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Hodový úvodník
ŠUMICKÉ HODY se tradičně slaví první
neděli po svátku Narození Panny Marie, který
je 8. září. Na hody se sjedou do Šumic příbuzní
a známí, počet návštěvníků obce o hodovém
víkendu viditelně stoupne. Jak je hodový
program bohatý, záleží na nás všech, kteří
jsou v Šumicích ochotni aktivně se podílet
na organizování různých akcí pro veřejnost.
Nezáleží to jenom na obecním úřadě.
V moravských obcích s pevnou tradicí hodů
s právem bývá zpravidla hlavním pořadatelem
hodů místní omladina. V naší obci takovou
pevnou a zaužívanou tradici hodů s právem
nemáme. Poslední hody s právem, nebo
s dožínkami jsme měli v Šumicích v letech
2007 až 2009. Desítky krojovaných účastníků
hodového programu tenkrát pro hody
s právem motivovala a přesvědčila neúnavná
organizátorka hodových slavností paní Marie
Petrková.
Hody s právem ani dožínky v Šumicích letos
nebudou, snad někdy v budoucnosti, až zase
dozraje čas. Všichni jsme rádi, že folklor
v Šumicích přece jenom žije a úplně nezmizel.
Dětský folklorní soubor Dřinky obnovený
v roce 2014 má dobré vedení a spolu s růstem
dětí můžeme s potěšením pozorovat i růst
umělecké úrovně celého dětského souboru.
Jenom ať všichni vydrží! Děti i vedoucí.
V posledních pěti letech vystupují pravidelně
na všech šumických kulturních akcích
pěvecké sbory mužů a žen. Pěvecký sbor žen
se letos představí v nových krojích, mužský
sbor si pořídil na vystoupení nové stylizované
folklorní košile a klobouky.
Šumická chasa si do hodového programu
nacvičila nové taneční číslo. Folklorní
krůžek Dřín vystupuje ve svátečních
šumických lidových krojích. Uvedenou
skupinu šumických folkloristů doplňuje
místní cimbálová muzika. Cimbálovou
muziku netvoří vyhraní muzikanti, kteří
nasbírali zkušenosti v jiných souborech.
Tvoří ji především zapálení amatérští
muzikanti, kteří se k lidové muzice vrátili
přibližně po dvaceti letech. Někteří
z nich hráli naposledy v dětské cimbálovce.
O to je obdivuhodnější, že se rozhodli věnovat
cimbálové muzice, obětovat čas svůj a svých
rodin s jediným cílem. Doprovázet hudebně
jmenované soubory a stát se součástí naší
vesnické kultury. Držíme celé cimbálovce
palce.

pořadatelů tradiční klobásku, někdy i řízek.
Na Moravě se folkloru daří. Prakticky
v každé obci na Jižní Moravě působí místní
folklorní soubory a lidové muziky. Dnes
už má hodně obcí upravené lidové stavby,
kde celoročně pořádají různé kulturní
akce. Věřím, že lidovou stavbu čp.102 do
příštích hodů stavebně upravíme a že místní
kultura z Šumic nezmizí. Naopak. Řada
akcí pořádaných spolky už má v celoročním
kulturním kalendáři své pevné místo.
A objevují se další. Například pěvecký sbor
žen pořádá letos na podzim 1.přehlídku
ženských pěveckých sborů v Šumicích.
Také majitelé lidových staveb Marek Janča
a Petr Janíček pořádají pro veřejnost během
roku řadu akcí. Domácí i návštěvníci naší
obce si mohou z pestré celoroční nabídky
akcí vybírat a svojí účastí mohou úsilí
pořadatelů podpořit a tím je také za jejich
přístup odměnit.
Stručně o letošním hodovému programu
Termín šumických hodů již několik
let koliduje s akcí SLAVNOSTI VÍNA
v Uherském Hradišti. Tam se každoročně
sjíždí folklorní soubory a lidové muziky
z širokého okolí, nejenom z okresu Uherské
Hradiště. Sjednat vystoupení folklorního
souboru nebo muziky na hodovou sobotu
je téměř nemožné. Nevadí, sjednali jsme na
sobotu vystoupení jiných hudebních těles.
Sobotní vystoupení na návsi před hospodou
zahájí o půl třetí hodinovým koncertem
dechová hudba Olšavanka. Dále v programu
vystoupí všichni šumičtí folkloristé. Od
nejmenších Dřinek až po FK Dřín, pěvecké
sbory a cimbálovou muziku. Sobotní
odpoledne uzavře svým asi tříhodinovým
vystoupením hudební kapela, která není
v Šumicích neznámá, jsou to MUDRlanti.
Občerstvení bude zajištěno stánkovým
prodejem a v hospodě Šelbický.
V pátek večer pořádá TJ Šumice zábavu
na hasičském hřišti SKALKA. K tanci
a poslechu bude hrát skupina PROFIL ROCK.

Petr Janíček pořádá v sobotu večer v usedlosti
U Trchalíků tradiční večer u cimbálu. Bude
hrát CM STRÝCI. Usedlost čp. 210 je pro
veřejnost otevřena v sobotu a v neděli
odpoledne. Pro návštěvníky je připravený
doprovodný program. V neděli od 16:00
hodin bude U Trchalíků koncertovat DH
HRADČOVJANÉ. Koncert spolupořádá
obec. Marek Janča otevře svoji chalupu
pro veřejnost v neděli odpoledne. Stejně
jako vloni zde budou návštěvníkům hrát
harmonikáři z Komně, bratři Marečkovi,
nebo-li MAMAMU.
Pipalův mlýn se stále opravuje a dle sdělení
majitele nebude ani letos na hody veřejnosti
zpřístupněn.
Obecní muzeum bude otevřené v sobotu
i v neděli.
Všechna fotbalová mužstva TJ Šumice se
představí o hodovém víkendu na domácím
hřišti. Přípravka v sobotu, ostatní v neděli.
DH Olšavanka pod vedením kapelníka
Lubomíra Veleckého zahraje v neděli v 9:00
hodin při hodové, krojované mši svaté.
Zveme
všechny
návštěvníky
Šumic
a samozřejmě především domácí k návštěvě
hodových programů. Přijděte v hojném
počtu a dobře se bavte.
Josef Jančář, starosta
P.S. Na závěr sobotního vystoupení si můžete
společně se sbory zazpívat:
V dobrém sme sa zešli
v dobrém sa rozejdem
dřív než sa rozejdem
eště sa napijem
s pánem bohem půjdem
S pánem bohem půjdem
vzpomínat si budem
dobře sme sa měli
rádi vás viděli
podruhé zas dojdem

