukončilo 39 žáků 9. ročníku. Na studia odešlo 29 žáků, do učebních
oborů 10 žáků.
Na budově školy probíhaly některé úpravy, a to výměna oken a opravy odpadů a
kanalizace.
Někteří učitelé a žáci pracují na mezinárodním projektu Sokrates-Comenius v oblasti
národopisné. V tomto roce navštívili se svým programem Polsko a Francii.
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Mateřská škola

III.

V tomto školním roce bylo do MŠ zapsáno 56 dětí. Pracovní kolektiv školky:
ředitelka

Mgr. Jana Hečová

učitelka

Ludmila Synčáková

"

Ladislava Jandlová

"

Jitka Velecká

školnice

Ivana Surá

kuchařka

Stanislava Hasoňová

účetní

Leona Mošťková

uklízečka

Hana Synčáková

Školní vzdělávací program byl zaměřen především na podporu tělesného a duševního
zdraví.
Vedení MŠ pořádalo jednou měsíčně návštěvu divadla s pohádkami a to převážně v Uh.
Brodě.
Děti z MŠ absolvovaly plavecký výcvik (přípravku) v plaveckém areálu Delfín v Uh.
Brodě.
Učitelka Ludmila Synčáková nacvičila s dětmi 2 skladby na sokolské slavnosti, s nimiž
vystoupily na besedě pro důchodce.
Ze zájmových akcí je nutno poznamenat, že učitelský sbor připravil s dětmi masopustní
rej, mikulášskou nadílku a vánoční besídku.
Byl uspořádán výlet do ZOO Lešná a rozloučení s předškoláky. Spolek Besedníci dobře
spolupracuje s MŠ. Pomohl při Drakiádě a oslavě Dne dětí.
Velmi se zlepšily podmínky z pohledu materiálního zabezpečení.
-

výměna oken

-

zateplení budovy

-

dřevěné prahy na školní zahradě

-

zakrytí pískoviště

-

zakoupení stolů a židel a pod.

Tyto úpravy zajistil Obecní úřad.

IV.

Zemaspol

Zemaspol a. s. vznikla 1. 7. 1998 jako dřívější společné Jednotné zemědělské družstvo
Uherský Brod.
Rostlinná výroba je orientována především na pěstování pšenice, ječmene, ozimé řepky,
kukuřice na siláž a na zrno, slunečnice a pícnin.
Živočišná výroba je několik let ztrátová, proto byl v r. 2004 zrušen chov prasat. Proto se
živočišná výroba orientuje chov skotu a výrobu vajec.
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Základem chovu skotu je stádo 518 ks dojnic plemene Holštýn. Jalovice z vlastního
chovu se odchovávaly pastevně. Vejce produkuje stádo nosnic v počtu 15 000 ks plemene
ISA.
Přehled obhospodařované půdy:

Šumice

1 036 ha

Uh. Brod

784 "

Újezdec u L.

368 "

Těšov

219 "

Maršov

51 "

Polichno

32 "

Ze Šumic pracuje v Zemaspolu 34 občanů. Celkový počet pracovníků Zemaspolu je 92
zaměstnanců. V roce 1991 mělo tehdejší sloučené JZD Uh. Brod 604 zaměstnanců.

V.

Šumické spolky

a) Hasiči
Patří v posledních letech k nejaktivnějším spolkům. Bylo to především tím se vedle své
hlavní činnosti zaměřil na výchovu svého dorostu. O výchovu mladých hasičů se starají
aktivní členové: Zbyněk Urubčík 430, Miroslav Maděra č. 337 a Jaroslav Hruboš č. 25. Mají
velkou podporu výboru, především však starosty hasičů Petra Vaculína č. 25.
Obecní úřad zakoupil hasičům 7 přileb, jedna stála asi 7 500 Kč. Dále bylo hasičům
zakoupeno plovoucí čerpadlo v ceně 30 000 Kč. Byla upravena požární zbrojnice, její
vymalování a provedena rekonstrukce vytápění. Finanční náklady uhradila obec.
Mimo základní činnost hasičů získávají finanční prostředky svou aktivní činností.
Dvakrát ročně organizují v obci sběr kovového odpadu a pořádají kulturní a společenské akce,
jako např. ples, večer u táboráku, na myslivecké chatě apod.

b) Zahrádkáři
Počet členů postupně klesá. Když se tento spolek v roce 1977 zakládal, bylo 144 členů.
V tomto roce počet klesl na 59. Výbor pracoval ve stejném složení jako v minulých letech.
Svou činnost organizovali na
-

táborák v Norkárně

-

zájezd do Věžek na výstavu Floria

-

zájezd do Dolních Bojanovic do sklepa

-

posezení u burčáku v Kulturním domě s občerstvením

Mimo zájezd do Věžek na odbornou výstavu přednášková a odborná činnost stagnuje.

c) Chovatelé
Chovatelé drobného zvířectva nevykazují téměř žádnou činnost. Pouze několik aktivních
členů se zúčastňovalo výstav v okolních obcích, kde představují své chovatelské úspěchy,
především slepice, kohouty, kačeny a holuby.

226

Bylo škoda, že tento spolek býval v minulých letech velmi aktivní, který příznivě ovlivnil
úroveň chovu drobného domácího zvířectva v naší obci a nyní jeho činnost mírně upadá.

d) Chovatelé poštovních holubů
V tomto roce se šumičtí chovatelé poštovních holubů zúčastnili 22 závodů, které pořádal
okrsek Chovatelů Bílé Karpaty. Na tyto závody vyslali 2 600 holubů. V těchto závodech
dosáhli nejrychlejší návratnosti v celé Uh. Brodské oblasti. Ze všech závodů dosáhl nejlepších
výsledků Jiří Juřeník č. 338, jehož holub zvítězil ve 4 závodech. Chovatel František Šojdr č.
217 zvítězil se svým holubem v nejdelším závodě z belgického Ostende 1080 km do Šumic.
Nejúspěšnějším chovatelem za rok 2005 se stal Jiří Juřeník č. 338.
V závodech holoubat
Nejúspěšnějším chovatelem za rok 2005 se stal Jiří Juřeník č. 338. V závodech holoubat
se stal mistrem František Švec č. 512. Výbor chovatelů poštovních holubů v Šumicích
hodnotil výsledky za rok 2005 jako nejúspěšnější za celé období od vzniku chovatelů.

e) Myslivci
Myslivci patří v posledních letech k nejaktivnějším spolkům. Největší zásluhu na tomto
výsledku má dlouholetý předseda Jaroslav Vaculín č. 402. Musím vyzvednout i práci
hospodáře mysliveckého sdružení Ing. Milana Pípala č. 81.
Odlov zvěře:
- daněk

6 ks

- srnčí

24 ks

- černá (divočáci)

5 ks

- zajíc

20 ks

- liška

16 ks

Myslivecké sdružení NIVA (dříve Končiny) pořádá koždoročně přátelské posezení
s vlastníky honebních pozemků. V roce 2005 se konalo 10. prosince v Kulturním domě. Bylo
přítomno 160 vlastníků. Všichni obdrželi občerstvení zdarma, a to srnčí guláš, pivo a
slivovici. K poslechu hrála dvoučlenná hudba z Bánova.
Myslivci uspořádali tradiční myslivecký ples 5. února. Účast byla vysoká, 230 platících.
Hrála Hradčovjanka. V tombole bylo celkem asi 150 cen, 1. cena daněk, 5 srnců, 8 zajíců a 8
bažantů.

f) Tělovýchovná jednota Šumice
TJ měla dva oddíly

- kopaná
- tenis

Oddíl kopané měl v soutěži 3 družstva:
družstvo dospělých
"

dorostu

"

žáků

První mužstvo dospělých hráli již druhý rok 1. a) třídu v krajské soutěži.
Družstvo dorostu sestoupilo do okresního přeboru.
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Také žáci sestoupili do okresního přeboru.
Trenérem byl Ladislav Jánský, zkušený trenér z Luhačovic.
Tenisový oddíl
Měl 50 členů. Ve výboru pracovali:
Pavel Běťák 502

-

předseda

Vladimír Kalous 239

-

místopředseda

Stanislav Kořenek 130

-

člen výboru

Pavel Březina 146

-

"

Marcela Marková 98

-

"

Tenisový oddíl se zatím nepřihlásil do soutěže z finančních důvodů. Zaměřil se především
na přátelská a rekreační zápasy.
- tenisový turnaj - Šumice, Slavkov, Bojkovice
- tenisový turnaj členů oddílu Šumice
- tenisový turnaj ve čtyřhře – Bojkovice – Šumice

VI. Svěcení šumického znaku a praporu
Slavnostní těchto šumických
symbolů se konalo v rámci
hodových slavností v sobotu 10.
září 2005 v kostele. Po bohoslužbě
posvětil znak i prapor šumický
farář P. František Foltýn za účasti
představitelů obce a mnoha dalších
občanů. Významně se na této
slavnosti podíleli i šumičtí hasiči,
kteří znak i prapor přinesli do
kostela, kde také zajišťovali
čestnou stráž. Hasiči byli oblečeni
ve slavnostních stejnokrojích, čímž
také přispěli k této slavnosti v naší
obci.
Vytvoření praporu a znaku
nebylo snadné. Během dvou let
bylo zpracováno několik návrhů,
ale ke každému byly nějaké
připomínky a to jak ze strany
umělců – heraldiků, tak i ze strany
kompetentních úřadů. Nakonec byl
přijat návrh, který dopracoval
velmi zdařile šumický občan
PaedDr Oldřich Páleníček č. 110.
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VII. Společenské kulturní a zábavné pořady
a)

Ples KDÚ ČSL

– okresní v Šumicích. Konal se 15. ledna. Hrála dechová hudba Straňanka. Tato hudba
byla zejména pro starší účastníky poněkud hlučná. Nepomohly ani protesty pořadatelů, hráli
stejně hlučně dál. Účast na plese 220 platících.

b)

Hasičský ples 29. 1.

Hrála Vlčnovjanka a hrála velmi dobře. Účast 250 přítomných. Hasiči měli mimořádně
velkou tombolu, asi 130 cen.

c)

Myslivecký ples

Konal se 5. února. Podrobně je zaznamenáno v části V./e myslivci.

d)

Hody

Slavili se 11. září. V pátek 9. září pořádali sportovci na hřišti taneční zábavu. Již tradičně
hrála skupina SCARLET z Uh. Brodu. Účast byla velká, téměř 300 platících, převážně
mladých občanů ale hodně bylo i z okolí.
V sobotu 10. září byla v KD hodová zábava, kterou společně pořádal Obecní úřad a
hasiči. Hrála Boršičanka Antonína Koníčka. Bylo škoda, že na tak výbornou hudbu přišlo jen
asi 100 občanů.

e)

Drakiáda

Pořádali Besedníci 2. října. Konala na louce na Vinohradech pod vodárnou. Napočítal
jsem téměř 100 dětí a asi 50 dospělých. Byla to velmi zdařilá akce, počasí také vyšlo.
Pořadatelé pro děti navařili kotel čaje, pro dospělé svařené víno.

f)

Benefiční vánoční koncert

Konal se v KD 18. 12. v 17 hod. Koncert uspořádal Obecní úřad a Základní škola
-

Zahájila dechová hudba Olšavanka před KD, hráli koledy

-

vystoupení šumických Dřinek – vánoční hry a koledy

-

Skaláci z Bojkovic – veselé Vánoce

-

Světlovánek z Bojkovic – lidové tance z Kopanic

-

Svatý pluk z Gymnazia Uh. Hradiště – vánoční hry

-

Děti z Ústavu sociální péče Uh. Brod – koledy

-

Závěr koleda – Narodil se Kristus Pán

Tento koncert pokládám za nejzdařilejší kulturní akci v r. 2005. Na koncertě bylo
přítomno 260 osob, vybralo se asi 20 000 Kč. Částku 5 000 Kč převzal Ondra Horecký č. 419,
který dobrovolně pracuje v Tanzányi v Africe jako humanitární pracovník. V Šumicích byla
v KD také sbírka na pomoc Tanzányi, kde se vybralo asi 28 000 Kč. Podle sdělení Ondry
Horeckého pomáhá v chudé vesnici stavit školu a jídelnu.
Zbývající výtěžek z koncertu 15 000 Kč byl předán Ústavu soc. péče v Uh. Brodě.
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VIII. Náboženský život v obci
a) Primice
Hlavní událostí v šumické farnosti byly primice P. Vratislava Kozuba z č. 428. Konaly se
2. července. Vratislav Kozub vystudoval dřevařskou střední školu v Bystřici p. H., potom
Vysokou školu dřevařskou a lesnickou ve Zvolenu. Potom začal studovat seminář v Olomouci
a poslední 3 roky studoval na Lateránské univerzitě v Římě.
Primiční slavnost byla dobře připravena jak po stránce organizační tak i výzdoby. Účast
přítomných jsem spolu s členy organizačního výboru odhadl na 2 500 osob.

b) Vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák
Uskutečnil se 16. prosince v KD. Sbor v počtu 52 členů zahrál a zazpíval
-

vánoční mši na motivy slovanských koled – složil ji profesor Emil Hába z Uh.
Brodu

-

Českou mši vánoční „Hej mistře, vstaň bystře!“ od autora Jakuba Jana Ryby.
Především tato mše velmi zaujala přítomných 90 občanů.

c) Vánoční mše Antonína Kolaříka
Hrál a zpíval šumický kostelní sbor na Vánoce 24. prosince v kostele. Mši nacvičil
šumický rodák Stanislav Kráčmar.
Po asi 30 letech pěvecký sbor doprovázel orchestr zásluhou Libuše Pípalové č. 81.
Učinkovali:

Libuše Pípalová

č. 81

housle

Iva Jurnyklová

č. 109

housle

Stanislava Maděrová č. 337

housle

Aneta Petrková

č. 422

violončelo

Miroslav Petrka

č. 422

kontrabas

Stanislav Juřeník

č. 424

trumpeta

Ing. Zdeněk Kužela Vlčnov

trumpeta

Pěvecký sbor v počtu 27 tvořili Šumičané.

IX. Údaje o šumických občanech
Koncem roku 2005 bylo v Šumicích asi 1 770 občanů. Je nutno poznamenat, že počet
občanů pomalu postupně klesá.

a) Zemřeli v r. 2005:
1. Božena Dvořáčková

č 342

85

let

2. Rudolf Škubal

103

78

"

3. Josef Malyška

171

92

"
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4. Jan Štec

339

85

"

5. Josef Hurbiš

254

90

"

6. Anna Šojdrová

328

90

"

7. Marie Šaloušková

1

76

"

8. Jaroslav Žampach

455

68

"

9. Josef Jančařík

132

77

"

10. Marie Synčáková

411

77

"

11. Eva Tlachová

485

56

"

12. Barbora Kandrnálová

209

89

"

13. Františka Jančářová

189

81

"

14. Štěpán Šaloušek

1

74

"

15. Marie Bartošová

99

88

"

16. Anežka Šidlová

83

86

"

17. Kristýna Jančaříková

334

22

"

18. Ladislav Holboj

249

70

"

19. Josef Mudrák

377

77

"

20. Růžena Lekešová

59

81

"

21. Božena Živnéřová

363

84

"

b) V r. 2005 se narodily:
1. Zuzana Hrubošová

č.

25

2. Mikuláš Letka

108

3. Natálie Končitíková

291

4. Karolina Dvořáčková

470

5. Nela Janíčková

482

6. Daniel Velecký

63

7. Kamil Balák

55

8. Barbora Rusiňáková

470

9. Jonáš Šidlo

508

10. Jan Volařík

537

11. Tereza Pinďáková

370

12. Klára Juřeníková

477

13. Nelly Lebánková

363

14. Nela Kandrnálová

514

15. Patrik Žuška

61

16. Jakub Jančařík

334
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17. Eliška Šojdrová

328

c) Sňatky v r. 2005
ženich

nevěsta

1. Jiří Havlíček

Šumice 174

Lenka Kozubová

Šumice 174

2. Jaroslav Juřeník

Šumice 471

Erika Bujáčková

Suchá Loz

3. Libor Šmíd

Šumice 240

Hana Salvetová

Bojkovice

4. Matěj Kandrnál

Šumice 514

Zita Vargová

Bojkovice

5. Vojtěch Šidlo

Šumice 83

Petra Goldmanová

Uh. Brod

6. Šimon Babíček

Brno

Daniela Jančářová

Šumice 488

7. Václav Volařík

Šumice 114

Bronislava Charvátová Dobrkovice

d) Počet vdov a vdovců v r. 2005
- vdovy

90

- vdovci
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Tyto rozdíly jsou podle mojích průzkumů i v okolních obcích.

X. Počasí a úroda v r. 2005
V lednu byla mírná zima, teploty kolem nuly, sněhu bylo jen poprašek, do 5 cm.
Koncem ledna přišla velká zima. Teploty byly od -15°C až do -20°C. Začátkem února
napadl sníh, celý únor sněhu přibývalo až do poloviny března. Teploty byly kolem -10°C. Ve
druhé polovině března sníh pomalu roztával, takže veškerá voda prosákla do půdy.
Také jaro bylo velmi příznivé. V dubnu a květnu bylo počasí proměnlivé, ale vcelku
vyrovnané.
Červen byl neobvykle horký, červenec zase naopak chladnější. Koncem července přišla
tropická vedra, teploty dosahovaly až 36°C.
Začátkem srpna hodně pršelo, ale to již žně pomalu končily. Dne 6. srpna přišel silný
déšť, bouřka a kroupy. Toto silné krůpobití však bylo jen 20 minut.
Záři bylo proměnlivé, v říjnu bylo „babí léto“. První sníh napadl 18. listopadu, ale brzy
roztál. Konec listopadu byl nepříjemný, padal déšť se sněhem. Prosinec byl obdobný.
Úroda byla dobrá. Obiloviny se urodily v dostatečném množství, dostatek se urodilo
brambor a zeleniny. Ovoce se urodilo méně, třešně zmrzly, také i meruňky, trnky a durancie
jen v některých lokalitách. Nejvíce se urodily na Suchém řádku a Nad mlýnem. Jablek se
urodilo dostatek, proto se v pálenici pálil většinou kalvádos. Vypálilo se 156 kotlů.
Celkově lze hodnotit rok 2005 jako příznivý.
Říjen 2006, zapsal Vojtěch Kráčmar, kronikář
Schválil: starosta Ing. Josef Bartoš1
1

Od roku 2006 pokračuje v zápisech paní Marcela Marková.
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2006
Budování v obci
Největší akcí za novodobou historii obce byla oprava silnice v průtahu obcí, na které bylo
proinvestováno 29 mil. Kč. Byl zrušen povrch z žulových kostek, který byl nahrazen
asfaltovým povrchem. Dále byly vybudovány chodníky ze zámkové dlažby podél hlavní
silnice, nájezdy a výjezdy na silnici z místní komunikace, přeložky inženýrských sítí,
přeložky NN a veřejného osvětlení, byly zřízeny přechody pro chodce s osvětlením, tři
zpomalovací ostrůvky v obci k zamezení vysoké rychlosti vozidel. Dále byl instalován
ukazatel rychlosti v obci.
Akci prováděly firmy PSVS Praha, závod Morava Tlumačov a firma SMO a. s.
Otrokovice.
Další velkou akcí, která začala v roce 2005 a letos byla dokončena, byla výstavba
inženýrských sítí v lokalitě Nad mlýnem. Zde bylo celkem prostavěno 9. mil Kč. Stavbu
prováděla firma IMOS a. s. Tečovice. Byl položen základní pilíř k výstavbě až 30 nových
rodinných domků v této lokalitě. Zde máme kompletní inženýrské sítě na napojení včetně
silnice, chodníků, osvětlení. Věříme, že jsme vytvořili dobré podmínky pro další rozvoj naší
obce a nové rodiny, které chtějí v Šumicích žít.
Velkou akcí byla také úprava
koryta potoku Ovčírka od jezer až
po soutok Olšavy. Akci prováděly
Lesy ČR, závod Luhačovice. Nám
se podařilo při této akci také
postavit opěrnou zeď ujíždějící
cesty v Kůtě. Byl vyhlouben potok,
zpevněné hráze a zrušeny stávající
splavy. Byla provedena výstavba
opěrných zdí. Celkové náklady akce
4.200 tis. Kč.
Pro potřeby obce v oblasti
sečení, úklidu, dopravy a hlavně
úklidu sněhu v zimním období byl
pořízen traktor s nářadím na tyto
práce. Ukázalo se, že stávající
technika nestačí na nápor prací,
které byly hlavně v zimě. Proto byl
zakoupen tento stroj s nářadím,
které bude dále dokupováno dle
potřeby.
Další akcí v tomto roce byla
výměna oken v budově MŠ ve
druhém pavilonu a zateplení fasády
na obou budovách. Akci prováděly
firmy Lysoněk a Dvořák ze Šumic.
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Další akcí byla rovněž výměna starých dřevěných oken za plastová a zateplení fasády
budovy obecního úřadu. Akci prováděla firma Lysoněk a Dvořák ze Šumic. Bylo
proinvestováno 575 tis. Kč.
Dále jsme pokračovali ve výměně oken na ZŠ tak jako každý rok a zde bylo investováno
500 tisíc Kč. Akci prováděla firma Montplast s. r. o. Březová.
V rámci oprav cesty, která byla objížďkou v době opravy hlavní cesty, byla opravena po
dohodě s firmou místní komunikace na Malé straně. Celkem bylo investováno 425 tisíc Kč.
Byla opravena cesta od RD p. Urbánka až po čp. 309 p. Ďurďa. Další pokračování opravy
bude v příštím roce.
Byla provedena oprava běžecké dráhy na hřišti, kdy škvárový povrch byl nahrazen
povrchem asfaltovým. Tato dráha bude sloužit ZŠ při hodinách tělesné výchovy, ke stání
diváků při fotbalových utkáních a také k dopravě do areálu. Bylo zde investováno 300 tisíc
Kč. Akci prováděla firma Čaník s. r. o. Uh. Brod.
V MŠ bylo vybudováno nové dětské hřiště v zahradě MŠ, náklady činily 114 tisíc Kč.
Byla provedena oprava lávky u nádraží. Byl odstraněn starý nátěr a nevyhovující
asfaltový povrch a lávka opatřena novým nátěrem a asfaltovým povrchem. Na této lávce od
svého uvedení do užívání (asi před 30 lety) nebyla provedena do této doby větší oprava.
Náklady činily 200 tisíc Kč.
Bylo dokončeno opláštění základní části tribuny pro sedící diváky na hřišti TJ, aby déšť
nebo vítr nebránil v sezení. Investováno bylo 105 tis. Kč.
Byla provedena oprava příkopu v Trnovci kdy došlo v důsledku tání sněhu a velké vody
k poškození příkopu, podemletí břehů rozhození kamenů na dně příkopu. Bylo nutné provést
opravu, na kterou se nám podařilo získat dotaci 276 tis. Kč. Akci provedla firma Zevos a. s.
Uh. Hradiště.
Dále byly prováděny menší
akce a opravy v rámci majetku obce
Šumice. Bylo to zejména vybavení
knihovny regály, nákup osobního
auta pro potřeby obce, výměna
oken v bytě p. Surého v MŠ, oprava
parkoviště u hřbitova, sochy u
Olšavy
při
cyklostezce
do
Nezdenic, cedule při vjezdu do
obce a mnoho dalších menších akcí,
které
zde
nelze
podrobně
rozepisovat.

