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V SOBOTU 8. září 2018 otevíráme ZREKONSTRUOVANOU
HASOŃOVU ZEMĚDĚLSKOU USEDLOST v Šumicích čp.102

2

Hodový úvodník
Za pár dní tu zase máme šumické hody.
Tak jako každý rok. Sjedou se příbuzní,
rodáci a spolu s dalšími návštěvníky, kterým
říkáme hodaři, zaplní na dva dny ulice
upravených a pozametaných Šumic. Tak velí
tradice. Termín hodů je daný křesťanským
kalendářem. Je to první neděle v měsíci září
po svátku Narození Panny Marie, který je
podle křesťanského kalendáře 8. září.
Na sobotu odpoledne je připraven hodový
kulturní program na návsi u hospody, v
podvečer u hospody zahrají MUDRlanti,
večer u Trchalíků zahraje tradičně cimbálová
muzika STRÝCI. Při letošních hodech
bude otevřena Hasoňova chalupa čp. 102.
Byla to čtvrtlánická (čtvrtlán je asi 8,6 ha)
zemědělská usedlost. Všichni vlastníci se
živili jako malorolníci. O čp. 102 jsem toho
již napsal dost a také se toho dost dozvíte při
návštěvě domu. Letos byla postavena stodola
a vlastní dům byl stavebně dokončen. Ještě
zbývá dodělat povrchy na dvoře a podlahy
v podkolní a ve stodole. Potom nastane
etapa vybavení vnitřních prostor. Hasoňovu
chalupu otevřeme symbolicky v sobotu ve
14:30 hodin. Před chalupou zahraje dechová
hudba Olšavanka a poté chalupu oficiálně
otevřeme pro veřejnost.
Protože ale máme připraveno pódiové
vystoupení domácích souborů, následně
přejdeme společně s dechovkou na náves
před hospodu. Vystoupení před hospodou
začne v 15:45 hodin. Na prohlídku chalupy
bude ještě dost času v sobotu i v neděli.
V neděli dopoledne bude hodová mše v
místním kostele Narození Panny Marie.
Odpoledne bude hrát k poslechu dechovka
u Trchalíků, bude možné navštívit otevřené
lidové stavby Šerkovu chalupu čp. 72,
Hasoňovu chalupu čp. 102 a Trchalíkovu
usedlost čp. 210. Pipalův mlýn se opravuje
a nebude na hody veřejnosti přístupný.
Odpoledne se ještě podíváte na hodové
„fotbály“ a .... bude konec hodů. Hodaři
se rozjedou domů a od pondělí začne opět
všední den.

tiráž

V dnešní době, přeplněné termíny různých
kulturních a sportovních podniků v blízkém
okolí naší obce, už není takový návštěvnický
hlad po hodových programech. Navíc stále
platí, že termín našich hodů je každoročně v
kolizi s termínem Slavností vína v Uherském
Hradišti. Naše obec není tím případem, kdy
hodové slavnosti pořádá v obci, jako je tomu
v jiných obcích, omladina, nebo-li mladá

chasa. Taková tradice v Šumicích chybí a
nezdá se, že by v budoucnosti nastala nějaká
změna.
Někteří občané se domnívají, že kulturu
v obci má organizovat obecní úřad za
případné pomoci velkých firem z okolí. Já se
domnívám, že kulturu v obci mají organizovat
sami občané sdruženi v různých spolcích a
občanských sdruženích. A příklady máme
i v Šumicích. Máme v Šumicích několik
aktivních spolků, kteří organizovat kulturní
a sportovní akce pro širokou veřejnost
umí. A také takové akce pořádají. Na hody
ale „chtějí mít klid“. Sami se chtějí bavit. V
této souvislosti zmíním názor některých
zastupitelů, že podpora spolků ze strany
obce by měla být výrazně diferencována a
hodnotícím kritériem by měla být právě
skutečnost, jednak jestli spolek vychovává
mládež a jestli pracuje pro veřejnost.
Od zmínky o zastupitelích přejdu k události,
která nás čeká 5. a 6. října 2018. Jsou to
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018. V naší
obci bude v komunálních volbách 2018
kandidovat šest subjektů, 3 politické strany
a 3 občanská sdružení. To je 90 kandidátů.
Počet kandidujících subjektů by měl v
Šumicích dokazovat velký zájem o veřejnou
samosprávu, na rozdíl od některých okolních
obcí. V Nezdenicích kandidují 3, v Rudicích
kandidují 2, ve větší obci Nivnici 4 a ve
velkém Dolním Němčí dokonce jenom dva
subjekty.
O volebních programech kandidujících stran
a sdružení si můžete přečíst dále ve zpravodaji.
Jistě to bude inspirativní čtení nejenom pro
občany, ale také pro ty zastupitele, kteří
budou ve volbách zvoleni.

obecních nájemních bytech. Poptávka je jak
po startovacích bytech pro mladé rodiny
(takové byty mívají zpravidla nájem na dobu
určitou), tak po bytech pro seniory. Obec v
současné době spravuje 25 bytů. 22 bytů je v
bytových domech, 3 byty jsou v rodinných
domech. Je připraven projekt na 7 b.j. v domě
čp. 33 a vypracována studie na 9 přízemních,
malometrážních bytů pro seniory na
Válkovém a čp. 191 a 247. Po realizaci by byl
cílový stav 40 bytů ve správě obce. Už dnes je
jasné, že to nebude stačit pro všechny žadatele.
O široké potřebě dostupného bydlení mluví
skoro všichni politici. Je také na nich, aby
obcím v této oblasti maximálně pomáhali a
konkrétní dotační programy rozšířili.
Bytová obecní politika se stává důležitým
bodem, který by měl zajišťovat rozvoj obce
jak po stránce věkového složení obyvatel,
tak by měl umožnit žití osamělým seniorům
ve své obci v přijatelných a důstojných
podmínkách. Současně přibývá občanů ve
složitých životních situacích, kteří žádají
obec o obecní byt. Myslím tím také takové
případy, kdy si občané lehkomyslně zvyšují
životní úroveň uzavíráním různých půjček a
končí bez střechy nad hlavou. Obec se snaží
pomáhat potřebným spoluobčanům různými
formami pomoci. Skupina spoluobčanů,
kteří se sociálně propadají stále níž, se
bohužel zvětšuje. Obec ani starosta se ale
nemůže postarat o všechny občany v nouzi,
jak mě k tomu vyzvala jedna žena. Obec není
jenom základní samosprávnou jednotkou, v
původním slova smyslu se jedná o komunitu,
společenství lidí, kteří se znají a vzájemně si
pomáhají. Vím, že mnozí z vás tak činí.

Z minulého volebního období máme
připravenou a nezahájenou řadu staveb.
Byly vypracovány projektové dokumentace
staveb, byla vydána stavební povolení a byly
podány žádosti na přidělení dotací. Jedna
dotace už byla obci Šumice v srpnu 2018
přidělena. Dostali jsme dotaci 1,9 mil. Kč na
rozšíření sběrného dvora u hřbitova. Požádali
jsme o dotace na další tři projekty o celkových
rozpočtových nákladech 37 mil. Kč. Věřím, že
nová obecní reprezentace vzešlá z říjnových
komunálních voleb připravené projekty
zrealizuje.

To byla jenom krátká, mimohodová, ale velmi
aktuální odbočka ke komunální politice.
Protože hodovat chtějí úplně všichni, vracím
se zpět k letošním hodům. Hodový program
je publikován ve zpravodaji, na plakátech a
na obecním webu. Navštivte naše hodové
kulturní programy, oceňte organizátory
akcí a myslím tím také soukromé vlastníky
lidových staveb. Oceňte organizátory za to,
že pro veřejnost připravili širokou škálu
kulturních a sportovních podniků. Na úkor
svého volného času, kdy si mohli dopřávat
hodový klid.

Zmíním jeden požadavek občanů, který
slýchávám stále častěji. Je to poptávka po

Josef Jančář, starosta
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1918 – 1968 - 2018,
O LETOŠNÍCH VÝZNAMNÝCH VÝROČÍCH,
CO JE NAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE
V letošním roce slavíme významné a
velmi kulaté výročí vniku Československé
republiky.
28. říjen 1918 je den, který považujeme za den
vzniku Československého státu na územích
Zemí koruny české a Horních Uher. Celý
proces vzniku Československého státu a jeho
mezinárodní uznání bylo velmi složité, to ale
není obsahem tohoto článku. To si můžete,
vážení čtenáři, přečíst v jiných médiích.
Materiálů je více než dost. Obsahem tohoto
článku je vliv této významné události na naši
obec.
28. říjen 1918 byl za minulého režimu dlouho
překrýván dnem znárodnění, který se váže k
28. říjnu 1945.
Za potlačením 28. října jako dne výročí vzniku
první republiky musíme vidět komunisty a
jejich nenávist k demokratickému odkazu
prvního presidenta T. G. Masaryka a nenávist
komunistů ke všemu demokratickému.
Důkaz nalezneme v zákoně přijatém
Národním shromážděním v roce 1948:
„Ponechání dne 28. října dnem pracovního
klidu a jeho označení jako Den znárodnění
je odůvodněno tím, že v říjnu roku 1945,
v prvním roce po osvobození, převzal lid
znárodněním do svých rukou nejdůležitější
část národního hospodářství a že právě dne 28.
října bylo manifestačně prohlášeno znárodnění
valné části průmyslu a všeho bankovnictví.
28. říjen se tak po osvobození stal dnem
oslav znárodnění a je také výročním dnem
slavnostního vyhlášení jak dvouletého, tak
pětiletého hospodářského plánu.“
Do roku 1975 byl 28. říjen uváděný jako
„Den znárodnění“, a byl dnem pracovního
klidu. Od roku 1975 byl 28. říjen zase běžným
pracovním dnem a byl uváděný pouze jako
„významný den“. Státní svátek s názvem „Den
vzniku samostatného Československého
státu“ byl vyhlášen v roce 1988.
To byl malý výlet do naší krátké stoleté
historie, kterou mnozí z nás pamatují a která
se váže k 28. říjnu.
Rozpad Rakouska-Uherska po skončení 1.
světové války a vznik nových evropských
států, mezi jinými také vznik první
Československé republiky bylo významným
historickým milníkem také pro všechny
šumické obyvatele. V obecní kronice 19181938 je o náladě obyvatel popsáno dost textů.
Uvádím zkrácený výpis z obecní kroniky:
Kronikář, učitel František Palička s nadšením
a nedivme se , že i s velkým patosem, píše do
obecní kroniky:
„Vyplnily se věštby našich básníků,
nejhoroucnější tužby všech dobrých Čechů
došly splnění. Boj bratří našich na všech
bojištích Evropy i společná vůle celého národa
přivodily 28. říjen 1918. Toho dne splynul
náš odboj zahraniční, vedený prof. T. G.
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Masarykem, s naším dosud pasivním odbojem
domácím v rukou Národního výboru v Praze,
který svým prvním zákonem ze dne 28. října
1918 stanovil, že „Samostatný československý
stát vstoupil v platnost.“ I v Šumicích
zapůsobila tato událost mocným dojmem.
Říd. učitel Ant. Vaněk zapsal o tom do školní
kroniky následující: „Rakousko-Uhersko stihl
zasloužený osud. Budova jeho se rozpadla a
z jeho trosek povstávají nové útvary – nové
státy – na naší půdě. Československý stát.
První tato telegrafická zpráva, jíž zároveň
Národní výbor v Praze prohlašuje v novém
státě československém první zákon ze dne 28.
října 1918, zapůsobila v Šumicích dojmem
nevýslovné radosti. Do Šumic došla zpráva až
sám večer, než přes to rozhlaholily se zvony, až
již po klekání, a lid sbíhal se do kostela, kdež
zapěna děkovná hymna „Bože, chválíme Tebe“
a národní „Kde domov můj“. Po celou noc nato
neustávala hlaholiti hudba a nadšený zpěv,
vždyť, Bože, ujařmený národ náš zbaven byv
pout, probudil se novému životu, ku svobodě!“
V obecní kronice se můžeme také dočíst, že v
období 1. světové války padlo na bojištích 1.
světové války 40 mladých Šumičanů. Z toho
38 padlo v uniformě Rakouska-Uherska a 2 v
ruských legiích. V ruských a italských legiích
bojovalo celkem 24 mužů z naší obce. Leopold
Slíva, pozdější starosta Šumic a poslanec
absolvoval s legionáři celou sibiřskou anabázi.
Ludvík Kubáň v další kronice uvádí, že před
ukončení 1. světové války se v okolních
lesích skrývalo na 60 dezertérů ze Šumic. Z
uvedených čísel je zřejmé, že na bojištích 1.
světové války bojovaly stovky mužů jenom
z naší obce. Přesný počet vojáků neznám.
To je také historie období let 1914 až 1918,
které předcházelo vzniku samostatného
Československého státu.
Dalším významným výročím, které letos
máme, je 50. výročí od událostí roku 1968.
Z různých anket, které vidíme v televizi,
se usmíváme nad vědomostmi, či spíše
nevědomostmi naší mladé generace. Těm
ty osmičky splývají a nedokáží rozlišovat
například roky 1948 a 1968. Proto je potřebné
významná výročí a události naší historie
připomínat. I ve vazbě na život v naší obci.
Samozřejmě, že obě výročí, jak 100. výročí
vniku republiky, tak 50. výročí událostí roku
1968 jsou hojně publikována v médiích a
kdo chce, informace se dozví. Já obě výročí
připomínám krátkými zápisy z naší obecní
kroniky, které zapsali kronikáři tak, jak je
viděli a vnímali oni sami.
Události roku 1968 sepisovala kronikářka
paní Božena Zetková autenticky, v dané době.
Přečtěte si několik zápisů z roku 1968 tak, jak
nám je kronikářka popsala. Ještě nezbytná
poznámka redakce pro mladší generaci. Rok
1968 byl dvacátým rokem vládnutí jedné
strany, Komunistické strany Československa.
Jakékoliv projevy opozice byly tvrdě potlačeny
ze strany státních represivních orgánů. Na
jaře roku 1968 se ale začala politická situace

