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Vánoční úvodník
Vážení občané, úvodník vánočního čísla Šumického zpravodaje zahájím
úryvky textů lidových vánočních koled.
Koleda nám nastala, aby sme ju zpívali,
sláva, sláva, že sme ju dočekali
Ten vánoční čas, dočkali sme zas,
ptáčci v oblacích zpívajů, pastuškové vytrubujů,
co to nového, neslýchaného
Narodil sa nám, Ježíš, Bůh a Pán,
nemá žádné poduštičky, ani chatrné plenčičky,
tak je zrozený, na ten svět bídný
Text našich lidových vánočních koled nemůže být jiný. Žili jsme a žijeme
v evropském kulturním prostoru formovaném po staletí křesťanskou
tradicí a vánoční svátky jsou oslavou narození Ježíše Nazaretského,
očekávaného spasitele. Skutečnost, že počty věřících v našem státě
stále klesají a také to, že Česká republika je označena za nejateističtější
evropský stát, není v daném případě vůbec důležitá. I přes uváděný
údaj 72 % nevěřících v ČR (Slovensko jenom 12 %, stejně jako Itálie),zná
u nás nejvýznamnější křesťanské svátky téměř každý. Ruský děda
mráz se svou jolkou se ani přes snahy československých komunistů v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku nikdy nezabydlel. Marná byla snaha
falzifikátorů,změnit náplň a názvy našich křesťanských tradic. Vánoce
má rád téměř každý a realitu, že jsou především svátkem pro obchodníky
a zábavní průmysl, už stejně nezměníme. Pro obchodníky jsou všechny
tradice dobré.

Musím skončit úvodník optimisticky. Pandemie koronaviru je určitě
nebezpečná a bere si své oběti především z řad zdravotně slabých. Z
hlediska naší tisícileté známé historie je pandemie koronaviru jenom další
infekční epizodou. Zatím málo vědecky prozkoumanou, pandemickou a
proto velmi nebezpečnou. Naučíme se proti koronaviru účinně chránit a
naučíme se s ním žít. Jiná cesta stejně není. Nemůžeme být už nadobro
izolovaní, vystrašení občané, spoléhající se jenom na zákazová opatření
vydávané vládou. Vládou, které nevěří stále větší část občanů, zejména
středních a malých podnikatelů, živnostníků ale i běžných zaměstnanců.
Zkrátka všech, kteří nežijí z dávek.
Vládě věřit nemusíme, musíme ale věřit vědcům, včetně těm českým, že
najdou na nemoc covid 19 účinnou vakcínu, která se dostane co nejdříve
ke všem potřebným. Musíme věřit, že se naučíme proti šíření viru účinně
chránit a že se náš život zase stane normálním. Se vším, co k takovému
normálnímu životu patří.
Děkuji všem občanům, členům spolků a členům různých občanských
iniciativ za všechno, co v letošním roce vykonali pro druhé a pro naši
obec.
Všem vám přeji víru, že se pandemie roku 2020 již nebude opakovat.
Přeji Vám hlavně pevné zdraví a vše nejlepší v novém roce 2021.
Josef Jančář, starosta obce

Při psaní úvodníku prosincového čísla používám stále stejnou osnovu.
Připomenu tradici vánočních svátků, bilancuji, pochválím práci spolků,
občanských sdružení a nakonec přání všeho nejlepšího do nového roku.
Podobně jsem se chtěl držet osvědčené osnovy i letos. V letošním roce je
ale něco jinak. To „něco“ je nový, dosud nepoznaný fenomén. Celosvětová
pandemie virového onemocnění covid 19, zejména její podzimní vlna,
nám zasáhla do života dosud nepoznaným způsobem.
Navzdory covidové kalamitě jde život dál a chceme-li žít takový život
jako „před covidem“, musíme se co nejdříve k takovému životu vrátit.
Žádná vláda, ani ta současná to nevyřeší pouhým vydáváním zákazových
opatření a zadlužováním státního rozpočtu. Naštěstí se výroba ve většině
odvětví národního hospodářství nezastavila. Nejhůře jsou postiženy
služby a celá terciální sféra.
Rád bych se věnoval v úvodníku pouze vánočním a obecním tématům,
současnou situaci ale ignorovat nemohu. Každý, kdo se alespoň trochu
zajímá o to, co se kolem nás děje musí vidět, že celý svět se mění
způsobem, který naléhavě nastoluje základní otázku. Jaký bude ten
náš svět za deset, za dvacet, anebo za padesát let? Odpověď neznáme,
očekávat můžeme cokoliv.

TIRÁŽ

Z hlediska celé historie lidstva je časový úsek padesáti let jenom
bezvýznamná epizoda. Pro naši generaci,která aktuálně tuto časovou
epizodu žije, to vůbec není uspokojivá odpověď. Obavy o následující
vývoj, zejména v Evropě, které jsme nedílnou součástí,sdílí hodně našich
spoluobčanů. Máme štěstí, že žijeme právě tady,v České republice. Ne
všichni si to uvědomujeme a dění u našich sousedů pozorujeme pořád
optikou jakési bezpečné vzdálenosti. Žádná „bezpečná vzdálenost“ ale
neexistuje. Jsme součástí spojené Evropy.
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Vánoční zamyšlení
jako svou zlatou dobrou maminku a svatého Josefa
jako svého nebožtíka dědouška.“
V Plzni by dali faráři Jindřicha Šimona Baara
zapravdu. V kostele ve Františkánské ulici jsou
jako dvě postavy, jež se klaní narozenému Ježíši,
vyřezáni manželé, kteří dali tento betlém před
válkou zhotovit. V jiném kostele zas můžeme vidět,
jak se Božímu synu přicházejí poklonit dělníci ze
Škodovky nesoucí znak svého podniku, sládek z
pivovaru, který před sebou kutálí sud prazdroje,
nebo ženy v plzeňském kroji. V našem kraji, v
Rudicích, můžeme zahlednou téměř vše: pastýře,
dělníky, tesaře, kuchaře, řezníky, maminky z dětmi,
staré lidi, zvoníky, hasiče, hudebníky. Všichni se
klanění narozenému Dítěti v betlémských jeslích.

Ve své knize Holoubek (román z farského prostředí) popisuje Jindřich
Šimon Baar, jak se hlavní postava jeho románu, starý farář v Třešticích,
rozhodl vyřezat pro svůj kostel nový betlém. Když byl s dílem hotov a
figurky o Vánocích už stály v kostele, navštívil jej pan vikář a poté, co
zhlédl betlém, se na faráře obořil: „Jsem opravdu překvapen a odpusťte,
musím říci, velice trapně a nemile překvapen vaším betlémem. Ba víc,
jsem přímo pohoršen, to je hotové rouhání, co jste se odvážil pod jménem
jeslí postavit do kostela. Ten dědek v selském kožichu stojí tam jako svatý
Josef. Panna Maria, totě učiněná selka z Plzeňska, pastýři, králové, to
všecko odporuje ustáleným tradicím a představám, vy se musíte poddat,
žádné novoty nám nesmíte zavádět.“
„To také nečiním,“ vytahoval Holoubek meč z pochvy, „první jesličky
nepostavil jsem já, ale svatý František. Já si ovšem nedovedu představit
svatého Josefa ani Pannu Marii jako nějaké cizí lidi. V Betlémě jsem jaktěživ
nebyl, ale v Plzni jsem vídal, jak sbírali chudáky, kteří neměli šesták na
nocleh, a vodívali je na strážnici, a jak ti chudáci proto noclehovali raději
v okolí Plzně ve stozích, cihelnách, stodolách a chlévech - kde se dalo. V
Písmě svatém nikde jsem nečetl, že přišli ke Kristu Kašpar, Melichar a
Baltazar, tam stojí, že se mu přišli poklonit králové, a jistě i čeští králové
od dob svatých věrozvěstů našich se mu klaněli. Tak děj chápu a v srdci
svém cítím. Kristus Pán narodil se všem národům, pro všecky na svět
přišel, to když si ujasním, nemohu si představit Pannu Marii jinak než

