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Vánoční úvodník
Vážení občané, opět společně uzavíráme jeden kalendářní rok. Rok 2019
se stane na Silvestra minulostí. Jako kluk jsem slýchával, že Nový rok
se Starým rokem spolu na Silvestra zápasí. Vítěz býval dopředu jasný.
Představoval jsem si to tenkrát jako zápas mladého a silného muže
s vousatým starcem, na mostě u nádraží... Ke konci roku patří kromě
všeobecného banování „jak ten čas letí“, také bilancování. Než se pustím
do bilancování starého roku, napíši malou poznámku o vánočním čase,
který máme před sebou.
České tradiční Vánoce jsou odvozené od významného křesťanského
svátku Narození Páně, kterému předchází Štědrý večer. Českou tradici
Šťědrého večera snad nejlépe vystihují verše básně Karla Jaromíra Erbena

Místní farníci prožívají adventní a vánoční čas nejenom na bohoslužbách.
Po bohoslužbách se ještě scházejí v pastoračním centru na kávu a po
rorátech s dětmi na snídani.
Závěr této části úvodníku, v kterém připomínám tradicí Vánoc, ukončím
jednou milou, sto let starou básničkou mladé dívky, která ráda psala.
Tou dívkou je šumická rodačka, spontánní malířka, Františka Kudelová
(*1912, †1997), které jsme letos uspořádali v Šumicích výstavu obrazů. Z
obsahu básničky je zřejmé, že takoví spravedliví hospodáři, o jakých
píše ve sbírce Kytice Karel Jaromír Erben, skutečně na slovácké vesnici
existovali. A můžeme si být jistí, že pořád existují.
DÁREK PRO VRABEČKY, Františka Kudelová

Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?
Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce,
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.
Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.
To, co se děje v naší společnosti v souvislosti s Vánocemi dnes, nemá
s původním obsahem křesťanských Vánoc nic moc společného. Vánoce,
jako svátek obchodníků, rozebírat nechci, to každý soudný člověk vidí. Je
každého soukromá věc, jak slaví a přijímá Vánoce. Těžší to mají rodiny s
dětmi. Děti Vánoce milují a chtějí je takové, jaké vidí kolem sebe, včetně
různých třpytivých pozlátek a svítivých dekorací na každém rohu.
Ne všichni takovému tlaku odolají. Také na naši hlavu se každoročně
snáší kritika za malou vánoční svítící výzdobu veřejných ploch a budov.
Celoročně nasvícený místní kostel a ozdobený jeden smrk nestačí.
Příležitostí, jak si společně užít v naší obci celý adventní a vánoční čas,
je dost. Včelaři uspořádali Mikulášskou prodejnu, místní organizace
Červeného kříže spolu s KDU-ČSL Ježíškovu vánoční dílnu, hasiči spolu
s OÚ tradiční Adventní jarmark a vrcholem bude Vánoční benefiční
koncert 21.12.2019, který pořádá OÚ a dobrovolníci. Do sbírky přispívají
firmy, které pro obec v daném roce pracovaly a také sympatizanti akce.

Tatínek,
když jsme mlátili,
schovali nejhezčí snop
pro vrabečky,
na štědrý den
Zanedlouho byl štědrý den,
po ránu tatínek,
donesli ten snop,
postavili ho na strom,
mezi silné haluze
Pro vrabečky,
na štědrý den,
na pochutnání
Využívám této možnosti a chci poděkovat všem členům šumických
spolků, občanských sdružení a dalším neorganizovaným dobrovolníkům
za aktivní činnost během roku pro širokou veřejnost. Tím myslím
organizování různých klubových, sportovních, společenských a jiných
veřejných akcí. Mezi spolky chci zvláště ocenit šumické Besedníky,
kteří výnosy z akcí věnují potřebným rodinám s dětmi z okolních obcí. V
letošním roce spolek BESEDNÍCI vydělal nebo získal od sponzorů částku
174 426,00 Kč, kterou celou věnoval třem rodinám s nemocnými dětmi.
Druhou pomyslnou příčku drží obecní úřad, který vloni přerozdělil výnos
sbírky z Vánočního benefičního koncertu ve výši 112 000,00 Kč mezi tři
nadace a jednu rodinu. Výnos z novoročního koncertu pěveckého sboru
DVOŘÁK ve výši asi 8 tis. Kč byl darován místní farnosti.
Děkuji všem sponzorům a občanům, kteří do sbírek přispívají.
Charitě se také dlouhodobě věnuje MO Českého červeného kříže, která
pod záštitou Charity UH organizuje pletení obvazů pro malomocné.
Skupina 10 až 15 žen upletla za 10 let 2000 speciálních obvazů.
Ženy pěveckého sboru zajíždí pravidelně do Nezdenic, do Domova pro
seniory, pěvecké sbory Flekaři a Schola věnují výnosy svých koncertů
místní farnosti.
Všem, kteří přispívají jakýmkoliv způsobem na charitu a pomáhají
potřebným jako dobrovolníci, jménem naší obce děkuji a přeji vše
nejlepší do Nového roku 2020.
Všem občanům naší obce přeji pevné zdraví a vše nejlepší v Novém roce.
Josef Jančář, starosta
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Bilancování
starého roku 2019
Po celý rok pracujeme, budujeme a pořádáme spolu se spolky řadu akcí.
Následující stručná a věcná bilance nás s tímto seznamem akcí seznámí.
Rok 2019 byl rekordním v objemu investic a oprav obecního majetku.
Obecní rozpočet roku 2019 byl včetně dotací 46 mil. Kč. Z toho bylo
12,5 mil. Kč dotací. Vybudovali jsme přechod železnice s navazujícími
chodníky ve směru ulic Nade Mlýnem a Pod Močidly za 2,7 mil. Kč.
Rekonstruovali a rozšířili jsme lávku přes Olšavu, navazující chodníky a
plochy kolem KD a zastávky ČD za 9 mil. Kč. Rozšířili jsme a dovybavili
sběrný dvůr za 2,5 mil. Kč. Provedli jsme opravy kabin TJ za 1,8 mil. Kč
a demolici RD čp. 33 za 0,8 mil. Kč. Nové parkovací plochy a opravy
chodníků v ulicích Řadovky za 1,6 mil. Kč, Za Drahou za 1,5 mil. Kč a Za
Ledským za 0,3 mil. Kč. Nové veřejné osvětlení v ul. Řadovky za 0,6 mil.
Kč a další drobné akce a opravy obecního majetku. Souhrnně jsme v roce
2019 investovali do nových staveb a oprav majetku 27 mil. Kč. Pro potřeby
údržby veřejných ploch jsme pořídili elektromobil do nosnosti 3,5 t za 1,1
mil. Kč. Stát poskytl na elektromobil dotaci 0,6 mil. Kč.
V roce 2020 plánujeme výstavbu sociálního bydlení 7 b.j. na staveništi
odstraněného RD čp. 33, celkem za 20 mil. Kč, dokončení stavby
plánujeme v roce 2021. Dokončíme zahájenou rekonstrukci učeben ZŠ,
chemicko-fyzikální a jazykové, za 2,5 mil. Kč. Plánujeme rekonstrukci
školní kuchyně ZŠ za 4 mil. Kč a znovuotevření a vybavení 3. třídy
mateřské školy. To vyvolává další investici, přemístění obecní knihovny
z MŠ do budovy bývalé prodejny Jednoty. Ta se musí stavebně upravit.
Na opravu místní komunikace v Kútě dostaneme v roce 2020 dotaci 1,5
mil. Kč, plánujeme ještě opravy chodníků v Kútě a nový asfaltový povrch
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v ulici Za Drahou.
Rozpočet a plán realizovaných akcí budeme schvalovat v březnu 2020.
Do té doby bude ještě řada akcí upřesněna ve vazbě na jejich financování.
Dostali jsme dotaci 12,5 mil. Kč na výstavbu sociálních bytů.
Kromě výše uvedených realizací jsme v letošním roce opravili pomník
obětem 1.a 2. světové války za 220 tis. Kč (dotace MO 108 tis. Kč). Doufám,
že veřejnost zaznamenala, 11. listopadu odhalení pamětní desky na stěně
KD, šumickým rodákům a občanům, kteří bojovali ve 2. sv. válce na
západní frontě. Jsou to por. Vojtěch Bartoš, svob. Mikuláš Slíva a F/srg.
Jan Kubáň.
Do bilancování činnosti naší obce bezesporu patří bohatá a pestrá
činnost našich spolků a jiných zájmových sdružení. Spolky jsou nositelem
kultury v obci, jaké máme spolky, takovou máme místní kulturu. Spolky
máme výborné, jsou aktivní a o jejich činnosti se pravidelně dočtete v
Šumickém zpravodaji.
V rámci celoročního bilancování vyjmenuji heslovitě činnosti a akce
jednotlivých spolků:
•

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA, kopaná a tenis: fotbalové soutěže,
mládežnická družstva, tenisový turnaj, Ferdovo sportovní
odpoledne, hodová zábava

•

SPOLEK DOBROVOLNÝCH HASIČŮ: soutěže, slavnost 125. výročí
SDH, zábava, provoz letní zahrádky

•

BESEDNÍCI: košt slivovice, slet čarodějnic, gulášfest, Šumická bota,
drakiáda, charita
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•

RYBÁŘI JEZERA ŠUMICE: mládež, rybářské závody, sportovní
rybolov

•

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY: cyklozávod pro děti ŠLAPÁTKO, dýňování

•

KLUB SENIORŮ: divadelní představení, besedy, zájezdy

•

ČERVENÝ KŘÍŽ: účast na akcích, přednášky, Ježíškova dílna, pletení
obvazů pro malomocné

•

VČELAŘI: Mikulášská prodejna

•

MYSLIVCI: školení dětí, Svatohubertská mše

•

HOKEJOVÝ KLUB: bruslení pro veřejnost

•

PĚVECKÉ SPOLKY vystupující na veřejných akcích: PĚVECKÉ
SBORY mužů a žen, FS Dřín, FLEKAŘI, Schola, smíšený kostelní
sbor, DFS Dřinky, soubor ZŠ PRAMÉNEK, DH OLŠAVANKA.