pomalu měnit, došlo k uvolnění poměrů,
zrušení cenzury tisku, ve vedení KSČ nastaly
změny. Prvním tajemníkem ÚV KSČ se stal
Alexander Dubček. Presidenta Antonína
Novotného vystřídal v dubnu 1968 válečný
veterán, generál Ludvík Svoboda. Národ
očekával s nadšením další změny. Jedna
změna přišla! 21. srpen 1968! V noci z 20. na
21 srpna zahájilo 5 států Varšavské smlouvy
pod vedením Sovětského svazu vojenskou
invazi do Československa. A teď už dávám
slovo kronikářce, paní Boženě Zetkové:
Rok 1968
„Beru pero do ruky s netrpělivým očekáváním,
jaký to letos bude rok. Leden a polednové
události odrážejí se na vesnici u nás
diskutováním. Někde směle a otevřeně, někde
dosud velice opatrně.
Noviny byly čteny s velkým zájmem a
rozebírány případy, jako inscenované procesy a
různé křivé skutky o kterých mnozí na dědině
neměli ani potuchy, že by člověk a to náš člověk
našemu člověku mohl takto ubližovat.
První rozvíření a rozruch pominul, hladina
jakoby se pomalu uklidnila, začali jsme hledět
jaksi rodostněji do budoucna, doufali jsme, že
se nemusíme jeden druhého bát, že nebude
jeden druhého hlídat, že bude větší volnost v
otázce náboženského vyznání, že se nemusíme
bát říci to nebo ono.
Přišel však jedenadvacátý srpen a ten tam byl
ten klid, ta radost z práce. Lidé začali opět
být nedůvěřivými, co se před srpnem mluvilo
nahlas, to se po 21. srpnu začalo jenom šeptat,
tak jako před lednem 1968. Jen aby nebyla
válka, báli jsme se skoro všeci. Částečně
zklidněni, že to nejhorší zlo je zažehnáno
hledíme do budoucna a tážeme se „Kde je
pravda? Byla pravda od ledna do srpna, nebo
je pravda až po srpnu? Tuto otázku myslím
že odpoví až budoucnost sama. Já však mohu
dnes říci, že rok 1968 byl rokem kvasu, rokem
radosti, smutku, rokem nadějí, rokem nejistoty
však zároveň. Mým přáním letošního roku
je, aby Bůh zažehl světlo v srdcích a hlavách
těch, kteří nás vedou, aby nás dobře vedli a
spravedlivě vládli.
Správa obce
Letos končí volební období. V červnu měly být
nové volby, ale nedošlo k míru, naopak činnost
dosavadního MNV je prodloužena na neurčito.
Události letošního roku lednem počínaje
- u nás jsme začali vývin události pozorněji
sledovat až od března, jdou za sebou rychlým
tempem, takže v tom polozmatku jak to někteří
nazývali, nebo jiní zase v demokracii říkali že
jsme vstoupili, zkrátka nebylo lidem vše jasné
a tak se čekalo s volbami až to vše vykvasí, aby
i volby byly demokratické. Zatím však přišla
velká čára přes rozpočet – srpen a vstup vojsk 5
zemí na naše území, zmatek, strach a nejistota
naplnily téměř každého z nás.
Občané využívali krátce nabytou svobodu,

jak to jen šlo. Jednou z možností bylo také
vycestování do zahraničí, konkrétně na
zakázaný západ. Možná bude mladé generaci
nepochopitelné, že jsme mohli jezdit na
dovolenou jen do zemí socialistického tábora.
Návštěva příbuzných žijících na západě
nebyla státními orgány dovolena. Také o této
nové možnosti cestovat a také o s ní spojené
„posrpnové emigraci“ píše kronikářka v
oddíle ZÁJEZDY:
Zájezdy.
Největšími účastníky zájezdů byli letos
družstevníci. V červnu byl Slámečka – rostlinář
z JZD v Jugoslavii. V říjnu byli družstevníci v
Italii. V květnu zase družstevníci v Gottwaldově
na „Lední revii“. V říjnu družstevníci byli
ve Vídni. Nevrátil se zpátky mladý chlapec
Frant. Kandrnál z č. 197. Odejel do Kanady.
V prosinci byli družstevníci zase ve Vídni a
zůstali tam 3 mladí družstevníci: Hřib, Bartoš
a s nimi dcerka Adamcova z Nezdenic, která
dělala kanc. práci v družstvě. Pro dcerku hned
na druhý den odjel otec do Vídně, ale nepřivezl
ji zpátky, už měla všecko vyřízené do Ameriky.
Barbora Slívová s dcerou Františkou odejely za
otcem Leopoldem Slívou do Ameriky a dosud
jsou tam. Už mnohokrát se pokoušely podívat
se za ním, ale pokaždé jim byla jejich žádost
zamítnuta, až letos jim to povolili.
Anežka Zetkova byla na 3 měsíce v Kanadě
za synem Bedřichem. Po 3 měsících se vrátila
domů.

Kronikářka neopomněla ani oslavy 50. výročí
vzniku první republiky. Všimněte si její
poznámky, že se 28. říjen jako výročí vzniku
Československé republiky 20.let neoslavoval
a paní Zetková byla uspokojena, že tomu v
roce 1968 bylo konečně jinak:
Oslavy 50. výročí republiky.
V první polovině roku se chystaly velké oslavy
50. výročí trvání republiky československé.
Vlivem srpnových událostí se však oslavy
odbyly jenom zkrátka. V neděli 27. srpna se
v kulturním domě konalo slavnostní zasedání
místního národního výboru spolu s KSČ,
při kterém žačka místní školy přednesla
vlasteneckou báseň, ředitel školy a tajemník
MNV připomněli založení a celou dobu trvání
československé republiky. Potom byly uděleny
pamětní plakety občanům, kteří se nejvíce
věnovali práci pro obec.
Ludvík Kubáň pak vzpomíná 28. říjen
1918. Říká, že to byl den vysvobození pro 60
dezertérů, kterým se protivilo prolévat krev. I
u Tlachů v hospodě bylo čteno prohlášení, že
dnešním dnem nabývá náš stát samostatnosti.
Svoboda nepřichází sama, svobodu je třeba
hájit, řekl tajemník MNV. Vzpomněl také
i tragické padesáté léta, omyly a procesy
vymyšlené, lednový vývoj až k srpnu, což
vrcholí internací našich představitelů. Není
konec nadějí, je jenom prodloužená cesta k
jejich naplnění.

Nakonec byla zazpívána státní hymna,
účastníci slavnosti se seřadili a zanesli věnec k
pomníku padlých.
Tak nějak chudobněji než bylo původně
plánováno se odbyly oslavy k 50. výročí
republiky, zato však každý musel cítit, že i když
chudobnější, že byly za to upřimnější. Že to
nebylo shora nakomandováno a každý musel
poznat, že slova šla jakoby od srdce každému.
Nebyla to planá slova. Téměř po 20 let co se 28.
říjen oslavoval, bylo ho vzpomínáno jako den
znárodnění. Až letos o znárodnění nebylo ani
zmínky.
O tom, že „naše historie nás má poučit“ čteme
velmi často. Tak často, že zmíněnou větu vůbec
nevnímáme, nebo ji vnímáme jako nějakou
floskuli, takovou vatu. Je na každém z nás,
nakolik se s naší historií seznámíme a jestli své
místo v dnešní Evropě začneme chápat také v
kontextu evropských dějin, kterých jsme už
po tisíciletí nepřehlédnutelnou součástí. A
100. výročí vzniku republiky je k takovému
studiu výbornou příležitostí. Mimochodem,
víte, kdy slaví sousední Rakousko 100. výročí
vzniku Rakouské republiky? 28. října 2018.
S použitím obecních kronik napsal
Josef Jančář, starosta

Komunální a senátní volby 2018
Volby do zastupitelstva obce Šumice a volby do Senátu Parlamentu
ČR proběhnou ve dnech 5. 10. - 6. 10. 2018 v kulturním domě v
Šumicích.

•

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

•

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu,

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu,
že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb,
a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu,
a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve
dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána
a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen
„volič“).

•

výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby
vojáka v záloze v zahraničí.

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

Při komunálních volbách nemůže volič volit na jiném místě, než v
místě trvalého pobytu, obecní úřad nevydává voličské průkazy.

•

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody,

Občané jiných členských států EU, kteří požádají o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů před volbami do zastupitelstev obcí a zároveň
splňují podmínky uvedené výše, mohou volit.
Podmínkou je registrace voliče na obecním úřadě, nejpozději 2
dny přede dnem konání komunálních voleb do 16.00 hod. (tj. do
3.10.2018, 16.00 hod.). K registraci voliče slouží žádost, která je k
dispozici na obecním úřadě.

Jak se volí v komunálních volbách?
Velké křížky stranám a malé křížky lidem napříč
kandidátkami
Volební lístek dostanete v komunálních
volbách jediný, na němž budou všechny
kandidující strany v pořadí podle
vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v

pořadí navrženém stranami. Lístky dostanete
domů nejpozději tři dny před konáním voleb.
Pokud se tak nestane, nebo volič lístek ztratí,
nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k

dispozici také ve volební místnosti.
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební
lístek upravit

5

Malé křížky

Kombinace křížků

Obálka a hlasovací lístek

První možností je dávat pouze tzv. malé
křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim
hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u
jména každého vybraného kandidáta.

Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit
svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič
zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky.
V takovém případě označí „velkým“ křížkem
některou z kandidujících stran a vedle
toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým
kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci
může dávat pouze jednotlivým kandidátům
z jiných stran, než kterou označil „velkým“
křížkem.

Volič podle zákona upraví svůj volební lístek
a vloží ho do úřední obálky v prostoru za
plentou. Samozřejmě ničemu nevadí, pokud
má volič už lístek vyplněný z domova,
protože za „plentou“ ho nikdo nekontroluje,
ale i v takovém případě musí do vymezeného
prostoru aspoň na chvilku zavítat.

Volič má tolik hlasů, kolik se v obci volí
zastupitelů (v obci Šumice je to 15 zastupitelů),
může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů.
Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas
bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší,
protože část svého hlasu nevyužije. Když
naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik
se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek
neplatný.
Velký křížek
Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas,
je volit pouze jednu z kandidujících stran
(koalic, sdružení nezávislých kandidátů). V
takovém případě volič křížkem označí velký
čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební
strany.
V praxi tímto způsobem dává hlas všem
kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v
našem případě v obci volí 15 zastupitelů, dá
volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující
strany hlas všem jejím 15 kandidátům. Kdyby
ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho
hlasovací lístek opět zcela neplatný.

Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž
v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem
kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika
kandidátům označené volební strany, kolik
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří
mají být zvoleni, a označených jednotlivých
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni v
jejím sloupci“.
To poslední je určitě třeba vysvětlit na
příkladu. Pokud se volí 15 zastupitelů a volič
například dá „velký“ křížek některé straně a
šest křížků „malých“ kandidátům z jiných
stran, znamená to, že jeho hlas připadne 6
kandidátům označeným „malým“ křížkem a
prvním 9 kandidátům (15 – 6 = 9) ze strany,
které dal „velký“ křížek.