Základní škola
Ve školním roce 2005 – 2006 navštěvovalo školu celkem 204 žáků. Tak jako každý rok
se žáci zapojovali do školních soutěží, olympiád a turnajů ve všech oblastech činnosti.
Dosahovali velmi dobrých výsledků zejména v následujících činnostech:
-

1. místo ve střelecké soutěži žáků,

-

finálové umístění v olympiádě německého jazyku,
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-

2. místo v olympiádě anglického jazyku

-

účast v okresním finále chemické olympiády

-

ocenění ve výtvarných soutěžích

-

finálová umístění ve fotbale, florbale a atletice

-

ceny za práce v informačních systémech

V rámci školy jsme uspořádali několik projektových dnů:
-

Survival

-

Šumišou

-

sběr starého papíru

-

ekologický den

-

Peer aktivity protidrogové

V letošním roce naše škola pokračuje druhým rokem v práci na mezinárodním projektu
„To Save From Being Forgotten“, který je financován evropským vzdělávacím programem
SOCRATES-COMENIUS.
Čeká nás nastudování divadelní hry podle místní pověsti „Zbojníci v Goliášce“ ve dvou
jazycích, v češtině a v angličtině.

Mateřská škola
Školní vzdělávací program je i nadále zaměřen na „Podporu zdraví“ s respektováním
přirozených lidských potřeb – dětí, rodičů i zaměstnanců MŠ. MŠ navštěvuje 56 dětí, které
nastupovaly průběžně, po dohodě s rodiči.
Rozdělení dětí:

mladší – KOŤATA
starší – SLUNÍČKA

Složení pracovního kolektivu:

Synčáková L, Jandlová L,
Velecká J. – učitelky.
Hečová J. – ředitelka
Surá I. – školnice
Synčáková H. – uklizečka
Hasoňová St. – kuchařka
Mašejová J. – vedoucí ŠJ
Mošťková L. – účetní
Marek V. – topič

V průběhu roku probíhají ve školce akce jako je vystoupení dětí a rodičů s TV skladbou
pro důchodce, návštěvy divadel, předplavecký výcvik, návštěva kouzelníka, vystoupení dětí
pro maminky a babičky, školní výlet do Lešné, návštěva předškoláků v družině ZŠ,
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rozloučení s předškoláky, v zimě navštěvují děti saunu, Mikulášská a Vánoční nadílka, noc
odvahy, tradiční karneval a další akce.

Zemaspol
-

Volby
Letos kandidovaly do obecního zastupitelstva pouze tři politické strany či občanská
sdružení. Jednalo se o KDÚ-ČSL, KSČM a OS-SNK. S převahou zvítězilo Občanské
sdružení následované stranou KDU-ČSL a poslední KSČM. Nejvíce volebních hlasů získal
Josef Bartoš č. 294. Prvních 10 míst obsadili kandidáti z OS-SNK.
1. Ing. Josef Bartoš

Šumice 294

-

599 hlasů

2. Petr Hřib

Šumice 32

-

513 hlasů

3. Oto Bachůrek

Šumice 315

-

446 hlasů

4. Ing. Vlastimil Hudeček

Šumice 224

-

441 hlasů

5. Ing. Michal Horecký

Šumice 379

-

432 hlasů

6. Ing. Josef Jančář

Šumice 488

-

427 hlasů

7. Václav Marek

Šumice 98

-

405 hlasů

8. Bc. Jaroslav Mudrák

Šumice 134

-

403 hlasů

9. Josef Janíček

Šumice 466

-

366 hlasů

10. Karel Dvořák

Šumice 523

-

363 hlasů

Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito občané –
1. Ing. Josef Bartoš

Šumice 294

NK

2. Ing. Josef Jančář

Šumice 488

NK

3. Petr Hřib

Šumice 32

NK

4. Oto Bachůrek

Šumice 315

NK

5. Ing. Vlastimil Hudeček

Šumice 224

NK

6. Ing. Michal Horecký

Šumice 379

NK

7. Václav Marek

Šumice 98

NK

8. Pavel Běťák

Šumice 502

NK

9. Bc. Jaroslav Mudrák

Šumice 134

NK

10. Ludmila Synčáková

Šumice 35

KSČM

11. František Tlach

Šumice 168

KSČM

12. Ing. Ludvík Hovorka

Šumice č. 13

KDU-ČSL
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13. Ing. Jaroslav Novák

Šumice č. 8

KDU-ČSL

14. Josef Pančocha

Šumice č. 30

KDU-ČSL

15. Ing. Adriana Kalinová

Šumice č. 57

KDU-ČSL

listopadu se uskutečnilo první zasedání zastupitelstva obce, kterého se zúčastnilo všech
15 zvolených členů. Proběhly volby starosty, místostarosty a členů rady. Starostou byl opět
zvolen Josef Bartoš, místostarostou Petr Hřib. Do rady byli zvoleni Josef Jančář, Vlastimil
Hudeček a Alena Kalinová.

Fotbal
Tabulka:
MUŽI – I. A třída skupina B.
1. SPYTIHNĚV

84

:

29

63 b.

2. MLADCOVÁ

57

:

35

49

3. OŘECHOV

48

:

28

47

4. BORŠICE

59

:

39

45

5. J. OTROKOVICE

51

:

37

45

6. NEDACHLEBICE

55

:

33

42

7. BŘEZOLUPY

43

:

39

33
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8. NEDAKONICE

31

:

45

32

9. ŽALKOVICE

34

:

49

29

10. HVOZDNÁ

52

:

69

29

11. KVASICE

45

:

56

28

12. ŠUMICE

37

:

64

25

13. PRAKŠICE

27

:

64

25

14. KOSTELEC

37

:

73
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Nejlepší střelec sezony – Radim Kunovský č. 495 nastřílel 11 branek.

Tenis
Šumický tenisový oddíl uspořádal 2. září 2006 turnaj „O pohár starosty obce“. Soutěž
probíhala ve třech kategoriích. Nejvíce byla zastoupena kategorie muži nad 35 let. Bojovalo
se o putovní pohár, který vybojoval Stanislav Kořenek č. 130.
Soutěžní skupinu muži do 35 let vyhrál Pavel Běťák ml. č. 502. Ve třídě ženy zvítězila
Martina Šmídová č. 473.
O hodové sobotě se uskutečnil turnaj čtyřhry mužů. Vzájemné zápasy sehrálo sedm
dvojic. Po řadě zajímavých utkání zvítězila dvojice Pavel Běťák ml. č. 502 – Václav Marek
ml. č. 98. Na druhém místě skončili František Tomanec č. 513 – Stanislav Kořenek č. 130. Na
třetí příčce se umístili Petr Vrága – ředitel místní školy – František Bosák č. 494.
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Včelaři
Koncem roku 2006 měla ZO 33 členů, kteří chovají celkem 213 včelstev a vyprodukovali
3 363 kg medu a 181 kg vosku.
V čele základní organizace (ZO) bude nadále ve funkci předsedy Dušan Milička č. 198.
Jednatelem Jaroslav Omelka č. 18, pokladníkem Pavla Kandrnálová č. 405 a hospodářem Jiří
Juřeník č. 338. Nejstarším včelařem je Alois Tomek č. 380 (86 let). Nejmladší je Kristýna
Manová č. 269 (17 let).
Cílem každého včelaře je, aby choval zdravá a silná včelstva, která zabezpečí opylení
stromů, keřů a květin. Pak teprve přijde na řadu snůška medu. Velký problém pro včelaře je
včelí mor, na který není u nás, ani ve světě žádný lék. Jediným opatřením jak nemoc
likvidovat, je spálit všechny včelstva, úly i včelařské potřeby.

Rybáři
Dne 1. května 2006 se v Šumicích uskutečnil „Dětský rybářský závod“ o pohár obce
Šumice, na obecním rybníku. Cílem akce, ve spolupráci s uherskobrodskými rybáři, bylo
naučit mladé nadšence zacházet s rybou a rybářským náčiním a vytvořit u nich kladný vztah
k přírodě. Obecní rybník se nachází v atraktivní lokalitě chráněného území zapsaného na
seznamu NATURA 2000.
Ani vytrvalý déšť a nízká teplota neodradily 34 příznivců ze Šumic a okolí.
Soutěžící na prvních třech místech získali jako odměnu skleněné poháry. Úplně ten
nejlepší dostal prut, podběrák, dárkový koš od obecního úřadu a další drobnosti. Celková
hodnota cen včetně občerstvení dosáhla 25 titíc korun.
Výsledky:

1. místo

-

Jiřík Michal

Šumice 157

2. místo

-

Kočica Michal Suchá Loz 126

3. místo

-

Mikšejová Aneta Uh. Brod 2216

Myslivci
V současné době myslivci hospodaří na výměře 1 370 ha polí a lesů honebního
společenstva, dále také na farských a obecních pozemcích. Členskou základnu tvoří 22 členů.
Celou zimu probíhá přikrmování zvěře v naší honitbě. Krmivo nakupují, seno mají z vlastních
zdrojů. Svými prostředky a technikou pomáhá i firma Zemaspol.
Myslivci jsou v přírodě po celý rok. Opravují krmné zařízení, posedy a kazatelny. V létě
musí myslet na zajištění krmiva pro zimní období. Odměnou za celoroční práci je zábava
v podobě možnosti uspořádat společné lovy. Přehled ulovené zvěře v lokalitě Šumice za rok
2006
-

dančí

-

3 ks.

-

srnčí

-

19 ks.

-

prase divoké -

2 ks.

-

zajíc

24 ks.

-
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-

kachna

-

7 ks.

-

liška

-

7 ks.

Hasiči
Hasičský sbor letos slaví 112 let od svého založení. Ve sboru je 44 členů, z toho 3 ženy a
16 dětí.
Zásahová jednotka v počtu 10 lidí, je v průběhu roku připravena pomoci občanům při
nehodách, jako jsou požáry, záplavy, průtrže mračen, čištění cest, čištění studní nebo
odklízení sněhu. Průměrný věk sboru je dosti vysoký, proto se hasiči věnují výchově svých
nástupců. Tuto činnost obnovil pan Fr. Bradáč č. 157 a pokračují v ní Miroslav Maděra č. 337
a Zbyněk Urubčík č. 430.

Holubáři
Dne 25. 11. 2006 se v Šumicích uskutečnila Moravsko-slezská výstava poštovních
holubů. Výstavu pořádalo Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Bílé Karpaty, které
sdružuje pět ZO Uhersko-brodska včetně ZO Šumice.
Výstava začala v 7.00 hod. svozem holubů a měla svůj předem určený program. Šumičtí
chovatelé vystavovali 5 holubů z celkového počtu 180. Výstavu shlédlo 260 návštěvníků.
Bylo předáno 130 pohárů a 100 diplomů.
Závodní sezona byla pro holubáře velmi úspěšná, protože mistrem OS Bílé Karpaty se
stal Jiří Juřeník st. č. 338 ze Šumic.
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Muzeum
Do dubna letošního roku navštívilo muzeum 1 430 návštěvníků, což je na vesnické
muzeum úspěch. Pravidelnými návštěvníky jsou děti z místní mateřské školky. Do muzea
zavítali i návštěvníci z Anglie, kterým se výstava líbila.
Milým překvapením bylo 8 knězů, kteří krásnými zápisy ocenili práci lidí v muzeu. U
příležitosti šumických hodů se konala výstava krojů, které si nenechalo ujít přes 300
návštěvníků. Muzeum se v naší obci ujalo.
Vstupné se tady nevybírá, každý může přispět dle vlastního uvážení.

Košt slivovice
16. dubna 2006 se konal již 7. ročník koštu slivovice. Jako každý rok došlo i letos na
změny. A to hned při degustaci. Každý stůl hodnotil zhruba 34 vzorků a to ve dvou kolech.
Maximální počet bodů pro jeden vzorek slivovice byl 12 bodů. Patnáct porotců usedlo
k letošní degustaci, aby rozhodli o nejlepší slivovici za rok 2006. Vybírali z 86 vzorků.
Výsledky:
1. místo

-

Vít Synčák, Dol. Němčí

2. místo

-

Ivan Bernátek Šumice 410

3. místo

-

Pavel Borýsek Šumice 487
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Farnost
V září se ve farnosti seběhly dvě události, které poznamenaly vzhled obce i okolí.
Jedna událost je rekonstrukce kříže před kostelem, který je zapsán v seznamu chráněných
památek. Opravu kříže provedl Mgr. Martin Slovák akademický sochař a restaurátor z Veselí
nad Moravou. Celková cena díla činí 46 tisíc Kč. Z toho poskytl dotaci Zlínský kraj z fondu
kultury ve výši 30 tisíc Kč. Zbytek částky zaplatila farnost. Žehnání nově restaurovaného
kříže proběhlo po mši svaté ve středu 13. září.
Druhá událost je nový dřevěný kříž, který byl postaven v místech u jezer. Z dubových
trámů ho zhotovil pan Plášek č. 74. Povolení dal OÚ. V sobotu 16. září ve 14.30 hod. se věřící
sešli před kostelem a následoval průvod s křížem. Cesta byla dlouhá a kříž těžký. Váží 127
kg. Muži se střídali po čtyřech v nesení. Na místě už čekal velký zástup farníků. Kříž byl
postaven na předem vybudovaných základech a poté vysvěcen.
Tříkrálová sbírka vynesla letos 34 400 Kč.

Narozené děti
Kunčík Vítek

č. 167

Pummer David

361

Koktavý Ondřej

437

Horecká Lucie

379

Šidlo Martin

142

Vincenec Adam

252

Vincenec Hynek

252

Zelený Tomáš

347

Ryšková Marie Štěpánka

240

Juříková Alena

69

Chmelová Karolína

467

Ševeček Jan

134

Uzavřená manželství
Pospíšilová Petra

č. 244

Podškubka Martin

Hřibová Ludmila

118

Šebesta Karel

Šmídová Světlana

240

Ryška Zbyněk

Šašinková Petra

493

Machálek Libor

Kozubová Soňa

92

Gavenda Radek

Ježková Milena

347

Zelený Tomáš

Ďurďová Jarmila

309

Slačálek Jiří

č. 438

504
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Hřibová Magdaléna

32

Ježek Lukáš

Lekešová Blanka

208

Zajíc Bronislav

Bartošová Táňa

294

Fízel‘ Jakub

Motlová Lenka

Juřík Pavel

Žampachová Alena

Macháč Marek

Jančová Michaela

č. 517

237

Pačinek Petr

Moravčíková Jitka

Zahálka Pavel

Mačalíková Eva

Dyer Anthony Mark

č. 220

Zemřelí
Ševečková Anna

č.

335

Borýsková Marie

311

Hanák Stanislav

337

Gajdošová Marie

446

Georgiánová Ludmila

392

Dvořáček František

475

Volaříková Vlasta

33

Bachůrek František

39

Johnová Drahomíra

369

Omelka Vladislav

401

Plášková Anežka

96

Janíček Pavel
Mandová Ludmila

173
9

Mandík Josef

354

Kozub Josef

433

Prachař Ladislav

90

Juráková Anežka

101

Trchalíková Anežka

156
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2007
Budování v obci
Největší akcí roku 2007 byla stavba cyklostezky Šumice – Újezdec. V tomto roce se
nepodařilo cyklostezku dokončit, jak bylo plánováno.
Další větší akcí byla výsadba lesa o rozloze 3 ha po mysliveckou chatu. Výsadbu jsme
prováděli většinou sami za pomoci firmy s traktorem na sázení. Bylo proinvestováno 490 tisíc
Kč. Z toho by měla být větší část obci vrácena formou dotací. Dále byl vysázen 1 ha lesa po
mýtné těžbě rovněž u myslivecké chaty v celkových nákladech 120 tisíc Kč. Je to velký
přínos pro životní prostředí obce, které snad docení další generace našich občanů.
Došlo k celkové rekonstrukci vstupních šaten v budově ZŠ. Plechové šatny byly
nahrazeny dřevěnými skříňkami pro každého žáka. Výměnou dlažby a obložením došlo
k podstatně lepšímu vzhledu a hlavně bezpečnému provozu dětí ve škole a úschově svých
věcí. Bylo zde investováno cca 500 tisíc Kč.
Dále byla provedena celková rekonstrukce místní komunikace Malá Strana od tělocvičny
až po výjezd na hlavní silnici. Akci prováděla firma PSVS a. s. Tlumačov. Zde bylo
investováno 470 tis. Kč. Komunikace v těchto místech byla ve velmi špatném stavu.
Byla provedena výměna dřevěných oken za plastová a zateplení fasády na budově
obecního úřadu. Akci prováděla firma Montplast Uh. Brod a Karel Dvořák ze Šumic.
Investováno bylo 310 tis. Kč.
Dále firma Dvořák provedla opravu štítové zdi na bytovém domě č. 482. Tento štít byl
značně poškozen, fasáda byla zelená od plísně a její vzhled byl velmi špatný. Proto bylo
přistoupeno k její opravě. Investice si vyžádala náklady ve výši 210 tis. Kč.
Byla provedena oprava komunikace v Kůtě u Ovčírky, u pálenice a na mostě přes Olšavu.
Opravu provedla firma Čaník z Uh. Brodu. Investováno bylo 190 tis. Kč.
V tomto roce jsme se rovněž zaměřili na vypracování projektů na tyto stavby:
-

hřiště u Skalky

-

protipovodňové příkopy v trati Malé Pole, Čupy

80 tis.

-

projekt kanalizace a přivaděče na ČOV Újezdec

130 tis.

-

projekt domu s chráněnými byty – Válkovo

150 tis.

-

přeložka VN Nad Mlýnem pro stavbu RD

80 tis.

50 tis.