Obec jmenované soubory podporuje
materiálně, pořizuje pro vystupující kroje
a pro muziku objednala nový cimbál.
Ten současný, školní cimbál ve zmenšené
variantě je skutečně nevyhovující a prakticky
neopravitelný. Obec může soubory podpořit
materiálně, hlavní práci ale odvedou členové
souborů. Nacvičují, zkouší, obětují nácviku
hodně svého volného času a nakonec se
předvedou veřejnosti v desetiminutovém
vystoupení. A za své veřejné vystoupení sklidí
od publika potlesk a většinou i pochvalu, od
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Příprava projektů a realizace - 2017
Bilancuje se zpravidla na konci roku, přesto
předkládám zprávu o průběžném plnění
PLÁNU VÝSTAVBY roku 2017:
V roce 2017 byly provedeny následující
opravy obecního majetku:
•

dokončení nátěru fasády ZŠ - 300 000 Kč

•

likvidace septiků ZŠ,MŠ, bytový dům
čp.482 - 350 000 Kč

•

nový
chodník
JEDNOTA-Malá
strana,spojka - 200 000 Kč

•

nový chodník Malá strana, dl. 1 km,
nedokončeno - 1 500 000 Kč

•

oprava mostu přes Ovčírku-Kút - 800
000 Kč

•

výměna oken 4 NP BD čp.482 - 200 000
Kč

•

rekonstrukce parku - 150 000 Kč

•

oprava vestibulu KD - zcela nedokončeno

V roce 2017 budou dokončeny akce a opravy
obecního majetku:
•

oprava chodníku v ul. Nad Mlýnem 900 000 Kč

•

hrubá stavba přístavby čp.102 (lidová
stavba)
a výměna střešní krytiny - 950 000 Kč
obec získala krajskou dotaci - 170 000
Kč

•

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM TRNOVEC
2,5 ha - 600 000 Kč
obec získala dotaci MŽP - 550 000 Kč

•

Optimalizace veřejného osvětlení,
výměny svítidel
nová regulace VO - 1 500 000 Kč
obec získala dotaci MPO - 600 000 Kč

V roce 2017 obec žádala o datace:
•

MŠ, vybavení dětského hřiště SKALKA dotace neschválena

•

Zlínský kraj, oprava střechy 102 - dotace
schválena

•

opakovaně
MŽP,
výsadba
TRNOVEC - dotace schválena

•

opakovaně MPO, optimalizace VO dotace schválena
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LBC

•

MNO, oprava pomníku - schvalovací
proces neukončen

•

MŠMT, oprava kabin TJ - schvalovací
proces neukončen

Obec zadala v roce 2017 projekty, které
se připravují dle kritérií zadavatelů pro
podání žádostí o dotaci:
•

Rekonstrukce
a
výstavba
DOPRAVNÍHO TERMINÁLU v centru
obce (chodník od MŠ po nádraží, lávka
přes Ovčírku, oprava lávky přes Olšavu,
chodník kolem KD) projekt je dokončen,
probíhá stavební řízení, připravuje se
žádost na dotaci IROP

•

VÝSTAVBA
A
KŘÍŽENÍ
KOMUNIKACÍ, chodníků, železnice a
státní silnice II/495 včetně přechodu pro
pěší rozšířením železničního přejezdu P
7983. Je projednáván projekt, připravuje
se podání na SP a žádost o dotaci SFDI

•

ROZVOJ sociálního bydlení 7 b.j.
Šumice čp.33 provádí se projekt, žádost
na SP podat v letošním roce, příprava
žádosti o dotaci na IROP

•

Rekonstrukce školní
provádí se projekt

•

Úprava sběrného dvora u hřbitova,
provádí se projekt připravuje se žádost o
dotaci na OPŽP

•

Projekt
odpadového
hospodářství
KŘIVÉ, provádí se projekt na
skládkování bioodpadů (kompostování)
a stavebních sutí v nové lokalitě Křivé

•

Projekt opravy cyklostezky Šumice-

kuchyně

ZŠ,

Újezdec, byl zadán projekt opravy s
možností podání žádosti na dotaci SFDI
•

DOPRAVNÍ
STUDIE
křížení
místní komunikace, železnice u
pálenice(přejezd P7982) a státní silnice
II/495.

Obec zadala vypracování studie celého
dopravního uzlu. Na základě projednání a
schválení navrženého dopravního řešení
zajistí jednotliví správci dopravních cest (OÚ
Šumice, SŽDC Olomouc a ŘSZK Zlínský
kraj) další stupeň PD a realizaci opatření na
své cestě.
Realizace projektů financovaných z fondů EU
má svá specifika. Přesná kritéria jednotlivých
dotačních výzev dopředu neznáme. Zadavatel
novou dotační výzvu zpravidla částečně
změní, podle něj nové zadání vylepší a zpřísní.
Obec zadá vypracování projektu, vyřizujeme
stavební povolení a v době uveřejnění
konkrétní dotační výzvy musíme už být
prakticky připraveni. Na základě výzvy se
projekt opraví, doplní o požadovaná kritéria
a může se podat žádost. Podmínkou bývá
alespoň podání žádosti na stavební povolení.
Od uveřejnění výzvy do ukončení příjmu
žádosti je krátká doba, několik měsíců.
Žádosti se bodově hodnotí na základě kritérií
a rozhoduje také termín podání žádosti.
Při podávání žádostí o dotace spolupracujeme
s projektovými manažery, specialisty na
jednotlivé výzvy.
Josef Jančář
starosta