Navíc platí, že do tohoto prostoru musí volič
podle zákona vstoupit jen sám a nesmí tam za
ním přijít ani člen okrskové volební komise.
Jedinou výjimku mají lidé, kteří nejsou
schopni volební lístek upravit kvůli tělesné
vadě nebo protože nejsou schopni číst a psát.
Ti si mohou vzít za plentu jiného voliče, který
za ně podle jejich pokynů lístek vyplní a vloží
do úřední obálky. Takovým pomocníkem ale
nesmí být člen okrskové volební komise.
Upravený volební lístek v úřední obálce
následně volič vhodí před volební komisí do
volební urny.
Přenosná urna
Voliči, kteří nejsou schopni do volební
místnosti přijít, mohou obecní úřad nebo v
den voleb přímo okrskovou volební komisi ze
závažných zdravotních důvodů požádat, aby
za ním přišli 2 členové komise s přenosnou
volební urnou.

Jak se volí do Senátu: Nekroužkujte, vyberte jen
jednoho kandidáta
Volební lístek
Na rozdíl od komunálních voleb je každý
senátní kandidát uveden na samostatném
volebním lístku. Volič si tedy vybere volební
lístek jediného kandidáta, jemuž chce dát
svůj hlas. Tento volební lístek vloží do
obálky, kterou následně vhodí do volební
urny. Lístek se nijak neupravuje, nedávají se
na něm preferenční hlasy, nekroužkuje se a
ani nekřížkuje.

Zatímco před prvním kolem jsou volební
lístky doručovány voličům na jejich adresu, v
případném druhém kole volič volební lístky
obdrží až v samotné volební místnosti.

Druhé kolo senátních voleb

První kolo senátních voleb

Pokud v prvním kole nikdo zmíněné hranice
hlasů nedosáhl, koná se po týdnu kolo druhé.
Do něho postupují dva kandidáti, kteří v
prvním kole získali nejvyšší počet hlasů.

V prvním kole senátních voleb je zvolen ten
kandidát, který získal nadpoloviční většinu
odevzdaných platných hlasů (přes 50 %).
Vítězství v prvním kole je ovšem v českých
senátních volbách výjimečné.

Ve druhém kole je pak zvolen ten kandidát,
jenž získá ve druhém kole více odevzdaných
platných hlasů. V případě rovnosti hlasů
rozhodne mezi oběma účastníky druhého
kola los.

Kandidáti
Číslo

Jméno

Věk

Volební strana

Politická příslušnost Povolání

Bydliště

1

Henner Radek Ing.

54

SPD

SPD

voják z povolání v záloze

Rybníček

2

Kunčar Patrik Ing. Bc.

45

KDU-ČSL

KDU-ČSL

senátor PČR,
starosta Uherského Brodu

Uherský
Brod

3

Lukáš Libor

56

Soukromníci

BEZPP

manažer

Pitín

4

Juřenčáková Jana Ing.

55

REAL

REAL

daň. poradce,předsedkyně
iniciativy za živý venkov

Rokytnice

5

Jordák František Ing.

69

KSČM

KSČM

autorizovaný stavební
inženýr

Luhačovice

6

Kovaříková Milena Mgr.

60

ČSSD

ČSSD

pracovnice ochrany přírody
a krajiny

Brumov-Bylnice

7

Popelka Jan doc. RSDr. CSc. 64

SPOZ

BEZPP

starosta obce Hradčovice

Hradčovice

6

SNK ŠUMICE 2018
Volební program
1) OBECNÉ CÍLE
•
usilovat o rozvoj obce postupným
naplňováním
Strategického
plánu
rozvoje obce Šumice schváleným pro
období 2016-2022
•
udržet, podporovat a rozvíjet dosaženou
úroveň služeb veřejnosti: zdravotnická
zařízení včetně lékárny, místní poštu,
knihovnu a školská zařízení.
•
systémově prosazovat opatření vedoucí
ke zvýšení počtu mladých obyvatel obce
včetně bytové politiky
2) HOSPODAŘENÍ A SPRÁVA OBCE
•
hospodařit s vyrovnaným obecním
rozpočtem
•
preferovat
zadávání
podlimitních
obecních zakázek řemeslníkům a
společnostem se sídlem v Šumicích v
zákonném rámci
•
obecní byty přidělovat žadatelům na
základě sociální situace žadatele
•
podpora výstavby rodinných domů v
zastavěné části obce formou finanční a
naturální Podpory. Tím se myslí finanční
dotace na sanaci neobyvatelných staveb
pro bydlení a odebírání separovaných
stavebních sutí k recyklaci
3) INVESTICE, VELKÉ OPRAVY
DOPRAVA:
•
realizace projektu chodníků od MŠ po
KD včetně lávek přes Ovčírku a Olšavu
•
realizace projektu chodníků z ul.Nade
mlýnem směr ul.Pod močidly včetně
přechodů Železnice a silnice II/495

•

•
•

realizace společného projektu křížení
místní komunikace, železnice a silnice
II/495 u pálenice, včetně chodníku
směr ul.Nade mlýnem, včetně přechodu
železnice a státní silnice
opravy chodníků a místních komunikací
v části Kút, Za drahou a Řadovky
budování parkovacích stání

OBČANSKÁ VYBAVENOST
•
realizace stavby 7 b.j. v místě RD čp.33
•
realizace projektu na pozemcích
„Válkovo“
ačp.191
a
čp.247:
- odprodej 5 stavebních pozemků
pro
individuální
výstavbu
RD
-výstavba 9 přízemních malometrážních
nájemních bytů pro seniory
•
realizace rekonstrukce a přístavby
hasičské zbrojnice
•
realizace výstavby dvora technických
služeb OÚ
•
rekonstrukce
budovy
čp.100
(pošta,lékárna,kavárna), nové ÚT,TZB
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE SPRÁVĚ OBCE
•
rozšiřování veřejného osvětlení s
využitím solární energie
•
rekonstrukce obecní kabelové televize,
výměna zastaralých napájecích bodů a
rekonstrukce ústředny KT
•
rekonstrukce obecního rozhlasu

•
•

realizace
projektu
komplexních
pozemkových úprav k.ú.Šumice u U.B.
příprava a realizace projektů na obnovu
krajiny, zadržování vody v krajině,
protierozní opatření, krajinná zeleń

SPORTOVNÍ STAVBY
•
GO kabin na hřišti TJ Šumice
•
příprava a realizace sportovních objektů
posilujících tělesnou zdatnost mládeže,
konkrétně workoutové hřiště a bikepark
v areálu Skalka
4) ŠKOLSTVÍ A KULTURA
•
finanční a naturální podpora místních
spolků a zájmových sdružení, při
podpoře spolkové činnosti budeme
preferovat pořadatelství spolkových akcí
pro mládež a veřejnost a také spolky s
vlastní mládežnickou základnou.
•
ZŠ – rekonstrukce školní kuchyně a
realizace projektu MAS Bojkovska na
vybavení odborných učeben
•
MŠ – rekonstrukce školní kuchyně
•
zřízení obecního muzea v Hasoňové
chalupě čp.102, zřízení expozice
zednictví v Šumicích, vybavení prostor
v domě čp.102 určených pro kulturní
spolkovou činnost
•
vydání knihy OBEC ŠUMICE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•
vybudování skládky stavebních sutí a
biologického kompostu lokalita Křivé
•
rekonstrukce sběrného dvora včetně
nové haly na použitelné vyhozené věcibazar

Kandidátní listina
Číslo

Jméno

Věk

Navrhující strana Politická příslušnost

Povolání

1

Jančář Josef Ing.

64

NK

BEZPP

starosta obce, stavbyvedoucí

2

Marek Václav

59

NK

BEZPP

místostarosta, školník

3

Bachůrek Oto

57

NK

BEZPP

podnikatel

4

Horecký Michal Ing.

40

NK

BEZPP

podnikatel

5

Jurnyklová Iva

43

NK

BEZPP

finanční poradce

6

Synčák Oto

49

NK

BEZPP

podnikatel

7

Hudeček Vlastimil Ing.

53

NK

BEZPP

technik

8

Horáková Vendula Ing.

29

NK

BEZPP

geodetka

9

Juřeník Petr Ing.

39

NK

BEZPP

obchodní ředitel

10

Kalous Ondřej

34

NK

BEZPP

živnostník

11

Podešť Josef Bc.

43

NK

BEZPP

úředník

12

Juřeník Marek Ing.

29

NK

BEZPP

finanční poradce

13

Valášek Jiří

61

NK

BEZPP

horizontář

14

Janíček Josef

45

NK

BEZPP

malíř

15

Šojdr Vratislav

40

NK

BEZPP

stavbyvedoucí
7

Komunistická str.Čech a Moravy
Volební program
Chceme se zaměřit na seniory…
Na kandidátce KSČM převládají občané, kteří
svým věkem nebo zdravotními problémy
se řadí do velké kategorie občanů, kteří se
prezentují jako senioři. Pokud nestranně
hodnotíme pozornost, kterou věnuje
obec svým občanům na různých úsecích
občanského života, je převážně dobrá a dá
se kladně porovnávat s okolními obcemi.
Tak například občanskou vybavenost máme
dokonce jednu z nejlepších. Problematická
zůstává celková kulturní činnost v obci a
zlepšení by si vyžadovala i starost o seniory.
I když od založení Klubu seniorů v roce 2017
došlo k podstatnému zlepšení a pochvala ze
strany starších občanů je zasloužená. V čele
KS je naše členka, kterou najdete na naší
kandidátce pro letošní komunální volby.
Z uvedených důvodů stavíme svůj volební
program převážně na zkvalitnění života
starších občanů.

Vyjímáme z něho alespoň tyto části:
1. Více pozornosti než v minulém období
je potřeba věnovat se více seniorům i
lidem, kterým běžný občanský život
komplikují zdravotní problémy. Úkolem
číslo jedna je postupná projekční
příprava a následná stavba ,,Domu
klidného stáří“ pro 15 – 20 manželských
dvojic s kompletními službami. Je nutné
vědět, že takovéto zařízení v našem
okolí funguje a další obce se ke stavbě
připravují. Pro realizaci tohoto návrhu
bude naši obec tlačit skutečnost, že
rok od roku přibývá v naší obci počet
důchodců, kteří se dožívají vysokého
věku a kteří potřebují naši pomoc.
2. Budeme podporovat přehodnocení
smuteční obřadní síně. Poslední roky
stále víc dokazují, že zájem o občanské
pohřby stoupá a považujeme za
nedůstojné, aby pozůstalí šumických
občanů se museli doprošovat o důstojné
občanské rozloučení v Nezdenicích,
Uherském Brodě apod. Zastáváme

3.

4.

názor, že vhodným rozšířením stávající
budovy na našem hřbitově by celou
problematiku vyřešilo.
Věnovat se plnou vážností celkové úrovni
kulturního života v obci, mezi jiným
i záchraně činnosti dechové hudby,
která má svoji tradici od roku 1888 a
která v letech 1950 – 1970 patřila mezi
nejlepší dechové soubory v ČSR, včetně
učinkování v zahraničí. K její záchraně
musí přispět vedle obce i škola, některé
organizace a úspěšní podnikatelé.
V roce 2018 přestala existovat v obci
důležitá společenská organizace Český
svaz zahrádkářů, která všestranně
podporovala zájmové činnosti mnoha
občanů. Obecní úřad ve spolupráci
se Zemaspolem
Uherský Brod by
měl být garantem za provádění prací
jako je orání malých ploch a jejich
výsadba, sečení trávy, drobné svozy
ovoce, likvidace polního odpadu a
taky plánované osazování zeleně podél
cyklostezek a polních cest.

Kandidátní listina
Číslo

Jméno

Věk

Navrhující strana Politická příslušnost

Povolání

1

Velecký Miroslav

58

KSČM

BEZPP

vedoucí výroby

2

Synčáková Ludmila

68

KSČM

KSČM

důchodkyně

3

Slačálková Jarmila

34

KSČM

BEZPP

prodavačka

4

Synčáková Ludmila

62

KSČM

BEZPP

důchodkyně

5

Zálešáková Alena

69

KSČM

KSČM

důchodkyně

6

Kramný Lubomír

67

KSČM

KSČM

důchodce

7

Žampachová Marie

67

KSČM

BEZPP

důchodkyně

8

Hauerlandová Milena Bc.