Do místní kultury musíme započítat i majitele lidových staveb Petra
Janíčka a Marka Janču, kteří své lidové stavby otvírají několikrát do roka
pro veřejnost, včetně zajištění kulturního programu.
Obecní úřad v Šumicích není spolkem, také ale přispívá do místní kultury
pořádáním adventního jarmarku, vánočního benefičního koncertu,
hodových slavností a letos uspořádal dvě výstavy obrazů a besedu se

spisovatelem Jiřím Jilíkem.
Na základě výčtu výše uvedeného konstatuji, že množství a pestrost
různých akcí je díky spolkům v naší obci výborná. Stručnou bilanci jsem
vyjmenoval také proto, aby si každý čtenář uvědomil, o jakou pestrost a
kvalitu se jedná.
Uvedená bilance nám zkratkovitě ukazuje stručný obraz života v naší
obci v roce 2019. Jak zde žijeme, jak se bavíme a jak pracuje místní
samospráva, co jsme vybudovali. Pro někoho je to dobrá zpráva, pro
někoho to nestačí a nešetří na adresu samosprávy kritikou. Takový je
život, nikdo není dokonalý, pomáhám si otřepanou frází. Snad jen ti
nespokojenci a kritici ví, jak by se měli věci správně dělat.
Děkuji všem členům a dobrovolníkům našich spolků za organizaci
pestrého, bohatého, sportovního, společenského a kulturního života
v obci. Přeji všem hodně nových nápadů, nasazení a sil stále něco
organizovat pro druhé, bezplatně, ve svém volném čase.
Já Vám všem za tuto činnost upřímně děkuji.
Josef Jančář, starosta

Změna v obecním muzeu
V našem obecním muzeu dochází k personální změně. Manželé Miroslav a Marie Petrkovi po 17 letech skončili s prací v obecním muzeu. Na setkání
seniorů 6. listopadu 2019 v kulturním domě poděkoval starosta obce Josef Jančář dlouholetým správcům muzea za dlouholetou obětavou práci, předal
jim pamětní list obce Šumice, dárek, kytku a finanční odměnu.
Novou správcovou obecního muzea je sběratelka lidového umění paní Jana Živnéřová, která s obecním muzeem již dlouhodobě spolupracuje. Paní
Jana Živnéřová bude správkyní sbírek jak v objektu obecního muzea čp. 100 nad poštou, tak i v lidové stavbě, v Hasoňově chalupě čp. 102.
Děkuji všem občanům, kteří darovali sbírkové předměty do nové expozice, kterou zřizujeme v Hasoňově chalupě.
Manželům Petrkovým děkuji za práci v obecním muzeu a přeji jim dlouhé a spokojené užívání podzimu života.
Josef Jančář, starosta
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Odhalení pamětní desky
11.11.2019

Za účasti desítek občanů a hostů proběhlo v podvečer 11.listopadu 2019 v
Šumicích, v Den válečných veteránů, odhalení pamětní desky bojovníkům
ze západní fronty. Nová pamětní deska je umístěna vedle pamětní desky
se vzpomínkou na generálmajora i.m. Josefa Tlacha, šumického rodáka a
účastníka Slovenského národního povstání.
Nová pamětní deska nám bude připomínat válečné hrdiny, šumické
rodáky, kteří za 2.světové války bojovali proti fašistickému Německu
na západní frontě. Jsou to por. Vojtěch Bartoš, F/srg. Jan Kubáň a svob.
Mikuláš Slíva.
Slavnosti se zúčastnila řada hostů. Senátor Patrik Kunčar z Uherského
Brodu, Ing.Vlastimil Hela, předseda spolku Bitva nad Bílými Karpaty
a spisovatel z Bojkovic, ve vojenských uniformách přijeli členové
vojenských historických spolků, plk.v.v. Radek Henner, pplk.v.v.
Miroslav Navrátil z Bojkovic a členové klubu výsadkových veteránů, mezi
které patří i šumický občan Ing. Stanislav Ptáček. Čestnou stráž veteránů
doplnili v uniformách členové šumických hasičů a myslivců.
Mezi vzácné hosty slavnosti patřili příbuzní našich válečných hrdinů.
Hlavní projev přednesl starosta obce Josef Jančář. Slavnost byla ukončena
společným zpěvem české státní hymny.
Krátkými životopisy si připomeneme jména tří šumických válečných
veteránů z pamětní desky.

VOJTĚCH BARTOŠ
Vojtěch Bartoš se narodil 8.8.1914 v Šumicích, č.p. 91. Byl nejmladším z
11 dětí. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 emigroval,
vstoupil do Francouzské cizinecké legie a z Afriky odjíždí přes Francii do
Anglie, kde se formuje Československá zahraniční armáda.
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30. srpna 1944, se jako příslušník Československé samostatné obrněné
brigády přeplavil do Francie, kde se zúčastnil obléhání francouzského
přístavu Dunkerque. Poručík Vojtěch Bartoš se stal příslušníkem
československého symbolického oddílu o síle 140 mužů, který se připojil k
americké 3. armádě generála Pattona a 1.května stanul spolu s Američany
na bývalé československé hranici v Západních Čechách. Po demobilizaci
byl povýšen do hodnosti štábního kapitána a stal se velitelem jihlavské
posádky, kde se také usadil a oženil. V roce 1948 byl z armády vyhozen,
zatčen a odsouzen na čtyři roky do vězení, skončil v uranových dolech v
Jáchymově. Po propuštění z vězení pracoval jako stavební dělník, zemřel
10. června 1982 při návštěvě synovce v Újezdci u Luhačovic, kde je také
pochován.

JAN KUBÁŃ
Jan Kubáň se narodil 24.6.1899 v Šumicích čp. 160. Pocházel z devíti dětí.
Vyučil se ševcem u firmy Baťa. V osmnácti letech narukoval do rakouské
armády, z které vzápětí dezertoval. Po válce založil rodinu a pracoval
u firmy Baťa v Napajedlích, za protektorátu se zapojil do odboje, po
vyzrazení musel z protektorátu utéct, azyl našel u firmy Baťa v Jugoslávii.
Po obsazení Jugoslávie utíkal dál, do Afriky, zde vstoupil do Francouzské
cizinecké legie. Po obsazení Francie spolu s dalšími Čechy odjel lodí
z Marseille do Anglie. Zde prodělal vojenský výcvik a byl přidělen do
Královského válečného letectva, 311.peruť/Sqdn, výchovný důstojník,
pozemní personál. Dosáhl vojenské hodnosti F/srg. Při bombardování
letiště utrpěl zranění a začal ztrácet sluch.
Vyřazený z RAF byl v březnu 1946. Na jeho slavný návrat do rodné obce
si pamatuje řada pamětníků. Vyhrávala dechovka, byla poražena kráva a
celá obec slavila jeho návrat.
Po válce Jan Kubáň nastoupil do vedoucí pozice v podniku Fatra
Šumický Zpravodaj 3/2019

Napajedla. Podobně jako u jiných veteránů ze západní
fronty, skončila tato lepší etapa jeho života v roce 1948,
nástupem komunistické strany k moci. Ze zaměstnání
byl vyhozen s doporučením, „nikde nezaměstnat“. Žil
v Šumicích, živil se jako švec a příležitostný dělník na
stavbách. Zemřel v roce 1956, pochován je na hřbitově v
Šumicích.

MIKULÁŠ SLÍVA
Mikuláš Slíva se narodil 6.12.1902 v Šumicích č.p. 43. Měl
šest bratrů, nejstarším z nich byl Leopold Slíva, ruský
legionář, prvorepublikový poslanec a starosta obce
Šumice.
2.světová válka zastihla Mikuláše Slívu v Argentině, kde žil
a pracoval u firmy Ford. V září 1942 odjel lodí do Anglie
a přihlásil se do Československé zahraniční armády. Po
výcviku se stal příslušníkem dělostřeleckého pluku.
Mikuláš Slíva se 30.8.1944 přeplavil s dělostřeleckým
plukem do Francie, kde se zúčastnil obléhání francouzského
přístavu Dunkerque, kde naše zahraniční armáda spolu se spojenci obléhala 12 000 Němců až do konce války.
Po kapitulaci Německa se svobodník Mikuláš Slíva vrátil s dělostřeleckým plukem do vlasti, v květnu 1945 absolvoval v Praze slavnostní vojenskou
přehlídku. Po demobilizaci se stal na čas příslušníkem 1. tankového sboru v Plzni, později národním správcem likérky v Teplicích. Zde založil rodinu.
Po roce 1948 se stal Mikuláš Slíva, bojovník ze západní fronty a bratr agrárního poslance Leopolda Slívy, který po únoru 1948 emigroval do USA,
nežádoucí osobou. Různé formy perzekuce se s ním táhly celý život. V roce 1950 se vrátil do Šumic, kde žil se svou rodinou až do své smrti v roce 1981.
Pochován je na místním hřbitově.