Myslím, že to všechno chce říci jednu důležitou věc:
betlémský příběh není jen připomínkou události
před dvěma tisíci lety, kdy se v malé židovské vesnici
narodil zakladatel křesťanství. Je to příběh o nás.
Chce nás vtáhnout do děje, abychom se i my stali
jedněmi z těch, kdo se ocitli před jesličkami. Pokud
si řezbář dovolil vyřezat škodováckého dělníka,
může si dovolit vyřezat do betléma i kohokoliv z
nás a když se podíváme na krásný vyřezávaný betlém v Rudicích určitě
najdeme tam i sebe. Takže je to vánoční příběh o nás.
A jestliže se tam - vedle všech pastýřů, králů a hudebníků - člověk ocitne,
možná si mnohem vážněji uvědomí, jak je divné a paradoxní, že před
tímto snadno přehlédnutelným uzlíčkem zabaleným do plének klečí
i králové jako před Božím synem. Někoho to může vést k tomu, že se
před Bohem, který se v betlémské stáji ukazuje jako pokorný a chudý
a lidem blízký, také skloní. Někoho jiného k tomu, že si uvědomí, že
velké a důležité hodnoty se obvykle nedávají na odiv a mohou zůstat
nepovšimnuté, ale stojí zato si dát tu práci je objevit.
Kéž by nás tedy betlémský příběh mohl vtáhnout do děje a dát Vánocům
hlubší rozměr, než o jakém vypovídají plné stoly a drahé dárky. Přeji Vám
všem pokojné, radostné a milostiplné Vánoce a mnoho Božího požehnání
do nového roku 2021.
o. Jan
PS. Až budete mít trošku času, prosím podívejte se během vánočního
období na krásný Rudický betlém. Stojí za to. Prohlídku, soukromě nebo
z celou rodinou lze si domluvit na čísle: 603 439 067 nebo betlemrudice@
centrum.cz (www.betlemrudice.webnode.cz)

Vánoční koncert PS Dvořák zrušen,
místní kostelní sbor je bez sbormistra
Podobně jako ostatní plánované kulturní
akce, byl také zrušen letošní vánoční
koncert Pěveckého sboru DVOŘÁK z
Uherského Brodu. Po každém vánočním
koncertě jsme se s členy souboru
loučili s přáním, za rok v Šumicích na
shledanou. PS DVOŘÁK zrušil všechny
vánoční koncerty. Důvod je zřejmý.
Ze stejného, ale ještě jiného, vážného
důvodu odpadla vánoční pěvecká
sezona také členům našeho smíšeného
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kostelního sboru. Tím vážným důvodem bylo úmrtí dlouholetého
sbormistra, pana Františka Bradáče z Uherského Brodu, který zemřel
13. října 2020. Jeho odchod může nevratně poznamenat celou budoucí
existenci místního kostelního sboru. František Bradáč, dlouholetý člen
Pěveckého sboru Dvořák a varhaník farního kostela v Uherském Brodě,
vedl kostelní sbor v Šumicích třináct let.
Všichni členové kostelního sboru budou na svého posledního sbormistra
vzpomínat.
jj
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ČČK informuje
Z důvodu druhé vlny pandemie a následného přísného opatření vlády
byly všechny podzimní akce naší MS ČČK v letošním roce zrušeny.
Poslední plánovanou akcí byl tradiční předvánoční jarmark, bez kterého
se budeme muset letos taky obejít.
Jediná věc, v čem se pokračovalo v naší činnosti, bylo domácí pletení
obvazů pro malomocné z klubíček bavlněné příze, které zajišťovaly jak
naše členky, tak i ochotné pletařky z naší i okolní obce. Dnes nevíme,
jak dlouho ještě budeme pokračovat touto dobročinnou pomocí. Máme
zprávy, že středisko humanitární pomoci nemá odbyt, tzn. že se pomalu
vytrácí zájem o naše obinadla v zemích třetího světa. A tak mi dovolte,
abych vám poskytla informační přehled z minulých let o aktivitách
Centra humanitární pomoci a děkovných odpovědí, ve kterých se
skrývá náš osobitý příspěvek obinadel, který byl expedován Arcidiecézní
charitou Olomouc, Pomocí bez hranic a.s. a taky Občanským sdružením
Omega Plus do CAMERUNU, UKRAJINY, UGANDY, INDIE, NIGERIE,
TANZÁNIE A ETIOPIE.
Naše MS ČČK téměř 11 let pomáhala lidem v nouzi a za tu dobu jsme
společně upletly a odevzdali na středisko humanitární pomoci k
dnešnímu dni 2302 ks obinadel a 8 párů ponožek. Děvčata se scházela
ke společnému pletení, kromě letních měsíců, každý čtvrtek v zasedací
místnosti obecního úřadu, kde je spojovala přátelská atmosféra a
přátelské posezení. Dneska můžu říci, že jen díky finanční podpoře
obecního úřadu jsme mohli nakupovat bavlněné příze a posílat upletená
obinadla na podporu léčby malomocenství do uvedených států.
Proto velké poděkování a ocenění patří především našim pletařkám,
jak domácím, tak i přespolním a taky našemu obecnímu úřadu za
poskytnutou výpomoc. Z jednoho dopisu, který jsme obdrželi ze střediska
humanitární pomoci uvádím toto: „Děkujeme za překrásné dílo, ručně
pletených přízových obinadel. Snažíte se žít aktivním způsobem života,

přinášáte radost a pomoc potřebným. Možná při tom bojujete sami se
svymi bolestmi a starostmi a současně s drahocenným časem. Není
většího umění, než dávat. Je velké štěstí, když je člověk schopen udělat
radost druhým, které nezná a nikdy nepozná. Důležité je jedno, pomáhat
a nebýt lhostejný. Moc bychom si přáli, abychom žili bezvýhradnou
láskou k bližnímu a nikdo ať nestrádá a už vůbec ne ve válkách a bojích
o mocenství. Přejeme vám i vašim milým a blízkým hodně zdraví, sil
a elánu v životě. Přejeme vám pokoj a dobro“. Tento krásný dopis nám
zaslala paní Eliška Ondruchová z humanitárního střediska Uherské
Hradiště, která s námi po celou dobu spolupracovala. A na závěr bych
chtěla vyjmenovat a ještě jednou poděkovat našim členkám pletařkám
i příznivkyním, které se během těch jedenácti let zasloužily o toto velké
dílo. Jsou to:
Prachařová Jarmila, Struhařová Marie, Mandíková Marie, Pospíšilová
Jana, Dvořáková Marie, Dvořáková Anička, Jankujová Ludmila, Hasoňová
Stanislava, Horecká Marie, Surovcová Ludmila, Budíková Marie,
Hanáková Františka, Kramná Marie, Valová Božena, Jančářová Vlasta s
rodinou z Těšova a Pomykalová Ludmila, která svoji obsluhou dokázala
zpříjemnit společné chvíle u šálku čaje nebo kávy.
A jeden citát na závěr: „Nikdo není zbytečným na světě, kdo ulehčuje
břemeno druhému“ - Ch. Dickens.
A protože je toto číslo vánoční a stojím před 2. nedělí adventní, chci Vám
všem a každému zvlášť popřát krásné, požehnané a milostiplné vánoční
svátky, pevné zdraví, dny plné pohody, dobra, radosti, prozářené světlem
lásky a naděje v této nelehké době.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK v Šumicích