47

KSČM

BEZPP

zdravotní sociální pracovnice

9

Ďurďová Jana

65

KSČM

BEZPP

důchodkyně

10

Kramný Milan

69

KSČM

KSČM

důchodce

11

Rapant Josef

66

KSČM

BEZPP

důchodce

12

Hasoň Rostislav

79

KSČM

KSČM

důchodce

13

Nowak Stanislav Bc.

72

KSČM

KSČM

důchodce

14

Zahálka Jaroslav

69

KSČM

BEZPP

důchodce

15

Dvořák Karel

49

KSČM

BEZPP

OSVČ

8

Soukromníci a Nezávislí
Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby, ve kterých máte
vy, občané Šumic, možnost zvolit si své
zastupitele a jejich prostřednictvím zlepšit
život v naší obci. Nepředstavujeme vám
plané sliby, ale reálný program, který
budeme po volbách prosazovat.
Ing. Jaroslav Horehleď, Bc. Dagmar Kudelová,
Bc. Petr Škrášek, MBA
zástupci kandidátů

Volební program
•

•
•
•

Realizace nových inženýrských sítí,
výstavba startovacích bytů pro mladé
rodiny a také dostupné bydlení pro
seniory
Rekonstrukce
a
modernizace
sportovního areálu včetně fotbalového
hřiště
Dobudování chodníků a nájezdů k
rodinným domům
Nákup mikrobusů - zřízení „Senior taxi“
při Obecním úřadu s využitím též pro

•

•
•

nemocné a tělesně postižené
V rámci modernizace a elektrizaci
železniční tratě Kunovice - Brumov
Bylnice usilovat o výstavbu nového
nádraží v lokalitě u pálenice, zachování a
modernizace stávajícího přejezdu
Budeme
podporovat
smysluplné
charitativní akce
Vytvoříme klubovnu pro seniory
(tzv. Senior klub), aby měli naši starší
spoluobčané zázemí pro setkávání i
prostor pro jejich společenské aktivity.
Systémově také podpoříme volnočasové,
pohybové i vzdělávací aktivity seniorů.

Kandidátní listina
Číslo

Jméno

Věk

Navrhující strana Politická příslušnost

Povolání

1

Horehleď Jaroslav Ing.

48

Soukromníci

BEZPP

jednatel

2

Kudelová Dagmar Bc.

32

Soukromníci

BEZPP

zdravotní sestra, předseda
spolku

3

Škrášek Petr Bc. MBA

54

Soukromníci

Soukromníci

ředitel společnosti

4

Bočáňová Velecká Veronika Bc.

33

Soukromníci

BEZPP

živnostník

5

Nowak Stanislav

30

Soukromníci

Soukromníci

živnostník

6

Lovecký Bohumil

54

Soukromníci

Soukromníci

živnostník

7

Kudelová Jarmila

51

Soukromníci

Soukromníci

živnostník

8

Synčáková Klára

40

Soukromníci

BEZPP

zdravotní sestra, živnostník

9

Machálek František

69

Soukromníci

BEZPP

důchodce

10

Horehleďová Naďa

34

Soukromníci

BEZPP

vedoucí prodejny

11

Škrášková Kristina

37

Soukromníci

Soukromníci

administrativní pracovník

12

Kubáň Tomáš

39

NK

BEZPP

živnostník

13

Slámečka Pavel

49

Soukromníci

BEZPP

živnostník

14

Hasoňová Ivana

54

Soukromníci

Soukromníci

invalidní důchodce

9

Občanské sdružení - Sdružení přátel hasičů
Volební program
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych vás
seznámil s naším volebním programem pro
nadcházející volební období
2018-2022.
Do našeho volebního programu jsme
zahrnuli všechny nejdůležitější body, jak z
oblasti vybavenosti obce a jejího rozvoje, tak i
kulturní a společenské využití vás všech.
Bydlení a investiční výstavba:
•
pokračovat v projektu na vybudování
stavebních míst a sociálního bydlení na
Válkovém a Volaříkovém
•
podporovat výstavby rodinných domů
•
pokračovat v budování průmyslové zóny

Kultura:
•
podporovat
všechny
společenské
organizace a sdružení v obci
Sport:
•
podporovat všechny sportovní kluby a
spolky
•
podporovat
mimoškolní
činnosti
mládeže
Bezpečnost a požární ochrana:
•
spolupracovat s policií ČR a
přestupkovou komisí v Uh. Brodě na
zajištění bezpečnosti v obci

•

nákup nové požární techniky a oprava
hasičské zbrojnice

Našim hlavním cílem voleb je vytvoření 15ti členného zastupitelstva, ve kterém bude
mít každá strana svého zástupce, protože
dle mého názoru komunální volby nejsou
od toho, aby byla volena strana, ale aby byli
vybráni kandidáti z jednotlivých strach, kteří
dle vašeho názoru v následujících letech
odvedou co nejlepší práci, která povede ke
spokojenosti nás všech.

Doprava a komunikace:
•
opravy a rekonstrukce chodníků v obci
•
posoudit
možnost
vybudování
cyklostezky do Bánova
Životní prostředí:
•
údržba protipovodňových zařízení,
řešení zadržování vody v krajině
•
využívat možností evropských a státních
fondů ke zvelebování obce
Podnikání:
•
vypomáhat při vytváření nových
pracovních míst a podpořit rozvoj
podnikání v obci
Školství:
•
spolupracovat s vedením školy při
zajištění mimoškolní činnosti dětí
•
zlepšovat vybavení školky a školy pro
zábavu a výuku dětí

Kandidátní listina
Číslo

Jméno

Věk

Navrhující strana

Politická příslušnost

Povolání

1

Urubčík Zbyněk

46

NK

BEZPP

stolař

2

Hřib Pavel

63

NK

BEZPP

dělník

3

Zuborňáková Kristýna Ing.

39

NK

BEZPP

zástupce vedoucí nákupu

4

Borisová Eva

46

NK

BEZPP

pečovatelka

5

Ježek Lukáš

37

NK

BEZPP

servisní technik

6

Hrubošová Blanka

47

NK

BEZPP

švadlena

7

Novák Jaroslav Ing.

62

NK

BEZPP

technik

8

Košiba Radim

48

NK

BEZPP

OSVČ

9

Pařízek Oldřich

47

NK

BEZPP

mistr

10

Chmelina Josef

52

NK

BEZPP

seřizovač

11

Jandoušová Tereza

29

NK

BEZPP

mateřská dovolená

12

Otruba Jakub

25

NK

BEZPP

konstruktér

13

Uher Michal

26

NK

BEZPP

odborný operátor výroby

14

Kokoš Pavel

28

NK

BEZPP

operátor CNC

15

Lekeš Pavel

20

NK

BEZPP

operátor speciálních
technologií

10

Mladí z dědiny
Jsme zástupci obce z různých profesních
oborů, kteří mají zájem pro naši obec
a obyvatele pracovat, podílet se na
jejím fungování a rozvoji. Názory na
problematiku věci tvoříme formou
kritického myšlením a odborných znalostí.
Naše profesní zkušenosti chceme aplikovat
do stanovisek, které mají vliv na obyvatele
a stav obce. V druhém funkčním období
chceme pokračovat v práci obecních
komisí a radě obce. Zájmem sdružení
je během volebního období navázat na
úspěšné projekty a z nich nabyté zkušenosti
zhodnotit u výzev nových, které úspěšný
samosprávní celek realizuje ve prospěch
občanů.

Volební program
Hospodářský rozvoj
•
Udržení vyrovnaného rozpočtu obce
a vstup do investičních záměrů, které
budou mít kvalitu a trvalou hodnotu.
•
Poskytnout kvalitní podmínky a
prostředí pro subjekty drobného a
středního podnikání v obci.
•
Podpora zemědělského hospodaření
na úrovni drobných zemědělců –
podnikatelů.
Otázka bytová a výstavba v obci
•
Ze strany obce finančně podporovat
stavebníky, kteří mají záměr realizovat
nový dům ve stávající zástavbě –
demolice, recyklace suti.
•
Věnovat
pozornost
započatým
projektům s důrazem na jejich kvalitu
i za předpokladu vyšších pořizovacích
nákladů.

•

•

•

Respektování odborných názorů a
stanovisek ve fázi přípravy projektů –
prosazovat kvalitu stavebních prací a
realizací nad jejich kvantitou.
Výstavbu rodinných domů soustřeďovat
do stávajících lokalit a zástavby – snížení
pořizovacích a provozních nákladů
stavebníka i správce veřejného prostoru.
Koordinace projektů velkého měřítka
(lokalita Válkovo, bývalá Jednota
– Volaříkovo – hasičská zbrojnice –
knihovna, náves obce).

Životní prostředí
•
Informovat občany prostřednictvím
sociálních sítí i tištěných letáků o
možnostech ukládání odpadu v obci
na místa k tomu určených – zamezit
znečištění ovzduší a vznik černých
skládek.
•
Formou odborné diskuse připravit
projekt
obecní
kompostárny,
modernizace/novostavba
sběrného
dvoru.
•
Udržet, podporovat a rozšířit současný
stav výběru tříděného odpadu
•
Účelově vysazovat stromy a před
kácením významných stromů v obci
zajistit dendrologický průzkum porostu.
Zájmové aktivity
•
Podpora místních dobrovolných složek
v závislosti na její aktivitě a počtu členů:
TJ Šumice, SDH, Besedníci, Myslivci,
Rybáři, Včelaři, Holubáři.
•
Podporovat jejich vzájemnou spolupráci
a koordinaci při společenských
událostech.

Kultura
•
Čerpání dotačních titulů na konání
kulturních akcí a prostředky s ní spojeny.
•
Podpora vzniku zájmových kroužků s
důrazem na lidové tance, zpěvy, ale i
nová moderní odvětví.
Školství a vzdělávání
•
Vyšší finanční podpora vzdělávacích
institucí pro rozšíření nabídky jejich
služeb – vzdělávací kurzy, mimoškolní
semináře, setkávání v prostředí škol,
provoz třetího oddělení mateřské školy
vyvolané potenciální poptávkou ze
strany rodičů.
•
Zajistit dohled v okolí Základní školy po
ukončení výuky.
Sociální služby
•
Podporovat
zřizování
privátních
pečovatelských bytů a domácí péči pro
seniory.
•
Prosadit pro samostatně žijící důchodce
osvobození od poplatků za odvoz
komunálního odpadu.
Podnikání
•
Vytvořit ve spolupráci s majiteli
občanských staveb prostory pro drobné
podnikatelské subjekty, služby nebo
podnikatelský inkubátor.
•
Umožnit
zveřejnění
místních
podnikatelů na webu obce a jejich inzerci
v obecním zpravodaji.
•
Za dodržení zákonných podmínek
nákup zboží a služeb u místních
podnikatelů.
•
Iniciovat vznik průmyslové zóny v rámci
zemědělské farmy a jejího okolí, vše v
koordinaci se samotnými podnikateli.

Kandidátní listina
Číslo

Jméno

Věk

Navrhující strana

Politická příslušnost

Povolání

1

Velecký Martin Ing. arch.

33

NK

BEZPP

architekt

2

Borýsek Lubomír

33

NK

BEZPP

podnikatel

3

Janíček Vít DiS.

34

NK

BEZPP

OSVČ

4

Zajíc Michal Ing.

39

NK

BEZPP

ekonom

5

Velecký Petr Ing.

35

NK

BEZPP

vedoucí oddělení

6

Šojdr Marek Ing.

40

NK

BEZPP

vedoucí provozu

7

Novák Jaroslav Ing.

38

NK

BEZPP

ovocnář

8

Velecká Miroslava Mgr.

34

NK

BEZPP

mateřská dovolená

9

Machala Lukáš

19

NK

BEZPP

technik

10

Zajíc Lukáš Mgr.

33

NK

BEZPP

advokát

11

Trchalík Jiří

28

NK

BEZPP

technik

12

Vaculínová Lenka

32

NK

BEZPP

obchodní zástupce

13

Velecký Lukáš Ing.

39

NK

BEZPP

obchodní ředitel

14

Chmelinová Marcela Bc.

25

NK

BEZPP

bankovní pokladní

15

Tlach Jiří Ing.