Místostarosta chválí!
Při cestování po různých končinách naší
vlasti i na Slovensku si prohlížím vybavenost
a upravenost měst a vesnic. Chodím na
sběrné dvory, sleduji, kde je kolik kontejnerů
na tříděný odpad a podobné věci. Máme
různé možnosti co a jak zlepšit, něco se řeší
a něco se určitě ještě řešit bude. V čem je
naše obec lepší, je to, jakým způsobem se Vy,
naši občané, staráte o své domy, zahrádky a
květinovou výzdobu svého okolí. Zametené
před domem, chodník i cesta, posečené,
všechno čisté upravené, o místním hřbitově
se ani nemusím zmiňovat, závidí nám ho
široké okolí. Toto všechno se děje ještě ve
větší míře právě teď, když přicházejí šumické

hody.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se
starají o krásu naší obce. Děkuji za celoroční
starostlivost o své okolí, děkuji za pomoc
s úklidem chodníků v zimě a udržení v
bezpečném stavu. Děkuji všem, co se chovají
ohleduplně při parkování svých vozidel a
nebrání tak průchodu chodců po chodnících.
Děkuji všem, co se věnují třídění odpadů a
ukládání jej na místa tomu určená. Děkuji
všem, co nezakládají černé skládky v přírodě.
Občanům Malé Strany děkuji za iniciativní
přístup a úpravu po opravě chodníků. Je
to pestré, rozmanité, hezké (pro ostatní to

možná bude inspirace a začnou se více dívat
kolem sebe, uvidíme).
Na závěr bych chtěl všem našim občanům
popřát příjemné prožití šumických hodů.
Přijďte navštívit hodový program, který je
rozmanitý a na více místech, jak se říká, pro
každého něco. Po hodech ať na Vás nepřijde
to, co se říká, ale ať strávíte krásné podzimní
dny, „aj když nebude co sbírat“, a dožijeme se
ve zdraví zase Vánoc.
Děkuji Vám.
Václav Marek

Z činnosti SDH
Milí spoluobčané,
koncem školního roku skončil zároveň další soutěžní ročník Velké ceny okresního sdružení hasičů Uherského Hradiště. Po loňském prvním
místě starších žáků skončili letos na třetí příčce a mladší obsadili páté místo. Přesto je to ve velké konkurenci velmi pěkné umístění, čímž si
také vybojovali postup do krajského kola. Patří jim oběma poděkování za dobrou reprezentaci sboru a obce. Poděkování náleží taktéž jejich
vedoucímu mládeže a jeho pomocníkům.
I v letošním roce naši členové zajišťovali veřejnou dopravu při průvodu Božího těla po vesnici a další nesli baldachýn.
Náš tradiční červencový hasičský výlet se letos změnil na srpnový z důvodu brzkého obsazení všech termínů. V loňském roce nám měla hrát
kapela MUDr-lanti, ale pro vážnou nemoc vedoucího nám několik dnů před vystoupením hraní odřekli. Co se nepodařilo vloni, letos už klaplo.
Jejich zpěvačka Lenka Vaculínová (roz. Švecová) mi nabídla, že když budeme mít zájem, tak nám letos rádi zahrají. Za to jí ještě jednou moc
děkuji. Jako obvykle jsme pro Vás měli nachystané bohaté občerstvení jako pečené kýty, guláš, bramboráky a pivo. Počasí bylo celý den dost
nejisté a když začalo jednu dobu více pršet, tak jsme nepočítali s velkou návštěvností. Naštěstí se počasí umoudřilo a nakonec i účast byla slušná.
Doufám, že po skončení jste odcházeli spokojeni jak s nabídkou občerstvení, tak i s hudební produkcí. Děkuji všem, kteří nás přišli podpořit i
v nepříznivém počasí.
Pavel Hřib, starosta SDH

Myslivci informují
Vážení spoluobčané,
Myslivecký spolek Niva Šumice z.s. Vám chce přiblížit rozsah své
činnosti v současné době. Sdělujeme Vám, že tato činnost se řídí
ověřenými zkušenostmi z předešlých let.
Zabezpečili jsme dostatek krmiva jak objemového, tak jadrného pro
nastávající dobu strádání (zimní období) lovné zvěře a jiných druhů.
Na co se nesmí zapomínat je velmi důležitá kamenná sůl (solné lizy),
která je nezbytně nutná k předkládání po celý rok.
Věnovali jsme se mysliveckým zařízením, jejich opravám a také
budování nových potřebných zařízení pro řádný chod myslivosti.
Jak je veřejnost dostatečně informována médii, vyskytuje se v našem
kraji nemoc zvaná Africký mor prasat, tedy v našem případě černé

zvěře (divokých prasat), který musíme sledovat od začátku výskytu
a při nálezu uhynulého nebo uloveného kusu postupovat podle
nařízení Státní veterinární správy. Naší povinností je sledovat pohyb
této zvěře jelikož sousedíme s okresem Zlín, což je ohniskem výskytu
této nemoci. Zatím nebyl zaznamenán žádný pozitivní vzorek v naší
honitbě.
Touto cestou se obracíme na turistickou veřejnost o spolupráci a v
případě nálezu uhynulého prasete divokého nahlásit na Obecní úřad
a nebo kterémukoliv myslivci v Šumicích. Předem děkujeme všem za
pomoc a ochotu.
V závěru přejeme všem občanům krásné prožití šumických hodů.
Jaroslav Vaculín ml., předseda spolku