Vojtěch Bartoš a Mikuláš Slíva, Šumice 1946
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Jan Kubáň (v lodičce), František Šidlo,legionář, Šumice 1946

7

Společenská kronika
1.1.2019 - 04.12.2019
V naší obci se narodili:

Oslavili 90 let života:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Michal Šidlo
Anděla Vrba
Patrik Dvořák
Tereza Breznická
Filip Horák
Lukáš Tykal
Jakub Machala
Emma Rosenfeldová
Adéla Hřibová
Tereza Vaculínová
Veronika Juřeníková
Soňa Lukášová
Artur Pindur
Martin Janča
Václav Ševeček

Oslavili 80 let života :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opustili nás:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ludmila Zajícová
Marie Borýsková
Tomáš Bartoš
Čestmír Vykydal
Jenka Jahodová
Jana Šašinková
František Tlach
Božena Budíková
Ing. Josef Juřeník
Stanislav Urbánek
Václav Kunovský
Juraj Košiba
Jarmila Dvořáková

František Hudeček
Rostislav Hasoň
Antonín Slačálek
Božena Šidlová
František Bradáč
Vojtěch Synčák
Libuše Šidlová
Bohumil Bemer
Stanislav Juřeník
Libuše Olbertová
Marie Slámečková
Marie Ševečková
Vladimír Polehňa
Pavla Peřestá

Oslavili 50 let společného života :
•
•
•
•

(manželství zapsaná v matriční knize Šumice)
Manželé Šidlovi
Manželé Jurákovi
Manželé Hrůzovi

Pohřbívání zemřelých na místním hřbitově dle nového
Řádu veřejného pohřebiště:

V roce 2019 se do naší obce
•
•
•

Miroslav Jandl
Vlastimil Šidlo
Václav Kunovský
Milada Hasoňová
Bronislava Volaříková
Marie Tomková

přihlásilo k TP: 12 občanů,
odhlásilo z TP: 20 občanů.
Počet obyvatel v naší obci k 31.11.2018: 1652
z toho : 822 žen 830 mužů

Prosba pro pozůstalé:
Pozůstalí mají povinnost oznámit majiteli místního hřbitova, tj. Obci
Šumice, uložení ostatků zemřelého (rakve nebo urny) k zápisu do
hřbitovní knihy. Pozůstalí předloží kopii listu o prohlídce zemřelého,
kterou obec uloží minimálně po dobu tlecí doby v příloze hřbitovní knihy.

Věkové složení občanů:
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pohlaví

0-5

6-17

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

celkem

ženy

40

85

106

88

131

126

104

93

43

6

822

muži

56

118

113

93

133

115

100

77

20

5

830

celkem

96

203

219

181

264

241

204

170

63

11

1652
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Vítání občánků
8. 6. 2019

8. 12. 2019
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Jak jsme společně pomáhali
a rozdávali radost

Na konci listopadu proběhlo předávání výtěžku z letošního Šumického
běhu pro život, který se uskutečnil 14. září. Byl zatím nejúspěšnější v jeho
tříleté historii, jak samotnou účastní, tak i rekordním výtěžkem. O tom
ale později. Nyní se podívejme, jak přípravy a celá tato akce probíhala.

běžců, kterých bylo 137 a zvítězil v něm Antonín Šmotek (ročník 1970) v
čase 0:35:58. Za zmínku stojí třetí místo Michaly Vaculínové (ročník 1993)
z týmu Myslivecký spolek NIVA Šumice, která trať zaběhla v čase 0:37:18.
Velká gratulace!

Závod začíná za tři, dva, jedna...

Nejoblíbenějším závodem byla již tradičně 3 km trať, která hostila celkem
169 účastníků. Nejrychleji tuto trasu zaběhl Zdenek Pavlacký (ročník
1988) v čase 0:16:26, třetí pak skončil šumický Kryštof Košiba (ročník
2008) s časem 0:16:41. Taktéž gratulujeme!

Přípravy byly opravdu náročné. Spustili jsme je již někdy v květnu, kdy
jsme na téměř každotýdenních schůzích dolaďovali již vyřešené úkoly
a přidávali si další a další povinnosti, bez kterých by závod takového
rozsahu nemohl proběhnout. Pořádat akci, která již dávno překročila
hranice dědiny, ba možná i regionu, není vůbec jednoduché. A je to velká
zodpovědnost. Ať už vůči sponzorům, běžcům, obdarovaným nebo taky
kvůli Šumicím a nám všem.
Když se den D přibližoval, všichni jsme byli v očekávání. Na klidu nám
nepřidávalo ani tempo registrovaných běžců přes online formulář, což
předznamenávalo, že to letos bude znovu našlapaný závod.
Samotná sobota pak proběhla opravdu znamenitě. Počasí bylo na
jedničku a poprvé nám opravdu přálo. Už od brzkého rána se trousili
běžci, kterých se nakonec, ve srovnání s minulým rokem, oficiálně
zaregistrovalo dvojnásob. Nás, samotné organizátory, ačkoliv jsme
byli na nápor připraveni, znovu velký zájem o registraci v den závodu
překvapil a budeme do budoucna uvažovat o dalším zefektivnění celého
procesu.
Když pak těsně po poledni vyběhli ti nejodvážnější na závod o délce
20 km, byl běh oficiálně zahájen. Této tratě se zúčastnilo přesně 27
sportovců, kterým znovu kraloval Libor Trtek s časem 1:05:08. Klobouk
dolů!
Trasa o délce 10 km byla už o poznání přijatelnější. Hovoří o tom počet
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Třešničkou na dortu pak byl speciál - Vozíčkářské kolečko, který měl
hned tři vítěze: Kryštofa Slačálka (ročník 2002), Gabrielu Křivánkovou
(ročník 2004) a Nikol Vilímkovou (ročník 2016) shodně v čase 0:18:14.
Všem taktéž gratulujeme!
Věříme, že všichni ti, kteří se běhu zúčastnili, mohou potvrdit, že se
letos vyvedl a posunul laťku zase o kousek výš. Určitě ale neusneme
na vavřínech a vidíme velký prostor ke zlepšení. Pokud nám chcete i
vy říct jakoukoliv zpětnou vazbu, tak si nás odchyťte nebo napište na
besednici@gmail.com.

Po cílové pásce následují příjemné povinnosti
Každoročně je běh charitativní událostí, jejíž výtěžek pomáhá těm, kteří
pomoc potřebují. Letos jsme vybrali hned dvě rodiny z okolí, jejichž
osud není vůbec jednoduchý. Informovali jsme vás o tom v druhém čísle
Šumického zpravodaje a také na našem webu www.besednici.cz. Jednalo
se o rodinu z Bojkovic se synem Vojtíškem a druhou rodinu z Kunovic
s trojčátky Viktorkou, Amálkou a Žofinkou, která se všechna narodila
předčasně.
Konečně se dostáváme k výsledku celého běhu. Díky všem štědrým
sponzorům, podporovatelům, dobrovolníkům, běžcům a všem dalším,
Šumický Zpravodaj 3/2019

kteří nám pomáhají konat dobro, jsme letos získali neuvěřitelnou částku
- rovných 149 426 Kč. Což je oproti minulému roku téměř trojnásobek!
MOC DĚKUJEME.

Nový rok, další závod
A na co všechno se v podání Besedníků můžete těšit příští rok?
•

12. 4. Košt slivovice

•

25. 4. Den Země

•

30. 4. Slet čarodějnic

•

9. 5. Gulášfest

Je vidět, že všichni společně dokážeme pomáhat. Důkazem toho byl
nejen letošní běh, za který bychom vám všem chtěli ještě jednou moc
poděkovat. A děkují Vám také rodiče Vojty a trojčátek.

•

20. 6. Fotbalový turnaj

•

19. 9. Šumický běh pro život

•

27. 9. Drakiáda

„Dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkovala jménem celé naší rodiny,
organizátorům, ale také všem běžcům a běžkyním, kteří se zúčastnili
letošního „BĚHU PRO ŽIVOT‘‘, a běželi tak nejen pro našeho Vojtíška.
Peníze použijeme na opět novou postel pro Vojtíška. Závěrem mi dovolte,
abych Vám všem ještě jednou poděkovala za finanční dar. A snad Vám to
budeme moci oplatit a příští rok 2020 se běhu zúčastnit. S pozdravem rodina
..................*“

Závěrem bychom vám chtěli popřát požehnané Vánoce plné klidu a
pokoje. A hodně zdraví do nového roku 2020. Ať se nám všem daří a
máme se rádi ;-)

Rozhodli jsme se tento výtěžek rozdělit rovným dílem mezi čtyři děti.
Vojta získal finanční podporu ve výši 37 357 Kč na novou postel. Holčičky
pak dostaly 3/4 z celkové částky, tedy 112 069 Kč, které využijí na ozdravný
pobyt. Ten by jim měl dopomoci k dalším pokrokům ve vývoji a ke zdraví.