Pro všechny tyto akce chceme vyřídit stavební povolení v r. 2008 a postupně dle
finančních možností obce a dotací je také realizovat.
Dále byla provedena výměna oken na MŠ, kde bylo proinvestováno 135 tis. Kč. Stará
dřevěná okna byla nahrazena plastovými. Akci prováděla firma Montplast.
Pro potřeby hasičského sboru a hlavně mladých hasičů obec zakoupila hasičskou
stříkačku za 86 tisíc Kč. Tato bude sloužit pro nácvik a soutěže mladých hasičů.
Dále byla zahájena dlouhodobá práce a to – nový územní plán obce Šumice. Práce na
něm bude trvat 3 roky, bude vytvořen plán, který ovlivní další vývoj naší obce na období cca
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15 let. V tomto plánu jsou zahrnuty veškeré věci, které se týkají života obce a občanů, domů,
služeb, zeleně, školy, komunikací, energie, životního prostředí atd.
V roce 2007 byla schválena první etapa tohoto plánu, která stála obec 262 tis. Kč.
Dokončení územního plánu se předpokládá v roce 2010.
Dále jsme prováděli výkupy pozemků pod cestou Nad Mlýnem. Podařilo se nám vykoupit
27 parcel od našich občanů za celkovou sumu 150 tisíc Kč. Chybí ještě asi 8 parcel a cesta od
závor u pálenice směrem k Nezdenicím bude obecní.
Byly prováděny menší akce v rámci projektů obce Šumice. Bylo to zejména vybavení
MŠ, pořázení radaru na měření rychlosti při vjezdu do obce, myčky nádobí v KD, autobusové
zastávky u tělocvičny, zahradního domku na nářadí v zahradě obecního domu čp. 248 a další
menší akce.

Základní škola
V rámci mezinárodního projektu evropského vzdělávacího programu – Socrates –
Comenius měli žáci i učitelé základní školy možnost v květnu vycestovat na týdenní pracovní
setkání do malebného města Altamonte na jihu Itálie.
Hlavním úkolem pro žáky bylo reprezentovat školu na divadelním festivalu, který se
v Altamonte každoročně pořádá. Už v dubnu letošního roku natočili připravovanou hru
„Zbojníci v Goliášce“ na DVD. Na festival jelo 5 žáků a podle toho byla zkrácená a přepsaná
hra. Do představení byly zakomponovány také tance a písně z naší oblasti. Na festivalu jako
jediní nepoužívali playback a měli na podiu živou hudbu, o kterou se postarali místní učitelé
Jitka Hauerlandová a Pavel Souček. Žáci podali výborný výkon a italské publikum bylo
nadšeno. Veřejnost mohla představení zhlédnout 22. června v místním KD. Protože je
angličtina pracovním jazykem projektu, hra byla předvedena v angličtině. Text byl
zjednodušený a hra opatřena anglicko-českým úvodem. Před vlastní divadelní hrou se
představila většina žáků naší školy s písněmi. Zpívalo se italsky, francouzsky, polsky a
litevsky – jsou to partnerské země projektu.

Fotbal
Žákovské družstvo si v průběhu roku vedlo poměrně úspěšně, hraje v popředí tabulky
okresního přeboru. Družstvo trénuje šumický rodák Roman Horčica z Bojkovic. Jako vedoucí
a pomocný rozhodčí mu pomáhají Ladislav Ondřej č. 403 a Jiří Valášek č. 509. Dorostenecké
družstvo hraje rovněž okresní přebor a trenérem je pan Ota Bachůrek č. 315 jako vedoucí a
pomocný rozhodčí zde působí Miroslav Juřeník č 527 Vlastik Hudeček č. 224 a také Jiří
Valášek č. 509.
Mužstvo dospělých momentálně startuje v soutěži nejvyšší naší dosavadní fotbalové
historie. Hraje I. A třídu Zlínského kraje a po podzimní části letošního ročníku je postavení
v tabulce výrazně lepší než v minulých sezonách. Zásluhu na zlepšení mají samotní hráči,
ovšem stejný díl uznání a obdivu patří staronovém trenérovi panu Václavu Markovi č. 98,
který dostal z hráčů maximum jejich současných možností. Na chodu oddílu a pořadatelské
službě při utkáních se podílejí pánové Pavel Šmíd č. 240, Ludvík Dvořák č. 213, Karel
Dvořák č. 523, Ota Synčák č. 387, Pavel Běťák č. 502, Jaroslav Mudrák č. 134, Pavel Cmura
č. 17, Petr Hřib č. 32, pokladníci pan Josef Kandrnál č. 277, Ladislav Hurbiš č. 254, Ladislav
Hasoň č. 473, Miroslav Petrka č. 422, Jindra Surý č. 11. Hlasatelem při utkáních je pan
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Vojtěch Žampach č. 241. Funkci správce sportovního areálu vykonává rovněž pan Václav
Marek č. 98. Teplé večeře po utkáních zajišťuje již několik let ve vlastní kuchyni jeho žena
Marcela.

Hasiči
V Šumicích rok od roku stoupá zájem dětí o hasičský kroužek. Kroužek mladých hasičů
vznikl někdy v sedmdesátých letech, ale činnost šla postupně do útlumu. Až v roce 1999 ho
obnovil hasič František Bradáč č. 157 a o tři roky později ho převzal Zbyněk Urubčík č. 430.
V Šumicích je zaregistrováno 18 dětí od šesti do patnácti let, rozdělených na mladší a
starší žáky. Kategorie dorostu zatím schází, ale dorostenky pomáhají alespoň jako
instruktorky.
V kroužku je víc děvčat než kluků, protože v Šumicích je populární fotbal a hodně
malých kluků navštěvuje fotbalový kroužek – přípravku. Děti se scházejí jednou až dvakrát
týdně. V zimě chodí do tělocvičny a do klubovny.
Od jara pak trénují venku. Mladí hasiči se účastní branných závodů, vystupují na plese a
na dalších akcích obce, v létě jezdí na tábor a hlavně každý víkend tráví na soutěžích. Každá
soutěž a činnost má svůj pohár. Výsledky z jednotlivých soutěží se sčítají a zahrnují se buď
do soutěže „Plamen“, nebo do „Velké ceny Uherského Hradiště“. Je to všechno finančně i
časově náročné, ale pomáhají rodiče i obec, která zakoupila novou stříkačku a slíbila
vybudovat hřiště pro tréninky.

Masopust
Letošní masopust byl pod patronací hasičů. Sešlo se 42 masek. Počasí bylo přejné. Tak
jako každý rok hrála dechová hudba Olšavanka. Hasiči uspořádali před fašankem zabijačku,
která trvala 2 dny. O produkty byl velký zájem, byly rozprodány místním občanům za necelou
hodinu.

Myslivci
Ulovená zvěř v honitbě Šumice:
Dančí

-

12

Srnčí

-

23

Prase divoké

-

3

Zajíc

-

8

Liška

-

7

Myslivecké sdružení Niva Šumice pořádalo v sobotu 3. února 2007 ve 20.00 hodin ples.
Hrála dechová hudba Stříbrňanka.
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Tenis
Vítězem druhého ročníku tenisového turnaje o Putovní pohár starosty obce Šumice se stal
v hlavní kategorii do 40 let Pavel Běťák ml. č. 502, který ve finále porazil Jaroslava Bachůrka
č. Třetí skončil Ondra Kalous č. 239.
Kategorie muži nad 40 let:
1. František Tomanec č. 513
2. Stanislav Kořenek č. 130
3. Richard Dvořák z Nezdenic
Kategorie ženy:
1. Martina Šmídová č. 473
2. Dana Tomancová č. 513
3. Gita Zlámalová
Kategorie čtyřhry:
1. Pavel Běťák ml. č. 502, Václav Marek ml. č. 98
2. Jaroslav Bachůrek č. 431, Ondra Kalous č. 239
3. Franta Tomanec č. 513, Staňa Kořenek č. 130

Košt slivovice
Letošní už osmý ročník koštu slivovice se konal 8. dubna 2007. K degustaci se sešlo 123
vzorků, z toho 113 slivovice a 10 vzorků ostatních destilátů. V loňském ročníku proběhla také
degustace domácích klobásek a pro veliký úspěch byla zařazena i letos. Hodnocení obou
degustací se ani letos neměnilo, každý stůl hodnotil zhruba 38 vzorků a to ve dvou kolech.
Hodnotila se vůně v rozmezí 3-5 bodů a chuť od 5-7 bodů. Maximální počet bodů byl 12. U
klobásek probíhala degustace přímo ve vestibulu KD. Každý zájemce si vyzvedne připravené
vzorky klobásek a číslo vzorku který mu nejvíce chutnal vhodí do urny.
Košt slivovice je
jedna
z nejvíce
navštěvovaných akcí.
Ani letos tomu nebylo
jinak.
V kavárně – Peklo
hrála
cimbálová
muzika Vinar a v sále
KD večerem provázela
skupina Prinz. Kolem
deváté hodiny byli
vyhlášeni
letošní
vítězové.
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1. místo

-

Synčák

2. místo

-

Juřeníková

3. místo

-

Dvořák Karel č. 523

Farnost
V sobotu 1. září proběhlo setkání farníků v přírodě, na místě kde byl postaven kříž. Ve
14.30 hod začala u kříže mše svatá za děti a mládež farností Šumice a Rudice, na poděkování
za všechno krásné, co nám Bůh dopřál prožít během prázdnin. Mše svaté se nečekaně
zúčastnil také zdejší rodák P. Vratislav Kozub, který koncelebroval. Při mši svaté zpívaly také
děti ze scholy. Po mši svaté byly pro děti připraveny hry – skákání v pytli, psaní textu ve
staroslověnštině, modelování kříže, aj.
Pro všechny bylo připravené občerstvení – opékání špekáčků a nápoje. Počasí přispělo
k příjemné pohodě, k vzájemnému sdílení.
Letošní tříkrálová sbírka vynesla 36 789 Kč.

Hody
Letošní hody byly vyjímečné, protože byly krojované s právem. Takzvané právo, které
předává starosta obce je už dnes jen symbolické. Dříve kdy byli poddaní ve vlastnictví pánů,
se museli dožadovat práva k uspořádání slavnosti. Dnešní mladá chasa žádá pana starostu
symbolicky o právo slavit hody.
S nápadem uskutečnit hody s právem přišla vedoucí muzea paní Petrková č. 422. Největší
práci dalo přesvědčit mladé lidi, aby se zúčastnili oblečeni do krojů a podrovázeli stárka a
stárku. Týden před hody byla generální zkouška, aby všechno úspěšně probíhalo. Pro rodiny
stárka a stárky začaly přípravy o několik dnů dříve. Oba domy byly nazdobeny věnci
z krušpánku a cesta, mezi jejich domy zdobily větve bříz, ověnčené pentličkami. Stárkem byl
Radek Horecký č. 119 a stárka Dagmar Pilková č. 267. Oba z mrvé uličky. Stárek a stárka
jsou hlavní pár krojované chasy, která si je mezi sebou zvolí. Tento pár jde v čele družiny
žádat starostu o uspořádání krojovaných hodů. Když právo získají, opatrují jej po celé hody,
aby ho zachovali do příštího roku. Právo jim povoluje a zároveň nařizuje slavit hody jak se
sluší a patří a stejně tak nařizuje všem veřejným místům, hlavně hospodám, aby jim slavení
umožnily.
Oficiální začátek byl v sobotu odpoledne shromážděním krojovaných u šumického
muzea, odkud se odcházelo za doprovodu hudby a všech zúčastněných pro stárka. Před
domem se zpívalo a tančilo. Rodina stárka pohostila všechny krojované a přihlížející slivovicí
a vdolečkama. Stárek poděkoval za udělené privilegium a odebral se s doprovodem pro
stárku. Tady se zase zpívalo, tančilo a hodovalo. Když měla chasa stárku a stárka, procházeli
vesnicí a zastavili se před základní školou, kde jim bylo slavnostně předáno právo, které
předával starosta pan Josef Bartoš č. 294, který byl rovněž v šumickém kroji. Právo bylo
přečteno všem, aby věděli jak hody slavit. Potom bylo uloženo do schránky, která připomíná
krojovanou dívku.
Před školou hrála muzika, zpívalo se a tancovalo. Pohostila se chasa a všichni zúčastnění
a pokračovalo se do kostela. Právo bylo požehnáno otcem Františkem. V kostelní zahradě
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s opět zpívalo a tancovalo. Hody byly završeny večerní zábavou, kde hrála dechová hudba
Šohajka z Dolních Bojanovic. Tančilo se a zpívalo až do rána.
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Vánoce
Letošní vánoční benefiční koncert se
konal 16. prosince 2007 v 17.00 hodin v KD
v Šumicích. V době kdy jsou přípravy na
vánoce v plném proudu se v KD sešlo
spoustu lidí a každý si užíval předvánoční
atmosféru. Tak jako každý rok byl koncert
velmi pečlivě zorganizován a opravdu se
bylo na co dívat a co poslouchat.
Učinkující:
FS Radošov z Veselí n. M., manželé Chovancovi z Bánova a Bánovské
Kačenky, Jan Huňař s doprovodem – řezbář, zpěvák a všeuměl z Podluží, Šumický kvintet,
BuDu – buchlovický důchoďák – rockový sbor 40-ti seniorů s výborným zpěvákem
Antonínem Gajdošem – pochází ze Šumic, šumická schola a děti z ÚSPM Uherský Brod.
Výtěžek z akce byl věnován dětem z Ústavu sociální péče pro mládež a Tanzánii.

Narozené děti
Tobiáš Hrdina

č. 470

Karolína Šebestová

č. 118

Adam Šebesta

č. 118

Amálie Koníčková

č. 128

Sára Kudelová

č. 318

Sofie Miklová

č. 448

Klára Čechová

č. 8

Nikol Volaříková

č. 30

Julie Ježková

č. 32

Daniel Gavenda

č. 92

Marek Dvořáček

č. 2

Patricie Pačinková

č. 517

Jan Gazík

č. 208

Petr Suchánek

č. 417

Ondřej Adámek

č. 345

Veronika Polášková

č. 449

Lukáš Synčák

č. 342

Šimon Synčák

č. 342

Štěpán Mlčoch

č. 44

Michaela Zajícová

č. 237
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Zlatá svatba
Manželé Juřeníkovi

Zemřelí
Antonie Kutnarová

č. 292

Vlasta Nováková

č. 265

František Maleček

č. 431

Antonín Šojdr

č. 381

Marie Čubíková

č. 5

František Kokoš

č. 200

Jaroslav Jurák

č. 223

Sylva Surá

č. 383

Marie Michalcová

č. 186
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2008
Budování v obci
Byla dokončena stavba cyklostezky Šumice – Újezdec, včetně prodloužení od norkárny
po dům pana Šťastného za drahou. Cyklostezka je dlouhá cca 2 200 m. Bylo prostavěno
7 558 000.- Kč, z toho 4 mil. z Fondu dopravní infrastruktury, cca 1 mil. Město Uh. Brod a
obec Šumice 2 558 000,- Kč.
Započali jsme stavbu umělého hřiště místo stávající asfaltové plochy v areálu TJ. Byla
odstraněna původní vrstva asfaltu a položeny obrubníky. S dalšími pracemi se bude
pokračovat v roce 2009. Celkem bylo proinvestováno cca 500 tisíc Kč.
Došlo k opravě cesty v Mrtvé uličce, zejména k rozšíření vozovky pro stání vozidel lidí,
kteří zde bydlí. Situace byla do této doby nejhorší v celé obci, kdy auta parkovala na cestě a
chodnících a jízda či chůze byla v této ulici nebezpečná. Proinvestováno – 440 tis. Kč.
Byla provedena oprava dopadových ploch a prvků na dětském hřišti ve středu obce, kde
hrozilo nebezpečí úrazu dětí. Na změkčení dopadu byly položeny gumové koberce a došlo
k nahrazení a opravě jednotlivých prvků. Náklady činily 270 tis. Kč.
Byla nahrazena více než 30 let stará rozhlasová ústředna na obecním úřadě. Stávající byla
velmi poruchová a neodpovídala dnešním požadavkům. Docházelo často k poruchám a
náhradní díly se již těžce sháněly. Nová ústředna je napojena na jednotný systém varování
obyvatel v případě nebezpečí. Náklady na pořízení byly 210 tisíc Kč, z toho 100 tis. Kč byla
dotace od Zlínského kraje.
Byla provedena oprava a zateplení fasády a okapů na budově pošty. Rovněž oprava dveří
a oken. Celkové náklady činily 200 tis. Kč. V budově se topí elektřinou, akumulačními
kamny a teplota vytápění byla nízká. Také zvyšující se ceny energie přiměly obec k provedení
této akce.
Do KD byly zakoupeny nové stoly, židle a další drobný materiál. Některé stoly a židle
zde byly ještě z doby otevření KD v roce 1961. Investice si vyžádala náklady 190 tis. Kč.
Byla provedena výměna starých dřevěných oken ve správní budově a kuchyni v MŠ.
Výše investice byla 150 tis. Kč.
Bylo vybudováno nové parkoviště u kostela s 11 místy na stání aut ve středu obce.
Potýkáme se s nedostatkem míst pro parkování aut prakticky v celé obci. Proto jsme alespoň
ve středu obce tuto situaci chtěli vyřešit. Investováno bylo 155 tis. Kč.
Obec vykoupila pozemky od Pozemkového fondu ČR, úřadu pro zastupování státu a
práva ČR za cenu 250 tis. Kč.
Byla započata ake přeložka vedení vysokého napětí a přemístění trafostanice v lokalitě
Křivé. Uvažuje se zde o výstavbě 16 RD po provedení parcelizace pozemků. Přeložka sítě je
základní podmínka toho, aby se zde v brzké době mohly stavět RD. Investice činila 150 tisíc
Kč. Akce bude dokončena v roce 2009.
V KD byla rovněž provedena oprava – broušení a lakování parketu, který už byl značně
poškozen. Náklady na opravu činily 100 tisíc Kč.
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Obec Šumice vypracovala projekty na dotace z Evropských fondů a byla ve dvou
případech úspěšná. Na projekt oprava parku ve středu obce získala dotaci 2 300 tis. Kč. Na
další projekt – Oprava hřiště pod akáty ve Skalce rovněž získala dotaci 2 300 tisíc Kč. Obě
akce budou probíhat v roce 2009.
Obec Šumice získala územní rozhodnutí na velkou akci v budoucím období a to oprava
kanalizace v obci a výstavba přivaděče do Újezdce na čističku odpadních vod v Uh. Brodě.
Nyní budeme vyřizovat stavební povolení této akce a následně se začnou shánět peníze, neboť
projektované náklady činí 120 mil. Kč.
Začali jsme vyřizovat potřebné dokumenty a souhlasy majitelů pozemků pro stavbu
cyklostezky Šumice – Nezdenice a stavbu protipovodňového příkopu v trati Čupy. Věříme, že
obě tyto akce do konce tohoto volebního období tj. do konce roku 2010, stihneme zrealizovat.
Pokračuje se na tvorbě nového územního plánu obce Šumice a pokud vše půjde hladce,
bude nový územní plán hotov do konce roku 2010.
Dále byly prováděny menší akce v rámci opravy majetku obce Šumice. Proběhla zejména
oprava sběrového dvora, oprava střechy na budově TJ po vichřici, která ji smetla, pořízení
nábytku do archivu a zasedací místnosti v budově obecního úřadu, oprava fasády v zadní části
KD a budovy obecního úřadu, oprava parkoviště u hřbitova, oprava plochy nádvoří v MŠ,
oprava komunikací v obci, malování KD, MŠ, instalování informačních cedulí v obci a
některé další menší akce, které zde nelze podrobně rozepisovat.