Včelařský rok
Letošní rok začal pro včelaře velmi špatně. Zima byla dlouhá a jarní mrazíky spálily všechny květy. To se odrazilo na snůšce jarního květového
medu. Nebyl v podstatě vůbec žádný. Příroda však na nás včelaře nezanevřela a vynahradila nám to na snůšce medu medovicového (černého).
Včelaření je krásný koníček a i přesto, že je někdy bolestivý, přichází k nám stále více členů. Během dvou let jsme přijali tři nové včelaře. Naše
obavy, že organizace bude stárnout, se naštěstí nevyplňují. Do organizace se hlásí mladí přátelé včelaři, každého vřele uvítáme a poradíme mu,
jak s včelařením, tak popřípadě s vyřizováním dotací, na které by měl nárok. Našim snem je založení včelařského kroužku, na kterém začínáme
postupně pracovat.
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Organizace se stará nejen o zdraví včel, ale
i o vzdělávání svých členů, protože jedině
tak může být naše včelaření ekologičtější
a výnosnější. Tento rok byli zájemci na
Včelařské akademii Zlín, kde jsme mohli
zhlédnout nové techniky v boji proti varoáze,
vyslechnout nové postupy včelaření a
dozvědět se o účincích postřiků na kvalitu
včelstev. Tímto bych chtěla apelovat na naše
kolegy zahrádkáře: PROSÍM STŘÍKEJTE
S ROZUMEM A ČTĚTE NÁVODY K
POUŽITÍ.
Tento rok se bude konat Mikulášská prodejna
26.11. 2017 v 9:00 v kulturním domě, kde

bude k dostání šumický med. Jelikož nebude
součástí Ježíškovy dílničky, rozhodli jsme se
pojat prodejnu netradičně tradiční. Součástí
budou dámy a pánové, kteří budou předvádět
a učit staré techniky a řemesla. Bude zde i
paní Pačínková, která bude ukazovat a učit
nové trendy líčení. Na své si přijdou tatínci
u medoviny, děti při tvoření a maminky při
léčení.
Všichni jste srdečně zváni.
Již několik let naše organizace bojuje s
varoázou a preventivně s morem včelího
plodu. S touto nebezpečnou a zákeřnou včelí

nemocí jsme se setkali naposledy před třemi
lety a díky rychlému zásahu se nám ji podařilo
z našeho katastru úspěšně vymýtit. Za pomoc
při léčbě včel by jsme rádi poděkovali obci
Šumice.
Starý včelařský rok skončil a nový začíná.
Máme vymeteno, zakrmeno, zaléčeno. Všem
včelařům i nevčelařům bych chtěla popřát
hodně zdraví a toho včelařského štěstí.
Za organizaci
Mgr. Lenka Ševečková

Dřinky
Od jara se v souboru Dřinky událo spoustu nového. Po Velikonocích
jsme se pustili do do nácviku dalšího pásma s názvem „ Na pastvě „.

nám to nevadí. Pro nás je důležitější to, že si děti udělaly výlet a
odměnou za jejich práci jim byl koncert skupiny Kryštof.

Zpracovány jsou zde písně, říkadla, hry, rozpočitadla, škádlivky,
kterými se dříve děti bavily při pasení koz a krav.

Byla to akce pro děti, a ty jak známo jsou bezprostřední a politiku
neřeší, a ne žádný politický tah.

Děti udělaly velký kus práce, jelikož pásmo je náročnější vzhledem ke
starším dětem. I přes náročnost a krátký časový prostor do vystoupení
nacvičovaly děti s humorem a radostí.
Účastnili jsme se dětského folklorního festivalu v Bystřici pod
Hostýnem, který se konal 1.7.2017. Počasí nám přálo a tak děti
předvedly pásmo bosé, přesně jako tomu bylo dřív. Byly úžasné a
vystoupení si moc užívaly. Zaslouženě sklidily za svůj výkon velký
potlesk.
Z nácviku nás trošku vyrušila nabídka na vystoupení, která se
neodmítá, hlavně vzhledem k pilné práci dětí.
Bylo to účinkování v Olbramovicích na Čapím hnízdě k 5. výročí
Nadace Agrofert. Zde děti předvedly krásné pásmo „ Vynášení
Moreny „.

V loňském roce se Vám děti na hodech předvedly v krásných nových
krojích s pásmem „ O růžičce „. Letos to bude veselé a hravé pásmo „
Na pastvě „. Dětem dalo spoustu práce a tak doufáme, že je přijdete
podpořit a odměnit velkým nefalšovaným potleskem.
Jsme moc rády, že se v obci a širokém okolí udržuje hodně lidových
zvyků a tradic a tím nepřijdou v zapomnění a zůstanou pro další
generaci.
Dřinky můžete přijít podpořit ještě v sobotu 16.9.2017 do Bojkovic,
kde se koná „ Setkání pod Světlovem „, které pořádá folklorní soubor
Světlovan.
Těšíme se na Vás

I když určitě toto naše vystoupení sklidilo u některých z Vás kritiku,

1977 - 2017
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

u příležitosti 40. výročí otevření
Mateřské školy v Šumicích
14. října 2017
od 14 : 00 – 16 : 00 hodin
Přijďte si prohlédnout prostory mateřské školy, výstavu dobových fotografií, hraček, didaktických pomůcek a výtvarných prací.
Pro děti je připraveno vystoupení balónkového klauna – p. Taraba.
Na Vaši návštěvu se těší děti a zaměstnanci mateřské školy.
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Dřinky

Vítejte mezi námi, noví občánci!
V sobotu 17.6.2017 zaplnili naši obřadní místnost v přísálí kulturního domu naši nejmilejší a nejmladší občánci naší obce. Pan místostarosta
přivítal 8 nově narozených dětí - 7 děvčátek a 1 chlapečka. Pozvání přijali rodiče se svými dítky narozenými od prosince 2016 do května 2017.
Příjemnou atmosféru při obřadu již tradičně dotvářelo vystoupení dětí z mateřské a základní školy při hudebním doprovodu paní učitelky
PaedDr. Blanky Juřeníkové. Nově narozeným dětem byly předány drobné dárky a finanční dar.
Do pamětní knihy obce Šumice byly zapsány děti:
Liliana Leila Slivová, Elizabeth Zara Slivová, Miroslav Krahula, Kristýna Breznická, Ela Kunovská, Rozálie Anděla Trchalíková, Isabela Mia
Hatoňová, Adéla Miličková.
Další vítání občánků proběhne v sobotu 11.11.2017.