36

NK

BEZPP

obchodní manažer

11

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová
Volební program
Milí spoluobčané,
žijeme v krásné obci. Máme relativně dobrou
vybavenost, čisto a pořádek, kulturu a
dostupné spojení s okolím. Určitě je ale co
zlepšovat a měnit. K lepšímu.
O váš příjemnější a pohodlnější život bychom
chtěli usilovat, pokud od vás získáme důvěru
v co nejsilnějším zastoupení v obecním
zastupitelstvu pro další období.
Naše vize Šumic je jednoduchá. Chceme obec,
která bude účelně a hospodárně nakládat s
finančními prostředky. Bude pomáhat jak
mladým rodinám, tak zajistí servis a služby
pro starší spoluobčany a důchodce. Bude také
dbát na střední generaci obyvatel, kulturní i
sportovní vyžití. A životní prostředí.
Namátkou chceme finančně podporovat
obnovu zástavby uvnitř obce. Chceme pomoci
rodinám, které se rozhodnout rekonstruovat
nebo zbořit a postavit nový dům na místě
starého. Obyvatel nám totiž ubývá a musíme
se postarat o to, aby byly Šumice atraktivní
adresou a přilákali jsme další nové občany a
mladé lidi.
Starším obyvatelům chceme pomoci zřízením
senior taxi, které jim pomůže s dopravou
do okolních měst a vesnic, k lékaři nebo do
obchodu. Aby měli život jednodušší a dobře
se jim žilo.

V neposlední řadě se chceme zasadit o
udržení vody v naší krajině. To je velmi vážný
problém, se kterým se všichni potýkáme.
Chceme toho docílit rekonstrukcí vodní
nádrže Hradská a dalších opatření.
Moc vám děkujeme za vaši dosavadní
podporu a věříme, že do dalšího období
budou Šumice spravovány ještě lépe.
A o co se chceme zasadit?
Podpora rodin:
•
Výstavba startovacích malometrážních
bytů pro mladé rodiny
•
Finanční podpora rekonstrukcí a
novostaveb na místě zchátralých domů
Zlepšení podmínek pro starší spoluobčany:
•
Výstavba domova pro seniory nebo
domova se zvláštním režimem, který by
usnadnil našim občanům dožití v obci
•
Zřízení poradenské služby pro
starší občany (vyřizování složitých věcí)
•
Zřízení senior taxi (zvýhodněná
možnost dopravy pro seniory)
•
Zřízení donáškové služby pro
špatně pohyblivé občany
Podpora aktivit pro děti a mládež:
•
Zvýšení bezpečnosti, úklidu a vybavení

•

dětských hřišť
Výrazná
podpora
školních
i
mimoškolních aktivit pro děti a mládež

Podpora společenského života obce
•
Zvýšení podpory aktivních spolků a
jejich činnosti pro občany
•
Větší zapojení školy do života obce
•
Pořízení a instalace venkovních
posilovacích strojů a finanční podpora
sportovních aktivit pro veřejnost
•
Zřízení místních informačních stránek
pro nabídky nepotřebného vybavení
domácnosti, přebytků ze zahrádek,
apod.
•
Zlepšení
informovanosti
občanů
a zlepšení informačního obsahu
zpravodaje, vytvoření fotografického
archivu obce
Zlepšení životního prostředí
•
Šetrné hospodaření v obecních lesích
a výsadbu nového lesa na vhodném
pozemku
•
Rekonstrukce vodní nádrže Hradská za
předpokladu získání dotací
•
Ozelenění obce - výsadbu stromů a keřů,
výsadbu remízů a realizace opatření k
omezení eroze půdy
•
Opatření k zadržování a využívání
dešťové vody v krajině

Kandidátní listina
Číslo

Jméno

Věk

Navrhující strana

Politická příslušnost

Povolání

1

Hovorka Ludvík Ing.

55

KDU-ČSL

KDU-ČSL

stavební inženýr

2

Horalík Pavel

32

KDU-ČSL

KDU-ČSL

marketingový specialista

3

Kalinová Adriana Ing.

49

KDU-ČSL

BEZPP

stavební inženýrka

4

Pančocha Josef

53

KDU-ČSL

BEZPP

školník

5

Ševečková Lenka Mgr.

39

KDU-ČSL

BEZPP

lékárnice

6

Pipal Milan Ing.

55

KDU-ČSL

KDU-ČSL

lesní inženýr

7

Bemerová Helena Mgr.

40

KDU-ČSL

BEZPP

učitelka

8

Koníček Karel

40

KDU-ČSL

KDU-ČSL

automechanik

9

Machálková Petra

36

KDU-ČSL

BEZPP

administrativní pracovnice

10

Kadlčík Vít

35

KDU-ČSL

BEZPP

pastorační asistent

11

Bartošová Eva

34

KDU-ČSL

BEZPP

květinářka

12

Maděra Matěj

22

KDU-ČSL

BEZPP

student

13

Bosák František Ing.

66

KDU-ČSL

BEZPP

podnikatel

14

Kandrnálová Pavla

52

KDU-ČSL

BEZPP

prodavačka

15

Dvořáková Marie Ing.

63

KDU-ČSL

BEZPP

ekonomka
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Trchalíkova usedlost

Již potřetí se koledníci sešli na svátek sv.
Štěpána odpoledne na dvoře Trchalíkovy
usedlosti. Sousedi se přišli pochválit s tím,
co na podzim vypálili, pozdravit se s přáteli,
ukázat vánoční dárky a podpořit drobotinu z
folklorního souboru Dřinky. Ti si připravili
zcela nové koledové pásmo, na harmoniku
je umně doprovodil Juraj. Tradičním
účinkujícím je šumická chasa a cimbálovka,
která nám opět dokázala, že je kvalitním
seskupením, sice amatérů, leč zapálených
lidí do folklóru, a ač nemá dlouhou tradici,
jejich vystoupení se přihlížejícím tuze líbilo.
Bouřlivý potlesk sklidila začínající operní

pěvkyně Kateřina Knapová. U Trchalíků
měla vystoupit už v roce 2016, ale tehdy
ji nenadále schvátila nemoc, a tak si svoji
premiéru vychutnala až teď. Momentálně
hostuje v opeře v italském Miláně. Je téměř
jisté, že o ní ještě v budoucnu uslyšíme a to
možná i na stránkách prestižních hudebních
časopisů. Bouřlivé ovace sklidilo i vystoupení
chlapecké části SPT Olšava. Šumický ženský
pěvecký sbor poprvé zavítal k Trchalíkům,
předvedl nejen tradiční koledy, ale zabrousil
i do světového repertoáru. Je dnes již téměř
jisté, že je uslyšíme i na dalším koledování.
Na Štěpánské koledování zavítali zástupci
Zlínského kraje a jejich návštěva byla spojena
s odhalením pamětní desky, neboť právě
Trchalíkova usedlost vyhrála v soutěži Lidová
stavba roku 2017 ve Zlínském kraji.
V sobotu před Květnou nedělí se opět
zástupci velkých i malých sešli na dvoře při
tradičním pletení tatarů a barvení vajíček.
Prutů bylo letos hojně, za což patří dík
Davidu Jančaříkovi, který má své tajné místo.
Kam na ně chodí, nechce prozradit a lze
tomu rozumět, protože letos byly opravdu
výstavní. Svou pomlázku si přišel uplést i
redaktor Slováckého deníku, jeho reportáž
a postřehy z tradiční klukovské zábavy před
Velikonocemi jsme si mohli v novinách
přečíst ve velikonočním tridiu.
Tradičně ve výminku barvila vajíčka
malérečka, praskalo dřevo v kachlových
kamnech. U stolu v kuchyni seděly holčičky
a snažily se vytvořit takovou krásu, jakou
předváděla paní Marie Vlčková.
Začátkem června se po celý víkend otevírají
památky moravského Slovácka a letos

přibyly i stavby z Hodonínska. V sobotu
i v neděli jsou tyto objekty zpřístupněny
pro širokou veřejnost. Akce je určena
zejména pro přespolní a tak tomu bylo i u
Trchalíků. Na Štěpána převažují sousedé a
lidé ze Šumic včetně jejich přátel, na víkend
otevřených památek převládají cyklisté a
lidé ze vzdálenějších míst. Jedna skupinka
návštěvníků se přiznala, že jsou od Břeclavi
a kromě Trchalíkovy usedlosti navštívili i
Šerkovu chalupu.
Řada Šumičanů mile překvapila. Ač usedlost
není koncipována jako obecní muzeum, našli
se dárci, kteří přinesli menší či větší sbírkový
předmět, který věnovali do usedlosti. Mezi
takové osoby patří například pan Stanislav
Krátký, paní Ludmila Synčáková, rodina
Hřibová, ale i další. Velký dík všem. A pokud
by se k nim chtěl někdo další připojit, je to
možné.
Hody jsou již čtvrtým rokem spojeny s
návštěvou u Trchalíků. Letošek nebude
výjimkou. V sobotu se opět z oken polyne
vůně kynutého těsta a upečených buchet, v
peci zavoní pečený chleba. Večer při besedě u
cimbálu se bude moci široká veřejnost naučit
základy Šumické besedy pod dohledem jejího
objevitele Borka Pappa. A ač opět v Uherském
Hradišti vrcholí Slavnosti vína, CM Strýci ze
Strání zavítá na Šumické hody.
Zástupci Strání budou k mání u Trchalíků i v
neděli. Na dvoře bude od 16 hod. vystupovat
dechová hudba Javorinka pod vedením
kapelníka Antonína Popelky. Tento koncert
vznikl za podpory Obce Šumice, která je jeho
spoluorganizátorem.
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DFS Dřinky
První polovinu roku jsme měli pilnou.
Vystoupili jsme na plese, vynesli Morenu a
v červnu to ukončili na dětském folklorním
festivalu. Tento festival se konal ve Zlíně Malenovicích. Měl název „Děti v podhradí“
a opravdu byl situován v podhradí zámku. I
když bylo velmi horké a úmorné počasí, děti
to zvládly na velkou jedničku s hvězdičkou.
Po tomto festivale začalo zasloužené
folklorní volno. Aby to nebylo jen tak strohé
ukončení, jelikož děti odvedly za uplynulý
půlrok spoustu práce, udělali jsme si výlet.
Vlakem jsme jeli do Nezdenic a poté pěšky
až k místnímu koupališti, kde byl pro děti
ukryt poklad. Začalo velké pátrání. Poklad

byl úspěšně nalezen. Děti měly obrovskou
radost. V prostoru kolem nezdenské kyselky
jsme s dětmi strávili krásné tři hodiny plné
zábavy.
Za týden poté je ještě čekalo setkání tří
dětských souborků - Dřinek, Pitíňánku
a Světlovánku v Pitíně na Orelské chatě.
Odpoledne bylo plné soutěží, her, nových
přátelství, opékání špekáčků a spousta
dalšího dobrodružství.
Jelikož se nám neúprosně blíží šumické hody,
je třeba začít trénovat. Začali jsme ve středu
22.8.2018. Dětem jsme tím malinko narušili
prázdniny, ale nezlobily se.