Úhrn srážek v Šumicích 2020
•

Leden - 14 mm

•

Červenec - 97 mm

Celkem do 10.12.2020: 931 mm

•

Únor - 71 mm

•

Srpen - 60 mm

Celkem za rok 2019: 723 mm

•

Březen - 37 mm

•

Září - 101 mm

Celkem za rok 2018: 578 mm

•

Duben - 20 mm

•

Říjen - 215 mm

•

Květen - 95 mm

•

Listopad - 32 mm

•

Červen - 188 mm

•

Prosinec - do 10.12. - 1 mm
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Jaké stavby v roce 2021 připravujeme
Jaký bude definitivní rozpočet pro rok 2021 zatím nevíme. V prosincovém
zasedání obecního zastupitelstva jsme schválili rozpočtové provizorium
a obecní rozpočet pro rok 2021 schválíme na začátku měsíce března 2021.
To už budeme znát přesnější čísla příjmové stránky rozpočtu roku 2020
a hlavně prognózu příjmů roku 2021. Že budou obecní příjmy menší
než v letech 2019 a 2020 očekáváme. Zatím neznámým příjmem jsou i
možné dotace. Můžeme jenom kalkulovat, že se vláda rozhodne oživit
domácí ekonomiku velkou prostavěností a podpoří dotacemi obce jako
investory. Debatu na téma, že stavit dětská hřiště, sportoviště, školy a
školky naši ekonomiku nerozhýbou, ponechám stranou. Stále platí, že
podmínkou získání dotace je připravenost projektů na straně obcí. To
znamená mít projekt, stavební povolení a finanční prostředky na vlastní
realizaci. Dotace se dostávají až po realizaci a kolaudaci.
Do konce ledna 2021 podáme minimálně pět žádostí o dotace, na které už
zadavatel vypsal výzvu a kde už máme stavební povolení:
1/ cyklostezka Šumice – Rudice, RN 4,3 mil Kč
2/ rekonstrukce kuchyně ZŠ, RN 7,3 mil Kč
3/ Multifunkční hřiště u tělocvičny, RN 3,0 mil Kč
4/ Demolice budov čp.191 a čp.247, RN 2,7 mil Kč
5/ oprava asfalt, povrchu MK Záhumní 2, RN 2,1 mil Kč
6/ akce Stavební úpravy fasády kabin TJ
Máme další zásobník projektů, na které bylo vydáno stavební povolení
nebo už žádosti leží na stavebním úřadě. Na tyto projekty zatím nebyly
vypsány výzvy, musíme proto čekat:
7/ Inženýrské sítě lokalita „Válkovo“
8/ Výstavba 9 b.j. pro seniory lokalita „Válkovo“
9/ Sběrné místo trávy, klestu a stavebních sutí Na křivém
10/ Přístavba hasičské zbrojnice a technických služeb OÚ
Je samozřejmé, že ne na všechny projekty získáme dotaci. Některé stavby
(například technické služby a sběrné místo Křivé) budeme financovat z
vlastních prostředků ze 100 %. Takové větší vlastní investice si můžeme
dovolit jenom v případě dobré finanční situace. Stavbu sociálního
bydlení na „Volaříkovém“ o RN 18 mil.Kč dokončíme v roce 2021 a celé
financování až do kolaudace musíme pokrýt z vlastních prostředků. Až
po kolaudaci požádáme o proplacení dotace 12,5 mil.Kč. Dotaci můžeme
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obdržet na konci roku 2021. Aby nedošlo v roce 2021 k velkému napětí v
platbách stavebním firmám, otevřeli jsme si u KB úvěr bez jištění ve výši
dotace 12,5 mil. Kč. Úvěr splatíme jednou splátkou po obdržení dotace.
Už víme, že úvěr v plné výši nevyužijeme.
Kromě uvedených akcí každým rokem investujeme přiměřené částky
do oprav chodníků, komunikací a dalšího obecního majetku. Také letos
podpoříme výstavbu zázemí spolků, konkrétně spolky Besedníci, SDH
a TJ. Letos jsme finančně podpořili stavbu zázemí rybářů na jezerech.
Stavby a přípojka NN nebyly legální, odběrné místo elektřiny se muselo
přestěhovat. Všechno je již stavebním úřadem povoleno, obec zaplatila
náklady. Dodatečné povolení stavby 30 000 Kč, nový odběrný bod NN
95 000 Kč. Dnes jsou všechny služby a poplatky velmi drahé.
Besedníci a hasiči plánují v roce 2021 postavit svépomocně dřevostavby
ve svých areálech. Obec zajišťuje stavby materiálově, nechali jsme
pořezat na pile 44 m3 smrkové kulatiny, zastřešení dřevostaveb zajistíme
dodavatelsky.
I když máme dostatečnou zásobu projektů k realizaci, pokračujeme
v přípravě dalších projektů. Zatím nebylo projekčně dotaženo do
úspěšného konce dopravní řešení křižovatky „křížení MK-železnicesilnice II/495“ u pálenice. Po dohodě s Ředitelstvím silnic ZK musí obec
zajistit dokumentaci pro územní rozhodnutí, ŘSZK bude pokračovat
na dalším stupni projektové dokumentace. Obec zadala vypracování
dokumentace pro ÚR. Projekt má přímou souvislost s Rozhodnutím
místního silničního úřadu Šumice z roku 2017, který nevyhověl žádosti
Správy železnic o zrušení železničního přejezdu P7982 u pálenice. Celé
řešení křižovatky mělo v letech 2018 až 2019 jistý vývoj, který ovlivnil
plánovaný projekt stavby železniční zastávky na jiném místě. To se
nakonec nekonalo a projekt rozšíření železničního přejezdu o přechod
pro pěší byl Správou železnic zastaven s tím, že úkol přešel na obec.
Chce-li obec přechod železnice. Začínáme proto zase od začátku, už
poučeni úspěšným projektem přechodu železnice u přejezdu silnice
II/495 na okraji obce, kde byla obec stavebníkem. Vyřízení a realizace
projektu přechodu trvalo celé čtyři roky. Možná se za další čtyři roky
dočkáme nové, bezpečné křižovatky s odbočovacími pruhy a s novým
přechodem silnice a železnice posunutým východním směrem. To už ale
bude realizovat jiná obecní reprezentace.
Josef Jančář, starosta obce
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Zůstane nová zastávka čistá?
Stavební firma HROŠÍ STAVBY MORAVA a.s. postavila v naší obci
novou zastávku, 140 m dlouhé nástupiště a most přes říčku Ovčírku v
rekordním čase tří měsíců. Pravidelná skupinka „stavebních dozorů“ z
řad naší veřejnosti pozorovala postup prací na stavbě krok za krokem.
Denně. Určitě se shodneme, že stavební tempo bylo nebývalé a kvalita
stavebních prací je výborná. Správcem bezobslužné zastávky je Správa
železnic Olomouc. Jak bude fungovat údržba bezobslužných zastávek, to
uvidíme.
I když zastávka není obecním majetkem, neznamená to, že je nám jedno,
jak bude udržována a zda se nestane cílem vandalů. Naštěstí mohu
konstatovat, že projevy vandalizmu ve srovnání s jinými obcemi jsou v
Šumicích téměř marginální. Jeden případ zvláštního vandalizmu, který
se týká právě prostředí železniční zastávky, ale zmíním.