Besedníci informují
Přátelé kulturního a sportovního života v Šumicích, letos, přesněji 23. 9. 2017, rozjíždíme novou akci s názvem Šumický běh pro život (alias
Šumická bota). Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek půjde na pomoc onkologicky nemocnému Jakubovi z Brna (16 let). Své síly změříte na
dvou trasách, přičemž delší měří 10 km a kratší 3,5 km. Na desetikilometrovou trasu se můžete přihlásit podle instrukcí na našich internetových
stránkách nebo v Dolní Hospodě v Šumicích, kratší trasu proběhnete či projdete i bez registrace. Pro sportovce a širokou veřejnost bude
připraveno občerstvení např. v podobě guláše nebo čepovaného piva, animační program pro děti a hudební doprovod. Zpestřením závodu je 7
běžců z Jižní Ameriky, a to 6 pánů z Ekvádoru a jeden z Brazílie. Pro více informací volejte panu Dušanu Miličkovi na telefonní číslo +420 739
127 491 nebo zavítejte na náš web www.besednici.cz, který pro Vás od dubna provozujeme.
Poslední letošní událost připravujeme na nedělní odpoledne 8. října, a je jí Drakiáda. Soutěžit se bude o nejlépe vypadajícího, ručně vyrobeného
draka, schopného letu. Pro děti i dospělé nebude chybět občerstvení. Zkušební i ostré starty draků se uskuteční pod Vodárkou v Šumicích.
Jelikož je v říjnu nevyzpytatelné počasí, termín Drakiády se může změnit.
Vaši Besedníci z.s.
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ČČK informuje

Humánní myšlenky Červeného kříže
zapustily své kořeny na našem území již před
více než 130 lety.
Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy
byl založen „Vlastenecký pomocný spolek
pro Království české“, jako třináctá národní
společnost Červeného kříže na světě.
Za oficiální datum vzniku Československého
červeného kříže /ČSČK/ však bývá považován
až počátek února roku 1919. Již 1. února
1919 se v Obecním domě v Praze sešla
přípravná schůzka sociálních pracovníků,
která zvolila užší výbor a vyslala delegaci
k presidentu republiky T.G. Masarykovi s
žádostí o vyslovení souhlasu se vznikem nové
organizace a se jmenováním jeho dcery dr.
Alice Masarykové do funkce předsedkyně
ČSČK.
President republiky svým dopisem ze dne 6.
února1919 této žádosti vyhověl. Toto datum
je považováno za oficiální datum založení
Československého červeného kříže.
V souvislosti se zánikem československé
federace došlo ke změně i v ČSČK. Od 1.
1. 1993 se ČSČK rozdělil a ke dni 5. 6. 1993
se jeho část na území ČR transformovala v
Český červený kříž /ČČK /, který byl uznán
Mezinárodním výborem Červeného kříže
dne 26. 8. 1993 a dne 25. 10. 1993 byl přijat
do Mezinárodní federace Červeného kříže a
Červeného půlměsíce.
Působí zejména v oblasti humanitární,
sociální, zdravotní a zdravotně -výchovné.
Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je
všeobecně prospěšnou činností.
Milí spoluobčané,
úvodem jsem Vás chtěla seznámit, co všechno
předcházelo
vzniku
Československého
i Českého červeného kříže a jaké byly jeho
začátky. A teď bych se zase vrátila do naší MS
ČCK a navázala na jeho činnost za poslední
období.
Začala bych Oblastním kolem soutěže
Hlídek mladých zdravotníků, podporovanou
Ministerstvem zdravotnictví ČR, která se
uskutečnila koncem května v aule Střední
zdravotnické školy v Uh. Hradišti. Této
soutěže se zúčastnila 5-ti členná hlídka
našich žáků II. stupně pod vedením
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Terezky Dokoupilové (Hovorkové). Po
velmi vyrovnaném výkonu se naše hlídka
umístila na krásném 3. místě. Prokázali velmi
dobré znalosti i dovednosti v poskytování
první pomoci při zranění jak v modelových
situacích, v obvazové technice, transportu,
tak i v poznávání léčivých bylin. Za to, že
dobře reprezentovali i naši ZŠ dostali i
velkou pochvalu od vedení školy. Vážíme
si toho a moc gratulujeme. Touto cestou
bych chtěla poděkovat Terezce, která je do
soutěže pokaždé připravovala a doprovázela
na soutěžích i přestože musela dojíždět z Uh.
Brodu.
Koncem května se konala výroční členská
schůze, na které proběhly volby do výboru
MS ČČK pro volební období 2017-2021.
Návrh kandidátky 11-ti členného výboru,
který byl rozšířen o dvě nové členky, byl
jednomyslně schválen. Jako každým rokem,
tak i letos u příležitosti Dne dětí bylo
uspořádáno Ferdovo sportovní odpoledne s
hlavním pořadatelem Tenisovým oddílem.
Naši členové připravili jedno stanoviště
s resuscitací a tím preferovali praktické
dovednosti dětí při výuce první pomoci,
konkrétně oživování při zástavě dechu.
Začátkem července jsme pozvali všechny
členy i příznivce na sběr léčivých bylin i
lipového květu do katastru v Rudicích. Tato
pěkná akce s vycházkou do přírody byla
zakončena u jezer opékáním špekáčků.
Náplní plánu práce pro letošní rok byly i
úklidové práce Pastoračního centra před jeho
otevřením. V polovině července byl vyhlášen
v naší farnosti úklidový den a tak naše
děvčata, dle možností, ochotně pomáhala
zajistit potřebné úklidové práce.
Na závěr bych se chtěla ještě zmínit o
ochotných pletařkách z Těšova a z Újezdce
u Luhačovic, které mi v posledním týdnu