Základní škola
Projekt „TO SAVE FROM BEING FORGOTTEN“ (Zachránit od zapomnění) se
uskutečnil v rámci evropského programu Socrates – Comenius, ze kterého byl téměř celý
financován. Přípravná fáze začala v září 2004 na kontaktním semináři v italském městečku
Pozzuoli. Tam i naše škola našla své partnery, školy z Francie, Itálie, Litvy a základní školu
z Polska, která byla hlavním koordinátorem celého projektu. Se zástupci jednotlivých škol
jsme společně vypracovali program projektu a v lednu 2005 byla podána přihláška.
Schvalovací řízení trvalo půl roku, takže fakt, že nám bude přidělen grant jsme se dozvěděli
až o letních prázdninách. Na tříletou práci jsme získali asi 15 000 eur.
První schůzka proběhla v polském Wloclawku. Sešli se tam koordinátoři projektu
z jednotlivých škol a jejich ředitelé. Od podzimu až do jara nás čekala spousta práce. Každá
škola vybrala jednu pověst ze svého regionu. Žáci podle této pověsti sami zpracovali scénář
pro divadelní hru, kterou přeložili do angličtiny, protože ta byla pracovním jazykem projektu.
Následovala výroba plakátů, návrhy kostýmů, scény a divadelních rekvizit.
Nás nejvíce zaujala legenda o „Zbojnících v Goliášce“, do které jsme zakomponovali
folklorní písničky a tance, což naší hře dodalo správnou atmosféru. V květnu 2006 jsme,
tentokrát i se žáky, vycestovali do francouzského Dourdonu, kde jsme si navzájem vyměnili
plakáty k divadelním hrám, dál jsme pracovali na detailech projektu a naši žáci se snažili
ostatním přiblížit Českou republiku pomocí prezentace, kterou si sami připravili.
V následujícím školním roce jsme za pomoci rodičů dokončili realizaci kostýmů a
nacvičili jsme celou divadelní hru, kterou jsme také zfilmovali na DVD. Naši žáci potom
zazářili na divadelním festivale v italském Altomonte, kde vystoupili před početným
publikem v klasickém starověkém antitiátru.
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Po návratu jsme ještě stihli odehrát představení nejenom v Šumicích, ale také na
základních školách v Uh. Brodě, v Bánově a v domově důchodců v Nezdenicích. Naši žáci
měli také možnost shlédnout představení všech našich zahraničních partnerů na DVD.
V říjnu 2007 jsme v litevském Ükmerge připravili společný sborník projektu, kde jsou
zaznamenány ty nejdůležitější momenty naší několikaleté práce. V květnu 2008 vyvrcholila
práce na projektu setkáním všech zúčastněných zemí v Šumicích. Kromě uspořádání výstavy
žáci společně nacvičili závěrečnou shou-, kterou předvedli veřejnosti v místním Kulturním
domě.
Tento program byl pro všechny žáky i učitele obrovským přínosem. Kromě vlastní práce
na projektu jsme podnikli spoustu vedlejších aktivit, také jsme se dozvěděli hodně věcí o
zemích našich partnerů, jejich kultuře a životním stylu. Naše děti byly při pracovních
setkáních vždy ubytovány v rodinách svých zahraničních vrstevníků a přes počáteční ostych a
občas i jazykovou bariéru, často navázaly kamarádské vztahy, které určitě neskončily
s projektem.

Hasiči
V momentální době se hasiči potýkají s problémem nedostatku dětí, i když kroužek
navštěvuje 13 dětí ve věku od 6 do 15 let, které jsou rozděleny na 2 družstva. I přes tento
problém se jim podařilo dosáhnout uspokojivých výsledků ve hře PLAMEN a také ve VC.
Vyhlášení celkových umístění proběhlo na soutěži, konané v Uh. Hradišti. Družstvo
mladších žáků se umístilo na 4. místě a starší na celkovém 4. místě.
Děti se také v tomto roce zúčastnili výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Ze
všech výkresů byl oceněn pouze jeden, a to obrázek Marcely Chmelinové.
V naší obci se podařilo uspořádat soutěž mladých hasičů, se kterou pomohl Obecní úřad a
to tím, že ji zaštítil jako soutěž o „Pohár starosty obce“. Na této soutěži dosáhly velmi
dobrých úspěchů a to v podobě 1. místa mladších žáků a 3 místa starších žáků.
Odměnou za celý rok snažení byl našim dětem 3 denní prázdninový výlet na Strání.
Ubytování bylo zajištěno na chatě místních hasičů.

Včelaři
Výbor včelařů je složen z 9 členů. Přítel Milička zastává funkci předsedy, př. Omelka
funkci jednatele, př. Jarmila Šidlová funkci místopředsedy, funkci zdravotníka př. Vojtěch
Šidlo, pokladníka př. Pavla Kandrnálová, skladníka př. Jiří Juřeník, dalšími členy výboru jsou
př. Rosťa Hasoň, př. František Bradáč a př. Lenka Ševečková.
Letošní rok začal pro včelaře tragicky. Díky teplému podzimu roku 2007, kdy včelstva
přestala pozdě plodovat, došlo k drastickému rozmnožení roztoče „Varroa destruktor“, který
výrazně zdecimoval nejen šumická včelstva, ale včelstva v celé České republice. Naše
organizace přišla o 104, což představovalo ztrátu 45% z chovaných včelstev tohoto roku.
Díky tomu ministerstvo zemědělství uvolnilo peníze pro řadu dotací.
Dotace na úly – pokud měl včelař větší úhyn včelstev než 10 procent, pak si mohl zažádat
o 2000 Kč na nový úl. Tento příspěvek pak mohl použít na nákup nových nástavkových úlů.
V naší organizaci si žádalo 8 včelařů.
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Dotace na analýzu medu – díky finanční podpoře státu si včelaři za minimální investici
mohli nechat vyšetřit chemickou analýzou ve výzkumném ústavu včelařském v Dole med a
tím získat jakostní certifikát Český med. Tento certifikát získali př. Milička, Šidlo a př.
Ševečková.
Dotace na uhynulá včelstva – pokud měl včelař ztrátu větší než 10 procent mohl si
zažádat o příspěvek na počet včelstev, která vrátil do původního stavu. O tuto dotaci žádalo
19 včelařů.
Přítel Šidlo objednal léky pro správné léčení včelstev. Př. Bradáč se dobrovolně zařadil do
programu na monitorování spadu roztoče varroa destruktor a podával pravidelně hlášení na
okresní hygienickou stanici.
Ve spolupráci s Obecním úřadem se zajistil nový včelařský sklad.
Přítel Milička zajistil pro každého člena organizace jednu včelí matku. Docházelo
k pravidelným „Včelařským posezením“, které se konaly každé první úterý v měsíci. Provedla
se inventura včelařského majetku a zajistila se jeho evidence.
V tomto roce se mohli členové zúčastnit dvou výletů a to výlet do Brna na Národní
výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky a výlet na včelí farmu do včelařského
skanzenu do Chlebonic. Kromě podzimní členské schůze se konalo „Včelařské posezení“, kde
vystoupil př. Janalík z Hulína. V listopadu se uskutečnila členská schůze. Hlavním bodem
byla dotace. Pro všechny členy 151 Kč na včelstvo, 495 Kč. na obnovená včelstva pro ty
včelaře, kteří si zažádali o dotaci. Na ÚV každý člen přispíval 200 Kč. a na ZO 100 Kč.
K podzimu tohoto roku organizace eviduje 34 členů. Organizace evidovala 228 včelstev,
vyprodukovala 2 811 kg medu a 118 kg vosku. Na včelstvo vycházelo 12,33 kg medu a 0,51
kg vosku.
29. 11. 2008 včelaři uspořádali zabijačku. Den poté se uskutečnila tradiční Mikulášská
prodejna. Bylo možné zakoupit zabijačku, med, medovinu, včelí kosmetiku…
V prosinci se uskutečnila mše svatá za včelaře.

Košt slivovice
V letošním již devátém ročníku se sešlo rekordních 144 vzorků slivovice, 2 likéry, 1
kalvádos a 1 mirabelka. Degustační komise, kterou tvořilo 21 členů, zasedala v sobotu 15.
března 2008 v 16.00 hodin. Po čtyřech hodinách pečlivého zkoumání chuti (která mohla
získat 5-7 hodů) a vůně (rozmezí bodů 3-5) vynesla komise svůj verdikt. Maximální počet
bodů, který mohl vzorek slivovice dosáhnout byl 12.
Ve dvou minulých ročnících proběhla také degustace klobásek. Vzhledem k tomu, že se i
tento košt setkal s velmi kladným ohlasem nebylo tomu letos jinak.
1. místo

-

Janča

Horní Němčí

2. místo

-

Janča

Korytná

3. místo

-

Šojdr Marek

Šumice 217
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Tenis
V předhodovou sobotu proběhl třetí ročník tenisového turnaje o pohár starosty obce
Šumice. Počasí dovolilo odehrát všechny kategorie. Všichni zúčastnění předvedli kvalitní
výkony a přispěli tak k vydařené akci. Vítězům jednotlivých kategorií předal starosta putovní
poháry, včetně věcných cen.
Muži nad 40 let:

ženy:

1. místo

- Tomanec I. č. 513

I. místo: Šmídová M. č. 473

2. místo

- Kalous V.

3. místo

- Dvořák R. z Nezdenic

č. 239

2. místo: Tomancová D. č. 513
3. místo: Prachařová L.

Rybáři
Dvěma mladým šumickým rybářům se podařily větší úlovky. První byl úspěch Josefa
Chmeliny juniora č. 407 v Jarních rybářských závodech na luhačovické přehradě začátkem
května, kde obsadil 1. místo v disciplíně o celkovou váhu ulovených ryb se dvěma kapry (57
cm a 77 cm) o váze 10,4 kg. V samotné soutěži pak skončil druhý.
Dalším nepřehlédnutelným úlovkem byl trofejní sumec, měřící 197 cm a vážící 51 kg.
Tím se může pyšnit Martin Jančařík, který ho chytil ve vodní nádrži Nové Mlýny v noci 27.
června tohoto roku. Sumce tahal z vody přes jednu hodinu.

Masopust
Letošní masopustní průvod se uskutečnil 2. února. V první chvíli se zdálo, že počasí
nebude přát, bylo celý den pod mrakem, ale nakonec pršelo jenom přes poledne a to byli
všichni v KD na obědě.
Účast masek byla vcelku hojná. Viděli jsme židy, cikánky, řezníka, medvěda, víly,
podzimáčky, Manku s Rumcajsem, Rákosníčka, pošťáka a spoustu jiných. Celkem bylo 36
masek. V čele průvodce šla nevěsta se ženichem. Hrála dechová hudba Olšavanka. Většina
lidí z vesnice už čekala s bohatým občerstvením.
Pořadatelem letošního masopustu byla TJ Šumice.

Práce s mládeží
Kraj ocenil dobrovolné pracovníky s mládeží, kteří se věnují ve svém volném čase dětem.
V Šumicích byla oceněna paní Ludmila Synčáková č. 35. Dlouhodobě se zabývá práci
s dětmi a mládeží v zájmových kroužcích, které jsou zaměřeny na zpěv, tanec a recitaci. U
dětí tak podporuje lásku k tradicím našeho kraje a stará se o to, aby tyto tradice pokračovaly i
po další generace.
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Druhá oceněná byla paní Michaela Součková č. 482. Práci s dětmi se věnuje již 15 let
v zájmovém kroužku Lišák, který je zaměřen na turistiku, sport a pobyt v přírodě.
Návrh na ocenění podala obec Šumice zastoupená starostou obce panem Ing. Josefem
Bartošem č. 294. Dobrovolné pracovnice ocenili hejtman Libor Lukáš, jeho náměstek Josef
Slovák a další představitelé Zlínského kraje.

Cyklostezka
V květnu letošního roku byla otevřena cyklostezka ze Šumic do Újezdce. Akce se
účastnily známé osobnosti ze státní správy a sportovního světa. Nechyběl ani hejtman
Zlínského kraje, rudický rodák Libor Lukáš a velocipedista Josef Zimovčák, který na svém
historickém kole objel téměř celý svět. Událost to byla vydařená i když se na trase dlouhé
1 679 m staly dva úrazy. Účast cyklistických nadšenců ze Šumic a okolí byla hojná.

Počasí
Desetiminutový orkán EMMA se 1. března stočtyřicetikilometrovou rychlostí za hod.
přehnal přes Šumice a zanechá za sebou spoušť. Mimo jiné to byla vyvrácená lípa na
Michovci u domu pana Bartoše č. 365 na Pátém byl zničený posed, na místním fotbalovém
hřišti nevydržela plechová střecha, skončila na kurtech a poničila plot. Taktéž nevydržela
plechová střecha pana Ďurdi č. 309 a skončila u sousedů na dvorku.
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Sňatky
Horecký Ondřej, Šumice č. 491

Tesaříková Tereza, Bzenec

Tlach Petr, Šumice č. 492

Ondrůšková J. Záhorovice

Velecký Lukáš, Šumice č. 162

Holubová Jana, Šumice č. 352

Šojdr Marek, Šumice č. 217

Tlachová Zuzana, Šumice č. 490

Juráková Petra, Šumice č. 101

Beníček Radek, Suchá Loz

Dvořák Jan, Šumice č. 48

Krejčová Martina, Jihlava

Klauda Pavel, Šumice č. 385

Králíková Marie, Šumice č. 385

Narozené děti
Baier Matyáš

29. 1. 2008

O’Breinová Emilie Jacquelín

27. 2. 2008

Bemer Matěj

28. 2. 2008

Bartoš Matouš

17. 3. 2008

Bosák Tomáš

18. 3. 2008

Štastná Lucie

29. 3. 2008

Šimková Magdaléna

30. 3. 2008

Zahálka Jan

19. 4. 2008

Slačálek Adam

2. 7. 2008

Hrůza Marek

9. 7. 2008

Šrom Michal

26. 7. 2008

Pinďáková Klára
Ševčík Ondřej

6. 8. 2008
20. 8. 2008

Košibová Kateřina

25. 10. 2008

Košiba Kryštof

25. 10. 2008

Zubo Markus Gabriel

30. 10. 2008

Olbertová Markéta

1. 11. 2008

Juráková Viktorie

5. 11. 2008

Úmrtí

Jančařík Ivan
Vaculínová Božena

Datum úmrtí

věk

31. 1. 2008

49

8. 3. 2008

77
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Horecký Vincenc

21. 3. 2008

80

Juřík Miroslav

19. 4. 2008

63

Jurčíková Milada

5. 6. 2008

71

Kováčová Julie

6. 6. 2008

95

Velecký Bohumil

6. 6. 2008

76

Velecký Luděk

8. 6. 2008

52

Šojdrová Zdena

2. 7. 2008

55

Vaculín František

7. 7. 2008

66

Tlach Oldřich

13. 7. 2008

79

Joklová Marie

16. 7. 2008

80

Hasoň František

15. 8. 2008

87

Kubica Antonín

4. 9. 2008

80

28. 9. 2008

93

18. 10. 2008

85

Gajdoš Antonín

5. 12. 2008

83

Žampach Stanislav

7. 12. 2008

78

Lysoňková Emilie
Šojdr Vojtěch

Vánoční koncert
Zase tu máme konec roku a s ním už tradiční Vánoční benefiční koncert. Letošní Zlatá
neděle vychází na 21. prosince a začátek je v 17.00 hod. Ze všech koutů dědiny se scházejí
lidé a nasávají vánoční atmosféru z koled, které před KD hraje místní dechová hudba
Olšavanka.
Učinkující:
Josef Fečo – cimbalista a kontrabasista
Zuzana Labčíková Zdráhalová – cimbál, zpěv
Komorní orchestr z Uh. Brodu, sólo zpěv Vlasta Grycová
CM Strýci ze Strání se sbory FS Javorina
Dětská CM Mladí Bruštíci ze Strání
a děti z ÚSPM Uh. Brod
Výtěžek koncertu byl předán zástupci dětí z Ústavu soc. péče pro mládež z Uh. Brodu a
pro děti z Tanzánie.
Po koncertě ve vestibulu KD probíhal prodej knihy pana Stanislava Krátkého č. 340 „Z
vařajú po Slovácku“. Stanislav Krátký se narodil v roce 1955, pochází z vedlejších Nezdenic.
Po vojně se oženil a se svou manželkou Miladou žije víc jak 30 let v Šumicích.
Nejprve pasl jen do koše, do šuplíku, k uším své rodiny a svým známým. Začal psát až
v 50 letech, v době, kdy jeho dospělé děti vyletěly do světa. Tuto knížečku vydává jako svoji
prvotinu. Je pro všechny kteří milují Slovácký kraj i s jeho rozmanitou řečí.
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Knihu doplňují linoryty pana Oldřicha Páleníčka, který se narodil ve Zlíně a už léta žije
v Šumicích č. 110 kam se přiženil. Je absolventem pedagogické fakulty obor výtvarná
výchova University Jana Evangelisty Purkyně. Je členem Unie výtvarných umělců, Sdružení
výtvarných umělců moravskoslovenského pomezí, Unie českých spisovatelů a dalších
uměleckých spolků. Vystavuje kolektivně i autorsky jak doma, tak i v zahraničí. Je autorem
znaku i praporu obce Šumice, znaku města Bojkovice a ilustrátorem řady knih se slováckou
tématikou.
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2009
Budování v obci
Největší akcí byla stavba cyklostezky ze Šumic do Nezdenic. Cyklostezka je dlouhá
1 490 m, šířka 3 m a větší část z asfaltu. Asi 400 m je nezpevněný povrch z důvodu
biokoridoru a ochrany zvěře. Celkem bylo proinvestováno 5.375 tisíc Kč, z toho 3,051 tisíce
Kč činila dotace a 2,324 tis. Kč z vlastního rozpočtu. Stavbu prováděla firma EUROMA Zlín.
Velkou akcí byly parkové úpravy ve středu obce. Jednalo se o rekonstrukci parku, který
prochází středem obce. Na tuto akci se podařilo získat dotace z fondu EÚ. Celkem bylo
proinvestováno 2,238 tis. Kč a dotace činila 80% této částky. Stavbu provedla firma FLOART
Uh. Hradiště.
Další akcí byla stavba hřiště ve Skalce Pod akáty. Bylo zde vybudováno hřiště,
odpočinková plocha, dětské hřiště a další drobné stavby, které budou sloužit našim hasičům a
široké veřejnosti. Na tuto akci se rovněž podařilo získat dotace z fondů EÚ. Celkem bylo
proinvestováno 2,000 tisíc Kč. z toho dotace činila 80%. Stavbu prováděla firma TES
Bojkovice.
Letos byla dokončena stavba hřiště s umělým povrchem pro všechny druhy míčových her.
Hřiště bude sloužit ZŠ, MŠ, místním sportovcům i široké veřejnosti. Celkem bylo v tomto
roce investováno 1,760 tis. Kč a na stavbě se podílelo více firem.
Další akcí byla rekonstrukce náměstí u pošty. Zde došlo k položení dlažby, opravě
chodníků, zeleně, přeložky NN a dalších drobných oprav.
V létě byla provedena oprava chodníku od hřbitova až po náměstí u pošty a částečně i na
druhé straně silnice. Celkem bylo proinvestováno 930 tis. Kč a stavbu prováděla firma
ČANÍK z Uh. Brodu.
Dále to byla stavba přeložky NN v trati Nad Mlýnem z důvodu následné výstavby RD
v lokalitě Křivé. Došlo k přemístění elektr. sloupů a napětí a jejich posunutí pro výstavbu RD.
Celkem bylo investováno 900 tis. Kč. Stavbu prováděla firma MOEL Šumice.
Na místním hřbitově byla provedena oprava dlažby. Ve střední části byl poškozený
asfaltový povrch nahrazen dlažbou. Celkem bylo investováno 400 tis. Kč. Stavbu prováděla
firma ČANÍK z Uhersk. Brodu.
Na KD proběhla výměna oken. Dochází k postupné výměně starých dřevěných oken za
okna plastová. To se projevuje na úspoře energie, snížení hluku a v neposlední řadě ke
zlepšení vzhledu budovy. Celková investice činila 260 tis. Kč. Výměnu provedla firma
MONTPLAST Uh. Brod.
Dále bylo provedeno prodloužení vodovodu v trati Nivky pro uvažovanou výstavbu RD.
Celkem bylo investováno 190 tis. Kč. Akci provedla firma ROKAM Šumice.
Došlo také k opravě veřejného osvětlení na Dolním Konci, kde docházelo k častým
výpadkům osvětlení. Celkem bylo investováno 150 tis. Kč. Akci provedla firma SOMER
Bojkovice.

265

V KD bylo opraveno přísálí, byly obloženy stěny, položena nová podlaha, osvětlení,
okna, vchodové dveře a ostatní vybavení přísálí KD. Na akci se podílelo více firem a celkem
bylo proinvestováno cca 400 tis. Kč.
Dále byly prováděny další menší akce v rámci opravy majetku obce Šumice. Byla to
oprava schodů v bytovém domě č. 482, nátěr střechy KD, oprava soc. zařízení MŠ, nákup
obleků pro SDH, nákup výpočetní techniky, nákup pozemků a některé další menší akce.
Celkové náklady za rok 2009 činily 15,900 tis. Kč.