zanechá, ať už to bude soud řešit, nebo ne. Ještě připomenu dnešní praxi,
kdy z důvodů ochrany osobnosti, nesmíme do doby vynesení rozsudku
jméno pachatele zveřejnit.
Jsem optimistou a věřím, že se zastávka nestane odpudivým místem,
ale bude dobře sloužit svému účelu. Jako kouzlo nechtěného mně přišel
nápad místní knihovnice Renaty Slivové, která chtěla v zastávce už v
době otevření zřídit malou, stojanovou, bezobslužnou knihovnu. Zatím
počkáme. Možná v zastávce jednou stojanová knihovna bude a možná z
okolí zastávky zmizí i pracně rozstříhané staré knihy.
Josef Jančář

Jedná se o mnoholetý případ vandalizmu, kdy zatím právně neztotožněná
osoba opakovaně znečisťuje pravý břeh koryta Olšavy v prostoru zastávky
různými odpadky. V posledním období převažují mezi odpadky nastříhané
stránky knih. Stejný papírový odpad se objevuje také na dolním konci u
podchodu tratě. V době, kdy bylo staveniště oploceno a jeho pohyb po
stavbě by byl nápadný, odhazoval pachatel nastříhané papíry přímo
u přechodu. Ve čtvrtek 2. prosince ráno se objevily nastříhané papíry
opět na „jeho“ místě, za zastávkou. Policie už na případu pracuje, Obec
zatím vede evidenci přímých nákladů vzniklých s úklidem břehových
ploch. Prokazatelná výše škody nad 10 000 Kč překvalifikuje přestupek
na trestní čin, stíhatelný soudně. Proto také čekáme na relevantní
důkaz totožnosti pachatele od Policie ČR, který u soudu obstojí. Různá
svědectví, která nejsou doložitelná, mohou být u soudu obhajobou
zpochybněna. Ze způsobu tohoto kuriózního vandalizmu lze usuzovat, že
se nejspíš jedná o osobu nemocnou a nakonec z hlediska trestního práva
nestíhatelnou. Doufám, že po jejím ztotožnění svého letitého „koníčku“
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Knihovna
Nové knihy:

Od nového roku dojde ke změně otevírací doby v knihovně.

•

Šikmý kostel (Autor: Karin Lednická)

Opět se vrátí na každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod.

•

Zlaté časy (Autor: Anne Jacobs)

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Renata Slivová

•

Zrcadlový muž (Autor: Lars Kepler)

•

Bhútán, má láska (Autor: Tereza Boučková)

Zvýšení sazby poplatku
za odpad od 1.1.2021
Zastupitelstvo obce Šumice schválilo na svém 10. zasedání dne 7.12.2020 zvýšení sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 500 Kč/osoba/kalendářní rok. Tato změna se promítla do nové Obecně závazné vyhlášky
obce Šumice č. 3/2020, která je zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Z tohoto důvodu dochází i ke zvýšení poplatku za užívání velké popelnice (240l) na 2.500 Kč/kalendářní rok u domácností, které nesplňují podmínku
5 a více členů domácnosti.
Dále zastupitelstvo obce schválilo návrh místostarosty na vydání opatření o zpoplatnění zejména objemného komunálního odpadu odevzdávaného
občany ve sběrném dvoře. Jedná se o případy nadměrného vývozu objemného komunálního odpadu, nábytku a stavebních sutí z jedné domácnosti.
Vypracovaný ceník a doplnění provozního řádu schválí obecní rada.
Důvodem zvýšení sazby poplatku jsou zvyšující se náklady na netříděný odpad – za rok 2019 ve výši 884 Kč/občana.
oú

Hasiči informují
Rok 2020 nás všechny překvapil svým nevšedním průběhem, spousta
kulturních a sportovních akcí musela být zrušena nebo odložena. Akcím
pořádaných našim sborem se to až na pár výjimek vyhnulo a mohly
proběhnout v řádných termínech. Pojďme si ve stručnosti shrnout
činnost našeho sboru v letošním roce.
První akcí byl Tradiční hasičský ples, který se konal 25. ledna 2020.
K tanci a poslechu zahráli DH Nivničanka a DJ Trnka na sále kulturního
domu. Poprvé se tak na hlavním pódiu střídali klasická dechová hudba s
moderní hudbou. V kavárně Peklo pak zahrála CM Korečnica.
Když první vlna pandemie zrušila celou závodní sezónu dětem, rozhodli
Šumický zpravodaj 3/2020

jsme se jim to alespoň trochu vynahradit mimořádnou soutěží O pohár
starosty SDH Šumice. Soutěž proběhla 11. července a zúčastnilo se jí 15
družstev z okolních obcí. V kategorii mladší žáci zvítězilo družstvo SDH
Ostrožská Lhota A (SDH Šumice 4. místo) a v kategorii starší žáci SDH
Míkovice (SDH Šumice 2. místo). Toho dne to nebyly jediné závody, které
jsme se rozhodli pořádat. Ve večerních hodinách jsme uctili památku
našeho zesnulého bratra Stanislava Mudráka uspořádáním prvního
ročníku memoriálu na jeho počest. Memoriálu se mohla zúčastnit
družstva v kategoriích ženy, muži, dorostenky a dorostenci. Na tuto
soutěž se sjelo celkem 15 družstev z okolí. V kategorii ženy bral první
místo SDH Vlachovice (SDH Šumice 4. místo). V kategorii muži vyhrál
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tým SDH Kněžpole (SDH Šumice 3. místo) a v dorosteneckých kategoriích
se na prvních příčkách umístila družstva SDH Míkovice a SDH Šarovi.
O čtrnáct dní později, 25. července, jsme pořádali další akci. Tentokrát
to nebyla soutěž, ale již Tradiční hasičský výlet. Akce začala programem
pro nejmenší účastníky v podobě zábavných her a disciplín. Poté přišla
na řadu zábava pro dospělé. K tanci a poslechu zahrála kapela Mudrlanti.

ujistěte se před odchodem, že jste oheň uhasili a nehrozí tak opětovné
vznícení a rozšíření do okolí. Dále pak po silné bouři na konci července
poskytla jednotka technickou pomoc při odstraňování spadlých větví,
které zasahovaly do komunikace. V září pak tři členové jednotky poskytli
pomoc naší spoluobčance, která upadla na dvoře a nemohla se hýbat. Za
tento čin obdrželi děkovný dopis od dcery zachráněné paní.

Děkujeme všem, kteří letos přišli podpořit náš sbor ať už na ples, závody,
hasičský výlet nebo do našeho cyklobaru.