odevzdaly dalších 30 krásně upletených
obinadel, které jsem přiřadila k našim 1368
ks obinadel a celkem máme upleteno a
odevzdáno 1398 ks. Poděkování za jejich
nezištnou lidskou pomoc patří paní Marii
Klaudové z Újezdce u Luhačovic, paní Julii
Jančářové a paní Vlastě Jančářové z Těšova.
Za jejich záslužnou činnost ještě jednou
upřímně děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
Svůj příspěvek chci ukončit slovy Ch.
Dickense: „Nikdo není zbytečným na světě,
kdo ulehčuje břemeno druhému.“
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK v Šumicích

Představení nového ředitele základní školy
Základní školu Šumice, okres Uherské Hradiště, vede od 1. 6. 2017 Mgr. Michal Vrága. Byl
jmenován na základě doporučení konkurzní komise.
Na pozici ředitele školy se ucházelo sedm kandidátů. Kvalitu uchazečů posuzovala
sedmičlenná komise složená ze dvou zástupců zřizovatele, zástupce České školní inspekce,
zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje, pedagogický pracovník příspěvkové organizace,
člen školské rady a nezávislý odborník z oblasti školství. Kromě kvalifikačních předpokladů
předložili uchazeči koncepci rozvoje školy a v ústním pohovoru museli dokázat podrobné
znalosti nejen v pedagogických otázkách, ale i v oblasti legislativy, ekonomiky a managementu
a personálního řízení.
Novému řediteli gratulujeme a přejeme hodně energie do nové práce.

Slovo ředitele
Dobrý den, Vážení rodiče, spoluobčané a
přátelé školy.
Na konci minulého roku jsem se stal novým
ředitelem Základní školy Šumice a rád bych
vás při příležitosti zahájení nového školního
roku částečně seznámil s koncepcí budoucího
rozvoje školy. Tuto koncepci jsem představil
komisi při výběrovém řízení a rád bych ji ve
spolupráci s rodiči, kolegy, obcí Šumice a
zejména žáky postupem času naplnil.
Na úvod bych rád zdůraznil, že chci i nadále
úzce a konstruktivně spolupracovat se
zřizovatelem školy tak, aby místní základní
škola byla nedílnou a významnou součástí
života místních občanů. Dále bych rád
navázal na dobrou spolupráci a přátelské
vztahy na pracovišti, s žáky i rodiči, které
vybudoval ve škole můj otec.
V oblasti vzdělávání bude v budoucích
měsících a letech významná práce na
inkluzi, tedy začlenění žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Tato povinnost
je součástí změny školského zákona z roku
2016 a je nutné získat peníze na podporu,
pomůcky a zejména další odborníky na tuto
problematiku, jako jsou psychologové nebo
asistenti pedagogů. Z obecnějších věcí bych
se velmi rád zasadil o rozvoj polytechnického
vzdělávání, manuální zručnosti, podnikavosti

a iniciativy žáků. V rámci svého oboru chci
podporovat zdravý životní styl (změnu
stravovacích návyků, každodenní pohyb) a v
tělovýchově je nutné nastavit několik změn,
které umožní komplexní sportovní přípravu
žáků. Ve spolupráci s místními sportovními
a kulturními spolky chci pracovat na dalším
sportovním vývoji, podporovat regionální
povědomí a tradice.
Malé personální změny v následujícím roce
jsou důkazem stabilního učitelského sboru.
Jedná se pouze o doplnění aprobovaných
učitelů tělesné výchovy a učitelů 1. stupně.
Za velmi důležité považuji umožnit
stávajícím učitelům zapojit se do dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v
oblastech inkluze, moderního vzdělávání a
individualizace výchovy.
V oblasti spolupráce je důležité propojení
mezi okolními obcemi (Nezdenice, Rudice,
Záhorovice), ale zejména s místní mateřskou
školou, v souvislosti s předškolním
vzděláváním. Za velmi důležitou považuji
komunikaci s rodiči, jak v osobní rovině, tak v
písemné. Tímto chci také apelovat na rodiče,
aby se v maximální možné míře účastnili akcí
pořádaných školou (rodičovských schůzek
atd.)

dobrém stavu. Došlo k opravě fasády a plánuje
se modernizace školní jídelny (kuchyně). V
nejbližších měsících bych rád využil dotací
z EU a po domluvě se zřizovatelem začal
modernizaci odborných učeben a vylepšení
bezbariérovosti budovy školy. V následujících
letech je nutné pokračovat ve vylepšování
informačních technologií (vysokorychlostní
internet) a také vylepšení vnitřních i vnějších
prostor pro školní družinu. V oblasti dobrého
ekonomického fungování bude nutné vyřešit
otázku doplňkové činnosti, získat v obci více
strávníků, sportovců a lidí, kteří by chtěli
využít potenciál a materiální zázemí školy.
Na konec tohoto článku chci požádat zejména
rodiče, všechny zaměstnance a přátele školy o
spolupráci, abychom umožnili žákům strávit
ve škole příjemné, inspirativní a šťastné dny.
Najít jim adekvátní pokračování studia,
nastartovat úspěšnou kariéru a tím jim
pomoci k lepšímu životu. Místní základní
školu tak posunout o další krok vpřed.
Mgr. Michal Vrága

Materiální a technické zázemí školy je v

Klub seniorů
Klub seniorů Šumice Vás zve 12. 9. 2017 na zájezd do termálních
koupelí Podhájská na Slovensku s odjezdem autobusu v 6,15 hod. do
KD v Šumicích. Cena je 300 Kč/osobu, pro členy Klubu seniorů se
slevou.
Srdečně zveme šumické seniory na posezení u cimbálu, které
se uskuteční ve středu 8. 11. 2017 od 16,00 hod. v KD. Přijďte si
popovídat, zazpívat si se svými kamarády a známými. Upřesnění
bude v místním rozhlase.
Další akce našeho klubu bude zájezd do Budapešti. Navrhujeme dvě
varianty.
Dvoudenní: 14. – 15. 12. 2017 – jeden den koupání v termálních
lázních a druhý den prohlídka Budapešti s návštěvou vánočních trhů
– vše s průvodcem.