Za spolek Besedníci,
Pavel Horalík

*S ohledem na soukromí rodiny příjmení nezveřejňujeme, děkujeme za
pochopení.
„V září jsme vás lákali na 3. ročník Šumické boty alias Běh pro život, jehož
výtěžek měl být věnován našim holčičkám a Vojtíškovi z Bojkovic. Co se
Besedníkům podařilo? Uspořádat úžasný závod, naplánovat nádherou
trasu, oslovit spoustu sponzorů, sehnat hooodně dobrovolníků a nalákat
mnoho běžců i neběžců. A co je úplná pecka - vybrat rekordních 149 426
Kč pro 4 handicapované děti. Určitě to stálo mnoho úsilí, času a možná i
nervů. Moc si vážíme vaší pomoci. Dali jste nám naději v další brzký neurorehabilitační pobyt, který holčičkám moc pomáhá!!! Jste úžasní!!! Obrovský
dík“

Šumický běh pro život

Šumický Zpravodaj 3/2019
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Informace MS ČČK
v Šumicích
Dle plánu naší MS ČČK jsme 21.září 2019 uskutečnili v pastoračním
centru přednášku na téma: „Metody, které ubližují duši.“ Na programu
bylo povídání o těchto metodách, chvály, prosby, díky, svědectví a
modlitba za uzdravení. Pozvali jsme Katolickou modlitební skupinu
Milosrdného Ježíše, která nám podávala vlastní svědectví o tom, jak se
s těmito metodami seznámila a jaké to mělo negativní důsledky v jejich
životech. O jaké metody vlastně jde? Jsou to východní směry hnutí New
Age (ňu-ejč), které spadají do esoteriky. Svědčili lidé, kteří praktikovali
reiki, tai-či, homeopatika, holotropní dýchání, jógu, kineziologii aj.
Všechny tyto metody ubližují duši. Říká se, že když je nemocná duše, je
nemocné i tělo. A to spolu neoddělitelně souvisí. Lidé od pradávna hledají
různé léčivé síly, ale nezkoumají jejich zdroje. Cílem naší přednášky
právě bylo upozornit na nebezpečí východních náboženských praktik, na
náboženství orientu, které není v souladu s naší křesťanskou vírou. Při
uctívání těchto cizích božstev (říká se tomu modloslužebnictví), aniž si to
uvědomujeme, se otvíráme působení démonických sil, které si vyberou
krutou daň v podobě dalších, ještě horších zdravotních problémů nebo
je draze zaplacena na nejslabším článku v rodině, třeba i na dětech. Mezi
tímto povídáním hudební skupina pronášela Pánovi chvály, děkovné
modlitby a prosby. Na závěr tohoto setkání jsme se všichni společně
pomodlili za uzdravení našich farníků a taky za uzdravení všech
spoluobčanů v Šumicích.

Další naší akcí, koncem října, byl „Kurz první pomoci pro veřejnost“.
Navázali jsme na přednášky tohoto typu z minulých let a tak netradičním
způsobem nám přednášku připravila naše členka Mgr. Terezka
Dokoupilová. Praktický workshop první pomoci, aneb první pomoc
„naživo“, tak se prezentovala naše přednáška ve vývěsních skříňkách.
Do pastoračního centra jsme pozvali všechny řidiče motorových vozidel,
maminky na mateřské dovolené a všechny spoluobčany, kteří si chtějí
osvěžit základy první pomoci. Milým překvapením bylo, že tato přednáška
oslovila hlavně mladé lidi, kteří přišli v hojném počtu, aby si prohloubili
svoje znalosti první pomoci. Tématem přednášky byly záchranné systémy
přivolání první pomoci, včetně reálného volání, ukázky při dopravní
nehodě, třídění zraněných, stabilizovaná poloha, stavy ohrožující život,
zástava dechu, lapavé dechy i resuscitace neboli oživování. Na závěr jsme
byli seznámeni s praktickými ukázkami resuscitace, jak u dospělých lidí,
tak i u dětí, které si mohl každý vyzkoušet na figurínách a „naživo“.
Koncem listopadu jsme letos znovu pozvali všechny děti, rodiče i babičky
do Ježíškovy vánoční dílny, tentokrát do pastoračního centra. Jako
každoročně, tak i letos byla tato akce uskutečněna za spolupráce MO
KDU-ČSL a taky díky Terezce Dokoupilové a její rodiny, která celou akci
připravovala. V dílničkách si děti za pomoci asistentů společně vytvořily
kruhový adventní kalendář, ručně vyrobená vánoční přáníčka, ozdoby na
stromeček, hvězdy do oken, ozdobné svícny na svíčky, senové ozdoby,
dopisy pro Ježíška a pro chlapce byl připraven dřevěný ponk s nářadím,
kde si mohli chlapci vyřezat i dřevěné ozdoby na stromeček. Celá tato
akce by se neobešla bez velké podpory asistentů, kteří pomáhali malým
i velkým dětem rozzářit jejich oči i vykouzlit na tváři radostný úsměv.
Začátkem prosince nás ještě čeká Mikulášský jarmark se stánkovým
prodejem oblíbených teplých langošů a balíčků zákusků, které jdou velmi
rychle na odbyt. Výtěžek z tohoto prodeje jde na zakoupení zdravotních
pomůcek a bavlněné příze našim pletařkám na pletení obvazů pro
malomocné.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem občanům za podporu a přízeň a
popřát radostné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších a
taky hodně lásky, ochoty, laskavosti a vlídnosti ve vašich srdcích.
Autor: Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK v Šumicích
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Rybářské závody
Výsledky rybářských podzimnních závodů 27.- 28. 9. 2019

Největší jeseter:

Největší kapr:

•

•

1. místo: 62 cm

Vrána Ivo

•

2. místo: 59 cm

Vrána Radim

•

3. místo: 55 cm

Kandrnál Matěj

•

3. místo: 55 cm

Vrána Radim

Největší amur:
•

1. místo: 78 cm

Šumický Zpravodaj 3/2019

Pilka Stanislav

1. místo: 74 cm

Zubek Zdeněk

Největší součet délek všech ulovených ryb:
•

1. místo:

530 cm

Zubek Zdeněk

Vážení spoluobčané, vážení příznivci Rybářského Petrova cechu.
Spolek Rybníkářství Jezera Šumice Vám přeje ke svátkům vánočním a k
Novému roku 2020 všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně trpělivosti
při odlovu na rybnících v Šumicích.
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Klub seniorů Šumice
Náš klub seniorů pro Vás připravuje na příští rok 2020 následující akce,
na které zveme všechny zájemce, nejen z řad seniorů.

Na všechny akce se můžete průběžně přihlásit u paní Ludmily Synčákové
na tel.č. 608 418 553.

Leden: 19.01. (neděle ) k nám přijedou divadelní ochotníci z Ostrožské
Lhoty s komedií „Ach ty ženy“.

Klub seniorů se těší na společně strávené chvíle.

Únor: vycházka kolem Šumic – Hradčovce, Mrmlov, Šumice. Termín
bude upřesněn v místním rozhlase.
Březen: 14.03. beseda pro důchodce s programem a tombolou.

Ludmila Synčáková
Předsedkyně KS

Duben:
•
04.04. divadelní představení ochotníků z Komně, které je přeloženo
z října 2019. Komedie od názvem „Kubo“ je o snahách oženit
starého mládence.
•
22.04. zájezd do termálů Velký Meděr.
Květen:
•
13.05. zájezd do Bratislavy s prohlídkou města s průvodkyní.
•
27.05. zájezd do termálů Dunajská Streda.
Červen: 17.06. zájezd do termálů Podhájská.
Srpen: 21.08. turnaj v pétanque.
Září:
•
09.09. zájezd do termálů v Podhájské.
•
23.09. zájezd do ZOO Lešná.
Říjen:
•
Kurz tréninku paměti.
•
07.10. zájezd do termálů Velký Meděr.
Listopad:
•
11.11.“čaj o třetí“ v KD Šumice.
•
20.-25.11. pobytový zájezd do lázní Piešťany.
Prosinec: 15.12. zájezd na předvánoční trhy do Vídně.
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Hasiči bilancují
V letošním roce byla pro nás priorita číslo jedna příprava oslav 125. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Šumicích. Na lednové výroční
schůzi jsme si ustanovili akce, které během roku musíme zajistit.

pozvanými hosty přesunuli do kulturního domu na slavnostní schůzi,
kde některým našim členům bylo předáno vyznamenání. Na této schůzi
jsem také mimo jiné přednesl zprávu o historii našeho sboru.

První akcí byl tradiční hasičský ples, na kterém vám hrála dechová hudba
Nivničanka. Po krátkém oddechu následovala příprava masopustního
průvodu po vesnici. Dalším velmi důležitým úkolem bylo dokončení
sociálního zařízení na našem tréninkovém hřišti. Potřeba rychlého
dokončení byla jak z důvodu blížícího se termínu pořádání dnes už
tradičních závodů mladých hasičů O pohár starosty obce, tak také hlavně
z důvodu příprav na oslavu 125. výročí založení našeho sboru.

Z důvodu časově náročných příprav 125. výročí jsme letos upustili od
pořádání hasičského výletu. Příští rok se k této tradiční akci opět vrátíme,
a to v termínu 25. 7. 2020.

Oslava proběhla na začátku července ve dvou dnech. První den
byla ukázka hašení rodinného domu s dálkovou dopravou vody. Za
spolupráce se sbory našeho okrsku – ze Záhorovic, Nezdenic a Rudic.
Druhý den byla slavnostní mše za živé a zemřelé hasiče. V průběhu mše
byl posvěcen nový prapor, který jsme si k tomuto výročí nechali vyrobit.
Svěcení se zúčastnili přizvaní hosté a sbory z okolí Rudic, Nezdenic,
Záhorovic, Bojkovic, Pitína a Strání. Po mši svaté jsme se společně s

Po oslavě jsme na našem novém zázemí na zkoušku otevřeli „Hasičský
cyklobar“. Byli jsme velmi potěšeni, kolik lidí si do něj našlo cestu za
občerstvením. Někteří třeba jen jednou ze zvědavosti, jiní se tam rádi
vraceli, ale všem patří velké poděkování, že nás v této činnosti svou
návštěvou podpořili.
Na závěr vám všem přeji za hasiče i za sebe příjemné prožití Vánoc a
hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Za SDH Šumice
starosta Pavel Hřib

Včelaři
Šumičtí včelaři přejí všem krásné, ničím nerušené Vánoce, bohatého Ježíška, hodně štěstí a hlavně zdraví do nového roku. Všem, co se aktivně podíleli
na konání tradiční mikulášské prodejně, moc děkujeme. Vážíme si toho, že i dnes přes uspěchanou dobu, se najde pár nadšenců, kteří obětují svůj
volný čas. Taky děkujeme obci za podporu.
Včelaři Šumice
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Svatohubertská mše svatá
V neděli 27.10.2019 byla odsloužena v místním kostele Svatohubertská mše svatá za doprovodu Holešovského chrámového sboru a trubačů Okresního
mysliveckého spolku Uh. Hradiště. Mši svatou zpestřil svou přítomností i Klub sokolníků z Hluku.
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Oddlužení po novele
Od 1. 6. 2019 došlo k novele insolvenčního zákona a stát nově dává šanci

domácnosti! Ze svého aktuálního příjmu nic nesplácí, celá mzda mu

fyzickým osobám lépe a rychleji se vypořádat z dluhy, které je tíží, najít

zůstává.

cestu z dluhové pasti.