Rok 2021 bohužel nezačneme Tradičním hasičským plesem. Důvod je
víc než jasný, nejistý vývoj pandemie a s ním spojené vládní nařízení.
Z tohoto důvodu neproběhnou v lednu ani preventivní protipožární
prohlídky domů. Proto prosíme, pokud topíte tuhými palivy, udržujte
své komíny v bezvadném stavu, aby nedocházelo ke zbytečným požárům.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce letos také nezahálela. Kromě
každoročních čištění sil nebo studní, vyjela k jednomu většímu požáru
a dvěma menším zásahům. V sobotu 7. března ve večerních hodinách
vypukl požár v rodinném domě čp. 375. Požár vznikl nedbalostí při
rekonstrukci v podkrovní části domu. Díky včasnému zásahu se podařilo
zachránit větší část objektu. V pátek 13. března provedla naše jednotka ve
spolupráci s jednotkou z Rudic na požadavek obce Šumice kontrolované
pálení klestí. Pálení probíhalo celou noc až do dopoledních hodin
následujícího dne. Další událost, kterou musela naše jednotka letos řešit,
se stala 23. března. Jednalo se o rozdělaný táborákový oheň, který hořel
bez dozoru v zalesněné oblasti. Pokud už rozděláváte oheň v přírodě,

Doufáme, že se s Vámi shledáme alespoň v únoru při fašankovém
průvodu, který máme na starosti.
Na závěr nezbývá nic jiného, než Vám jménem celého sboru popřát
klidné prožití svátků vánočních ve zdraví v rodinném kruhu. A do nového
roku 2021 jen to nejlepší.
Za SDH Šumice
Michal Uher, starosta sboru

Hasiči mají nové auto
CAS-14 MAN
Každá obec, která chce mít k dispozici zásahovou jednotku SDH se
musí postarat o její materiálové vybavení a provozuschopnost hasební
techniky. Není pravidlem, že všechny obce mají zásahovou jednotku. V
některých obcích jsou pouze spolky dobrovolných hasičů. Naše zásahová
jednotka kategorie JPO 5 má 15 členů a je zřízena podle zákona jako
organizační složka obce. Velitelem jednotky je Josef Boris. Členové
jednotky musí pravidelně absolvovat zdravotní prohlídky a podobně
je revidována veškerá hasební technika. Naše autocisterna Karosa na
podvozku Š 706 LIAZ byla vyrobena v roce 1972. Každý rok byla CASka
připravena na STK. Bez platné STK a vyhovujících emisí by k požáru
vyjet nemohla. Byla by zkrátka vyřazena ze Seznamu vozidel složek
Integrovaného záchranného systému. Tím by se stala naše jednotka
nepoužitelná k požárnímu zásahu, byla by neplnohodnotná.
Ministerstvo vnitra logicky podporuje v první řadě vybavení
profesionálních jednotek HZS a vyšších kategorií jednotek SDH. Naše
JPO 5.kategorie je tou základní, nejnižší. Peníze na nový CAS speciál,
který stojí 8 mil.Kč od nikoho nedostaneme, to je realita. Můžeme
si ale koupit za přiměřenou cenu použitou a repasovanou techniku.
Slavičínská autoopravna hasičských speciálů ZAKO nám posílala nabídky
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repasovaných CAS TATRA 815 asi za 3 mil.Kč.
V listopadu získali naši hasiči velmi horkou informaci o prodeji
hasičského speciálu MAN r.v.2006 od obce Adršpach za cenu znaleckého
posudku 1,25 mil. Kč. Platba ve dvou ročních splátkách. Důvodem prodeje
hasičského speciálu bylo, že už nevyhovoval velikostně místní jednotce
SDH 3.kategorie. Obec Adršpach provozuje areál SKÁLY ADRŠPACH, její
jednotka SDH zasahuje jak ve skalách tak u autonehod této turistické
lokality. Nejbližší město Broumov je vzdálené 25 km.
Zastupitelé rozhodli velmi výhodnou nabídku využít a schválili koupi
CAS-16 MAN pro naší zásahovou jednotku SDH. Naši veteránskou, 48
let starou autocisternu, nabídneme k prodeji. V Šumicích ji nemáme
kde garážovat. Šumičtí hasiči si CAS-16 MAN prohlédli v Adršpachu
ještě před nákupem a byli velmi spokojeni. Věřím, že nákup mladší a
provozuschopné autocisterny dodá potřebný klid a jistotu nejenom
hasičům, ale i celé naší obci. Profesionální jednotka z Uherského Brodu
sice přijede do Šumic do deseti minut, to platí ale jenom v tom případě,
že nezasahuje u požáru jinde.
Josef Jančář
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Myslivci informují
Naše činnost je v průběhu roku téměř shodná s předchozími lety. Zajištění
krmiva, opravy mysliveckých zařízení, údržba chaty a celoroční péče o
zvěř. V neposlední řadě brigádnická činnost pro potřeby Zemaspolu a v
případě nutnosti i pro Obecní úřad Šumice.
V letošním roce jsme dokončili opravy na Myslivecké chatě, dovybavili
jsme ji novými spotřebiči, aby mohla plně sloužit lidem, kteří se
rozhodnou ji v průběhu letních měsíců využít.
V oblasti lovu jsme vázáni plánem, který nám stanoví orgán státní
správy, Odbor životního prostředí, na základě požadavků mysliveckého
hospodáře.
Pro letošní rok, v důsledku jednání pořádaného MS v Rudicích se
zemědělci, došlo k významnému nárůstu při odlovu zvěře dančí, a to
s ohledem ke škodám, jež tato zvěř působí jak na polních plodinách, tak
i v lesních porostech. Proto jsme více v honitbě a snažíme se pro nás
závazný odlov splnit, hlavně s ohledem na bezpečnost, neboť v době
pandemie dochází ke zvýšenému pohybu turistů.
Závěrem vám všem přejeme šťastné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a pohody a všechno nejlepší v novém roce.
Jaroslav Vaculín
předseda MS Niva Šumice z.s.

Společenská kronika
01.01.2020 - 04.12.2020

Opustili nás:

Narodili se:

•

Petr Hřib

•

Valentýna Srncová

•

Ervín Babák

•

Vilma Viceníková

•

Květoslava Blahová

•

Štěpán Bartoš

•

Jaroslav Vaculín

•

Marek Rapant

•

Ludvík Jahoda

•

Adéla Kovaříková

•

Marie Tomková

•

Lucy Csóková

•

Marie Kunovská

•

Samuel Jandouš

•

Marie Pipalová

•

Antonín Bortel

•

Antonín Botlík

•

Natálie Horníková

•

Ivan Tlach

•

Elena Mrázková

•

Josef Viceník

•

Milan Kramný

•

Jana Páleníčková

•

František Vaculín

•

Marie Šojdrová

•

Marie Bartošová

•

Marie Bachůrková

•

Marie Šedivcová

•

František Velecký

•

Stanislav Pilka

•

Marie Bachurková
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Oslavili 50 let společného života:
(manželství zapsaná v matriční knize Šumice)
•

Manželé Kramní

•

Manželé Chromkovi

•

Manželé Žampachovi

•

Manželé Živnéřovi

•

Manželé Kubáňovi

•

Manželé Slívovi

Oslavili 60 let společného života:
•

Oslavili 80 let života:

Manželé Omelkovi

•

Miroslava Žampachová

Stav evidence obyvatel v naší obci:

•

Jarmila Končitíková

•

1.1.2020 počet obyvatel 1652

•

Věra Šefrnová

•

30.11.2020 počet obyvatel 1649

•

Jaroslav Ulek

•

Josef Mandík

•

Jiřina Miličková

•

Stanislava Lekešová

•

Václav Kelar

•

Ján Suchanovský
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Poděkování v době
distanční výuky
V polovině října se nám opět uzavřela brána školy v souvislosti s
koronavirovou pandemií a my jsme museli ze dne na den přejít na
distanční výuku. Malou výhodou pro nás tentokrát bylo, že jsme již
věděli, co to obnáší a dopředu jsme tušili, že tato situace může nastat.
Díky vedení školy, které operativně a spolehlivě reagovalo, dostal každý
učitel svůj vlastní notebook na vzdálenou výuku, aby mohl se žáky a
rodiči online komunikovat. I žáci měli možnost si od školy zapůjčit
potřebnou elektroniku. A i když byla výuka náročnější, téměř všichni
rodiče a žáci se zapojili a dále se mohlo pokračovat ve výuce. Tímto patří
velké poděkování všem rodičům, kteří zodpovědně pomáhají dětem
plnit jejich školní povinnosti a bez jejich pomoci by distanční výuka
nefungovala. Děkujeme!
Jsme si vědomi toho, že místy nastaly drobné obtíže, a to zejména proto,
že jsme se stejně jako děti i my učili za pochodu. Věděli jsme však, že na
telefonu je kdykoliv k zastižení pan ředitel, který se snažil hned problém
vyřešit a odstranit ho. Ať už se jednalo o technickou pomoc, či tu osobní.
Pravidelně jsme mívali i online porady, kde jsme hodnotili a říkali
si své dojmy a poznatky z výuky a nadále se od sebe učili a posouvali
výše. Stanovili jsme si jasná pravidla pro žáky i pro nás (komunikaci,
hodnocení a povinnosti).
I přesto, že měl pan ředitel zdravotní komplikace, po celou dobu nám
byl oporou a nepřestával s námi komunikovat a pomáhat nám na dálku.
Všechny interaktivní materiály v učebně viděl, procházel a korigoval je.

Patří mu velké poděkování nejen za technické vybavení pro učitele, které
jsme používali, ale i za jeho lidský a empatický přístup k nám všem.
Kolektiv učitelů ZŠ

Nakonec bych krátce, ale o to srdečněji poděkoval svým kolegům.
Situace, která nastala a vlastně stále trvá, je pro všechny velmi náročná
a pedagogové ji dokázali velmi dobře zvládnout. Snad se mnou bude
souhlasit i většina žáků a rodičů, kteří měli výuku přímo před sebou.
Děkuji všem učitelům, asistentkám a vychovatelkám za to, jak
konstruktivně, aktivně a odhodlaně k distanční výuce přistoupili.
Na začátku jsme nikdo nevěděli jak jednotlivé hodiny uchopit a dnes
máme velmi solidní online výuku i s družinou. Práce s technikou se až
neskutečně zlepšila, stejně jako ovládání programů, které slouží pro
vzdálenou výuku. Věřím, že celá tato situace posunula kolegy profesně
vpřed a budou i nadále usilovat o zlepšení. Nejvíce mě ale potěšila
spolupráce a vzájemná pomoc při řešení problémů. Myslím, že to je v
pracovním kolektivu to nejdůležitější.
Moc Vám všem děkuji.
Michal Vrága, ředitel školy

Výuka těch nejmladších
Distanční výuka prvňáčků byla velmi náročná jak pro děti, tak jejich rodiče. Žákům chyběl osobní kontakt se spolužáky, třídní učitelkou, školním
prostředím. Učit se psát a číst první písmenka, slabiky na dálku bylo složité pro všechny. Proto rodičům patří velké poděkování - bez nich by tato
forma výuky probíhat nemohla - zapojeni byli dokonce i někteří prarodiče.
Vyučovalo se každý den jednu hodinu s malými přestávkami, žáci byli rozděleni do dvou skupinek po 7mi. Výuka byla zpestřena - hry, hádanky, krátká
videa, praktické ukázky, povídání o krátkých přestávkách.
Děti i jejich rodiče se těšili na návrat ke klasické výuce.
Mgr. Světlana Válková
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Distanční výuka na jaře a na
podzim očima učitelky II. třídy
Uzavření škol na jaře, to byl šok. Dopoledne jsme se dozvěděli, že další den nejdeme do školy. Rychle nabalit dětem všechny sešity a pomůcky, ale ani
jsme netušili, že to bude na tak dlouhou dobu. Když jsme potřebovali další díl písanky, rozvážela jsem je sama a házela dětem do schránky. Bylo milé,
že někteří na mě vykukovali a volali z okna. Psala jsem denně rodičům e-maily, co a jak si mají děti dělat. To byli ještě prvňáčci, takže potřebovali k
sobě mamku nebo taťku. Mnozí byli naprosto báječní, krásně pracovali a ještě mi posílali spoustu fotek i videa, abych věděla, jak se jim daří. Pak jsme
s některými pracovali online přes Skype nebo Messenger, případně telefonicky.
Na podzimní distanční výuku už jsme se připravovali, ale netušili jsme, že to bude tak brzy. Sotva jsme se rozběhli jako druháci, už nás zase poslali
domů. Tentokrát jsem ale byla nadšená, že probíhalo denně vyučování online. Celá třída se rozdělila do tří skupin. Měli jsme pevný rozvrh – první
skupina začínala v 8, druhá v 9 a třetí v 10 hodin. Každý den jsme spolu udělali kousek českého jazyka, matematiky a někdy prvouky. Pak si druháci ještě
sami vypracovali nějaký domácí úkol. Letos byli samostatnější, často ani k počítači nepotřebovali dospělé. Bylo super, že jsme se viděli, popovídali si,
popřáli k narozeninám i jmeninám, dokonce holky i kluci ukázali svoje oblíbené hračky, stavebnice a plyšové mazlíčky. A co se dětem líbilo na online
výuce? Že nemuseli tak brzy vstávat, že jsme se viděli a spolu se učili. A co nelíbilo? Že jsme se „sekali“…
PaedDr. Blanka Juřeníková

Výuka na dálku
Milí spoluobčané,
zas je tady ten ponurý sychravý podzim, dobrá nálada je v čudu, tlaková
níže brázdí Šumicemi, člověk by psa nevyhnal.. :-)
rádi bychom vás informovali o dění na naší škole. Během této zvláštní
covidové doby jsme se během jara a podzimu museli potýkat s jiným
typem výuky, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. Naši žáci, stejně jako
jejich rodiče, byli taktéž vystaveni této nelehké, někdy až složité, situaci.
Na jaře jsme neměli s učením na dálku doposud žádné zkušenosti, byli
jsme však schopni se jako kolektiv velice rychle domluvit na společném
způsobu výuky, přizpůsobit se novým složitým podmínkám a díky vedení
naší školy a IT pracovníků se nám podařilo tuto situaci zvládnout. Ani
žáci nezaháleli a snažili se pilně pracovat.
Když nás tato situace zastihla podruhé, byli jsme již připraveni, díky
MŠMT jsme nakoupili nové IT vybavení pro online výuku, a proto většina
z nás mohla učit ze svých domovů a být denně v kontaktu se svými žáky.
Měli jsme také k dispozici notebooky a tablety, které jsme zapůjčili
některým našim žákům.