Od září až do konce roku nás čeká mnoho
vystoupení. Jenom v září jsou tři - hody v
Šumicích, pak v Pozlovicích (vystoupení
spadá pod festival „Písní a tancem“ v
Luhačovicích) a hned den poté v Bojkovicích
na „Setkání pod Světlovem“. Během října
a listopadu začneme nacvičovat vánoční
pásmo na vystoupení v Bojkovicích, Pitíně a
Šumicích.
Doufám, že během prázdnin děti načerpaly
hodně síly a elánu do další práce.
Laďka Jandlová

Dechová hudba v Šumicích slaví 130 let
od svého vzniku
Dechová hudba v naší obci má svou
dlouholetou bohatou tradici a zaslouží si
připomenutí její historie. Dechovou kapelu
založil v roce 1888 nadučitel Augustin
Kašpárek, který v obci zastával i funkci
velitele hasičů. Proto i dechovka nesla několik
let po založení název Šumická hasičská
kapela a neměla v širokém okolí konkurenci.
Byla chloubou hasičů a nechyběla na žádné
hasičské akci, jako byla veřejná hasičská
cvičení, výlety a podobně. Zakládajícími
členy byli: Hřib František (č. 74), Hřib Josef
(č. 68), Hřib Tomáš (č. 103), Šidlo František,
Šojdr Josef (č. 227), Volařík Josef (č. 114),
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Vraník Antonín (č. 63) a Červenka Josef (č.
23), který byl kapelníkem. Tato kapela slavila
velké úspěchy, ale měla i velké problémy.
Několikrát se rozpadla, ale v daném roce se
zase oživila, měnili se často kapelníci i název
dechovky. V roce 1935 se do Šumic přiženil z
Újezdce Josef Bachůrek s přezdívkou Holás,
zednický polír, který měl v minulosti svoji
dechovku v Budapešti - složenou ze zedníků,
kteří odjížděli prakticky na celý rok za prací
do Maďarska. Získané zkušenosti uplatňoval
i doma a kapela se viditelně zlepšovala. Jeho
pokračovatelem byl v letech 1949 - 54 Josef
Stehlíček, který byl odveden k vojenské

hudbě do Nitry. Po návratu z vojny začal
učit mladé chlapce, ale i starší zájemce s
cílem omladit a zkvalitnit dechovou muziku
v Šumicích. Zavádění vojenského režimu
se mnoha muzikantům nelíbilo a chtěli s
muzikou skončit. Situaci se snažil uklidnit
křídlovák a výborný zpěvák Ludva Tlach. V
roce 1962-63 se znovu do funkce kapelníka
vrací pan Stehlíček, po něm byl kapelníkem
František Hasoň, jinak výborný hráč na tenor
a trombon. Ten má velký podíl na tom, že byla
hudba přestavěna. Ve spolupráci s místním
JZD, MNV a panem farářem Josefíkem došlo
k celkové obměně dechovky. Byly dokoupeny

scházející nástroje, rozšířil se i repertoár
hudby. Byla zavedena funkce zpěváků v čele
s Ludvíkem Tlachem a zpěvaček, kde se
vystřídaly Eva Šotová, Miladka Pummerová
– Žampachová a Helenka Bartošová.
Dechovka začala hrávat v šumickém kroji
a začala sbírat úspěchy doma i v zahraničí,
počet aktivních muzikantů narostl v krátké
době ze šestnácti na třicet a v roce 1970
až na 60 hudebníků. Většinou na trvalé
členství přešli do Šumic i někteří výborní
muzikanté z okolních dechovek, třeba
bratři Hauerlandové z Bánova a Uh. Brodu,
výborný klarinetista Jožka Toral z Újezdce
a další. Na občasnou výpomoc přijížděli i
hudebníci ze Zlínské filharmonie, v čele s
prvním trumpetistou Frantou Šebestou. Toto
všechno se dělo již pod novým a nejmladším
kapelníkem Stanislavem Juřeníkem kolem
roku 1967. Tehdy taky značně vypomáhal
hudbě umělecký vedoucí souboru František
Škubal z Újezdce, který byl jinak kapelníkem
Velkého
dechového orchestru Lázní
Luhačovice. Také naše dechovka přijala nový
název a to Dechový orchestr JZD Šumice,
ale nejvíc ji znali a dodnes znají občané a
příznivci jako Olšavanku Šumice.
Od roku 1970 začíná více než desetileté
vrcholné období šumické dechovky, která vyhrávala na všech větších kulturních
akcích doma, v širokém okolí a o něco později i v zahraničí. Mezi největší patřil zájezd
do rakouského podhorského městečka
Sankt Katharein, kde v soutěži 24 účastníků
soutěže získala Olšavanka 1. místo. Tento
úspěšný zájezd si hudba ještě zopakovala v
roce 1983. Několik let zajížděla i do NDR
na vyhlášený Bodefest v městě Oschersleben.
Vyvrcholením byl týdenní zájezd do Francie,
kde koncertovala Olšavanka v různých
lázeňských městech na poloostrově Epinay.
Hudba byla přijata i kulturním atašé na
československém velvyslanectví v Paříži, kde
převzala poděkování za vzornou reprezentaci
ČSSR.
V tomto hudebním rozmachu naší dechovky
sehrála velkou roli i skutečnost, že v letech

1972-75 vyučil Mojmír Valíček z Uherského
Brodu celkem 31 mladých muzikantů,
včetně jedné dívky, a že tedy v roce 1975, na
předhodovém koncertu, hrála Olšavanka s
počtem 50 vyloženě šumických muzikantů.
Mladí muzikanti byli však málo zapojováni
do základního složení kapely, proto někteří
tuto činnost ukončili, což bylo velkou chybou.
Vyjmenovat všechny úspěchy a kulturní akce
Olšavanky u nás doma i na Slovensku není z
časových i prostorových důvodů možné, tak
uvádíme jen ty nejdůležitější. Hudba hrála na
všech celostátních dožínkách v Olomouci,
Českých Budějovicích a Hradci Králové, vždy
hrála jako hlavní hudba hned vedle tribuny.
V Hradci Králové sešel tehdejší prezident z
tribuny až ke kapele, podal ruku kapelníkovi a
srdečně poděkoval za její krásné vystoupení a
velmi slavnostní atmosféru. Olšavanka hrála
několikrát i v Praze a to na II. celostátním
sjezdu JZD a na zemědělském Plesu JZD,
kde jako hlavní hudba hrála společně s tehdy
velice proslaveným orchestrem Karla Vlacha
a jeho zpěváky Simonovou, Chladilem,
Hálou, a Štědrým . Parket ale hlasitě fandil
Olšavance a zatím co Karel Vlach už dávno
vyspával doma, Olšavanka ještě v pět hodin
ráno vyhrávala a parket byl víc než plný.
Dnes se již nedá přesně spočítat, kolika soutěží
a přehlídek se DH Olšavanka zúčastnila,
kolikrát třeba hrála na Slovensku, ale jedno
je jisté, že z těchto vystoupení odcházeli mezi
vítězi, maximálně s hodnocením do třetího
místa. Ať to byly plesy, tradiční zábavy,
výlety, hody, masopustní průvody, svatby
a nakonec i pohřby, všude hrála Olšavanka.
V průběhu běžného roku odehrála dechovka
až 36 vystoupení.
V roce 1985 převzal funkci kapelník Lubomír
Velecký, kterého vystřídal v roce 1987 Pavel
Šojdr. V Uherském Hradišti v roce 1986
složili kapelnické zkoušky a v roce 1989
opět kapelníka převzal Lubomír Velecký
a dělá jej dodnes. Po roce 1985 oslovoval
muzikanty, kteří aktivně nehrávali (Janíček
Pavel, Velecký Jaroslav, Tomek Oldřich,
Šojdr Pavel) a zapojoval je do hraní v kapele.

Složení Olšavanky se v tuto dobu stabilizovalo
na dvanáct členů: Škubal Stanislav, Klauda
Pavel, Janíček Pevel, Velecký Jaroslav a
Lubomír, Juřeník Pavel, Juřeník Stanislav,
Juřeník Oldřich, Juřeník František, Šojdr
Pavel, Tomek Oldřich, Hasoň Josef.
Olšavanka začala hrávat v Luhačovicích na
Elektře, kde zpívali Bartošová Helenka a
Jankůj Josef.
Postupně hudba musela řešit narůstající
problémy. Několik výkonných hudebníků
odešlo z důvodu stáří a nemocí, někteří nechali
činnosti z rodinných důvodů a někteří odešli
do muzikantského nebe. V posledních deseti
letech Olšavanka organizovala dva nábory
mladých muzikantů na ZŠ v Šumicích, ale
vždy bez úspěchu.
Na veškeré akce je nutné zvát na výpomoc
muzikanty z okolí, kterých je i tak málo a
tím se zvyšují finanční náklady na hudební
produkce. Přesto se kapela zapojovala a
v současnosti zapojuje v obci při různých
obecních, církevních a privátních akcích.
V posledních letech se daří zapojovat i do
hodového programu. Do kolektivu kapely se
zapojují i místní muzikanti ze starší generace.
Současné šumické složení kapely: Juřeník
St., Klauda P., Velecký J., Šojdr P., Velecký
L, Hasoň J, Tomek O, Jankůj J, Slačálek T.
Velkým kladem ale je, že zatím co v okolních
obcích dechovky zanikají, v naší obci zatím
i přes velké organizační problémy dechovka
hraje a přejme si, aby nám ještě dlouho
vyhrávala a rozdávala radost. Děkujeme moc
všem občanům, kteří nám léta fandili a ještě
pořád fandí a kteří mají dechovku, stejně
jako v minulých i v 130 letech rádi. Děkujeme
všem hudebníkům a zpěvákům, těm stále
aktivním, i těm, kteří už užívají muzikantský
důchod a to s prosbou, aby přišli a pomohli,
když to bude třeba.
Omelka Jaroslav
Velecký Lubomír

Společenská kronika
50. let společného života oslavili manželé Lekešovi a manželé Dubravovi. Blahopřejeme!
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Základní škola informuje
Dobrý den vážení spoluobčané a přátelé
školy.
V dnešním hodovém období nám pomalu
začíná nový školní rok. Rád bych vás ale
ještě seznámil s výsledky žáků v minulém
roce a naznačil naše plány do budoucího
školního roku. Během minulého školního
roku se žáci zúčastnili mnoha akcí, soutěží a
projektů. Z hlediska největších úspěchů lze
uvést zejména úspěchy v anglické a chemické
olympiádě. V náročné sportovní konkurenci
zejména základních škol v Uherském Brodě
jsme dosahovali střídavých úspěchů. Tady
bych ještě rád navázal na školní setkání s
partnerskou školou ze slovenské Horné Súče.
Sportovní zápolení v různých kolektivních
sportech mělo silný náboj a nakonec se z
vítězství radovala Základná škola Michaela
Rešetku v Horné Súči.
Na konec roku vyhlašujeme nejlepší žáky z
jednotlivých ročníků a do budoucna bych
také rád udržel tradici vyhlašování nejlepších

sportovců školy. V minulém školním roce
se stali nejlepšími sportovci školy Zuzana
Hrubošová a Štěpán Koníček. Všem
uvedeným gratuluji k výborným výsledkům
a znalostem.
V budoucím školním roce plánujeme několik
zásadních změn ve fungování školy, které by
se měly také promítnout v informovanosti
rodičů o fungování školy, práci učitelů a
hlavně žáků. Chceme také nabídnout více
volnočasových aktivit a kroužků. V rámci
dotačního programu tzv. „Šablon“ máme
rozplánovány kroužky v rámci školní
družiny. V říjnu oslavujeme také významné
výročí - 100 let od vzniku Československa, na
které bychom chtěli žáky upozornit formou
většího projektu.

Nejlepší žáci
Třída

Jméno

1. třída

Alžběta Zahálková

2. třída

Lucie Juráková

3. třída

Klára Pinďáková

4. třída

Lukáš Slabiňák

5. třída

Lucie Horecká

6. třída

Šimon Bartoš

6. třída

Michaela Zuborňáková

7. třída

Zuzana Hrubošová

8. třída

Tomáš Čapák

9. třída

Eliška Pipalová

Na závěr bych všem rád popřál klidné
zvládnutí „hodů“ a budu se těšit na příjemnou
spolupráci v novém školním roce.
Mgr. Michal Vrága

Klub seniorů informuje
Zveme všechny zájemce na zájezd do
termálních koupelí do Velkého Mederu
dne 10.10.2018 s odjezdem v 6.15 hod. od
kulturního domu v Šumicích.

Cena lekce pro seniory je 50 Kč/hod., cena
lekce od 19.15 hod. je 500 Kč měsíčně nebo
1.200 Kč za 3 měsíce. Budete potřebovat
karimatku, deku – cvičí se v ponožkách.

Na 13.12.2018 připravujeme zájezd na
předvánoční trhy a prohlídku Olomouce s
návštěvou Svatého Kopečku. Bližší informace
budou upřesněny místním rozhlasem.

Zápis pro obě skupiny se uskuteční 18.9.2018
v 19.15 hod. v kulturním domě. Zájemci se
mohou přihlásit i průběžně na telefonu 608
418 553. Informační plakát je na vývěsní
skříňce OÚ.