Při splátkovém kalendáři se zpeněžením majetkové podstaty dlužník vydá

Návrh na povolení oddlužení za dlužníka musí sepsat advokát, notář,

svůj majetek (např. částky deponované u zaměstnavatele, u exekutora

soudní exekutor nebo insolvenční správce. Těmto osobám přísluší

atd.) a ještě 60 měsíců splácí ze svého příjmu částku, která by mu byla

za sepsání návrhu na povolení oddlužení odměna ve výši 4.840,00 Kč

sražena pří výkonu rozhodnutí (exekuci) pro přednostní pohledávku.

(resp. 7.260,00 Kč za společný návrh na oddlužení manželů). Tato částka
se však nehradí předem, ale až v průběhu oddlužení a to ve splátkách,
tedy z peněz, které jsou určeny pro věřitele. Jiné částky se za sepsání,
připravení podkladů pro oddlužení, porady s dlužníkem atd. nehradí
a nesmí je ani nikdo jiný vybírat. Tím je zabezpečeno, že tzv. „šmejdi“
návrhy psát nesmí.
Návrh na povolení oddlužení mohou také sepsat akreditované osoby
(např. různé neziskové organizace, Člověk v tísni, Charita atd.), které
však tuto službu vykonávají zadarmo. Nesmí vyžadovat žádnou úhradu,
a to ani např. formou daru pro jejich organizaci!
Aby bylo možné návrh sepsat, je nutné splnit několik podmínek a
doložit listiny:
•

lze za určitých podmínek oddlužit i podnikatele, pokud mají dluhy
z podnikání,

•

dokládají se předpokládané příjmy za 12 měsíců,

•

dokládají se příjmy, které dlužník měl za posledních 12 měsíců před
podáním návrhu na oddlužení,

•

předkládá se seznam majetku, běžné vybavené domácnosti není
předmětem insolvenčního řízení,

•

seznam zaměstnanců dlužníka a to i v případě, že není
zaměstnavatelem,

•

je nutné doložit, že dlužník je v úpadku, tedy že má min. dva dluhy
u různých věřitelů, které není schopen splácet a tyto dluhy jsou více
jak 30 dnů po splatnosti.

Nově není podmínkou splatit alespoň 30% dluhů. Je tím dána jedinečná
šance velkým dlužníkům, aby se vypořádali se svými závazky zákonným
způsobem jednou provždy!
Oddlužení je možné provést dvěma způsoby a to:
•
•

Oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty
trvá max. 60 měsíců. Existují však chráněné osoby, u nichž doba splátek
trvá jen 36 měsíců a to u starobních, invalidních důchodců, kteří pobírají
invalidní důchod druhého nebo třetího stupně a nově i v případě, pokud
dvě třetiny dluhu nezajištěných věřitelů vznikly před 18. rokem dlužníka.
V případě, že se dlužníku podaří uhradit za 36 měsíců 60% pohledávek,
oddlužení také končí 36. měsícem!
Obydlí se nově nemusí zpeněžovat a dlužník ho nemusí vydat věřitelům,
pokud se jedná o tzv. chráněné obydlí. Tedy pokud jeho hodnota
nedosahuje v obci Šumice částku 1.251.115,00 Kč pro byt, 1.766.359,00 Kč
pro rodinný dům, 1.999.112,00 Kč pro rodinný dům včetně pozemku, a
není zastaven pro zajištěného věřitele.
Zajištěný věřitel se uspokojuje z prodeje zástavy kdykoliv v průběhu
řízení, nebo i až po skončení insolvenčního řízení.
V průběhu oddlužení musí dlužník vynaložit veškeré úsilí, aby uhradil co
možná nejvíce svých dluhů, musí vydat hodnoty, které získal dědictvím,
darem či výhrou v průběhu insolvenčního řízení. Musí uhradit dlužné
a běžné výživné, náklady insolvenčního řízení a svým zjištěným
nezajištěným věřitelům hradit měsíčně min. částku 1.089 Kč nebo v
případě manželů 1.633,50 Kč.
Oddlužit nelze nároky věřitelů, jejichž plnění bylo uloženo dlužníku v
rámci trestního řízení.
Za dobu účinnosti insolvenčního zákona prošlo oddlužením celkem
17 Šumičanů. Z toho pět osob tuto fázi života už má za sebou, bylo
oddluženo a nemusí hradit svým věřitelům zbytek dluhu. Aktuálně
probíhá oddlužení u 12 osob.

a) plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové

Pět osob prošlo konkursem.

podstaty,

Je zde tedy jedinečná šance dlužníků vypořádat se se svými závazky

b) zpeněžením majetkové podstaty.

legálně a jednou provždy, nastartovat nový způsob života!

Při zpeněžení majetkové podstaty dlužník nabídne věřitelům veškerý
svůj majetek (pokud mu ještě něco hodnotné zůstalo) a z prodeje tohoto

Ing. Petr Janíček, MBA, LL.M.

majetku se uspokojí nároky věřitelů. Nezpeněžuje se běžné vybavení

Obec Šumice oznamuje občanům, že k 1.1.2020 nabyde účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Šumice o místním poplatku:
•
•
•

ze psů
za užívání veřejného prostranství
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách obce.
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Zprávičky z naší školičky
Přestože v těchto dnech prožíváme přípravy na nejkrásnější svátky v
roce, dovolte mi malé ohlédnutí a zavzpomínání na začátek školního
roku v naší školce.
V letošním školním roce 2019 – 2020 je ve školce zapsáno 55 dětí. Z tohoto
počtu je 20 dětí v povinném předškolním vzdělávání a připravují se na
vstup do základní školy. O děti se stará celkem osm zaměstnanců, z
toho jsou na celý úvazek zaměstnány čtyři kvalifikované paní učitelky,
hlavní kuchařka a školnice. Na částečný úvazek pomocná kuchařka,
uklízečka, pradlena a vedoucí školní jídelny, účetnictví zajišťují externí
zaměstnanci. Z dotací evropské unie se nám podařilo získat finanční
prostředky na školní asistentku, která pomáhá paním učitelkám ve
třídách. Většina zaměstnanců mají bydliště v Šumicích, pouze dvě
dojíždějí z okolí. V letošním školním roce mohou rodiče ve školce
potkávat praktikantky z Církevní střední školy pedagogické a sociální
Bojkovice a Střední pedagogické Boskovice. Vykonávají si praxi většinou
v oddělení nejstarších dětí.
První školní měsíc září a s ním spojená adaptace nových dětí rychle uběhl
a my jsme začali plánovat podzimní tvoření dětí a rodičů. Tentokrát nám
přálo krásné podzimní počasí a mohli jsme společně tvořit venku na
zahradě školky. Opět se potvrdilo, že naše děti mají šikovné a nápadité
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nejen rodiče, ale i babičky. Krásné podzimní výrobky zdobily vstupní
terasu po celý podzim až do doby adventní. A když přišla do školky
návštěva, každý obdivoval, co se dá všechno vytvořit nebo namalovat.
Jednou velmi milou návštěvou bylo setkání s paní učitelkou Hanou
Marčíkovou, která v naší školce pracovala v letech 1981 - 1999 a poté
odešla do Záhorovic, jako ředitelka mateřské školy. I přes svoje současné
zdravotní potíže, za doprovodu sociální pracovnice Evy Borisové, jsme
společně prošli třídu školky, povyprávěli, zavzpomínali, na fotkách jsme
hledali známé tváře dětí a jejich bývalých spolupracovnic, které si také
přišli povyprávět a zavzpomínat. Na památku tohoto milého setkání jí
děti nakreslily malé obrázky pro radost.
Doba adventní je jako každý rok plná příprav a očekávání blížících se
svátků. Učíme se písničky, básničky a tanečky pro Mikulášskou družinu,
zpíváme, posloucháme koledy a vyprávíme si o kouzlu vánočních dnů, na
než se nejvíce těší právě děti.
Přeji Vám všem, ať také prožijete kouzlo vánočních svátků v blízkosti
svých nejbližších obklopeni radostí a pohodou.
Jitka Velecká
ředitelka MŠ
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Novinky z knihovny
Nové knihy
•
•
•

Prázdniny v Evropě
kniha od: Ladislav Zibura
Tři sestry
kniha od: Táňa Keleová-Vasilková
Jako v nebi, jenže jinak
kniha od: Aleš Palán, Johana Pošová

Autorské čtení
Dne 19.11.2019 se v naší knihovně uskutečnilo autorské čtení paní Marcely Jurkové.
Útlá kniha básní smutnějších i veselejších se příjemně poslouchala. Paní Jurková přidala i pár úryvku
z povídek, které se snad taky dočkají knižního vydání.
Renata Slívová