Základní škola
Ve středu 28. ledna 2009 se uskutečnila na naší škole chemická olympiáda. Této soutěže
se zúčastnilo 26 žáků z 12 škol okresu. Z naší školy se zúčastnily 3 žákyně. Hlavní
organizátorkou byla paní učitelka Magda Zemánková. Začátkem roku získala ZŠ grant na
vybudování horolezecké stěny. Celková částka na realizaci projektu činila 180 000 Kč.
Ve výuce anglického jazyka jsou děti už tradičně zapojeny do mezinárodních projektů.
Letos ve spolupráci s Evropským polytechnickým institutem v Hodoníně jsme realizovali
projekt zaměřený na zkvalitnění komunikace dětí v anglickém jazyce. Hodiny angličtiny
navštěvují zahraniční lektoři a žáci mají možnost konverzovat s rodilými mluvčími.
Kromě těchto akcí áci naší školy úspěšně reprezentovali školu i obec v soutěžích okresu i
kraje. Žák 6. třídy Jakub Večeřa z Rudic zvítězil v okresním finále olympiády anglického
jazyka. Ondra Koláček z Nezdenic se v kategorii 9. tříd umístil na 4. místě. Žákyně 9. třídy se
v okrskovém kole recitační soutěže umístila na 1. místě.

Farnost
28. června 2009 byl místními farníky a zaměstnanci obecního úřadu sřezán vzrostlý letitý
kaštan. Po jeho prozkoumání se došlo k závěru, že jeho stav je vážný a hrozí nebezpečí úrazu.

Hasiči
24. ledna ve 20.00 hod. pořádali hasiči ples, na kterém hrála dechová hudba „Šohajka“ se
svými zpěváky.
V únoru připravovali fašank. Součástí byly už tradičně zabijačkové hody. Jak pro
zúčastněné, tak pro občany to byla zdařilá akce. Průvodu se zúčastnilo 43 masek, 10
muzikantů z místní Olšavanky a 25 členů se podílelo na organizaci akce.
V neděli po masopustu byla na dětském karnevalu předána částka 2 000,- Kč pro potřeby
dětí z místní MŠ. Rok 2009 byl pro hasiče jubilejním, je to 115. výročí založení sboru.

Tenisový oddíl
V květnu se uskutečnil 9. ročník turnaje spřátelených tenisových oddílů. Zúčastnily se
týmy ze Slavkova, Bojkovic, Šumic a poprvé k nám zavítali tenisté ze Slovenska z obce
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Bánov, kteří také turnaj vyhráli. Druhé místo obsadil Slavkov, třetí skončili tenisté ze Šumic a
čtvrté místo patřilo týmu z Bojkovic.
K dalším aktivitám TO patří „Ferdovo sportovní odpoledne“. Pod tímto názvem byly
letos zorganizovány splečně s ČČK soutěže pro všechny děti v naší obci. Akce proběhla
v rámci Dne dětí a velmi se vydařila. Zájem dětí byl veliký.
Na začátku září se opět konal turnaj „O putovní pohár starosty obce Šumice“. Ve čtvrtém
ročníku se stal vítězem v kategorii do 40 let Ondra Kalous č. 239 a v kategorii nad 40 let
Frnat. Tomanec č. 513.
Tenisový oddíl letos otevřel pro nejmenší zájemce o tenis první ročník tenisové
přípravky. Kursu se zúčastnilo 16 dětí. Trénovalo se každou středu pod vedením pana
Kalouse č. 239, pana Běťáka č. 502, pana Dvořáka z Nezdenic. Na zakončení tohoto kursu
byl uspořádán turnaj pro nejmenší tenisty. Všichni účastníci tenisové přípravky dostali
diplomy s potvrzením absolvování prvního ročníku.

ČČK
Členská základna má 51 členů od 38 do 90 let. Průměrný věk je 63 let, proto budeme
v budoucnu usilovat o výchovu mladých zdravotníků.
Ve výboru pracuje 9 členek, které se scházejí podle potřeby k plnění stanovených úkolů.
Ve zdravotnické činnosti každoročně zajišťujeme kurs první pomoci pro veřejnost, který
doporučujeme zejména řidičům, učitelům mateřské i základní školy.
V sociální činnosti se zaměřujeme na osamělé a sociálně slabé občany a podporujeme
aktivity našich členek, z nichž některé se zapojily i do projektu UNICEF – dětského fondu –
na očkování proti smrtelným chorobám.
Ve výchovném působení ČČK na děti a mládež nabízíme letní rekondiční tábory pro
zdravotně oslabené děti. V humanitární oblasti podporujeme akce především v naší obci. Ať
je to Benefiční koncert pro Tanzánii, nebo pomoc rumumské vesnici Šumice.

Bez mámy
Občanské sdružení „Bez mámy“ bylo založeno v roce 2006 z iniciativy šumického rodáka
Ondřeje Horeckého č. 491, který do Tanzánie jezdí od roku 2004. Jeho výzva o pomoc se
setkala s velkou odezvou a díky ochotným dárcům se podařilo vykonat spoustu práce.
Logickým důsledkem vývoje bylo založení uskupení občanského sdružení, které dává
větší důvěru lidí i firem a umožňuje lépe jednat s orgány, potencionálními dárci, sponzory,
organizacemi, médii apod. Základním cílem sdružení je pomoc a podpora dětem v Africe,
zvláště sirotkům. S epidemií AIDS v Africe stoupá i počet sirotků, kteří zůstanou po
zesnulých rodičích. Starost o ně pak většinou padne na nejbližší příbuzné. Ti ovšem sami
nemají dost jídla a tak se všichni stále hlouběji propadají do začarovaného kruhu chudoby.
Kromě zajištění pravidelného přísunu jídla, zdravotní péče a kvalitního vzdělání je našim
hlavním cílem, aby se z dětí staly samostatní, odpovědní lidé se zdravým a poctivým
přístupem k životu.
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Knihovna
Půjčovní doba v knihovně je stanovena
na každý pátek v době od 15.00 hod. do
18.00 hod.
Vedoucí knihovny je po mnoho let
paní Renata Slívová č. 343. Knihovna byla
zbudovaná v MŠ v jedné ze tříd, pro
nedostatek dětí ve školce.
Nové knihy jsou do knihovny
nakupovány za peníze z obecního úřadu
přibližně jednou za měsíc, nebo jsou
získávány
formou
darů
knižních
vydavatelů, popř. jednotlivců. Každý
občan může přinést do knihovny své
vyřazené knihy, nebo časopisy, které
budou zařazeny do knižního fondu, nebo
uloženy do skladu vyřazených knih,
případně budou využity jako dary českým
krajanům
v zahraničí,
nebo
jako
popovodňová pomoc knihovnám. Roční
čtenářský poplatek pro děti, studenty a
důchodce činí 40,- Kč. Pro ostatní 80,- Kč.

Včelaři
V sobotu 17. 10. 2009 se uskutečnila přednáška pana doktora Jiřího Brožka věnovaná
oblasti apiterapie – léčení pomocí včelích produktů.
V pátek 13 a v sobotu 14. 11. 2009 se ve školní jídelně uskutečnil kurz na pečení perníků
a frgálů. Zúčastnilo se přes padesát šumických dívek a žen. Kurz vedla paní Marie Bajzová
z Lidečka – členka českého svazu včelařů a expertka na pečení perníků a frgálů. V neděli 29.
11. 2009 se uskutečnila tradiční Mikulášská prodejna. Bylo možno zakoupit včelařské zboží.
Na této akci se prodalo 86 kg medu.

Fotbal
14. února 2009 uspořádali místní fotbalisté 1. fotbalový ples. Začátek byl ve 20.00 hodin.
Na sále hrála hudební skupina PRINZ a v kavárně „Peklo“ hrála cimbálová muzika Jaroslava
Pavlíka. Ačkoliv převážná většina fotbalistů nemá žádnou zkušenost s pořádáním podobných
akcí, tak ples byl na vysoké úrovni a kluci se velmi dobře vypořádali s úkolem pořádajících.
Měli krásně vyzdobený sál, perfektní obsluhu a výborný program. Uspořádali modní
přehlídku, kde jsme měli možnost shlédnout dámské společenské oblečení na vysokých
štíhlých modelkách, ale také na vysokých štíhlých modelech – fotbalistech. Po půlnoci se
losovala tombola, bylo 128 cen. První cena byl televizor. Na jídlo byl guláš a topinky
s masem.
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Velký úspěch měli s míchanými nápoji, o které byl celý večer veliký zájem. Zúčastnilo se
asi 300 lidí. Po mnohaleté činnosti ve výboru TJ ve funkcích hospodáře, pokladníka a trenéra
se rozhodl pan Václav Marek č. 98 ukončit svoji práci ve fotbalovém oddílu. Novou
správkyní kabin je paní J. Ďurďová č. 309.

Volby
Letošních voleb do EP se v Šumicích zúčastnilo asi 26% voličů.
Pořadí:
1. Křesťanská demokr. unie - Čs. str. lidová

27,6%

2. Občanská demokr. strana

24,6%

3. Česká strana sociál. demokr.

14,8%

4. Komunistická strana Čech a Moravy

12%

Kultura
Košt slivovice
V sobotu 25. dubna proběhla v kavárně „Peklo“ degustace 135 vzorků slivovice.
V komisi bylo 21 porotců.
Samotný košt se konal 2. května 2009. V KD na sále hrála skupina PRINZ, v „Pekle“
cimbálovka VINÁR a v Dolní hospodě country kapela FÉNIX.
Vítězové letošního 10. ročníku:
1. místo

–

Kozub Petr

Šumice č. 111

2. místo

–

Zajíc

Havřice

3. místo

–

Slačálková J. Šumice č. 418

Turnaj
Besedníci: V sobotu 27. června 2009 se konal už 9. ročník fotbalového turnaje. Letos se
z vítězství těšilo mužstvo „Kuloni“.

Drakiáda:
27. září 2009 U VODÁRKY se konala Drakiáda. Bylo nádherné slunečné počasí a
bezvětří, takže bohužel draci nelétali.

Strýc Staňa:
14. 11. 2009 v sobotu pokřtil pan Stanislav Krátký svoji druhou knížku s názvem „Pověsti
a vykládání od Babí hůrky“. Křest knihy se uskutečnil v jídelně ZŠ v Šumicích. Ilustrace do
knihy byly vybrány ze spousty obrázků, které na základě příběhů namalovaly děti z místní
školy.
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Hody:
Letošní hody byly po vzoru předloňských krojovaných hodů s právem. Letošní stárek byl
Pavel Lekeš č.
a stárka Dagmar Kudelová č.
. Termín hodů dopředu tzv.
„Zváním na hody“. Chasa za doprovodu dechové hudby Korytňanky přišla i přitančila
každého pozvat do domu, rozdávala pozvánky a zároveň „Zapalovala hody“ pohárkem vína,
nebo štamprlů slivovice.
Hlavní hodové veselí vypuklo další sobotu průvodem od místní fary v 15.00 hod. za
doprovodu dechové hudby Hradčovjanky ke stárkovi a potom ke stárce. Kolem 17.00 hodiny
žádala chasa o potvrzení práva pana starostu a to u místního muzea. Od 20.00 hodin
pokračovalo veselí v KD. Opět hrála Hradčovjanka a cimbálová muzika Strúček z Bánova.
Hodů se zúčastnilo 220 krojovaných.

Den matek:
7. 5. 2009 v sále KD hrála dechová hudba Boršičanka.

Vánoce:
V kostele Narození Panny Marie v Šumicích se uskutečnil Koncert smíšeného sboru
Dvořák z Uh. Brodu. Pěvecký sbor byl založen v roce 1946. Repertoár sboru sahá od
renesanční polyfonie, přes klasické sbory až po soudobou českou tvorbu a zahrnuje i úpravy
našich i cizích lidových písní.
20. 12. 2009 se konal tradiční Benefiční vánoční koncert v KD v Šumicích. Začátek byl
v 17.00 hodin.

270

Učinkující:
Svatý pluk - rockový sbor z Uh. Hradiště
FS Břeclavan - Podluží
Sacchie Phantes - rock folková skupina ze Strání
CM Miroslava Minkse - Horňácko
DFS Dřinky ze Šumic
a tradiční děti z ÚSPM z Uh. Brodu

Vánoční koncert
Se uskutečnil 25. 12. 2009 v kostele Narození Panny Marie v Šumicích. Vstupné bylo
dobrovolné a výtěžek byl věnován občanskému sdružení BEZ MÁMY. Učinkovali schola
Šumice a dětský soubor Dřinky.

Jubilanti
Nejstarší občané:
Hřibová Anděla nar. 23. 4. 1911

–

98 let č.p 32

Šustková Marie nar. 22. 7. 1913

–

96 let č.p. 323

Juřeníková Anna nar. 3. 7. 1914

–

95 let č.p. 228

Hasoňová Marie nar. 4. 9. 1914

–

95 let č.p. 340

Hurbiš Karel

–

92 let č.p. 278

nar. 16. 7. 1917

90 let oslaví:
Hasoňová Marie nar. 1. 4. 1919

č.p. 347

Kandrnálová Jiřina nar. 9. 4. 1919

č.p. 45

80 let oslaví:
Šidlo Vlastimil

nar. 9. 2. 1929

č.p. 3

Kunovský Václav nar. 17. 2. 1929

č.p. 395

Hasoňová Milada nar. 24. 3. 1929

č.p. 8

Volaříková Bronislava nar. 24. 4. 1929 č.p. 379
Horňáková Jarmila

nar. 28. 4. 1929 č.p. 34

Tomková Marie

nar. 24. 6. 1929 č.p. 438

Freml Vladislav

nar. 18. 9. 1929 č.p. 373

Zeťka Václav

nar. 22. 9. 1929 č.p. 316

Jančaříková Božena

nar. 11. 11. 1929 č.p. 132

Tlachová Božena

nar. 22. 12. 1929 č.p. 285
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Zlatá svatba – 50 let společného maželství:
Manželé Kandrnálovi – sezdáni 18. 4. 1959 č.p. 277

Diamantová svatba – 60 let společného manželství:
Manželé Švecovi

- sezdáni 4. 6. 1949 č.p. 257

Manželé Tomkovi

- sezdáni 16. 7. 1949 č.p. 380

Narozeni
Kunčík Aleš

č.p. 167

nar.

28.1. 2009

Klauda Pavel

č.p. 385

nar.

30. 3. 2009

See Michelle

č.p. 476

nar.

13. 4. 2009

Ševečková Anna

č.p. 134

nar.

28. 4. 2009

Mikel Šimon

č.p. 448

nar.

11. 5. 2009

Juřík David

č.p. 476

nar.

9. 6. 2009

Juřeníková Veronika

č.p. 497

nar.

11. 6. 2009

Žampach Michal

č.p. 10

nar.

11. 6. 2009

Čech Richard

č.p. 8

nar.

23. 8. 2009

Podškubka Martin

č.p. 244

nar.

16. 7. 2009

Kolářová Anna Elena

č.p. 402

nar.

24. 7. 2009

Juřík Kamil

č.p. 69

nar.

4. 9. 2009

Zemřeli
Žampachová Marie

č.p. 12

narozen(a) 8. 9. 1929 zemřel(a) 5. 1. 2009

Kudela Vojtěch

22

19. 4. 1956

27. 1. 2009

Synčák Vladislav

140

1. 10. 1930

25. 2. 2009

Kráčmarová Marie

119

22. 8. 1943

3. 3. 2009

Matocha Jan

175

18. 2. 1947

18. 3. 2009

Omelková Anna

401

19. 7. 1927

9. 4. 2009

Kročil František

4

18. 6. 1925

30. 6. 2009

Hřib František

67

14. 12. 1921

21. 7. 2009

Juřeníková Anna

228

3. 7. 1914

4. 8. 2009

Pilková Marie

193

27. 6. 1940

10. 8. 2009

Válková Marie

431

7. 9. 1922

17. 8. 2009

Knotek Jindřich

419

24. 11. 1948

22. 9. 2009

Žampach Vojtěch

241

3. 3. 1927

10. 11. 2009
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2010
Budování v obci
Největší akcí byla výměna 88 ks oken a 7 dveří v ZŠ v Šumicích. Došlo k výměně
dřevěných oken a dveří za plastové. V současné době jsou v celé škole okna a dveře z plastu.
Výměna byla prováděna více let pouze z dotace Zlínského kraje a z rozpočtu obce. Pokud se
týká letošního roku, oprava stála 1.305 tis. Kč a dotace od Zlínského kraje činila 500 tis. Kč,
805 tis. Kč bylo z rozpočtu obce. Výmněnu prováděla firma MONTPLAST z Uh. Brodu.
Další větší akcí z finančního hlediska bylo vypracování projektu na opravu kanalizace a
přivaděče na ČOV Uh. Brod pro stavební řízení. Obec Šumice zaplatila za projekt 1.440 tis.
Kč. Jedná se o velkou a finančně nákladnou akci. Celkový rozpočet na ni činí 120 mil. Kč.
Kdy proběhne stavba, to se zatím nikdo neodvažuje odhadnout. Jisté však je, že záležitost
kanalizace a čištění odpadních vod musí obec v nejbližší době řešit.
Obec nakoupila od PF ČR pozemky v dražbě za 530. tis. Kč. Snažíme se pokud možno
kupovat pozemky od státních institucí i soukromníků s ohledem na územní plán obce a
komplexní pozemkové úpravy v obci. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat.
Další akcí bylo vypracování projektu pro stavební řízení na výstavbu inženýrských sítí
v lokalitě Křivé, Trnovec a Za Drahou. V těchto lokalitách bude v budoucnu stát cca 25 RD a
rozšíří se tím možnost výstavby RD v obci. Za projekt bylo zaplaceno 400 tis. Kč. Kdy však
proběhne vlastní stavba inženýrských sítí v těchto lokalitách zatím, nelze určit, protože
rozpočet činí cca 10 mil., které obec nemá.
Další akcí byla výměna oken a zateplení fasády v hospodářské budově MŠ a bytu.
Celkem bylo proinvestováno 220 tis. Kč. Nyní je celý objekt MŠ zateplen a je zde nová
fasáda.
Obec Šumice přispěla částkou 160 tis. Kč na výměnu plotu tenisových kurtů na TJ na
hřišti. Akci prováděli místní tenisté a větší část byla financována z prostředků obce.
Další akcí bylo financování další etapy nového ÚP obce. Projektové práce stály 100 tis.
Kč a pokud půjde vše dobře, bude ÚP obce Šumice schválen v první polovině r. 2011.
Na Válkovém byla zrušena nevzhledná skládka odpadu. Pevný materiál byl rozdrcen a
roztříděn na různé velikosti. Rozdrcený materiál bude použit na úpravu cest a chodníků
v obci. Proinvestováno bylo něco málo přes 100 tis. Kč.
V KD byla vyměněna další část oken. Dnes již má kulturní dům všechna okna plastová.
Tato investice stála 80 tis. Kč. Akci provedla firma MONTPLAST Uh. Brod.
Obec se podílela na opravě sociálního zařízení a WC v MŠ v Šumicích. Bylo investováno
80 tis. Kč. Akci provedla firma VODO-TOPO Horecký ze Šumic.
Bylo provedeno napojení a prodloužení asfaldové cesty od cyklostezky u Norkárny až
k přejezdu železniční dráhy na Dolním Konci. Investice činila 70 tis. Kč, akci provedla firma
Čaník z Uh. Brodu.
Dále byly provedeny a financovány další menší akce v rámci opravy majetku obce
Šumice – opravy rýn a dveří MŠ, opravy plotů, cest a chodníků, nákup pro SDH, vypracován
projekt na výměnu a zateplení bytového domu čp. 482.
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Celkové náklady na investice a opravy roku 2010 činily 4.800 tis. Kč.
Rozpočet Obce Šumice na rok 2010:
Daňové příjmy:
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

2.200 000,-

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ

200 000,-

Daň z příjmu fyzických osob – srážka

200 000,-

Daň z příjmu právnických osob

2.000 000,-

Daň z přidané hodnoty

5.500 000,-

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

600 000,-

Poplatek ze psů

20 000,-

Poplatek za užívání veřejného prostranství

4.000,-

Správní poplatky

35 000,-

Daň z nemovitosti

900 000,-

Dotace ze státního rozpočtu

975 000,-

Neinvestiční dotace za žáky navštěvující ZŠ Šumice

226 000,-

Celkem:

12 860 000,- Kč

Nedaňové příjmy:
Pěstební činnost, příjmy z prodeje dřeva

1.900 000,-

Pronájem pozemků

150 000,-

Záležitosti kultury, pronájem KD

100 000,-

Kabelová televize

300 000,-

Zdravotnictví – pronájem zdravotního a zubního
Střediska, úhrada služeb

100 000,-

Lékárenská služba – příjmy z pronájmu a úhrada služeb
Bytové hospodářství – čistý nájem a úhrada služeb

60 000,1.050 000,-

Nebytové hospodářství

50 000,-

Komunální služby

80 000,-

Sběr a svoz komunálního odpadu

250 000,- Kč

Činnost místní správy – podnikatelské popelnice,
nahodilé příjmy -

250 000,-

Příjmy z úroků

10 000,Celkem:

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2009
Příjmy celkem

4 300 000,1 740 000,18.900 000,-Kč
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Běžné výdaje:
Plošná deratizace v obci

36 000,-

Pěstební činnost – les

1 300 000,-

Silnice, chodníky, značky v obci

100 000,-

Dopravní obslužnost

88 000,-

Vodní díla – rybníky

12 000,-

Mateřská škola

785 000,-

Základní škola

820 000,-

Knihovna

30 000,-

Muzeum

20 000,-

Záležitosti kultury – kulturní dům

500 000,-

Kabelová televize – údržba místního rozhlasu

400 000,-

Záležitosti sdělovacích prostředků – Šumický zprav.