Pro zlepšení naší fyzické a psychické kondice
začne, dle Vašeho zájmu, od 2.10.2018
cvičení jógy pro seniory s tréninkem paměti
s lektorkou Danou Šimčíkovou z Hluku, dále
pak vždy v úterý od 16.30 hod. v kulturním
domě. Další možností je cvičení jógy pro
začátečníky a pokročilé opět s lektorkou
Danou Šimčíkovou vždy v úterý od 19.15
hod. v kulturním domě.
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Pozvání Klubu seniorů přijala ochotnická
divadelní skupina z Bánova a pod záštitou
Obce Šumice u nás 3.11.2018 zahrají
divadelní představení „Biomatka“. Všechny
Vás srdečně zveme – hra se těší velkému
zájmu.
Pro zájemce o divadlo je možnost využít

předplatné Slováckého divadla Uherské
Hradiště na novou divadelní sezonu 2019,
buď na večerní představení a to vždy ve čtvrtek
se zajištěnou dopravou, nebo dopolední
představení v úterý se začátkem v 10.00 hod.,
doprava vlastní. Přihlásit se můžete do konce
října u paní Ludmily Synčákové.
Ještě bych chtěla poděkovat všem, kdo se
zúčastnili „Běhu pro život“ pořádaným
spolkem Besedníci a tím pomohli těm, kteří
tuto pomoc potřebují.
Ludmila Synčáková
předsedkyně spolku

Jak jsme prožili závěr školního roku
v mateřské škole
Přestože v těchto dnech vstupujeme do
nového školního roku, dovolte malé
ohlédnutí a zavzpomínání na závěrečné
dny školního roku v naší školce.
Již tradičně naše děti 1. června, v den jejich
svátku, navštívili Šumičtí hasiči a připravili
pro ně námětové cvičení. Dopoledne jsme
ve školce přivítali tatínka Kubíka Ježka
a Tomáše Zeťku, kteří obětavě předvedli
dětem svoji hasičskou výstroj. Děti si mohly
obléci hasičské oblečení a vyzkoušet si, jak se
používají vysílačky. Odpoledne po krátkém
odpočinku následovalo cvičení poplachu.
Učili jsme se, jak rychle opustit školku a jak se
máme chovat v případě poplachu, děti stříkaly
hadicí na cíl, někdy také i mimo daný cíl, aby
mohly ovlažit ostatní diváky. Byl to příjemný

den se sladkým a osvěžujícím ledňáčkem
na závěr. V tomto školním roce se nejstarší
děti z oddělení ,,Sluníček“ poprvé zúčastnily
výtvarné soutěže s hasičskou tématikou. Do
soutěže, které předcházela ukázka čerpání
vodu v Olšavě, prohlídka hasičského auta a
samozřejmě stříkání hasičským přístrojem,
děti zapojili manželé Jandoušovi. Patří jim
a všem ostatním hasičům velké poděkování
za ukázky a hlavně jejich trpělivost. Možná z
některých dětí budou také jednou obětaví a
stateční hasiči. V průběhu roku slaví svátek
nejen maminky a babičky, ale v červnu i naši
tatínkové a dědečkové. Proto jsme se rozhodli
pro ně připravit ,,odpoledne s tatínkem a
dědečkem“. Plnění úkolů, jako je poznávání
oblečení svých dětí, stavění věží, hledání

pokladu a opečení špekáčku, zvládli všichni
bez problému. Za odměnu dostali tatínkové
a dědečkové malý dáreček, jako poděkování
a vyjádření toho, že byli a jsou skvělí.
Závěr školního roku patřil již 12 dětem, které
ze školky odcházejí do 1. třídy základní školy.
Při slavnostním ,,pasování na školáky“ jim
paní učitelky a děti společně popřály hodně
školních úspěchů a plno nových kamarádů ve
škole.
A my se budeme těšit na další děti, které v
tomto školním roce nově nastoupí do školky.
Jitka Velecká

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme!
Naše obec získala v soutěži O KERAMICKOU
POPELNICI 2017 první místo ve Zlínském
kraji v kategorii obcí od 1501 do 15 000
obyvatel.
Jedná se o soutěž všech obcí Zlínského kraje,
kterou spolu se Zlínským krajem pořádá
autorizovaná obalová společnost EKOKOM, a.s. Hodnotí se vytřídění tří základních
obalových materiálů: PAPÍR, PLASTY a
SKLO.
V roce 2017 vytřídil každý Čech průměrně
47 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové
kartony).
V Šumicích bylo v roce 2017 vytříděno na
jednoho obyvatele 73,6 kg odpadů (papír,
plasty, sklo a nápojové kartony). To je
výsledek Vás, občanů naší obce.
Proto ocenění naší obce patří všem našim
občanům, kteří poctivě třídí odpad.
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Hasiči informují
V květnu jsme uspořádali už tradiční soutěž
mladých hasičů o Pohár starosty obce. Z
pěkného slunečného počasí a velké podpory
domácích diváků se snažila obě naše družstva
dosáhnout co nejlepších výsledků. Bohužel
opět platilo, že pro domácí pořadatele jsou
stupně vítězů zapovězeny. Mladší skončili na
12. místě a starší těsně pod stupni vítězů na
4. místě. Jsou to nově se tvořící se kolektivy
s novým mladým vedením, které bude chtít
navázat na úspěchy svých starších kolegů.
Máme také družstvo dorostenek, které se
zúčastňují různých závodů, na kterých
získávají hlavně zkušenosti, které je posunou
dál v nové sezoně.
Na hasičském hřišti už máme sociální

kontejner usazen a podle realizačního
plánu jsme přistavili konstrukci přístřešku
a nadkrytí celého objektu. Dřevo, které nám
dodala obec, jsme nejprve ohoblovali a pak
napustili dekorativním nátěrem. Veškeré
tesařské práce provedli naši členové. Střechu
položila firma Žampach. Dále obecní úřad
zajišťuje vodovodní přípojku a napojení na
kanalizaci. Na dokončení celé akce nás čeká
ještě spousta práce, proto děkuji všem, kteří
jakkoliv pomáhají s realizací této stavby.
Poděkování samozřejmě patří také obecnímu
úřadu.

našich členů doplněnou o naše dlouhodobé
podporovatele. Při výběru mnoha stran a
seskupení bychom byli rádi, kdybyste na
nás nezapomněli a projevili Vaši přízeň
odevzdáním Vašich hlasů pro naše kandidáty.

Příští měsíce se budou konat celostátní volby
do obecního zastupitelstva. Také v letošním
roce jsme sestavili samostatnou kandidátku z

Za SDH Šumice
starosta Pavel Hřib

Naši bratři z Rudic oslavili 25. 8. 2018 110.
výročí založení Sborů dobrovolných hasičů.
Oslav se zúčastnili zástupci všech hasičských
sborů našeho okrsku.
V říjnu uspořádá náš sbor branný závod
mládeže, na který Vás srdečně zvu, abyste
přišli podpořit naše mladé závodníky.

Besedníci
14. října připravujeme 1. možný termín Drakiády. Doufáme, že letos nám bude přát počasí
a akce proběhne již v prvním termínu. Hodnotit se budou ručně udělaní, papíroví draci.
Pro více informací sledujte www.besednici.cz

Odkup pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
Ředitelství silnic Zlínského kraje žádá občany, kteří vlastní dosud nevypořádané pozemky pod silnicemi II. a III. tříd, aby se s nabídkou prodeje
obraceli přednostně na Ředitelství silnic Zlínského kraje, případně na Zlínský kraj. V kraji se vyskytlo několik osob, které buď pod hlavičkou
obchodní společnosti, nebo i pod svým jménem oslovují vlastníky pozemků pod silnicemi a nabízejí jim odkup za spekulativní cenu, mnohem
nižší, než za jakou vykupuje pozemky Zlínský kraj.
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Informace o činnosti MS ČČK
dárky a občerstvení. Pro ty nejmenší děti
to nebylo lehké projít všemi disciplínami,
ale za pomoci svých asistentů to všechno
zvládly. Radost byla oboustranná, jak u dětí,
tak i u pořadatelů. Naše členky připravily
jedno stanoviště se zdravotní tématikou na
tréninkovém hřišti. Tentokrát se děti poučily
o vybavení autolékarničky s názornou
ukázkou.

Milí spoluobčané, ve svém příspěvku bych
chtěla navázat na předcházející zprávu o
činnosti a informovat vás, co se nám podařilo
za uplynulé období v naší místní skupině
ČČK.
Nádherné sportovní Ferdovo odpoledne
se nám podařilo zajistit začátkem měsíce
června u příležitosti Dne dětí za spolupráce s
tenisovým oddílem. Sledovala jsem sportovní
zápolení všech dětí s jakým zájmem,
vážností a snahou bojovaly o otisk razítka,
který pak v cíli proměnily za příjemné

Jako každoročně, tak i letos, jsme pozvali
všechny své členky i spoluobčany na sběr
lipového květu do přírody do katastru
Rudice. Pro velké oteplení jsme tuto akci
uskutečnili o 14 dní dříve než v loňském roce.
Tato pěkná akce s vycházkou do přírody
byla zakončena opékáním špekáčků u jezer.
Přátelské posezení a dobrá nálada nám vždy
zpříjemňují společná setkání.
Hlavní pozornost však zaměřujeme, pomocí
propagace, na získávání bezpřízpěvkových
dárců krve. I v naší obci máme
mnohonásobné bezpříspěvkové dárce krve,
kteří byli vyhodnoceni závěrem loňského
roku a obdrželi bronzové i stříbrné medaile
prof. MUDr. Jana Jánského. Je mou milou
povinností i ctí touto cestou poděkovat za 10
odběrů tj. bronzovou medaili panu Tomáši
Pařízkovi,
Kláře Kovaříkové, Jaroslavu

Burešovi, Marii Nowakové, Miroslavu
Maděrovi, Petru Machalovi, Pavlu Lekešovi a
Romanu Bartošovi. Za 20 odběrů tj.stříbrnou
medaili panu Vítězslavu Borisovi, Zdence
Šasinkové, Ivaně Kunovské, Michalu Zajícovi
Miroslavu Kandrnálovi.
Dalším projevem poděkování i malého
morálního ocenění všem těmto jmenovaným
dárcům krve v naší obci bylo předání
děkovných dopisů od našeho starosty a
předsedkyně MS ČČK s dárkovými poukazy
na odběr zboží v hodnotě 200 Kč.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme
začátkem srpna pozvali všechny své členy
a spoluobčany na zdravotní přednášku o
bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka. Přednášejícím
byl bylinkář a lektor Karel Štenbaur,
spolupracovník farmacie BIOMEDIKA
PRAHA. Tématem této přednášky bylo užítí
léčivých rostlin a mastiček proti bolestem
kloubů, na revmatoidní artritidu, na žaludeční
potíže, na snížení cukru v krvi, bércové
vředy, patní ostruhy, proleženiny, střevní
onemocnění, popraskané ruce aj. Během
přednášky prezentoval i svoje mastičky, které
si mohl každý vyzkoušet popř. i zakoupit.
Nezapomínáme ani na své jubilanty, kterým
posíláme blahopřání k významnému
životnímu jubileu. Pomoc bližnímu
vyjadřujeme i návštěvami osamělých
seniorů v Domově důchodců. Třeba i
kratičká návštěva obohatí, povzbudí i potěší
osamělého člověka ve stáří.
A co nás ještě čeká a co plánujeme na další
období? Především je to kurz pro veřejnost s
výukou první pomoci a pak je to Mikulášský
jarmark, z jehož výtěžku budou nakoupeny
příze na pletení obinadel pro malomocné.
A tímto bych svůj příspěvek ukončila a na
závěr bych chtěla poděkovat našim členkám
za dosavadní práci a vám spoluobčanům za
podporu a přízeň.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK v Šumicích
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Okénko místní knihovny
Z široké nabídky doporučujeme:
Jo Nesbo

Zachrání Doktor Proktor Vánoce?
Víte, co potřebujete ke zničení Vánoc? Stačí k tomu jeden chamtivý obchodník, který k nim skoupí veškerá práva. A teď
je nikdo nesmí slavit. Tedy pokud nejdřív neutratí slušnou sumičku v jeho obchodech. Líza, Bulík a doktor Proktor to tak
nenechají. Před tím, než ale Vánoce zachrání, se musí vypořádat i s vánočním skřítkem, který nadělování dárků dávno
pověsil na hřebík. Do Štědrého dne přitom zbývá jen pár dní a čas letí jako splašený…vyřešen. A udělá všechno, aby Eričino
pátrání zastavil…

J. P. Delaney

Ta přede mnou
Temný psychologický thriller, který byl ještě před vydáním prodán do více než 30 zemí po celém světě a jehož autorem je
úspěšný spisovatel, vystupujícího pod pseudonymem J. P. Delaney. EMMA: se snaží vzpamatovat z traumatického přepadení
a se snoubencem hledá místo, kde by mohla začít nový život. Ovšem žádný z bytů, které navštíví, pro ni není cenově
dostupný – anebo se v něm necítí bezpečně. Dokud nenavštíví ten dům na Folgate Street. Je to mistrovské architektonické
dílo – minimalistický design ze světlého kamene a skla se vzdušnými, otevřenými prostory. Ten dům má ovšem také svá
pravidla. Tajemný architekt, který ho projektoval pro svou rodinu, má totiž pro nájemníky celou řadu nařízení a restrikcí
– nesmí mít např. žádné knihy, ozdobné polštáře či jiné dekorativní předměty, dokonce ani fotografie. Tenhle prostor
má totiž své nájemníky změnit – a také to udělá. JANE: prožila osobní tragédii a také ona potřebuje nový začátek. Když
objeví dům na Folgate Street, okamžitě ji uchvátí – stejně jako jeho sice trochu odměřený, ale přitažlivý tvůrce. Brzy po
nastěhování se však Jane dozvídá o záhadném předčasném úmrtí předchozí nájemnice – ženě, která byla Jane podobná jak
vzhledem, tak věkem. Čím více se Jane snaží v onom příběhu rozlišit pravdu od lží, tím více je nucena podřídit se stejným
pravidlům, dělat stejná rozhodnutí, stýkat se s těmi samými lidmi a zažívat stejný teror jako ta předešlá…
Hana Marie Körnerová