Vánoce při základní škole
Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností napsat několik řádků o základní škole a věřím,
že i ve vánočním shonu najdete čas na krátké pojednání a články o
fungování ZŠ Šumice. Rád bych vám všem přiblížil akce, které pořádáme
v rámci výuky. Žáci a kolegové se také podílí na přípravě mimoškolních
událostí, zejména v předvánočním čase.
Půjdeme-li proti proudu času, velmi rád bych všechny spoluobčany
pozval na akce spojené s vánočními svátky. Čeká nás Benefiční koncert
pod záštitou obce, kterého se zúčastní školní pěvecký sbor Pramének.
Podrobněji se o fungování našeho úspěšného pěveckého sboru dočtete
v krátkém příspěvku vedoucí souboru – „Pramének slaví první rok své
činnosti“. Tento náš pěvecký soubor doprovodí také sváteční rozsvícení
vánočního stromu, na kterém se podílí zejména školní družina. Žáci
navštěvující školní družinu, ale i žáci v hodinách pracovních činností

reprezentuje ochotnické divadlo Střední pedagogické školy v Boskovicích.
Soubor, jehož výraznou představitelkou je bývalá žákyně základní školy
Nikola Otrubová, zahraje pohádku - Princové jsou na draka. Tradiční v
tomto období je vánoční ples školy. Na jeho přípravě se podílí žáci 9. třídy
s třídní učitelkou. Plesu se účastní hlavně žáci druhého stupně, ale je
také připraveno společné předtančení našich nejmladších a nejstarších
žáků, tedy první a deváté třídy. Moc se všichni těšíme.
Velké změny probíhají také při zlepšování vzdělávacích podmínek ve
škole. Právě dokončujeme rozsáhlou opravu specializovaných tříd pro
výuku fyziky, chemie a cizích jazyků. Měli by být dokončeny do konce
kalendářního roku. Vybavujeme třídy novou projekční technikou, aby
výuka žáky více bavila. Samozřejmě stále vylepšujeme vzhled školy tak,
aby byla moderní a odpovídala aktuální koncepci vzdělávání. V budoucím
roce je naplánovaná velká rekonstrukce kuchyně.

se intenzivně připravují na Vánoční jarmark. Pod vedením vychovatelek

Na závěr bych velmi rád poděkoval panu starostovi a zastupitelům obce,

a učitelů děti připravují vlastnoručně vyrobené výtvory s vánoční

kteří vnímají školu v obci jako prioritu a všechny tyto akce by bez jejich

tématikou.

pomoci těžko proběhly. Byl bych velmi potěšen, kdyby tato nadstandartní

Určitě se přijďte na některou z akcí podívat.
V předvánočním týdnu máme pro žáky školy připraveno několik

spolupráce pokračovala i v dalších letech.
Děkuji a přeji vám všem příjemné svátky.

sportovních a kulturních událostí. Z těch sportovních, bych uvedl
hlavně předvánoční bruslení a také páteční uvolnění před prázdninami
v aquaparku Delfín se všemi možnými atrakcemi. Kulturní akce
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Michal Vrága
ředitel školy
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Podzim plný akcí
Během podzimu navštívili naši studenti několik významných míst mimo

se zúčastnili jazykového zájezdu na Maltu, který jsme připravili v rámci

Českou republiku. Vánoční Vídeň, kterou prošli zejména žáci osmého a

výuky anglického jazyka. Žáci strávili týden v rodinách a jazykové škole ve

devátého ročníku, nabídla kromě tradičních zastávek také zajímavost v

Vallettě, hlavním městě tohoto středomořského ostrova, kde vylepšovali

podobě oceánografického muzea Haus des Meeres. Zde jsou umístěny

své konverzační schopnosti a to hlavně v angličtině

jedny z největších nádrží s vodními živočichy na světě. V podzimním
sychravém období navštívili starší žáci také Polsko, přesněji koncentrační
tábor Osvětim – Březinka. Návštěva proběhla v rámci výuky dějepisu, ale
také jako prevence proti extrémistickým a totalitním ideologiím, jejíž
součástí byla také přednáška pana Pakosty, který je odborníkem na tuto
problematiku.
Historickou, ale také literární tématikou se zabývalo vystoupení souboru
Pernštejni s názvem - Staré pověsti české. Letos jsme měli také možnost
pozastavit se nad historickými událostmi 17. listopadu Dne boje za
svobodu a demokracii, který propojují roky 1939 a 1989. Žáci se zastavili u
„vlajky z klíčů“ a v kině Máj zhlédli film Balón, který jim přiblížil události
spojené s Berlínskou zdí.
Mezinárodní vazby jsme utužili při ztvárnění knižních záložek. Soutěž

Další množství menších událostí probíhá v oblasti sportu. Naši žáci se
zúčastnili několika florbalových turnajů v různých věkových kategoriích
a také atletických soutěží, kde byli velmi úspěšní.
Kolegové z prvního stupně zapojili žáky do charitativního projektu
Krabice od bot, kdy vyráběli dárečky pro děti. Čtvrťáci a páťáci učili své
mladší kamarády – Den naruby. V kině si děti vybrali slavnou zfilmovanou
pohádku - Lví král. Projekt Patronát funguje již několik let mezi 1. a 9.
třídou. Letos deváťáci připravovali hodiny zpěvu, pohybu nebo her. Třetí
až pátá třída měly projektový den k 17. listopadu.
Všechny tyto projekty, soutěže a exkurze by nebylo možné uskutečnit bez
intenzivní práce všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.
Tímto děkuji všem kolegům a přeji jim krásné a klidné vánoční svátky.

Záložka do knihy spojuje školy, proběhla ve spolupráci s knihovnami v
Brně a Bratislavě. Žáci českých a slovenských škol si vyměnili své záložky
do knih. Šumická škola spolupracovala se spřátelenou ZŠ v Horné Súči.
Zcela novou záležitostí je realizace jazykových pobytů. Někteří žáci školy
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Michal Vrága
ředitel školy
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Pramének slaví první rok
své činnosti
Na začátku loňského školního roku vznikl pod záštitou ZŠ Šumice dětský
pěvecký sbor, později nazvaný Pramének. Do projektu se s obrovskou
energií zapojilo množství dětí i učitelů. Premiéru na velkém jevišti měly
děti na vánočním benefičním koncertě v Šumicích, kde velmi překvapily
jak výběrem písní, tak propracovaností hlasových partů.
Po tomto úspěchu jsme se rozhodli zorganizovat vlastní projekt, kterým
byl závěrečný červnový koncert k příležitosti ukončení školního roku.
Vlastnímu koncertu předcházelo ještě třídenní soustředění na Lopeníku.
Tam děti ukázaly, že umí jak tvrdě pracovat a zpívat i několik hodin
denně, tak se společně pobavit, zahrát si hry v lese i v pevné budově a
udržovat přátelskou atmosféru.
Samotný závěrečný letní koncert proběhl ve dvou blocích. Poprvé se
děti ukázaly v dopoledním programu určeném pro žáky ze ZŠ Šumice a
večer pak následoval koncert pro veřejnost. Děti vše zvládly na výbornou.
Poradily si se zpěvem na mikrofony, s cizojazyčnými texty i s horkým
letním počasím a vše navíc zvládaly s úsměvem a neskutečnou energií.
Za to je na konci programu čekala odměna v podobě potlesku ve stoje a
rozzářených tváří rodičů, kamarádů a dalších příznivců Praménku.
Školní rok 2018/2019 jsme tedy zakončili úspěšně a pozitivně a během
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společných prázdninových výletů na koupaliště jsme již připravili
repertoár do dalšího roku. Od září 2019 plánujeme s dětmi několik
koncertů v Šumicích a rádi bychom se vyjeli ukázat i na některý z
dětských sborových festivalů. Rovněž koketujeme s myšlenkou na
nahrávání několika našich nejpovedenějších písní ze závěrečného
červnového koncertu.
Ráda bych tímto poděkovala panu starostovi Josefu Jančářovi a
Zastupitelstvu obce Šumice, kteří se o naši činnost zajímají a podporují
ji. Velký dík patří také řediteli ZŠ Šumice Michalu Vrágovi, který se o
Pramének rovněž velice aktivně stará a vychází nám vstříc v rámci našich
požadavků. V neposlední řadě také děkuji Bohumile Jurčíkové, která
stála u zrodu našeho sborečku, a která naši činnost sleduje s nadšením a
pomáhá nám na každém kroku, Ivo Jurčíkovi za stálý hudební doprovod
a inspirativní hudební rady, a nakonec mé pravé ruce v rámci dětské
části sboru, talentované zpěvačce Anetce Bemerové, která Pramének
doprovází na klavír a vždy ochotně pomáhá při přípravách jakéhokoliv
našeho projektu.
Adéla Jurčíková
vedoucí DPS Pramének
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Štěpánské koledování
u Trchalíků
Před pěti lety se poprvé na svátek svatého Štěpána otevřely odpoledne
vrata Trchalíkovy usedlosti. Ano, je tomu opravdu už pět let. Za tuto
dobu se na dvoře vystřídaly desítky umělců a stovky návštěvníků. Po
náročných vánočních svátcích většinou strávených doma v kruhu
nejbližších, je každoroční odpolední program příležitostí vyrazit ven a
trochu se provětrat po sytém obědě.
Přes skromné počátky roku 2015, kdy na programu byl toliko jeden bod
a to zpívání koled v podání šumické chasy se časem program významně
rozrostl, a vystupují v něm jak místní, tak i přespolní umělci. Nebude
tomu letos jinak.
Po dvou letech opět na dvůr zavítá dorost z Dětského folklórní souboru
Dřinky. Bezpochyby jim budou držet palce jejich babičky, dědečkové i

rodiče, aby to jejich dítko ukázalo vše, co se za tu dobu nového naučilo.
Poprvé letos vystoupí Mužský pěvecký sbor Dřinkaři. Ti u Trchalíků
zatím nevystupovali při žádné příležitosti a bude to jejich premiéra.
Milena Hauerlandová sice premiéru na cimbál mít určitě nebude, neboť
s šumickou cimbálovkou už u Trchalíků několikrát hrála, ale letos se
předvede poprvé jako sólistka. Představí se i Mladá Olšava, odrostenci
Olšavenky měli tu čest otevírat usedlost a po pěti letech se vrací zpět. Na
harmoniku zahrají František Ševčík a Cyril Rapant – Duo Cyrilka. Celým
programem provede Honza Mareček.
Začátek Štěpánského koledování u Trchalíků je tradičně ve 14 hod.
Doufejme, že počasí bude přát podobně jako v předchozích ročnících.
Autor: Petr Janíček

Přehled vánočních bohoslužeb
úterý 24. prosince 2019 *Štědrý den*
•

15:00 hod. dětská mše

•

21:00 hod. zpívaná vánoční mše v provedení smíšeného kostelního
sboru

středa 25. prosince 2019 *Slavnost Narození Páně*
•

7:30 hod.