Naši nejmenší žáci se taktéž vzdělávali v rámci online výuky. Pravidelně
se připojovali ke svým zařízením, aby společně s paní učitelkou zvládli
většinu práce. Děti z prvního stupně také uvítaly, že se díky našim paním
vychovatelkám mohly účastnit online družiny, ve které spolu s nimi
tvořily různé podzimní dekorace.
Za dodržování všech předepsaných nařízení se nám do školy vrátila
1. a 2. třída. Zanedlouho poté, se k nim přidala 9. třída a celý nižší
stupeň. Zbývající třídy druhého stupně musí mít rotační výuku. Nutno
podotknout, že většina dětí (stejně jako učitelů) se do školy upřímně těší.
Je pro nás velice složité udržovat jednotlivé skupiny odděleně, ať už je
to během přestávek, oběda či v šatně. Musíme také dodžovat hygienická
nařízení týkající se především dezinfekce, a proto jsme pořídili dva nové
dezinfekční přístroje na čištění prostoru ozonem. V klasické prezenční
výuce nám pomohou také nové interaktivní tabule s dataprojektory,
které se naší škole podařilo nakoupit.
Na závěr bychom ještě jednou chtěli moc poděkovat obci, která nám
pomáhá rozvíjet naši školu, rodičům a dětem za jejich pozitivní a
zodpovědný přístup.

Velká pochvala patří i jim, neboť se díky této výuce stali samostatnějšími
a zodpovědnějšími a dokázali nám, že jim na jejich vzdělání opravdu
záleží. Nemalý dík patří samozřejmě i rodičům za jejich přístup,
trpělivost a shovívavost.

Mgr. Lenka Matúšová

Soustředění Praménku
Ve dnech 25. 9. – 28. 9. 2020 proběhlo nedaleko Buchlovic soustředění našeho DPS Pramének.
Kromě zpívání jsme si užili také her v přírodě, táboráku s opékáním špekáčků a společné zábavy v chatě. Na pomoc nám kromě vedoucí Ádi přijeli i naši
známí a zkušení táboroví vedoucí. Počasí, navzdory chmurné předpovědi, k nám bylo velmi milosrdné, takže jsme absolvovali všechny naplánované
aktivity. Nejdůležitější ale bylo, že jsme strávili prima prodloužený kamarádský víkend.
A ještě přání na závěr:
„Až z větrnejch plání zazní mocný hlas“, tak by bylo fajn, kdyby nás tento mocný hlas svolal všechny na příští letní tábor pod romantický Bouzov.
A. + B. Jurčíkovy
Šumický zpravodaj 3/2020
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SCILEARN ENGLISH v ZŠ Šumice
V letošním školním roce si celkem 37 zájemců z řad žáků a zaměstnanců
naší školy začalo zlepšovat svou angličtinu pomocí on-line programu
Scilearn English. Tento program využívá poznatků neurovědy a učí cizí
jazyk způsobem, který simuluje proces osvojování si mateřského jazyka.

Program Scilearn mě moc nebaví, ale učí mě to angličtinu.
Líbí se mi, že to není jen učení ale i hraní her.
Nevadí mi, že je to třikrát týdně 40 minut, není to moc často ani moc
málo.
Richard Čech (5.tř.)

Na vyhodnocení výsledků je ještě brzy. Pokroky jednotlivých uživatelů
budeme zjišťovat nejdříve v březnu 2021, ale dali jsme prostor našim
žákům, aby se podělili o své dojmy. Jejich názory jsme necenzurovali,
takže si můžete přečíst jejich upřímná hodnocení, za která všem velmi
děkuji.

Je to dobrý program na procvičování všeho, např. paměti. Moc mě to
baví.

Pavlína Pappová, vyučující AJ

Michal Žampach (5.tř.)

SciLearn English je interaktivní výukový program, který připravuje
lidský mozek na angličtinu. Je pojatý formou počítačové hry, takže učení
je snadné, rychlé a zábavné.
Je to zajímavý a jiný způsob výuky angličtiny. Program se přizpůsobuje
doslova ,,každým kliknutím” do klávesnice a proto si myslím, že výuka
na tomto programu je velmi přínosná a užitečná. Sám v programu
pracuji a pozoruji na sobě zlepšení ve výslovnosti anglických slovíček a
v porozumění řeči. Jako jednu z největších výhod považuji to, že můžu
procvičovat kdykoliv a kdekoliv, nejsem omezen žádným časovým
zadáním ani místem procvičování a ještě si navíc u toho hraju, jediné
co potřebuji je počítač a připojení k internetu. Jakmile jsme opět museli
opustit školní lavice a zůstat doma odkázáni na distanční výuku, tak
jsem na vlastní kůži pocítil, jak moc taková přestávka ve výuce angličtiny
znamená. Pandemie se naštěstí na výukový program nevztahuje,
takže procvičování se ve výuce angličtiny stalo prioritou číslo jedna.
Domnívám se, že když řeknu, že procvičování po dobu distanční výuky
dostalo úplně jiný rozměr a důležitost, tak se mnou budou ostatní
procvičující souhlasit, protože kvalitní poslech a různá cvičení alespoň
trochu nahradily klasickou prezenční výuku.
Program bych za mě rozhodně doporučil, protože si člověk výuku
organizuje sám a nemusí se na nikoho ohlédat. Jak jsem již říkal, pozoruji
na sobě různé pokroky a to nejen v angličtině ale například i v paměti
či bystrosti. A na závěr bych ještě uvedl jednu výhodu a to je motivace
žáků v lepší komunikaci a porozumění v anglickém jazyce, která není
ohodnocena jenom známkou.

Jsme velmi rádi, že jsme se pro tento kurz rozhodli. Naučili jsme se hodně
nového a navíc je program sestaven zábavnou formou, takže vypracování
je spíše hrou než samotným učením. Procentuální úspěšnost je motivující
a vzájemná zpětná vazba prostřednictví reportů vždy potěší. Můj osobní
pocit je, že nám kurz pomáhá ke zlepšení i ve školní angličtině. Příprava
je pro nás snazší a samotný poslech slovíček nám pomáhá s výslovností.
Můžeme vřele doporučit.
Pavel Bočáň (5. tř.) s maminkou

Když jsem tenhle program poprvé zapnula, byla to zábava. Když mi
chybělo 5 procent na jedné hře, bylo to hrozné. 40 minut bez přestávky
jsem dělala nejnudnější hru, která tam je. To mi na programu vadí. V
angličtině jsem se ale určitě zlepšila. Někdy to není velká zábava, hlavně
když se hry pořád opakují. Ale když se chci naučit anglicky, je to super.
Na programu se mi líbí například: procenta z úkolů a animace postav.
U programu strávím 2 hodiny týdně. Vše je udělané formou hry a celý
program je anglicky.
Lucie Juráková (5.tř.)

Šimon Bartoš (9.tř.)