50 000,-

Ostatní záležitosti kultury

150 000,-

Oplocení tenisového areálu

154 000,-

Bytové hospodářství

700 000,-

Nebytové hospodářství

20 000,-

Veřejné osvětlení

300 000,-

Pohřebnictví

50 000,-

Komunální služby

1 500 000,-

Sběr a odvoz komunálního odpadu

1 600 000,-

Požární ochrana

100 000,-

Zastupitelstva obcí

1 400 000,-

Činnost místní správy

2 270 000,-

Výdaje za finanční operace

20 000,-

Vratka půjčky KÚ Zlín

83 000,Běžné výdaje celkem

13 488 000,- Kč

Investiční akce:
Odvádění odpadních vod s napojení na ČOV – PD

1 400 000,-

MŠ – zateplení

220 000,-

ZŠ – zateplení + okno

800 000,-

Příspěvek na farní dvoranu

50 000,-

Plot na dětském hřišti u tělocvičny

100 000,-

Zateplení domu čp. 482, výměna oken – PD

100 000,-

Výstavba a údržba inženýrských sítí – Za drahou, Křivé

500 000,-
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Územní plánování – územní plán obce

166 000,-

Nákup pozemků od Pozemkového fondu

530 000,-

Recyklace Válkovo

300 000,-

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – úprava parku

400 000,-

Finanční rezerva

1 206 000,-

Investiční akce celkem

5 412 000,-

Výdaje celkem:

18 900 000,- Kč

Farnost
25. června 2010 tomu bylo 10 let od vysvěcení kostela Narození Panny Marie
v Šumicích. Slavnostní mše svatá byla sloužena 27. června v 9.30 hod. Před kostelem hrála
místní dechová hudba Olšavanka. V sobotu 26. června v 18.30 hod. se uskutečnil koncert
skupiny Paprsky, který byl součásti oslav.
Položkový přehled hospodaření farnosti Šumice za rok 2010.
Počáteční stav peněz k 1. 1. 2010 v Kč:

951 562,56

Příjmy:
sbírky

393 650,00

nájem z půdy

12 327,00

dotace od Obce Šumice

50 000,00

ostatní (úroky z účtu)
Příjmy celkem:

2 154,61
458 131,61

Výdaje:
odeslané sbírky: na charitu

15 150,00

na církevní školy

9 050,00

svatopetrský haléř

12 000,00

misie

13 300,00

na Haiti

32 500,00

biblické dílo

3 300,00

na Boží hrob v Jeruzalémě

3 000,00

na seminář

14 300,00

příspěvek diecézi za 2 roky

78 200,00

havarijní fond

11 800,00

odeslané sbírky celkem:
bohoslužebné výdaje (hostie, víno)

192 600,00
5 782,00

provozní výdaje:
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elektřina

41 412,00

plyn

120 719,00

faktury za dopravu

11 532,00

opravy v kostele (zpověd. hodiny)

26 400,00

ukazatel čísla písní

18 898,00

izolace a podřezání zdiva

94 567,00

ostatní výdaje na opravu Dvorany

44 584,60

drobné provozní výdaje

47 558,50

provozní výdaje celkem:

405 746,10

daně z nemovitosti

2 071,00

dar farnosti Kamenice

5 000,00

sbírka na povodně

21 000,00

dar Charitě a biblické společnosti

8 300,00

celkem výdaje:

640 499,10

Finanční prostředky celkem k 31. 12. 2010

769 195,07

Volby
U volebních komisí bylo vydáno celkem 929 obálek (hlasovacích). Odevzdáno bylo 928
volebních obálek. V konečném výsledku bylo zaznamenáno 12 767 hlasů. V Šumicích
zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), které obdrželo celkem 5 245 hlasů –
41,08%. O 1 100 hlasů méně tj o 8,61% mělo KDU-ČSL. Nováček Sdružení přátel hasičů
(SPH) získalo 1 888 hlasů tj. 14,78%. Čtvrtá skončila KSČM s 1 489 hlasy tj. 11,66%.
Obecní zastupitelstvo má 15 členů. Pomocí přepočtu hlasů jednotlivým stranám je
výsledek následující:
Josef Bartoš

SNK

506 hl.

Oto Bachůrek

SNK

480 hl.

Petr Hřib

SNK

471 hl.

Michal Horecký

SNK

452 hl.

Vlastimil Hudeček

SNK

403 hl.

Václav Marek

SNK

390 hl.

Oto Synčák

SNK

300 hl.

Ludvík Hovorka

KDU-ČSL

458 hl.

Eva Březinová

KDU-ČSL

377 hl.

Blanka Juřeníková

KDU-ČSL

345 hl.

Pavel Horalík

KDU-ČSL

337 hl.

Adriana Kalinová

KDU-ČSL

319 hl.

278

Jaroslav Novák

SPH

228 hl.

Pavel Hřib

SPH

200 hl.

Ludmila Synčáková KSČM

285 hl.

Na ustavujícím zastupitelstvu obce konaném 10. 11. 2010 byl za starostu obce zvolen pan
Josef Bartoš č. 294, místostarostou se stal pan Petr Hřib č. 32.
Pětičlennou radu obce tvoří starosta, místostarosta, Michal Horecký č. 379, Oto Bachůrek
č. 315 a Jaroslav Novák č. 8.

Základní škola
V letošním školním roce vyučovalo 5 aprobovaných učitelů 1. stupně, 9 aprobovaných
učitelů 2. stupně a 1 vychovatelka školní družiny. Nepedagogických pracovníků je 10.
Letošní školní rok navštěvovalo ZŠ v Šumicích 171 žáků. Počet přijatých absolventů z 9.
ročníku na školy s maturitou – 12
bez maturity – 7.

Tenis
Dne 4. a 5. září 2010 uspořádal tenisový oddíl už pátý ročník Turnaje o pohár starosty
Šumic. Soutěžilo se v těchto kategoriích
Dvouhry

-

muži do 40 let
muži nad 40 let
ženy

Mix
Čtyřhry

-

muži

Výsledky:
Muži do 40 let:
1. Ondřej Kalous č. 239
2. Jaroslav Bachůrek č. 431
3. Pavel Běťák ml. č. 502
Muži nad 40 let:
1. František Tomanec č. 513
2. Ladislav Šašinka – (Záhorovice)
3. Richard Dvořák – (Nezdenice)
Ženy
1. Martina Šmídová č. 473
2. Dana Tomancová č. 513
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Mix
1. Tomancová, Tomanec č. 513
2. Šmídová M č 473, Běťák P. st. č. 502
Čtyřhry muži
1. Fr. Tomanec č. 513, Petr Kandrnál č. 277
2. Jar. Bachůrek č. 431, Richard Dvořák (Nezdenice)
3. Fr. Bosák č. 494, Lad. Šašinka (Záhorovice)

Fotbal
8. 2. 2010 byl valnou hromadou řádně zvolen výbor TJ Šumice v tomto složení:
Předseda

-

Petr Hřib č. 32

Sekretář

-

Pavel Šmíd č. 283

Pokladník

-

Ota Synčák č. 387

Členové výboru

-

Pavel Běťák č. 502
Ludvík Dvořák č. 213
Ladislav Hasoň č. 473
Pavel Chmura č. 17
Josef Janíček č. 466
Josef Podéšť č. 534
Richard Synčák č.
Jiří Valášek č. 509
Vojtěch Žampach č. 241

Kultura
Benefiční koncert
se uskutečnil v říjnu v šumickém kostele Narození Panny Marie pod taktovkou Jiřího
Pavlici, Venduly Pančochové – Šumice č. 30, Josefa Fojty. Výtěžek byl věnován na rozšíření
sirotčince ve vesnici Mahango v Tanzánii.

Myslivecký ples
se konal 16. ledna 2010 v KD v Šumicích. K tanci a poslechu hrála dechová hudba
Straňanka a cimbálová hudba Linda.

Hasičský ples
se konal 30. ledna 2010 v KD v Šumicích. K tanci a poslechu hrála dechová hudba
Boršičanka.
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Košt slivovice
letos už 11. ročník. K degustaci se sešlo 122 vzorků. Nechyběl ani košt klobásek.
V kavárně (PEKLO) hrála cimbálová muzika VINAR, v restauraci (hospodě) hrála country
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kapela FENIX a v sále KD večerem provázela skupina PRINZ. Během večera zatančily břišní
tanečnice, probíhal prodej tomboly, degustace klobásek, dražba nejúspěšnějších vzorků
slivovice a losování tomboly. Vítězové letošního ročníku:
1.
Karel Dvořák Šumice 523, Jarosl. Janča Dolní Němčí skončil druhý a na 3.
místě Ladisl. Prostředník ze Starého Města.
Besedníci uspořádali i letos fotbalový turnaj a stále velmi oblíbenou Drakiádu.

Křest knihy
se uskutečnil v Literární kavárně CAFE CLUB 3. prosince 2010 v 17.00 hod. Je to další
kniha pana Stanislava Krátkého pod názvem: „S múzou na zádech aneb Třikrát jinak“.

Tradiční Vánoční benefiční koncert
Se uskutečnil 19. 12. 2010 v KD v Šumicích v 17.00 hod. Učinkovali: Soubor písní a
tanců Olšava se sólisty, folková kapela Povodeň z Uh. Hradiště, CM Ženičky a ženský sbor
Klebetnice z Hluku, Vendula Pančochová ze Šumic č. 30 s Radimem Bánovským
z Otrokovic, DFS Dřinky ze Šumic a tradičně děti z ÚSPM z Uh. Brodu. Před koncertem
hrála dechová hudba Olšavanka před KD. Výtěžek byl věnován k podpoře dětí v Tanzánii a
Ústavu sociální péče pro mládež z Uh. Brodu.

Jubileum
Nejstarší občané:
Hřibová Anděla

nar. 23. 4. 1911

č. 32

99 let

Šustková Marie

nar. 22. 7. 1913

č. 323

97 let

Hasoňová Marie

nar. 4. 9. 1914

č. 340

96 let

Hurbiš Karel

nar. 16. 7. 1917

č. 278

93 let

Hasoňová Marie

nar. 1. 4. 1919

č. 347

91 let

Kandrnálová Jiř.

nar. 9. 4. 1919

č. 45

91 let

nar. 11. 4. 1920

č. 143

Gajdošová Františka

nar. 24. 5. 1930

č. 235

Synčák Josef

nar. 26. 7. 1930

č. 489

Vaculín František

nar. 8. 8. 1930

č. 58

Jahoda Ludvík

nar. 3. 10. 1930

č. 122

Horecká Jarmila

nar. 6. 11. 1930

č. 420

Šmídová Jarmila

nar. 8. 11. 1930

č. 283

Dvořáček Miroslav

nar. 11. 11. 1930

č. 141

Koubová Božena

nar. 28. 12. 1930

č. 372

90 let oslaví:
Hřibová Marie

80 let oslaví:
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Zlatou svatbu:
50 let společného manželství oslaví
Manželé Omelkovi

sezdáni 20. 2. 1960

č. 18

Diamantovou svatbu:
60 let společného manželství oslaví
Manželé Hasoňovi

sezdání 15. 6. 1950

č. 8

Narozeni
nar.
Daniel Pinďák

čp.

14. 1. 2010

539

2. 2. 2010

442

Šimon Gazdík

14. 2. 2010

208

Matěj Urbánek

23. 2. 2010

234

Pavel Bočáň

24. 3. 2010

151

Gabriela Gavendová

19. 4. 2010

92

Lucie Juráková

24. 4. 2010

151

Natálie Pačinková

27. 4. 2010

517

Jůlie Volaříková

27. 4. 2010

537

Matteo Leonard Behrendt

8. 5. 2010

57

Štěpán Šimek

1. 7. 2010

166

Jaroslav Klauda

13. 9. 2010

385

Adam Brdlík

22. 9. 2010

461

Isabell Peprníčková

24. 9. 2010

259

Alžběta Zahálková

29. 11. 2010

220

Aneta Josefíková

Zemřelí
zemř.

č.p

František Minarčík

16. 1. 2010

104

Zdeňka Hatoňová

2. 2. 2010

317

František Bartoš

5. 2. 2010

462

Marie Hasoňová

3. 3. 2010

340

Alois Budík

9. 3. 2010

196

Jarmila Šojdrová

9. 3. 2010

482
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Josef Ondřej

18. 3. 2010

302

Josef Janíček

27. 3. 2010

466

Ludmila Bublíková

12. 5. 2010

206

Josef Kelíšek

23. 5. 2010

443

Antonín Končitík

27. 5. 2010

409

Růžena Tlachová

24. 6. 2010

168

Miroslav Kruliš

15. 7. 2010

189

Petr Dvořáček

31. 7. 2010

484

Vladimír Janků

5. 8. 2010

413

Marie Synčáková

13. 8. 2010

140

Stanislav Hasoň

20. 8. 2010

448

Vojtěch Kudela

21. 8. 2010

22

Marie Tlachová

18. 10. 2010

308

Miroslava Dvořáková

22. 11. 2010

346

Antonín Bublík

24. 11. 2010

184

Marie Hasoňová

1. 12. 2010

347

František Hřib

13. 12. 2010

208

Vlastimil Zajíc

21. 12. 2010

237
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2011
Budování v obci
V letošním roce bylo provedeno zateplení obecního bytového domu čp. 482, okna
dřevěná byla vyměněna za plastová. Došlo k výměně bojleru na ohřev teplé vody. Provedla
firma Lisoněk z Uh. Brodu a proinvestováno bylo cca 2 300 tis. Kč. Dílo bylo uhrazeno
z rozpočtu obce.
Bylo dokončeno zateplení a výměna oken ve vstupu do budovy ZŠ v Šumicích. Došlo
k nahrazení starých a nebezpečných kopilitů plastovými okny a rovněž starých a
nebezpečných kopilitů plastovými okny a rovněž bylo provedeno zateplení těchto prostor.
Dílo provedla firma Monplast Uh. Brod. Proinvestováno bylo 500 tis. Kč. Na tuto akci získala
obec dotaci od Zlínského kraje ve výši 200 tisíc Kč.
Další akcí bylo asfaltování parkovací plochy u hřbitova. Nyní tak má obec důstojnou
plochu pro pouťové atrakce, nebo jako parkovací plochu. Práci provedla firma Silamo Uh.
Brod. Proinvestováno bylo cca 700 tisíc Kč. z rozpočtu obce.
Bylo provedeno doasfaltování zbývající části cyklostezky do Nezdenic (cca 450 m).
Realizace díla se podařila díky schválení nového územního plánu obce. Akci provedla firma
Silamo Uh. Brod. Investováno bylo 450 tis. Kč. z obec. rozp.
Dále byla prodloužená asfaltová cesta na Nivky až po dům pana Juřeníka. Zbývá upravit
posledních 150 m. této cesty. Provedla firma Silamo Uh. Brod. Investice 80 tis. Kč. z obec.
rozp.
Byla opravena a vyasfaltována cesta na Dolním Konci k mostu přes Olšavu. Akci
provedla firma Silamo Uh. Brod. Investováno bylo 180 tisíc Kč.
Byla opravena cesta na Michovec, akci provedla firma Silamo, investováno bylo cca 100
tisíc Kč z obecního rozpočtu.
Dále byla provedena generální oprava obecní multikáry, která byla vyrobena v roce 1987
a je nám dnes a denně hodně platná. Práci provedla firma Sas z Rychnova nad Kněžnou.
Z obeního rozpočtu bylo zaplaceno cca 500 tisíc Kč.
Provedli jsme opravu dvou dětských hřišť, v Kůtě na místě stávajících starých hřišť, které
byly již nevyhovující. Akci provedla firma Hraz z Havířova a bylo investováno 320 tisíc Kč.
Byla opravena cesta na Lázek. Byla položena zámková dlažba a upraveny odtokové
poměry z okolních kopců. Akci provedla firma Čaník, investováno bylo 250 tisíc Kč.
Podařilo se nám provést opravu kříže na Dolním Konci u vjezdu do obce. Kříž byl
postaven v roce 1907 a nebyla na něm doposud provedena žádná oprava. Podařilo se nám
zajistit dotaci ve výši 170. tisíc Kč. od Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady činily
235 tisíc Kč.
Dále byla provedena poměrně rozsáhlá oprava místních komunikací a to v místech, které
se nám a občanům jevily jako nejhorší v obci. Provedla firma Čaník z Uh. Brodu – 200 tisíc
Kč.
Firma Moel s. r. o. Šumice provedla rekonstrukci veřejného osvětlení na Nivkách.
Investice činila 160 tisíc Kč.
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Byl proveden přechod programů kabelové televize z analogového na satelitní vysílání.
Nyní již máme všechny programy vysílány digitálně. Zde se u naší kabelové televize
projevuje častá poruchovost a víme, že si mnoho občanů stěžuje. Poruchy se snažíme
odstraňovat v co nejkratší době.
Věříme, že se bude situace zlepšovat, ale zřejmě se nevyhneme větší investici na pořízení
nové stanice.
Obec dostala příspěvek 200 tisíc Kč na přestavbu dvorany Farnímu úřadu v Šumicích.
Celkem bylo investováno 6 400 tisíc Kč.

Základní škola
Ve školním roce 2010-2011 navštěvovalo ZŠ v Šumicích 165 žáků. Z toho 119 žáků
místních, 26 z Rudic, 13 z Nezdenic, 5 ze Záhorovic, 3 z Bojkovic, 1 z Krhova a 1 z Újezdce
u Luhačovic.
Personální zajištění školy je dlouhodobě stabilizováno. Pro stále ještě klesající počet žáků
muselo vedení přistoupit k úpravě pracovních úvazků. Z pedagogických pracovníků školu
opustil Mgr. Pavel Veselý. Ze školy odešly 2 děti z 5. ročníku do osmiletého gymnázia.
Devátý ročník úspěšně ukončilo 14 žáků, z toho 13 přešlo na střední školy na studium
s maturitou a 1 žákyně nastoupila na střední odborné učiliště. Materiálně technické
zabezpečení školy je v současné době díky Obci Šumice na vysoké úrovni. Všechny úpravy,
opravy a další stavební záležitosti jsou systematicky řešeny.

Hasiči
Začátkem března pořádali hasiči masopustní průvod obcí, spojený se zabijačkou a
prodejem vepřových produktů. Zatímco dopoledne procházel průvod vesnicí, tak řezníci a
kuchaři vychystávali vepřové speciality pro všechny zúčastněné masky.
12. března hasiči zasahovali při hašení travního porostu na dolním konci, který zapálili
děti při manipulaci se zábavní pyrotechnikou. Tentýž měsíc byla zásahová jednotka povolána
na pátrání po ztracené osobě v Rudicích. Bohužel hledaný člověk byl nalezen utopen
v jednom jezeře v Šumicích. Našel ho bývalý profesionální hasič pan Luboš Kramný č. 445.
V měsíci dubnu byl oficiálně uveden do provozu areál „Pod akáty“. Je to víceúčelové hřiště,
keré vybudoval obecní úřad a dal ho do užívání našemu sboru. Správce areálu se stal pan Petr
Vaculín č. 25.
V květnu se na hřišti uskutečnila soutěž „O pohár starosty obce Šumic“. Při této
příležitosti byl oficiálně zahájen starostou Šumice provoz areálu.
V měsíci červenci hasiči opět zasahovali a to v Šumicích v domě č. 117 u Horeckých.
Byly povolány jednotky z Uh. Brodu, Bojkovic a Šumic. V domě bylo zničeno veškeré
zařízení. V srpnu pořádali členové „Hasičský výlet“. K tanci a poslechu hrála skupina
LALIA. Pro děti odpoledne uspořádali hasiči diskotéku se soutěžemi o ceny.
V měsíci září se někteří členové zúčastnili kurzu dýchací techniky v Uh. Hradišti a dostali
osvědčení na používání těchto přístrojů.
V říjnu hasiči uspořádali „Braný závod“ mlad. a starších žáků. Týden na to provedli sběr
starého železa.