•

10:30 hod.

čtvrtek 26. prosince 2019 *Svátek sv. Štěpána*
•

7:30 hod. zpívaná vánoční mše v provedení smíšeného kostelního
sboru

•

10:30 hod. za mládež farnosti

neděle 29. prosince 2019 *Svátek Svaté rodiny*
• 7:30 hod.
• 10:30 hod.
úterý 31. prosince 2019 *Silvestr*
•

15:00 hod. poděkování za uplynulý rok 2019

sobota 28. prosince 2019 v 15.00 hod. *Vánoční setkání seniorů*
místo setkání: pastorační centrum
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Vánoční benefiční koncert
sobota 21.12.2019
v 16.00 hodin v kulturním domě
v Šumicích
Vystoupí
•
•
•
•
•
•

folklorní soubor OLŠAVA Uherský Brod
děti MŠ Šumice
DPS Pramének při ZŠ Šumice,
pěvecký ženský sbor Šumice,
pěvecký mužský sbor Šumice
smíšený kostelní sbor Šumice
od 15.20 hod. před kulturním domem
koncert dechové hudby Olšavanka
Vstupné 50 Kč
Srdečně zve Obec Šumice, dobrovolní
organizátoři a všichni vystupující.

Šumický Zpravodaj 3/2019
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DFS Dřinky
DFS Dřinky děkuje všem za podporu v letošním roce a přeje krásné a ničím nerušené vánoční svátky
a do Nového roku 2020 hodně zdraví, pohody a lásky.

Gratulujeme
Amálka Koníčková, členka Tanečního klubu ROKASO Uherské Hradiště, obsadila společně se svým tanečním partnerem krásné 2. místo v kategorii
Junior II D latinskoamerických tanců soutěže „O pohár starosty města Uherské Hradiště“, která proběhla dne 26.10.2019 v Klubu kultury Uherské
Hradiště. Amálce srdečně gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně dalších úspěchů ..... třeba ve StarDance.
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Šumická kopaná
v poločase
Podzimní sezona se dostala do úplného závěru pro všechna mužstva
registrovaná pod názvem TJ Šumice a tak nám nezbývá, než abychom se
ohlédli, co jsme zažili za uplynulého půl roku.
Začneme tedy pěkně po pořádku od těch nejmenších, tedy od přípravky.
Naše mužstvo přípravky oslabil odchod některých hráčů do žákovského
týmu, ale i tak naše drobotina nám divákům, ale hlavně rodičům dělala po
svých 9 zápasů radost. Kluci, ačkoli začali sezónu klopýtavě, i s prohrou
dvoucifernou, která zabolí, v průběhu soutěže nesložili zbraně, bojovali
až do konce, což se nakonec promítlo i výsledkově, což je velmi dobře.
Jelikož mužstvo přípravky nemá svou tabulku (z důvodu psychického
dopadu na hráče), tušíme, že naši nejmenší obsadili místo v polovině
tabulky, za což jim patří velký obdiv a poděkování, jelikož se jedná o
úplně nové mužstvo, které se teprve sehrává. O zlepšující se tendenci
výkonnosti hovoří jejich výborné třetí místo na halovém turnaji Orla v
Uherském Brodě dne 23.11.2019.
Nyní se dostáváme k žákovskému mužstvu, které, jak už jsme zmínili,
na začátku sezóny doplnilo několik hráčů z přípravky a dobré je na tom
to, že tito hráči zcela zapadli do kolektivu, jak kamarádsky, tak i herně.
Mužstvo žáků ovládlo podzimní sezonu bravurně, mají našlápnuto na
postup z OP do krajské soutěže, protože z jedenácti zápasů vyhráli 11x,
jejich fantastické skóre 69:14 je hlavní zásluhou nejlepšího střelce okresu
Ondry Kolínka, ale také i jeho spoluhráčů, kteří se na výhrách podíleli.
Mužstvo žáků se právoplatně pyšní na 1. místě tabulky s 33 body. Navíc
dne 23.11.2019 odehrál výběr žáků halový turnaj v Uherském Brodě pod
záštitou Orla, kde v 5 zápasech zůstali opět neporaženi, turnaj doslova
ovládli a zaslouženě zvítězili. Nezbývá nic jiného, než klukům poděkovat
a popřát jim úspěšné dotažení jarní části sezóny.
Dostáváme se do kategorie dorostu Šumic. Dlouho jsme hledali slova,
abychom vyjádřili postoj některých hráčů našeho dorostu vůči fotbalu.
Mužstvo dorostu opustili někteří hráči na začátku sezony s tím, že je
doplňováno hráči žákovského týmu. Každopádně je na klucích znát velký
rozdíl hratelnosti, píle, odhodlání, chuti a zkušeností, kdy na každém
z nich jednotlivě je na čem pracovat. Naši dorostenci hrají zpět OP po
neúspěších v KS, která pro ně měla být jistou zkušeností. Nepříznivá
situace v dorostu vygradovala ke konci podzimní části sezóny a po
dohodě došlo k výměně na trenérském postu, což by mělo být příslibem
do budoucna ke zlepšení jak hernímu, tak morálnímu. Skupina OP
je převážně vyrovnaná, a tak naši dorostenci zakončili svou podzimní
sezonu na 6. místě – celkově 4 výhry a 5 proher, uhráli tak 12 bodů, což
však s ohledem k tomu, že jsme sestoupili z KS, je málo. Dorost je jen
krůček od dospělého fotbalu a je jen na hráčích, jak k sobě sami budou
přísní, aby mohli svými výkony konkurovat v I.A třídě dospělých.
Nyní se dostáváme do kategorie, kterou všichni dobře znáte, tedy k 1.
mužstvu. Postup 1. mužstva z 1.B třídy byl famózní, velkolepý, úžasný
a nejlepší. Zvítězili přesvědčivě a zasloužili postoupit. Velkolepé oslavy
postupu, divácká euforie a přepisování historie Šumického fotbalu nás
toto všechno zastavilo v 1. utkání hraném v Bojkovicích na jejich hody,
kdy ve 12 minutě náš celek prohrával 0:4. Nejlepší divácká kulisa, přes
500 diváků hnala oba celky dopředu. Bohužel tragédie skončila 7:3 ve
prospěch domácích. O týden později nás na domácím hřišti navštívil
úřadující vedoucí celek soutěže Osvětimany a bylo vymalováno
podruhé. Ve 12. minutě 0:5, celkově 1:7. Od tohoto utkání byl dojem, že
se odvrátili diváci, jelikož už to nebylo tak, jak to bylo v 1.B, kde jsme
šli od výhry k výhře. Třetím zápasem jsme vykřesali jiskřičku naděje,
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když jsme v Koryčanech vedli 2:1, ale bohužel výsledek skončil 2:2.
Rozhodly penalty v náš prospěch, takže jsme zapsali cenné 2 body. 4.
zápasem doma s Nedachlebicemi nás opustilo štěstí ke vstřelení branky
a hosté využili šance a zvítězili 1:4. Pátým zápasem na šumické hody
se náš celek chtěl vytáhnout na domácím hřišti a před celkem pěknou
návštěvou bohužel prohrál 0:1, hrálo se s Nivnicí. 6. zápas Buchlovice,
stejný mančaft postavením v tabulce jako Šumice. Bohužel pro náš celek
zmařené a nevyužité šance vedly k výsledku 1:1 a na penalty zvítězili
domácí. Náladu jsme vylepšili v 7. utkání hraném na domácím hřišti
se Zlechovem, který postoupil s naším mužstvem do 1.A. Podmínkou
bylo vyhrát a to se taky povedlo, výsledek 5:0. Osmý kritický zápas v
Újezdci bych raději nepřipomínal. Derby jak má být, výborná divácká
štengrovací nálada bohužel v neprospěch našeho mužstva výsledkem
6:3 a ještě okořeněné vyloučením našeho kapitána. V 9. zápase přijeli
na naše hřiště Otrokovice urvat nějaký bod, ale naši hráči ukázali srdce
fotbalu a perfektně přehráli soupeře 4:0. Od této doby se našemu celku
začalo dařit. 10. Zápas v Hluku. Nervózní utkání, v 1. minutě jsme opět
prohrávali, nakonec jsme otočili výsledek na naši stranu 1:2 bohužel v
70. minutě vyrovnali domácí na 2:2, penalty jsme ustáli a zvítězili 2:3. Na
11. zápas přijel soused Hluku, tedy Dolní Němčí do Šumic. Čekali jsme
od tohoto celku větší sebevědomí, ale lépe pro náš mančaft. V první půli
jsme dali 2 branky a do konce jsme bránili, výsledek 2:1. Dostávám se ke
12. zápasu hraného v Kunovicích. Konečně jsme ukázali, kde je naše síla.
Přehrávali jsme domácí jak v poli, tak na tribuně. Výsledek 1:2 pro náš
celek potěšil všechny diváky. Poslední zápas hraný na domácím hřišti
proti Fryštáku, kdy náš celek nedokázal udržet brzké vedení 2:0, nechal
soupeře srovnat skóre a na penalty dokonce otočit na konečných 2:3. K
mužstvu mužů lze jen říci, že postupem do I.A třídy jsme se dostali do
společnosti městských klubů a o tak vysoké soutěži v našich venkovských
podmínkách si ostatní srovnatelně velké obce můžou nechat jen zdát.
To zasluhuje velké poděkování všem fanouškům, kteří jsou skutečnými
fanoušky, kdy i ve stavu nepříznivém na začátku sezóny se neodvrátili
a věřili v obrat, který se dostavil a 18 bodů v tabulce po podzimu čekal
po prvních 5 kolech málokdo. Před kluky, kteří hrají tak vysokou soutěž
poprvé, se musí smeknout. Hodně zdaru do jarní části sezóny.
Upozornění!!! Od jarní části sezóny připravujeme pro příznivce nové
webové stránky na adrese www.tjsumice.cz kam budou vkládány
příspěvky, týkající se aktuálního dění v našem oddíle.
Nyní bychom chtěli poděkovat jménem fotbalového klubu v Šumicích
všem, kteří se podílejí na provozu šumické kopané. Děkujeme všem
hráčům, trenérům, vedoucím a jejich asistentům za celkovou práci
odvedenou za podzimní sezónu. Poděkování patří taktéž paní správcové,
pokladním, pánům, kteří se starají o náš sportovní areál, děkujeme
obsluze u klobásek, nebo v hospodě na hřišti. Prostě poděkování patří
všem, kteří se nebojí něco, cokoli, dělat ve prospěch našeho fotbalu.
Zvláštní poděkování patří představitelům obce a našim sponzorům, bez
kterých by tento spolek nemohl reálně fungovat. Ještě jedno poděkování
jsme nechali nakonec, patří vám vážení diváci. Děkujeme vám jménem
výboru fotbalového klubu v Šumicích za podporu a návštěvu při
utkáních, ať těch nejmenších, nebo 1. mužstva. Zachovejte nám přízeň
i do budoucna. Do nastávajících svátků vánočních vám přejeme klidné a
šťastné Vánoce, hodně úspěchů a zdraví v novém roce.
Vojta Žampach, člen oddílu, hlasatel
Joška Podešť, administrátor oddílu
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Halový turnaj v Uherském Brodě 23.11.2019 (vítězné mužstvo žáků)