Nejmladší uživatel programu Scilesrn English
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Podzim a čekání na Vánoce
v mateřské škole
Školka je místo, kde tráví děti podstatnou část dne. Společně v ní
prožíváme dny běžné, ale i dny příprav na různé tradice, svátky a
události. Všudypřítomný koronavirus naše plány značně omezoval, ale
přesto se nám podařily některé uskutečnit. V září jsme se zapojili do
projektu ,, Děti malují seniorům k svátku“. Starší děti nakreslily hezké
obrázky, které jsme poslali do Domova pro seniory v Nezdenicích.
Povídání a pozorování podzimu jsme zakončili barevným podzimním
týdnem. Na svátek Martina si naši nejmenší upekli svatomartinské
rohlíčky a věřte, že všem moc chutnaly. Adventní čas jsme zahájili trošku
netradičně. V rámci projektového dopoledne čekalo děti překvapení.
Uvnitř velké kopule shlédly ,,sférické kino“ s projekcí krátkých filmů o
vesmíru a přírodě. Byl to nečekaný zážitek, který od dětí vyžadoval nejen
pozornost, ale také trochu odvahy. Další dny byly už ve znamení příprav
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na návštěvu Mikuláše. Nacvičovali jsme básničky, písničky pro Mikuláše
a anděla a také tancování, aby ani čert nepřišel zkrátka a mohl si s dětmi
po čertovsky zatančit. A protože máme ve školce jen hodné děti, všechny
Mikuláš obdaroval balíčkem dobrot. Po druhé adventní neděli jsme se
pustili do zdobení vánočního stromečku, děti se učily koledy a vánoční
písničky. Čekání na Ježíška nám i letos ve školce rychle uběhlo.
Jménem našich dětí děkujeme rodičům a Besedníkům za finanční
sponzorský dar a rodičům za věcné dárky. Moc si toho vážíme.
Přejeme Vám, aby kouzlo vánočních svátků přetrvalo co nejdéle a příští
rok byl plný pohody, radosti a hlavně zdraví.
Jitka Velecká, ředitelka MŠ
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Besedníci
Mikulášská nadílka v podání Besedníků

Přátelé Besedníků,
i když situace s Coronavirem se nevyvíjí nejrůžověji a na podzim jsme
měli v plánu uskutečnit tři akce, podařila se nám, doslova s „odřenýma
ušima“, pouze jedna. Mimořádný Košt Slivovice a Drakiádu vládní
opatření kvůli Coroně v letošním roce doslova pohřbily. Běh pro život
ovšem proběhl a díky vám všem jsme mohli Nicolasovi z Uh. Brodu
věnovat téměř 80 tisíc korun.

Poděkování od rodičů Nicolase:

Běh pro Život
19. září jsme skutečně s „odřenýma ušima“ (tři dny na to vláda vyhlásila
omezení počtu osob na pouhých 100) uskutečnili 4. ročník Šumické
Boty. Pro závodníky byly opět připraveny 3 hlavní trasy a navíc jsme
uspořádali již druhý ročník Vozíčkářského kolečka a letos nově i volný
běh dětí předškolního věku.
Letos jsme se ale dočkali i nového vítěze „dvacítky“ po tříletém kralování
Libora Trtka, kterým se stal Zdeněk Lasák z Uherského Brodu s časem
1:22:39.

Trasa

Jméno

Ročník

Čas

20 km - muži

Zdeněk Lasák

1985

1:22:39

20 km - ženy

Michala Vaculínová

1993

1:22:39

10 km - muži

Filip Tomanec

1987

0:40:05

10 km - ženy

Magda Janková

1980

0:40:05

3 km

Jakub Šlapal

2007

0:17:24

3 km

Dominik Škrabálek

2008

0:17:24

Vozíčkářské kolečko

Kryštof Slačálek

2002

0:13:50

Vozíčkářské kolečko

Gabriela Křivánková

2004

0:13:50
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Na Mikuláše nenadělovala pouze svatá trojce v podání Mikuláše, čerta a
anděla, ale i Besedníci. Předávali jsme výtěžek 4. ročníku běhu pro život,
který byl pro předškoláka Nicolase z Uherského Brodu, který bojuje se
zákeřným onkologickým onemocněním. Díky štědrým darům firem
i jednotlivcům se konečná částka vyšplhala na 79 779 Kč, kterou jsme
předali jeho rodičům „přímo na Mikuláše“.

Milí Besednici,
chtěli bychom Vám strašně moc poděkovat za Váš obrovský finanční dar,
který od Vás náš syn Nikolka dostal. Moc děkujeme také všem, kdo se
zúčastnil běhu Šumická bota a přispěl tak Nikolkovi na pomůcky, které
potřebuje v běžném životě a hlavně na koupi automobilu, kterým se bude
dopravovat na kontroly do Brna na onkologii.
Moc si Vaší pomoci vážíme!
S poděkováním
B********
Za Besedníky bych rád poděkoval všem sponzorům, jelikož bez vaší
finanční pomoci bychom podobné akce nemohli uskutečnit.

Kromě výtěžku běhu jsme tak, jako již několik posledních let, přispěli i
Základní a Mateřské škole v Šumicích a to částkou 10 000 Kč, které škola
i školka použije na menší dárečky pro děti.

Šumický zpravodaj 3/2020

Rok 2021
V příštím roce opět rádi uspořádáme besednické akce, vše ale bude souviset s aktuální epidemiologickou situací. Nemůžeme vám bohužel slibovat,
že Velikonoční Košt Slivovice bude skutečně na Velikonoce, jelikož to sami nevíme. Neztrácejme ale naději, vakcína na Covid-19 je již v poslední fázi
testování a věřme, že po jejím použití u široké veřejnosti se vše opět vrátí do starých kolejí a všichni se opět setkáme na hromadných akcích, kde
jakýkoliv počet účastníků nebude znamenat epidemiologický problém.
Příjemné prožití svátků vánočních a co nejlepší vykročení do roku 2021 přejí Besedníci!
Za Besedníci z.s.
Adam Kunovský, kulturní referent

Dřinky
KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU 2021 HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ PŘEJÍ DŘINKY
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Takoví jsme tenkrát byli
Ročník 1950

Ročník 1960
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Ročník 1970

Ročník 1980
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TJ Šumice
Vážení sportovní příznivci a spoluobčané.
Těžko se hodnotí soutěže, které naše mužstva rozehrála, ale díky
„Covidu“ nedohrála. A to jak přípravka, žáci, dorost, tak první mužstvo.
Je to takové dost nepříjemné, když se nám mužstva připravují na dohrání
sezony jaro 2019-2020 a díky pandemii a opatřením se sezona nedohraje.
Pak následuje další příprava na novou sezonu 2020-2021 a ono se nám to
celé zopakuje. Celá příprava a tréninky vyjdou „vniveč“. Doufejme, že se
to konečně dá do zdravých kolejí a pojede to dál.

Na konci roku se tak trochu bilancuje. Oddíl kopané měl letos na
starosti masopustní průvod, který dopadl dobře. V září jsme uspořádali
hodovou zábavu, která se díky počasí vydařila. Na závěr chci poděkovat
všem fanouškům, sportovním nadšencům, sponzorům, trenérům,
funkcionářům a hráčům.
PS: Sportu zdar, fotbalu zvlášť!
Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2021.
Josef Janíček, předseda TJ

Žáci TJ Šumice v r. 1971 s trenérem Františkem Mudrákem

Hokejové družstvo ZDŠ Šumice v r. 1974 s trenérem Františkem Pšurným