287

V prosinci se zúčastnili jarmarku a udělali zabíjačku. Ještě v prosinci museli zasahovat u
Žufánků č. 150, kde hořela kůlna.

Včelaři
V roce 2011 členská základna ČSV začínala hospodařit s 33 včelaři a 309 včelstvi.
Během léta došlo ke katastrofálnímu úhynu včelstev. Oproti minulému roku však došlo
k výraznému zlepšení produkce medu. Naše organizace hlásila v září 2011 5 289,5 kg medu a
115,7 kg vosku. Průměrně na úl vycházelo 17,6 kg medu. Organizace má 1 kočovného
včelaře s 1 kočovním vozem. Letos jsme do organizace přijali čtyři mladé včelaře. Tři z těchto
včelařů pak dostalo dotaci od zlínského kraje pro začínající včelaře.
Letos jsem podnikli výlet na akademii do Fryštáku. Akce se konala 10. dubna a měla
zajímavý a poučný program. Za zájem stály přednášky doktora Texla ze života léčby včel,
doktorky Machové shrnující včelařsko-sousedské vztahy a přednáška prof. Čižmárika
z oblasti apiterapie.
Každé první úterý v měsíci se konala pravidelná posezení. I tento rok byla účast posezení
nevalná.
25. 6. 2011 se konal včelařský den. Jednalo se o včelařské odpoledne pro děti i dospělé se
zajímavým programem, kolem štěstí, kočkou v pytli a podobně.
V listopadu proběhla oslava 10. výročí založení organizace. Předávali se dotace na
zazimování, proběhlo setkání s bývalími členy, předávali se diplomy a pamětní listy. Bylo
připraveno pohoštění.
Koncem listopadu se konala tradiční Mikulášská prodejna. V listopadu se tři zástupci
organizace zúčastnili obecních vánočních trhů s prodejem medu a medoviny a prodejem
perníčků.
Během roku organizace podporovala výměnu matek, kdy každý včelař mohl na jednu
koupenou matku získat dotaci od naší organizace 100 Kč.
10. prosince se konala tradiční mše za včelaře.

ČČK
V měsíci září se podařilo členkám uskutečnit dvě akce. 21. září to byla přednáška pana J.
Ulehly na téma „Vnitřní uzdravení v domech“ aneb jak fyzický a duchovní vliv místa a
prostoru působí na člověka.
Další akcí v září byla vycházka na rozhlednu Lopeník. V říjnu proběhlo školení „První
pomoc pro veřejnost“. Přednášel lektor Mgr. J. Mojžíš z Uh. Hradiště. Účelem přednášky
bylo osvojení základů první pomoci pro všechny spoluobčany.
V měsíci listopadu jsme zahájily společné pletení obvazů pro malomocné. Společně
s pletením obvazů přecházíme na pletení ponožek ze zbytků vlny, které jsou velmi žádané
v krajinách Třetího světa.
Ve dnech 22. a 29. listopadu probíhal v Uh. Hradišti slavnostní aktiv, na kterém se
předávali stříbrné a zlaté medaile Mudr. J. Jánského a taky zlatých křížů 2. a 3. stupně za
bezpříspěvkové dárcovství krve. Stříbrnou medaili získal pan Leoš Krhůtek č. 44 za 20
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odběrů, za 40 odběrů získal zlatou medaili pan Martin Šťastný č. 465 a nejvyšší vyznamenání
zlatý kříž pan Stanislav Krátký Šumice 340. Zlatý kříž 2. stupně je za 120 odběrů.

Zahrádkáři
Naše ZO patří, co se stáří členů týká, mezi nejstarší. Její vznik se datuje do let
padesátých. Za tu dobu prošlo členskou základnou mnoho našich občanů. Také ve výboru
pracovalo mnoho z nich, kteří svou činností odvedli kus práce jak pro ZO, tak i pro Šumice.
Ať to bylo pořádání plesů, zájezdů, táboráků, vánočních koncertů, ale také pálení a moštování
ovoce, vaření povidel či výsadbou parku. S nákupem malotraktoru je to další služba – pomoc
při obdělávání pozemků. Dále se snažíme, s pomocí obecního úřadu, zvelebit zařízení na
Norkárně, které slouží nejenom složkám, ale i občanům k pořádání zábav a rodinných oslav.
Taky máme v organizaci člena pana Miroslava Tlacha, který je členem specializovaného
ZO Lilium Brno. Lilie začal pěstovat a později křížit v roce 1980. Postupně podle záznamů
vysadil kolem 450 odrůd lilií. Semenáčků z vlastního křížení byly tisíce. Z těchto postupně
vyselektoval a nechal si patentovat v Královské liliářské společnosti v Londýně následující
odrůdy: v roce 1996 – Olšava, Marilyn, v roce 2007 – Naira, Kóbe, Sirael, Eltrusk, v roce
2010 Bajkal, Lajama, Lava Falls, Fat Man, Geronimo, Luminosa. Zúčastnil se výstav lilií
v Opavě, Lednici, Velehradě, Roudnici nad Labem, Hlučíně, Olomouci, Rožnově, Hodoníně,
Lysé nad Labem a polském Rybniku. Získal putovní pohár své organizace Lilium Brno v řadě
třikrát za sebou a též letošního vítězství v soutěži o nejlepší novošlechtění na výstavě v Lysé
nad Labem, kterou vypsala republiková rada ČZS.

Myslivci
Členská základna myslivců má 20 členů v průměrném věku 50 let, kteří obhospodařují
revír o výměře cca 1 400 ha. Proč mají tak málo členů. Stát se myslivcem znamená složit
zkoušky z myslivosti – tj. osvědčit znalost právních norem z oblasti chovu zvěře, životního
prostředí, mysliveckého práva, zbraní a střeliva, péče o zvěř a její ochrany, veterinárních
předpisů, kynologie včetně složení zkoušky o zbraních a střelivu, nutné pro zbrojní průkaz.
Dalším důvodem může být finanční náročnost, která se rok od roku zvyšuje.
Teď k práci myslivců. Než se myslivec posadí na kazatelnu, tak musí pro zvěř něco
udělat. Je dobré vědět, že lov je plánován jak s ohledem na počet, tak na věkovou skladbu
zvěře. Tento plán odsouhlasuje předseda honebního společenstva, který zastupuje vlastníky
pozemků a jeho dodržení je kontrolováno Odborem životního prostředí a zemědělství
Městského úřadu Uherský Brod. Pro lov platí přísná selekce, dodržení dob lovu a lov zvěře,
kterou má myslivec povolenou v tzv. povolence lovu.
Pro zvěř je nutné zajistit dostatek krmných zařízení, vybudovat seníky, přikrmovací
zařízení – krmeliště, slaniska – místo, kam se předkládá sůl, zajistit dostatek sena, jaderného
krmiva, roznést medikamentové krmivo proti nemocem spárkaté zvěře, starat se o opravy a
údržbu těchto zařízení, věnovat pozornost jejich bezpečnosti a jiné.
Letos ke dvěma vybudovaným seníkům přidali další tři a čtvrtý se dostavuje. Zhotovilo se
několik nových krmelců, zřídila se slaniska. Taktéž se vybudovalo několik posedů a
kazatelen, včetně oprav starých, nebo odstranění nefunkčních zařízení z honitby. Myslivcův
rok nezačíná „naháňkou na divočáky“, ale rozvozem sena, doplňováním krmiva a soli, starosti
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o zdravotní stav zvěře a usnadňováním jejího životního cyklu v období strádání a následným
zabezpečením těchto potřeb.

Sociální komis
S činností sociální komise v Šumicích se můžeme setkat několikrát za život. Při narození
je to vítání našich malých občánků do obce formou přijetí v obřadní síni OU a zápisem do
knihy narození. Při obřadu komise spolupracuje s dětmi z mateřské školy a základní školy.
Obecní úřad přispívá rodičům malým dárkem a finanční částkou 4 000,- Kč na jedno dítě.
Dalším významným okamžikem v životě našich spoluobčanů, kdy přicházíme blahopřát a
poděkovat, jsou významná životní jubilea a výročí společné cesty životem zlaté či diamatnové
svatby.
Malé vánoční dárky věnuje Obecní úřad prostřednictvím sociální komise osamělým
spoluobčanům a tradičně navštěvujeme naše spoluobčany v předvánočním čase v domově
důchodců.
Jsme také jedna z mála obcí v širokém okolí, která se loučí se svými občany na jejich
poslední cestě životem. Jednou za 2 roky zveme naše důchodce na „besedu s důchodci“ do
kulturního domu, kde je pro ně připraveno malé občerstvení, kulturní program, tombola,
beseda se starostou, zástupci Policie ČR, sociálních služeb apod.

Besedníci
Spolek Besedníků pořádá spoustu zábavných akcí pro děti i dospělé. O velikonocích
proběhl již tradiční 12. Košt slivovice. 135 vzorků domácí pálenky ochutnávalo 21
degustátorů 16. dubna v kavárně Peklo. O týden později do KD zavítalo přes 400
návštěvníků, aby se dozvěděli, který vzorek je ten vítězný. Byl připraven bohatý program. Na
hlavním sále hrála kapela PRINZ, v Hospodě znělo country FÉNIX a pro milovníky cimbálu
zněla v Pekle cimbálovka VINÁR.
Výsledky koštu: 3. místo

-

Karel Dvořák Šumice č. 523

2. místo

-

Tomáš Kubáň Šumice č. 447

1. msíto

-

Ota Synčák Šumice č. 387

Tradiční dražba prvních 3 vzorků vynesla 3 500,- Kč a tento výtěžek byl věnován MŠ
v Šumicích.
V červenci se konal 11. ročník fotbalového turnaje. Zúčastnilo se 7 mužstev převážně ze
Šumic. První místo vybojovali Kuloni, druhé místo Zelený balet a třetí místo Ďáblíci.
V září proběhla další úspěšná akce pro děti – Drakiáda.

Kultura
5. 2. 2011 ve 20.00 hod se konal 2. fotbalový ples. Nechyběla bohatá tombola a zajímavý
program v tanečním stylu. Účast byla opravdu hojná.
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20. 8. 2011 se uskutečnila „Pyžamová párty“ pro děti i dospělé pořádané MS ČČK.
V pyžamech přišlo asi 100 dětí.
19. února 2011 pořádali myslivci ples. Začátek byl ve 20.00 hod. v KD. Hrála dechová
hudba Javořinka a cimbálovka Linda.
4. 11. 2011 se konal první předvánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu a
s Mikulášem.
11. 12. 2011 v KD se konala pro děti „Vánoční dílnička“.
17. 12. 2011 se uskutečnil vánoční koncert dechové hudby Koníček.
25. 12. 2011 v Kostele Narození Panny Marie měla koncert SCHOLA.

Jubilea
100 let
Poprvé v historii se do šumické kroniky zapsala jubilantka, která 23. 4. 2011 oslaví 100
let života. Paní Anděla Hřibová pochází z 11 dětí z rodiny kováře Jana Šojdra. Celý život
tvrdě pracovala a vychovala 8 dětí – doposud všechny žijí. Nejstaršímu synovi je 78 let.
V Šumicích žije od svého narození. Žije velmi skromným a střídmým životem a svého
věku 100 let se dožila v dobré kondici.

Nejstarší občané:
Hřibová Anděla

-

nar. 23. 4. 1911

Šumice č. 32

Šustková Marie

-

nar. 22. 7. 1913

Šumice č. 323 -

98 let

Hurbiš Karel

-

nar. 16. 7. 1917

Šumice č. 278 -

94 let

Pavlíčková Vlasta -

nar. 6. 6. 1918

Šumice č. 216 -

93 let

Kandrnálová Jiřina -

nar. 9. 4. 1919

Šumice č. 45

-

92 let

Hřibová Marie

nar. 11. 4. 1920

Šumice č. 143 -

91 let

-

-

100 let

90 let oslaví:
Tomek Alois

-

nar. 16. 1. 1921

Šumice č. 380

Gajdošová Božena

-

nar. 20. 1. 1921

Šumice č. 472

Juřeníková Františka - nar. 23. 6. 1921

Šumice č. 338

80 let oslaví:
Pilková Františka

-

nar. 13. 2. 1931

Šumice č. 329

Vaculínová Františka - nar. 11. 3. 1931

Šumice č. 62

Pípalová Marie

-

nar. 10. 4. 1931

Šumice č. 358

Šojdrová Marie

-

nar. 26. 5. 1931

Šumice č. 80

Vaculíková Jiřina

-

nar. 29. 5. 1931

Šumice č. 402

Velecký Václav

-

nar. 29. 5. 1931

Šumice č. 63
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Vaculín Vladislav

-

nar. 15. 11. 1931

Šumice č. 318

Makydová Marie

-

nar. 28. 11. 1931

Šumice č. 129

Zlatou svatbu – 50 let společného manželství oslaví:
Manželé Gajdošíkovi

-

sezdáni 21. 1. 1961 Šumice č. 408

Manželé Juřeníkovi

-

sezdáni

3. 2. 1961 Šumice č. 84

Manželé Šašinkovi

-

sezdáni

3. 6. 1961 Šumice č. 439

Manželé Bradáčovi

-

sezdáni

9. 9. 1961 Šumice č. 157

Manželé Šmídovi

-

sezdáni 21. 10. 1961 Šumice č. 283

Sňatky:
Datum a místo sňatku

ženich

nevěsta

8. 10. 2011

Sami Bsoul

Jana Bartošová

Izraelský stát

Šumice č. 294

Šumice č. 294

11. 6. 2011

Pavel Milička

Petra Šidlová

Uherský Brod

Záhorovice

Šumice č. 3

4. 6. 2011

Martin Velecký

Miroslava Švecová

Šumice

Šumice č. 26

Šumice č. 512

9. 7. 2011

Josef Bršlica

Jitka Kubáňová

Šumice

Nivnice

Šumice č. 440

20. 8. 2011

Pavel Matúš

Lenka Srníková

Uherský Brod

Šumice č. 434

Újezdec

30. 7. 2011

Otakar Hofr

Martina Dlapová

Šumice

Šumice č. 170

Šumice č. 170

Narozeni
Kadlčíková Anežka

č. p. 463

nar. 5. 1. 2011

Kočicová Tamara

č. p. 231

nar. 24. 2. 2011

Kočica Zbyněk

č. p. 231

nar. 24. 2. 2011

Žampach Matěj

č. p. 487

nar. 12. 4. 2011

Gottwald Jakub

č. p. 35

nar. 31. 5. 2011

Brumovský Daniel

č. p. 260

nar. 5. 6. 2011

Manda Nikolas

č. p. 265

nar. 24. 6. 2011

Ježek Jakub

č. p. 32

nar. 22. 5. 2011

Ryška Patrik

č. p. 240

nar. 3. 7. 2011

Vocetka Hynek

č. p. 35

nar. 4. 7. 2011
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Velecká Eliška

č. p. 542

nar. 18. 7. 2011

Šťastná Alice

č. p. 465

nar. 6. 6. 2011

Kudela Marek

č. p. 96

nar. 31. 7. 2011

Horecký Tomáš

č. p. 379

nar. 28. 8. 2011

Krovina Matěj

č. p. 499

nar. 23. 8. 2011

Duda Michal

č. p. 97

nar. 31. 10. 2011

Zemřelí
Šmídová Helena

č. p. 207

nar. 16. 4. 1927

† 9. 1. 2011

Bachůrková Marie

č. p. 40

nar. 29. 8. 1927

† 1. 2. 2011

Hubáček Vítězslav

č. p. 522

nar. 24. 4. 1963

† 7. 3. 2011

Volařík Vojtěch

č. p. 114

nar. 19. 8. 1931

† 27. 3. 2011

Hasoň Stanislav

č. p.

8

nar. 26. 4. 1922

† 2. 4. 2011

Velecká Marie

č. p. 63

nar. 13. 8. 1935

† 9. 5. 2011

Horecký František

č. p. 301

nar. 24. 7. 1922

† 28. 6. 2011

Juřeníková Františka

č. p. 338

nar. 23. 6. 1921

† 28. 6. 2011

Šmíd David

č. p. 473

nar.

9. 2. 1994

† 2. 7. 2011

Můdrák Vladimír

č. p. 96

nar. 20. 12. 1950

† 4. 7. 2011

Josefíková Ludmila

č. p. 23

nar. 11. 2. 1937

† 18. 7. 2011

Hurbiš Vladimír

č. p. 254

nar. 18. 11. 1952

† 25. 7. 2011

Synčáková Marie

č. p. 52

nar. 22. 12. 1932

† 21. 7. 2011

Hurbiš Karel

č. p. 278

nar. 16. 7. 1917

† 9. 8. 2011

Juřeník Oldřich

č. p. 84

nar. 3. 11. 1936

† 9. 8. 2011

Polášek Josef

č. p. 278

nar. 11. 9. 1941

† 9. 9. 2011

Jančová Božena

č. p. 155

nar. 23. 4. 1923

† 22. 9. 2011

Horecká Marie

č. p. 301

nar. 30. 7. 1923

† 29. 9. 2011

Švecová Marie

č. p. 257

nar. 13. 11. 1928

†18. 11. 2011

Bujna Michal

č. p. 400

nar.

1. 9. 1982

†14. 11. 2011

Kráčmarová Zdena

č. p. 109

nar.