Stará Garda
V rámci 100. výročí založení fotbalu v Újezdci byl odehrán přátelský zápas starých gard, hráčů nad 50 let. Z 22 oslovených fotbalistů nastoupilo
nakonec 12 statečných, i když jsme museli vzít i o něco mladší hráče. V pěkné přátelské atmosféře utkání skončilo smírně 2:2, prohráli jsme až na
pokutové kopy. Máme ještě na čem zapracovat, v roce 2022 budou oslavy 100 let od založení kopané v Šumicích, tak jim to třeba oplatíme. Sportu zdar!
Autor: Václav Marek
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Tenisový oddíl
Turnaj O pohár starosty 2019
Poslední prázdninový víkend se hrál na našich kurtech 14. ročník turnaje
„O pohár starosty Šumic.“ V sobotu hráli mladší tenisté a v neděli starší.
V úmorných vedrech to nebylo vůbec jednoduché.
Sobotu opanovala dvojice Kociňák, Mikeska, kteří nezaváhali v jediném
zápase. Druzí v pořadí skončili Slovák, Mikeska, když v tiebreaku
nestačili na vítěze. Třetí místo vybojovala mladá dvojice Bartoš, Blaha,
což byl úctyhodný výkon, protože jsou stále žáky základní školy.

Pořadí nedělní starší čtyřhry:
1.
Koníček, Masařík
2.
Dvořák, Michálek
3.
F. Bosák, Chovanec
4.
Horehleď, Šašinka
5.
V. Kalous, Běťák
6.
Březina, Suchomela
7.
J. Běťák, Synčák

Nedělní čtyřhře vévodila dvojice Koníček, Masařík, také bez ztráty setu.
Druhé místo zaslouženě vybojovali naši členové Dvořák, Michálek. Třetí
byli F. Bosák, Chovanec.
Pořadí sobotní mladší čtyřhry:
1.
Kociňák, Mikeska
2.
Slovák, Matějíček
3.
Bartoš, Blaha
4.
Bachůrek, Pöschl
5.
P. Bosák, O. Kalous
6. Vašek, Suchý
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Turnaj tenisové přípravky
V sobotu 19. října uspořádal tenisový oddíl pro
své nejmladší členy „Turnaj tenisové přípravky.“
Hráčky a hráči byli rozděleni do kategorií
minitenis a tenis. Vše řídili jejich trenéři z
přípravky pan Běťák, Kalous, Bachůrek a Pöschl.
Rodiče a prarodiče asistovali a povzbuzovali. Na
závěr turnaje byla připravena pro hráče malá
svačinka. Pak se vyhodnotily výsledky a děti
dostaly za odměnu pamětní diplom a balíček se
sladkostmi a ovocem.
Skupina minitenis:
1.

Gabriela Gavendová

2.

Eva Pilátová

3.

Helena Šidlová

Skupina tenis:
1.

Jan Zahálka

2.

Kryštof Košiba

3.

Alex Zuborňák

30. výročí založení tenisového oddílu
V příštím roce oslavíme 30 let od založení tenisového oddílu v naší obci. Plánujeme spoustu turnajů a přátelských utkání, kde se potkají zakládající
členové a všichni, kteří pomáhali tento krásný sport v Šumicích rozvíjet.
Podrobnější informace budeme v průběhu roku zveřejňovat na webových stránkách tenisovyoddil.cz.

Autor: Ondřej Kalous
Šumický Zpravodaj 3/2019
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Sokoli letí…
Věděli jste, že sokol stěhovavý je nejrychlejším zvířetem na planetě Zemi,
když dokáže vyvinout rychlost až 390 km/h? My se řadíme k druhu sokola
šumického, který se takovou rychlostí nevyznačuje. Ale přesto to s tou
naší rychlostí není úplně tak špatné.
Konec kalendářního roku pro nás znamená půlku sezóny. A myslím,
že budu mluvit za celý tým, když napíšu, že se nám daří nad očekávání
dobře. V odehraných 13-ti kolech VHL jsme jenom jednou poznali hořkost
porážky, 12x jsme šli z ledu jako vítězové (i když 3x až po samostatných
nájezdech). A jako výsledek tohoto našeho mávání křídly je průběžné
první místo v tabulce a čtyřbodový náskok před druhým týmem tabulky.
Takže u nás vládne spokojenost s umístěním, i když na hře máme pořád
co zlepšovat. Tak uvidíme, co nám přinese druhá polovina sezóny.
Na Facebooku jeden ze šumických radních zmínil možnost výstavby
zimního stadionu. Tu myšlenku samozřejmě podporujeme, jsme
připraveni vykonat i značné množství brigádnických hodin. Než pro
ně ale bude v Šumicích stát zimní stadion, trénuje náš hokejový potěr
v Uherském Brodě, kde někteří již nastupují za tamní Spartak (Honza
Marek, Václav Marek nejml., Tobiáš Juřeník, Matěj Pačinek). V přípravce
se prvním krokům na ledě učí Vašík Kunovský a Vojta Zajíc. My starší
Sokoli se těšíme, že nám rostou následovníci.
Období mezi Vánoci a Silvestrem bylo již dvakrát spojeno s akcí „Bruslení
šumické veřejnosti“. I letos tuto akci pro velký úspěch předchozích
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ročníků pořádáme. Doufáme, že oprášíte brusle, hokejky, přilby a
přijdete si i s vašimi dětmi protáhnout tělo na zimák do Uherského
Brodu.
Navíc jsme se letos rozhodli zařadit další akci, která je určená taky pro
veřejnost. Abychom mezi svátky úplně nezlenivěli a byli připravení na
další zápas, tak jsme do programu zařadili přátelské utkání HC Šumičtí
Sokoli x HC Šumičtí Sokoli, bílá proti černé. A jelikož to bude utkání
hrané v přátelském duchu, budeme rádi, když se k nám připojí kdokoliv
ze šumické veřejnosti, kdo má chuť si zahrát hokej, tentokráte ale už v
kompletní výzbroji, aby nedošlo k nežádoucím zraněním. Pokud vám z
výzbroje něco chybí, řekněte nám, třeba vám budeme schopni pomoct.
Po hokeji si pak zajdeme společně na pivo do Dolní, kde bude u pivka
probíhat autogramiáda.
Do posledního odstavce jsem si úmyslně schoval poděkování našim
fanouškům, kteří za námi do Brumova jezdí a neúnavně nás povzbuzují.
Vybaveni dresy, čepicemi, kšiltovkami, zvony či bubny jsou našim šestým
hráčem. Velmi nás těší, že se k těm skalním přidávají další a další. A
výsledkem toho je průběžné první místo HC Šumičtí Sokoli i v tabulce
návštěvnosti! DÍÍÍÍKY!!!!
Mějte krásné požehnané Vánoce a v novém roce 2020 ať se kloužete jen
na ledě.
Za tým HC Šumičtí Sokoli, Petr Juřeník
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