Jednodenní: 14. 12. 2017 – prohlídka Budapešti s návštěvou vánočních
trhů – opět s průvodcem.
Zájemci o některou z variant zájezdu, přihlaste se do 30. 9. 2017 u
paní Ludmily Synčákové nebo na tel. 608 418 553.
Při příležitosti 5 let trvání ženského pěveckého sboru bychom Vás
chtěly pozvat na „Setkání s písničkou“ v podání ženských pěveckých
sborů, které přijaly naše pozvání a to v pátek 27. 10. 2017 v 18,00
hod. do Kulturního domu v Šumicích. V programu vystoupí DFS
Dřinky, ženský pěvecký sbor z Bánova, Hroznové Lhoty, Nezdenic,
Újezdce u Luhačovic a Šumic s cimbálovou muzikou. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Ludmila Synčáková
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Trchalíkova usedlost nominována na lidovou
stavbu roku
V minulých dnech zavítala do Šumic komise
Zlínského kraje složená z odborníků na
lidovou architekturu a kulturu, které předsedá
krajský radní pro kulturu pan Mgr. Miroslav
Kašný. Komise si prohlédla rekonstruovanou
Trchalíkovu usedlost, která se v tomto roce
účastní prestižní soutěže o Lidovou stavbu
roku Zlínského kraje. „Udělování uznání
„Lidová stavba roku“ za příkladnou obnovu
objektů lidové architektury uvedl Zlínský kraj
do praxe již v roce 2008. Vnímáme totiž tuto
iniciativu jako významný přínos k zachování
cenného kulturního dědictví. Cílem projektu
je podpořit vlastníky ochotné přičinit se
o záchranu a využití památek lidového
stavitelství,“ uvedla Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí oddělení památkové péče Zlínského
kraje.
V letošním roce probíhá již desátý ročník
a mezi sebou se utkají celkem čtyři
nominované stavby a to:
•

Dům č. p. 285, Karolinka – Raťkov,
který je představitelem tradiční
valašské roubené chalupy na kamenné
podezdívce,

•

Tzv. Hrabinova usedlost č. 19
v
Kaňovicích, sloužící mimo jiné
k
prezentaci
a
výuce
tradičních
historických řemesel a pořádání
naučných a kulturních akcí,

•

Stodola v humně usedlosti č. p. 77
v Bystřici pod Lopeníkem, jež díky
zodpovědnému přístupu obce nezanikla,
ale stala se místem pro pořádání různých
kulturních a společenských akcí,

•

Trchalíkova usedlost č. p.
210 v
Šumicích, hodnotný doklad způsobu
života na venkově v 1. pol. 20. století v
regionu Uherskobrodska.

Komise se v Šumících čile zajímala o průběh
oprav, použité materiály a postupy, způsob
využití jednotlivých částí usedlosti. Zaujal
je funkční žentour za historickou dřevěnou
stodolou i sušírna ovoce v zahradě. Slavnostní
vyhlášení vítězů letošního ročníku proběhne
na hejtmanství 5. 10. 2017.
V letošním roce se na usedlosti uskutečnily
již tyto akce:
Tradičně týden před Velikonocemi, letos
na Květnou neděli, se malí i velcí sešli u
Trchalíků, aby si upletli tatar, případně
namalovali vajíčka. Svůj um předváděla ve
výminku malérečka paní Marie Vlčková,
která kraslice barví pomocí batiky. Na vajíčko
se nanáší jednotlivé vrstvy vosku a barví v
několika barvách od nejsvětlejší po nejtmavší.
Výsledkem jsou vajíčka, která hrají několika
barvami. Další předváděnou technikou byly
tzv. „zelové“ kraslice, na nichž můžeme
vidět žluté, oranžové a červené ornamenty.
Tyto kraslice se na závěr namáčejí do šťávy
s kysaného zelí, která voskem nepokryté
části vyleptá doběla. K vidění byla jak slepičí
vajíčka, tak křepelčí, ale i pštrosí.

upečených buchet a žitného chleba. V
kachlových kamnech i v sušírně ovoce bude
praskat dřevo a sálat teplo. Večer je tradičně
vyhrazen posezení u cimbálu, které si svou
širokou obec příznivců našlo i v Šumicích.
Do pozdních nočních hodin bude vyhrávat
CM Strýci ze Strání. V neděli se opět dveře
usedlosti otevřou ve 13 hod. Těšit se můžete
na vystoupení dechové hudby Hradčovjaka
s kapelníkem panem Jaroslavem Buráňem.
Hodový koncert začíná v 16 hodin a jeho
spoluorganizátorem je Obec Šumice.
Petr Janíček

Již tradičně se Trchalíkova usedlost zapojila
do Víkendu otevřených památkových domků,
který se letos konal 3. – 4. června 2017. Na
usedlosti se pekl kváskový chleba, ve výminku
buchty a na dvoře čoudila kovářská výheň.
Tuto akci pořádá Region Slovácko, sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu. Po oba dva dny
bylo na Slovácku zpřístupněno celkem 34
objektů, které byly propojeny cyklotrasami a
navštívilo je cca 1.500 návštěvníků.
Letošní hodový program Trchalíkovu
usedlost opět otevře široké veřejnosti a to
už od 13 hod. v sobotu. Opět se oknem
budou linout vůně kynutého těsta, čerstvě