7. 1. 1938

†15. 12. 2011

Pačinková Natálie

č. p. 517

nar. 27. 4. 2010

† 7. 12. 2011

Šojdr Rostislav

č. p. 15

nar. 30. 7. 1939

†17. 12. 2011
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2012
Budování v obci
Byla provedena změna dopravního značení (značek) v celé obci. Na základě dopravního
projektanta Ing. Kunčíka byly vyměněny staré značky a osazeny nové reflexní značky v celé
obci. Nyní jsou v celé obci značky dle platných předpisů odsouhlasených policií ČR. Na akci
bylo vynaloženo přes 200 000,- Kč.
Pro zvýšení bezpečnosti občanů došlo k odkupu pozemků na chodník u Olšavy. Na
základě toho byly přeloženy ploty a v příštím roce zde bude postaven asfaltový chodník od
mostu po hřiště TJ Šumice. Chodník bude široký 150 cm a bude sloužit pro pěší i cyklisty.
Zde bylo zatím vynaloženo 100 000,- Kč.
U ZŠ se podařilo opravit chodníky a cesty, a zlepšit tak bezpečnost a vzhled komunikace
a chodníků. Na tuto akci bylo vynaloženo 160 000,- Kč.
ZŠ bylo také přispěno částkou 200 000,- Kč na nákup počítačů a instalaci nového serveru.
Byly zde počítače staré 10 až 15 let, které již nevyhovovaly dnešní době a bylo nutné provést
obměnu. ZŠ investovala 100 000,- Kč z vlastních zdrojů na tuto akci.
Dále byla provedena rekonstrukce kříže u Vlachňové u cyklostezky. Tento kříž byl
instalován v roce 1943 a do dnešních dnů nebyl celkově opraven. Obec vyčlenila na tuto akci
100 000,- Kč.
Bylo vybudováno nové dětské hřiště Nad Mlýnem. Bydlí zde mnoho mladých rodin a
probíhá zde individuální výstavba RD, proto zde bylo potřeba toto hřiště instalovat. Akce
stála něco přes 230 000,- Kč. Dále došlo k umístění dětských prvků na hřišti Pod Skalkou.
Celkem na tyto akce bylo vynaloženo 35 000,- Kč.
Byla provedena výměna termoregulačních ventilů topení v bytech a obecní (učitelské)
bytovce. Dále byla provedena oprava na bytech pana Surého a pana Dvořáčka na MŠ.
Celkové náklady těchto oprav činily 150 000,- Kč.
Byl vypracován projekt na celkovou rekonstrukci VO při hlavní silnici v průtahu obcí.
Dojde k výměně kabeláže a sloupů, protože tyto již mají něco za sebou a musí dojít k jejich
rekonstrukci. V příštím roce chceme podat žádost na dotace na tuto akci. Akce je
projektována přes 1 000 000,- Kč.
V podzimních měsících listopa, prosinec proběhla akce zasíťování pro bytovou výstavbu
Za drahou (za domem pana Štastného). Byla provedena instalace kanalizace, vody, plynu,
VO, kabelové televize, NN, prostě všech sítí nutných pro připojení RD. V příštím roce bude
dodělána komunikace a chodník. V letošním roce bylo proinvestováno 1 000 000,- Kč.
Rovněž v listopadu a prosinci proběhla akce vodního příkopu Čupy, jedná se o zachycení
povrchových vod od hřbitova až po cestu na farmu a. s. Zemaspol. V letošním roce byla
provedena zatrubněná část na 130 m od cesty na farmu až po humno pana Jančaříka. V tomto
roce bylo proinvestováno 1 000 000,- Kč. V příštím roce bude provedena zbývající část, a to
otevřený příkop od Jančaříka až po hřbitov v délce přes 500 m. Dojde tak k zachycení
povrchových vod, které zde pravidelně tekly přes zahrady a domy až na cestu.
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Obec také intenzivně nakupovala pozemky, ať už formou dražby, nebo jiných nákupů a
bylo nakoupeno za více než 500 000,- Kč. V tomto trendu chceme pokračovat i v dalším
období.
Došlo k velké rekonstrukci zařízení norkárny. Byla zde provedena výmněna střechy,
nábytku a zařízení v kuchyni, byla opravena dlažba u budovy, vyvrtána studna a provedena
oprava přístřešku pro kapelu a podbití střechy. Celkem bylo investováno cca 300 000,- Kč.
Z toho 50 000,- byl dar pana Pavla Borýska.
Naše obec zakoupila zařízení pálenice od firmy s. r. o. Letasol, která skončila pálení
slivovice v naší obci, proto chtěla veškeré zařízení odmontovat a odvézt. Z tohoto důvodu
jsme toto zařízení odkoupili za 200 000,- Kč a pálení bude plně pod obcí Šumice.
Rovněž naše obec odkoupila od Moravského rybářského svazu Uh. Brod tři rybníky na
Ovčírce. Tyto rybníky v 70. letech postavil rybářský svaz, ale pozemky pod rybníky byly
obecní. Až nyní došlo k dohodě mezi rybářským svazem Uh. Brod a obcí Šumice a rybníky
jsme koupili za cenu 100 000,- Kč. V budoucí době bude vypracován projekt na využití a
opravu těchto rybníků.
Byla provedena celková oprava kabelové televize a přechod vysílání z analogového na
digitální. Celkově bylo vynaloženo cca 500 000,- Kč.
Další práce: oprava cyklostezky do Újezdce – 65 000,- Kč. Oprava střechy na KD –
54 000,- Kč, oprava cest a chodníků v obci – 190 000,- Kč. Celkem bylo proinvestováno cca
5 000 000,- Kč.

Základní škola
V průběhu letošních prázdnin na základní škole vyvrcholily téměř půlroční přípravy na
výměnu vybavení učebny informatiky novými počítači, serverem a zasíťování celého prostoru
školy wi-fi signálem.
Učebna informačních technologií byla již zastaralá a počítačové stanice, které zde byly od
roku 2002, kdy byly nakoupeny v rámci projektu Internet do škol, již byly nevyhovující.
Používání operačního systému Windows 2000 v roce 2012 je vypovídající samo o sobě. Ale
všichni víme, že investiční prostředky jsou v dnešní době omezené. Proto se tato akce
odkládala.
Nové počítače jsou v tzv. All-In-One řešení, kdy celý počítač je implementován ve 20“
LED monitoru. Je proto nenáročný na prostor a pyšní se nízkou spotřebou. Výkon počítače
zajišťuje úsporný dvoujádrový procesor s frekvencí 2,4 GHz, operační paměť o velikosti 4
GB RAM a o grafický výkon se stará integrovaná grafická karta Intel HD, která má
dostatečnou sílu pro přehrávání HD videa a dalších multimediálních činností. Kromě výše
zmíněného se zde nachází také pevný disk o velikosti 500 GB Wi-Fi pro bezdrátové připojení,
gigabitová síťová karta, čtečka paměťových karet, DVD – RW mechanika a integrovaná
webkamera. Součástí sestavy je také kvalitní klávesnice s nízkým zdvihem a velmi pohodlná
myš. Nových žákovských počítačů je v učebně 15 a běží na operačním systému Windows 7
Profesionál.
Další na řadě byla výměna starého počítačového serveru o úložné kapacitě pouhých 30
GB. Nový server, který zajišťuje chod celé školní sítě, dokáže nyní obsloužit až 50 současně
pracujících uživatelů a jeho kapacita činí 4 x 500 GB. Z toho dva disky jsou zrcadleny, aby
uživatelská data byla v bezpečí. Stejně jako u starého serveru byl zvolen systém Linux, který
je zdarma a jehož chod je stabilní a především bezproblémový.
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Poslední důležitou částí bylo zasíťování téměř celého vnitřního prostoru wi-fi signálem,
který je zdrojem internetu a připojení ke školní síti.
Ještě v průběhu jarních měsíců škola úspěšně čerpala peníze z projektu „EU peníze
školám“ na rozvoj vybavení učeben. V rámci toho byly vybaveny třídy na prvním stupni
interaktivními tabulemi s nejmodernější technikou a příslušnými výukovými programy.
Z těchto finančních prostředků byla také dovybavena novou technikou odborná učebna
přirodopisu a ekologické výchovy.
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 168 žáků, z toho 79 děvčat a 89 chlapců.
Dojíždějících dětí bylo 46, 23 z Rudic, 11 z Nezdenic, 7 ze Záhorovic, 3 z Bojkovic a po 1
z Krhova a Újezdce.
Ve škole vyučuje 15 učitelů, 1 vychovatelka a 1 asistentka pedagoga.

Včelaři
Podletí letošního roku bylo pro včely i včelaře velmi nepříznivé. Vysoké teploty ještě
v listopadu nutily včelstva k proletům a vysoké spotřebě již uložených zásob. Jelikož příroda
již nic nenabízela, včelstva začaly slídit a hledat zásoby na zimu, kde se dalo. Vzájemně se
začaly napadat a slabší včelstva loupit, což se jim zařilo. Silná včelstva, ve kterých matky
kvůli teplotám stále plodovaly, se začala potýkat s Varroázou a její rozvoj měl za následek
hromadný úhyn včelstev v průběhu zimy.
Na druhé straně velmi chladné jaro a léto mělo za následek špatné opylování ovocných
stromů a plodin.
Naše včelařská organizace měla
v roce 2011 34 včelařů, kteří pečovali
o 300 včelstev. Zásluhou chovatele
matek Petra Borýska a dalších našich
včelařů bylo vychováno a vyměněno
225 nových včelích matek. V roce
2011
bylo
našimi
včelami
vyprodukováno a nabídnuto k prodeji
5 289,5 kg různých druhů medů.
V letošním roce jsme přijali 4
nové začínající včelaře a 2 včelaři
ukončili členství. Nadále máme 36
včelařů
obhospodařujících
278
včelstev.
Dne 11. března se konala výroční
členská schůze naší ZO. Výbor zůstal
ve stejném složení jako v loňském
roce výjma výměny pokladníka. Do
této funkce byl nově navržen a zvolen
nový člen Tomáš Macko. Přitel
Macko funkci přijal a založil
elektronické bankovnictví, přístupné
všem
členům
prostřednictvím
internetu.
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Členskou schůzí bylo schváleno několik zájezdů. U většiny z nich se v dopoledních
hodinách včelaři obvykle seznámili s novými produkty a vynálezy v oboru včelařství. V druhé
polovině dne pak následovaly přednášky s významnými odborníky v oboru včelařství.
První zájezd zorganizovala 1. dubna 2012 naše organizace na TECHAGRO BRNO, jejíž
součástí byla letos mezinárodní včelařská výstava, zaměřená na propagaci včelích produktů,
techniku na zpracování medu, na chov včel, balení medu a tzv. „Prodeji medu ze dvora“
přímo od včelaře. V poslední době se zvyšuje počet zákazníků dávajících přednost tomuto
nákupu před nákupy dovozových medů v supermarketech.
Na tento zájezd se přihlásilo přes 20 členů naší organizace. Pro doplnění autobusu jsme
přizvali členy ZO Bojkovice a Uh. Brod. Den před odjezdem autobusu se víc než polovina
členů odhlásila. Přesto se zájezd uskutečnil a na zpáteční cestě byla zastávka u přítele
velkovčelaře Víta Marady v Hovoranech.
Druhý zájezd byl 20. května na svatý Hostýn na 2. mezinárodní včelařskou pouť
organizovali ZO – ČSV Bojkovice a nám umožnili obsadit 13. míst v autobuse.
Třetí letošní akcí byla dne 2. června účast 15 členů naší ZO na „SVÍCI“ našeho člena
Dušana Miličky v sále KD.
21. 10. 2012 se konala včelařská výstava v Trenčíně. Oproti minulým létům byla výstava
hodnocena velmi kladně. Výstava byla spojena s výlovem rybníků v Blatnici na zpáteční
cestě.
Koncem listopadu proběhla v Šumicích Mikulášská prodejna. Tradičně je zde ke koupi
med, medovina, perníky, svíčky z včelího vosku a včelí kosmetika.
Na konci roku se uskutečnila tradiční včelařská mše, kterou tím chceme poděkovat za
celý včelařský rok.

Hasiči
Každý rok začínají hasiči plesem. Letos jim hrála dechová hudba Bojané z Dolních
Bojanovic. V rámci oživení plesu proběhla přehlídka svatebních šatů a mladí hasiči připravili
kulturní program.
V následujících týdnech se vrátili k běžnému chodu sboru. Dosavadní strojník Zbyněk
Věrný ukončil svou činnost strojníka a nově byl navržen a následně schválen na tuto funkci
Pavel Kokoš.
Byla provedena ještě jedna změna na místě člena výboru, kde Romana Žampacha
vystřídal Lukáš Ježek.
Se souhlasem obecního výboru bylo rozhodnuto o vydláždění tréninkového hřiště. Obecní
úřad vypomohl svojí technikou provést hrubé výkopové práce.
V květnu se uskutečnila v Nezdenicích okrsková soutěž za účasti družstev Šumic,
Záhorovic a domácích Nezdenic. Zvítězili naši muži a zúčastnili se okresní soutěže v Hluku,
které se konalo 17. června. Kvalifikovalo se 14 mužstev a u nás tým získal 5. místo.
26. května byl uspořádán závod mladších a starších žáků o Pohár starosty obce Šumice.
Závodu se zúčastnilo 17 družstev z celého okresu. Mladší žáci skončili na prvním místě, starší
byli třetí.
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V červenci hasiči připravili tradiční výlet v areálu zahrádkářů. K tanci a poslechu hráli
Skaláci z Bojkovic.
Sbor hasičů dostal důvěru v uspořádání desátého výročního setkání zasloužilých hasičů
Zlínského kraje. Setkání se uskutečnilo pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava
Mišáka a starosty Šumic Josefa Bartoše. Setkání se zúčastnilo přes sto pozvaných
zasloužilých hasičů.
V letošním roce měla zásahová jednotka dva ostré výjezdy k požáru.
V červnu provedli hasiči námětové cvičení v místní mateřské školce.
V průběhu roku provedli hasiči čištění studní a kanálu osmi spoluobčanům.

Farnost
V sobotu 2. června 2012 se v Šumicích po 4 letech uskutečnilo ve farnosti biřmování.
Udělování svátosti předcházela příprava, která začala v září 2011. Pro část biřmovanců trvala
doba přípravy 2 roky. Součástí přípravy byl i víkendový pobyt v arcidiecezním středisku
ARCHA v Rajnochovicích s duchovním i zábavným programem.
K biřmování přistoupilo 27 žadatelů o tuto svátost. Udělit biřmování přijel pomocný
olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. U oltáře mu koncelebrovali 3 řeholní kněží –
dominikáni z Uh. Brodu v čele s představeným kláštera otcem Saviem.
V neděli 10. června na Slavnost Těla a Krve páně po mši svaté proběhl v obci průvod
Božího Těla ke čtyřem oltářům připravených farníky na tradičních místech.
Další slavnostní den připadl na neděli 17. června, kdy 10 dětí ze Šumic a 2 z Rudic
přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Po mši svaté následovalo focení, které má pomoci
uchovat vzpomínku na tuto událost.

Fotbal
V neděli 1. 7. 2012 se na našem hřišti vzpomělo 90. výročí založení fotbalu v Šumicích.
Tímto datem se náš fotbalový oddíl řadí mezi nejstarší fotbalové oddíly v širokém okolí. Po
sestupu mužstva z 1. B třídy nálada na slavení moc nebyla. Nakonec výbor fotbalového
oddílu rozhodl uspořádat tuto připomínku z vlastních zdrojů. Bylo to setkání několika
generací bývalých šumických fotbalistů, kteří se ještě mohli pohybovat a tvořili dějiny
úspěchů i neúspěchů šumické kopané v její historii. Ti starší, kteří už nebyli v dresu, si na
hřišti alespoň zavzpomínali a navzájem se podružili při skromném pohoštění, které
následovalo při sportovní části oslav. Předehru tomuto výročí obstarali hráči žákovských
družstev TJ Šumice a Sokola Vlčnov.

Kultura
Na velikonoce se konal už 13. košt slivovice. Do soutěže bylo odevzdáno 143 vzorků ze
Šumic i blízkého okolí. V porotě zasedlo 24 degustátorů.
Na prvním místě skončil šumický rodák Luboš Tlach č. 485, na druhém místě pan
Lubomír Valter z Bojkovic a na třetím místě pan Josef Urbánek z Bojkovic.
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V sále KD se sešlo přes 400 návštěvníků. Hrála skupina „Kasanova“, v hospodě country
„Návrat“ a v „Pekle“ cimbálovka „Vinár“.
Vítězné vzorky byly vydraženy a výtěžek věnován do MŠ.
Občanské sdružení „Modrá trnka“ přišlo s nápadem upravit a zkulturnit okolí nejznámější
šumické studánky s dlouholetou tradicí, místně zvané „U Korábku“. Členové sdružení
provedli vyčištění dna a terénní úpravy okolí. S materiálem a konečnými úpravami pomohl
Obecní úřad a místostarosta Petr Hřib č. 32.
Ferdovo sportovní odpoledne pořádané tenisovým oddílem s podporou červeného kříže se
letos konalo 2. 6. 2012.
V září tenisté ze Šumic uspořádali tradiční turnaj o pohár starosty Šumic.
Ve dvouhrách ve skupině do 50 let zvítězil Ondra Kalous č. 239, druhý Richard Dvořák
z Nezdenic a třetí Ota Synčák č. 387. Nad 50 let se na 1. místě umístnil Fr. Tomanec č. 513,
druhý skončil Fr. Bosák č. 494 a třetí Vl. Kalous č. 239. Druhý den se hrály čtyřhry.
Zúčastnilo se 6 dvojic. Prvenství vybojovali Fr. Tomanec č. 513 a J. Kudela č. , na druhém
místě J. Bachůrek č. 431 a R. Dvořák, třetí skončili P. Běťák a V. Kalous.
Na velikonoční pondělí v šumickém muzeu proběhla úkázka paličkování velikonočních
kraslic a výroby ozdob ze slámy.
V září letošního roku byl pan Ondra Horecký č.
, zakladatel občanského sdružení Bez
mámy oceněn jako „Srdcař roku“ v rámci udílení cen Via Bona. Je to prestižní veřejné
ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Předávání se
uskutečnilo na půdě Velvyslanectví USA v Praze. Sdružení „Bez mámy“ založil v roce 2006
a jde o pomoc sirotkům v Tanzánii.
Poslední zářijová neděle patřila již zaběhnuté drakiádě, kterou každoročně pořádají
„Besedníci“. Počasí bylo slunečné. Návštěva na kopci u vodárky byla opět hojná. Zrovna tak
přehlídka draků. Zábavu zpestřil motorový paragliding. První místo získali Kudelovi č.
,
druhá byla rodina Ševečkova č.
na třetím místě rodina Pačinkova č.
2. 12. 2012 v 17. hod v kostele Narození Panny Marie v Šumicích se konal benefiční
koncert. Představili se Collegium Classic a jako sólisté Lenka Bařinová a Vendula
Pančochová č.
. Výtěžek koncertu byl věnován Pečovatelské službě Uh. Brod na nákup
kompenzačních pomůcek. Vstupné bylo dobrovolné.
22. 12. 2012 v 17.00 hod. v KD v Šumicích se uskutečnil Vánoční benefiční koncert ve
prospěch dětí a mládeže ze sociálního ústavu v Uh. Brodě. Učinkovali děti ze ZŠ a MŠ, malá
a velká Schola Šumice, Dětský folklorní soubor z Nivnice, kamarádi ze sociálního ústavu,
mužský sbor a ženský sbor ze Šumic.
Na Štěpána se v kostele Narození Panny Marie uskutečnil koncert malé a velké Scholy.
Vstupné bylo dobrovolné. Na podporu Nadačního fondu se vybralo 10 300,- Kč.
Tříkrálová sbírka za letošní rok vynesla 36 207,- Kč.
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Jubilanti
Nejstarší občané:
nar.
Hřibová Anděla

23. 4. 1911

Šumice č. 32

101 let

Šustková Marie

22. 7. 1913

Šumice č. 323

99 let

6. 6. 1918

Šumice č. 216

94 let

Hřibová Marie

11. 4. 1920

Šumice č. 143

92 let

Tomek Alois

16. 1. 1921

Šumice č. 380

91 let

Gajdošová Božena

20. 1. 1921

Šumice č. 472

91 let

Švec Josef

23. 2. 1922

Šumice č. 257

Pípal Milan

24. 6. 1922

Šumice č. 81

Kozub Ludvík

18. 8. 1922

Šumice č. 272

Pavlíčková Vlasta

90 let oslaví:

80 let oslaví:
nar.
Zajícová Anežka

9. 1. 1932

Šumice č. 276

Kroča Jaroslav

27. 4. 1932

Šumice č. 305

Šidlová Vlasta

8. 5. 1932

Šumice č. 3

Šrámková Marie

20. 5. 1932

Šumice č. 232

Budíková Vlasta

19. 6. 1932

Šumice č. 262

Georgián František

8. 7. 1932

Šumice č. 392

Kubáňová Marie

8. 9. 1932

Šumice č. 264

Procházková Marie

11. 9. 1932

Šumice č. 300

Kunovská Marie

9. 10. 1932

Šumice č. 395

Dančíková Marie

28. 10. 1932

Šumice č. 404

Dvořáčková Jarmila

29. 10. 1932

Šumice č. 273

Kročilová Ludmila

7. 11. 1932

Bublíková Marie

28. 11. 1932

Šumice č. 4
Šumice č. 184

Zlatou svatbu
50 let společného maželství oslaví:
sezdáni:
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manželé Lekešovi

17. 2. 1962

Šumice č. 436

manželé Vaculínovi

27. 4. 1962

Šumice č. 58

manželé Hasoňovi

28. 4. 1962

Šumice č. 47

manželé Šedivcovi

7. 7. 1962

Šumice č. 315

manželé Urbánkovi

27. 7. 1962

Šumice č. 288

manželé Hasoňovi

29. 9. 1962

Šumice č. 86

manželé Hovorkovi

23. 11. 1962

Šumice č. 13

Zemřelí
č.p

narozeni

dat. úmrtí

Horňáková Jarmila

34

28. 4. 1929

27. 1. 2012

Kandrnálová Jiřina

45

9. 4. 1919

4. 2. 2012

Horňák Josef

34

9. 2. 1932

5. 3. 2012

Kročilová Ludmila

4

7. 11. 1932

24. 3. 2012

Kozub Miloslav

372

29. 11. 1927

13. 4. 2012

Jílková Vlasta

165

28. 3. 1949

20. 5. 2012

Tlachová Božena

285

22. 12. 1925

10. 4. 2012

Bartošová Vlasta

365

24. 12. 1925

7. 8. 2012

Kozubová Božena

372

28. 12. 1930

20. 7. 2012

Hurbišová Ludmila

278

4. 4. 1926

30. 10. 2012

Březinová Jarmila

146

5. 7. 1956

9. 11. 2012

Juřeník Zdeněk

344

19. 10. 1967

18. 11. 2012

Krhůtková Daniela

185

21. 9. 1951

25. 11. 2012

Marešová Libuše

223

20. 8. 1939

2. 12. 2012

Horecká Jarmila

420

6. 11. 1930

16. 12. 2012
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