Pán hor 1

Příběh mladičké Christiny se začíná odvíjet
ve chvíli, kdy ji souhra náhod zavede do
zchátralého hradu v horách. Žije tam pouze
Edmond, přezdívaný Pán hor - černá ovce
rodiny de Braie. Sníh odřízne všechny cesty
do údolí a uvězní Christinu ve společnosti
muže, jemuž se dlouhé měsíce snažila
vyhýbat. Edmond - muž s nejhorší pověstí v
kraji - nakonec riskuje život, aby ji dopravil
do bezpečí. Christina pomalu rozmotává
klubko lží, zveličených pomluv a pověr, které
z hradního pána udělaly postrach celého
okolí. Z počátečního strachu a odporu se
rodí nesmělá láska. Ta pobouří celý kraj a
způsobí rozkol mezi Christinou a její rodinou.
Komplikace přináší nejen rodová zášť, ale i
dějinné zvraty. Po pádu Bastily je starý svět v
troskách. Edmond je však schopen pro svou
lásku udělat i nemožné. Stejně jako o dvacet let
později jeho syn, který v císařských službách
odchází do Itálie, aby v Benátkách dostihl
osudovou ženu svého života.
Místní knihovna oznamuje, že od září začíná půjčovat
audioknihy formou CD. Jedná se např. o tituly:
•

Ostře sledované vlaky

•

Dívka, která spadla z nebe

•

To nejlepší pro nejmenší – autor Václav Čtvrtek

•

S pověstí od Chřibů k Velké Javořině

•

Báječná léta pod psa

•

a další

Audioknihy jsou zapůjčovány Okresní knihovnou Uherské
Hradiště a budou obměňovány.
Renata Slivová, knihovnice
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Nové dětské hřiště v areálu SKALKA
provedla osazení a montáž všech herních
prvků. Výrobcem umělého horolezeckého
kamene je společnost TR-wals, s.r.o., z
Prahy. Všechny osazené herní prvky jsou
certifikované.
Bezpečnost dětí ale stoprocentně nezajistí
žádná certifikace herního prvku. O stupni
bezpečnosti a o stupni úrazovosti rozhoduje
mimo jiné způsob používání herních prvků.
O tom, jak konkrétní herní prvky používat,
musí své děti poučit jejich rodiče, případně
dospělé osoby doprovázející děti na hřiště.
Workoutová hrazdová sestava je vhodná pro
děti starší 14 let a je zakázáno lozit na sestavu
shora. Pokud ale doprovázející dospělé osoby
dovolí svým dětem na sestavě cvičit a lozit
jakýmkoliv způsobem, je to jejich rozhodnutí
a jejich zodpovědnost.
Majitel a správce dětského hřiště, Obec
Šumice, vydala k provozování hřiště provozní
řád, který upozorňuje zejména na činnosti,
které jsou na dětském hřišti zakázané.
Obec Šumice vybudovala v měsíci červenci
a srpnu za finanční podpory Zlínského kraje
stavbu „ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
SKALKA Šumice“.
Celkové náklady stavby jsou 630.000 Kč vč.
DPH. Zlínský kraj poskytl na vybudování
hřiště v rámci vypsaného dotačního titulu
č. 2 – Podpora vybudování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku ve výši

50 % nákladů, to je 315.000 Kč. Obec
spolufinancovala také dílem 50 % RN, to
je 315.000 Kč. Z částky 630.000 Kč dostane
21 % DPH stát, to je částka 109.000 Kč za
DPH. 79% částky, to je 521.000 Kč, dostane
zhotovitel dětského hřiště. Výrobce kvalitně
vyrobených herních prvků, s výjimkou
umělého kamene, je František Smitka z
Přívětic u Rokycan. Firma SMITKA také

Na dětském hřišti SKALKA budou provedeny
úpravy povrchů zadrnováním a bude zde
ještě provedena výsadba dřevin.
Další plánovanou akcí na dovybavení
sportovního areálu SKALKA bude realizace
menší bikecrosové dráhy pro veřejnost.

Ferdovo sportovní odpoledne
První červnovou sobotu pořádal šumický tenisový oddíl ve spolupráci s českým červeným křížem sportovní odpoledne pro děti. Letos čekalo na
malé závodníky dvacet disciplín. U každé z nich dostali razítko do závodní kartičky. Kdo nechtěl, nemusel splnit vše. Odměnu získali všichni.
Počasí přálo a i proto dorazilo 120 dětí. Ferdovo sportovní odpoledne se moc povedlo. Za to patří dík všem pořadatelům, sponzorům, rodičům
a hlavně dětem.
Tenisový oddíl Šumice

Jdeme do ligy
Léto končí, konečně přišlo vítané ochlazení. Pro náš amatérský hokejový klub to znamená, že jsme oprášili své hokejové výzbroje a vydali jsme
se znovu na led. Dalo by se s nadsázkou říct, že jsme přes léto dali hokej „k ledu“, ale toto přirovnání by v našem případě moc smysl nedávalo .
O prázdninách se u nás nic zásadního nestalo, trénovali jsme značně individuálně. Dotáhli jsme do konce přihlašovací formality pro působení
ve VHL (Valašská hokejová liga), které jsme už i oficiálně stvrdili. Zatím sice nemáme k dispozici rozpis zápasů, (měl by být dostupný v
následujících dnech), nicméně náš první ostrý soutěžní zápas by se měl odehrát o víkendu 14.-16.9.2018. Celkem nás za sezonu čeká 24 zápasů.
Pokud Vás zajímají bližší informace o projektu VHL, ale třeba i o našich soupeřích, doporučuji stránky www.vhlbrumov.cz (nás najdete v sekci
VHL – C 2018 – 19).
(Zatím) si neděláme iluze, že by se na naše hokejové umění chodily dívat zástupy fandů. Ale pro případ, kdyby se přece jenom někdo našel
a chtěl se hokejem opravdu pobavit, tak jsme založili profil na Facebooku, kam se budeme snažit přidávat aktuální informace a zajímavosti.
Pokud máte zájem, hledejte skupinu „HC Šumičtí Sokoli fanklub“, sdílejte, lajkujte.
Sportu zdar, hokeji zvlášť.
Za mužstvo HC ŠUMIČTÍ SOKOLI Petr Juřeník
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Zpráva fotbalového oddílu
TJ Šumice z.s. zdraví všechny fotbalového
příznivce svého klubu.
Na úvod tohoto příspěvku bych chtěl
trochu zhodnotit fotbalovou sezónu 2017
– 2018. Začal bych od těch nejmladších a
to je přípravka. Pod dobrým vedením Pavla
Helbicha se našemu nejmladšímu týmu
oddílu podařilo dosáhnout pěkných výsledků
a to se odrazilo i v umístění v tabulce v horní
polovině. Musím uznat i s výbornou domácí
kulisou.
Naši žáci se začali po hubenějších letech
výsledkově i herně zvedat. To vyústilo v
dobré umístění v horní polovině tabulky a
dobrou prací Jožky Podeště. Tady bych ocenil
podporu rodičů a fanoušků při domácích
zápasech, něco jako u přípravky.

Náš dorost po postupu do krajské soutěže
bojoval až do konce sezóny v dolní polovině
tabulky, kde nakonec uhájili 12. nesestupové
místo a soutěž zachránili. Tady také patří dík
osvědčenému tandemu, Petr Ondřej a Vlastík
Hudeček, za odvedenou práci.
První mužstvo po postupu z okresního
přeboru do 1.B třídy krajské soutěže nás velmi
mile překvapilo svými výkony v podzimní
části sezóny, kde ani jednou neprohrálo.
Na jaře už to nebyla takové „hitparáda“, ale
nakonec obsadili krásné druhé místo, za které
si zaslouží poděkování oni i trenér Martin
Zicha a vedoucí Radek Mach.

byl takový první a hlavní impuls k celkové
generální opravě fotbalových kabin. Ta by
měla proběhnout po skončení podzimní
fotbalové sezóny.
Fotbalový klub pořádá jako každoročně
hodovou zábavu. Uskuteční se v pátek
7.9.2018 na hasičském hřišti Skalka. K tanci a
poslechu zahraje skupina PROFIL.
Na závěr chci poděkovat za podporu
Obci Šumice, sponzorům a taky hráčům,
trenérům, funkcionářům i fanouškům za
celou uplynulou sezónu.
TJ Šumice přeje příjemné prožití hodů.

To bylo k hodnocení sportovní stránky klubu.
Na kabinách byla kompletně zhotovena
nová střecha, takže už nám nikde neteče. To

Josef Janíček, předseda TJ Šumice

Rozpis fotbalových utkání
Muži - I. B třída skup. C

Dorost - KS skup. B

Datum Den

Domácí

Hosté

Začátek

Datum Den

Domácí

Hosté

Začátek

12.8.

Ne

Ludkovice

Šumice

17:00

12.8.

Ne

Dolní Němčí

Šumice

14:30

19.8.

Ne

Šumice

Havřice

17:00

18.8.

So

Šumice

Újezdec-Těšov

17:00

26.8.

Ne

Šumice

Březolupy

16:30

25.8.

So

Šumice

Staré Město

16:30

2.9.

Ne

1. FC Slovácko B

Šumice

16:30

1.9.

So

Bezměrov

Šumice

16:30

9.9.

Ne

Šumice

Nedakonice

16:00

8.9.

So

Šumice

Prakšice

13:30

16.9.

Ne

Morkovice B

Šumice

16:00

15.9.

So

Nivnice

Šumice

13:00

23.9.

Ne

Šumice

Uh. Ostroh

15:30

22.9.

So

Šumice

Kněžpole

15:30

30.9.

Ne

Tlumačov

Šumice

15:30

29.9.

So

Tlumačov

Šumice

15:30

7.10.

Ne

Šumice

Luhačovice B

15:00

6.10.

So

Šumice

Napajedla

15:00

13.10.

So

Staré Město

Šumice

15:00

13.10.

So

Jarošov

Šumice

15:00

21.10.

Ne

Šumice

Zlechov

15:00

20.10.

So

Šumice

Boršice

15:00

27.10.

So

Drslavice

Šumice

14:30

28.10.

Ne

Koryčany

Šumice

12:00

4.11.

Ne

Šumice

Březnice

14:30

3.11.

So

Šumice

Morkovice

14:30

Žáci - OP

Přípravka - OS

Datum Den

Domácí

Hosté

Začátek

Datum Den

Domácí

Hosté

Začátek

26.8.

Ne

Šumice

Osvětimany

10:00

19.8.

Út

Šumice

Újezdec

15:00

2.9.

Ne

Mistřice

Šumice

14:30

29.8.

St

Šumice

Záhorovice

17:00

9.9.

Ne

Šumice

Prakšice

10:00

1.9.

So

Suchá Loz

Šumice

10:00

16.9.

Ne

Nivnice

Šumice

13:30

9.9.

Ne

Šumice

Bojkovice B

14:00

23.9.

Ne

Šumice

O.N.Ves

10:00

16.9.

Ne

Bystřice p. L.

Šumice

13:00

30.9.

Ne

Mařatice

Šumice

10:00

23.9.

Ne

Šumice

Vlčnov

13:30

7.10.

Ne

Šumice

Topolná

10:00

30.9.

Ne

Rudice

Šumice

13:00

14.10.

Ne

Bánov

Šumice

10:00

7.10.

Ne

Šumice

Orel Uh. Brod

13:00

21.10.

Ne

Šumice

Velehrad

10:00

13.10.

Ne

Bánov

Šumice

14:00

21.10.

Ne

Šumice

Boršice u Bl.

13:00

27.10.

Ne

Slavkov

Šumice

12:30
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Vítání občánků a Ferdovo sportovní odpoledne
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