Upozornění
Upozorňujeme občany, že je zakázáné
UKLÁDÁNÍ STAVEBNÍHO POLYSTYRENU
do žlutých kontejnerů na plast umístěných po obci!
VEŠKERÝ STAVEBNÍ POLYSTYREN ODEVZDEJTE VÝHRADNĚ NA SBĚRNÝ DVŮR!
FASÁDNÍ POLYSTYRENOVÉ DESKY EPS OSAHUJÍ JEDOVATÉ LÁTKY „HBCDD“, KTERÉ SE UVOLŇUJÍ HOŘENÍM.
STAVEBNÍ POLYSTYREN OBEC ODEVZDÁVÁ ODDĚLENĚ OD JINÉHO ODPADU.
Odkládání stavebního polystyrenu do žlutých kontejnerů určených pro plasty je zakázáno zákonem o odpadech a může být dle
přestupkového zákona sankcionováno pokutou až do výše 50 000 Kč.
ŽLUTÉ KONTEJNERY nejsou určené pro odkládání plastových kýblů se zbytky fasádních barev a jiného podobného „plastového“
odpadu. Jsou uřčené pro sběr PET lahví a čistých PE obalů!
Obecní úřad Šumice
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Činnosti tenisového oddílu v roce 2017
Ferdovo sportovní odpoledne
První červnovou sobotu pořádal šumický tenisový oddíl ve spolupráci s
českým červeným křížem sportovní odpoledne pro děti. Letošní ročník
byl ještě o kousek náročnější, protože na malé sportovce čekalo celkem
osmnáct disciplín. Účast byla velká. Ferdu si nenechalo ujít 120 dětí.
Počasí přálo, a dokonce se nám vyhnula i tradiční bouřka. Poslední
soutěžní zastávkou byla oblíbená loďka, která děti i s doprovodem
převezla na druhý břeh Olšavy, kde dostaly razítko od hezké vodnice.
Pak už si jen vyzvedly drobnou cenu v cíli a zahnaly hlad špekáčkem
i zmrzlinou. Komu zůstaly ještě nějaké síly mohl si zaskákat na
nafukovacím hradu. Ferdovo sportovní odpoledne se moc povedlo. Za
to patří dík všem pořadatelům, sponzorům, rodičům a hlavně dětem.
Mezinárodní turnaj ve čtyřhře 120+
Tenisový oddíl Šumice uspořádal turnaj pro seniory s názvem
„Mezinárodní turnaj 120+ ve čtyřhrách“. Součet roků spoluhráčů
musel činit 120 let a více. Zúčastnilo se celkem 8 dvojic, a to ze Šumic,
Bojkovic, Slavkova, Dolního Němčí, Lhotky, Trenčianské Turné a
slovenského Bánova. Hrálo se za podmračeného počasí, odpoledne
spadlo pár kapek, ale ani to neubralo nic na zapálení pro hru. Hrálo
se na jednu skupinu, začátek setu od stavu 1:1, nejstarší dvojice měla
náskok 3:1.
Turnaj přípravky
V pondělí 26.6. pořádal TO pro své nejmladší členy, turnaj tenisové
přípravky. Hráčky a hráči byli rozděleni do kategorií podle věku a
hlavně svých tenisových schopností. Hrálo se za úmorného vedra, ale
ani to neubralo nic na pěkných výkonech našich mladých hráčů. Vše
řídili jejich trenéři z přípravky pan Běťák a Kalous. Rodiče asistovali a
povzbuzovali. V závěru turnaje se vyhodnotily výsledky a děti dostaly
za odměnu medaili a balíček se sladkostmi.
V letošním roce se do naší přípravky přihlásilo 20 dětí. Ty byly
rozděleny do tří věkových skupin. Největší počet dětí je v nejmladší
skupině, což nás velice těší.
Turnaj členů oddílu
První červencový víkend jsme pořádali turnaj pro členy oddílu. V sobotu se hrály dvouhry, kterých se zúčastnilo pět hráčů. Hrálo se systémem
každý s každým. Nedělní dopoledne patřilo čtyřhrám s obdobnou hrou v jedné skupině. Sešly se čtyři dvojice. Počasí nebylo příliš slunečné, ale
to je při tenisu spíše výhodou.
Výsledky turnajů a ostatní aktuality najdete na www.tenisovyoddil.cz
Ondřej Kalous

Co nás čeká v adventní době
•

neděle 26. 11. 2017 v 9.00 hod. – Včelařská mikulášská prodejna – Kulturní dům Šumice

•

sobota 9. 12. 2017 ve 13.00 hod. - Mikulášský jarmark – prostranství před kulturním domem

•

středa 13. 12. 2017 v 18.00 hod. - Česko zpívá koledy – prostranství před kostelem

•

sobota 16. 12. 2017 v 16.00 hod. – Vánoční benefiční koncert – Kulturní dům Šumice
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Fotbalová přípravka
Za sezónu 2016/2017 jsem rád, že mužstvo fotbalové přípravky mělo chuť trénovat a účast na trénincích byla víc než dobrá, pravidelně nás
trénovalo 12-14 hráčů. Na to, že jsme měli hodně mladších hráčů než ostatní soupeři, se nemusíme za herní projev ani výsledky stydět. A toto
je pro nás povzbuzení do další práce.
V sezóně jsme odehráli 22 zápasů při skóre 98:77 a umístili se na pěkném 7. místě. Nejlepším střelcem branek byl Lukáš Synčák s 34 brankami a
umístil se na pěkném 10. místě v celé soutěži. Našim měřítkem práce ovšem nejsou výsledky zápasů, ale jde nám o to, vychovat hráče pro další
fotbalové kategorie.
Pro další sezónu nás opustily 2 hráči: Ondřej Koktavý a David Pummer, kteří postoupili do žáků a tímto bych jim chtěl poděkovat za odvedené
výkony v přípravce. Děkuji.
Pavel Helbich
trenér přípravky

Žákovská kopaná
Žákovská kopaná hraje v naší obci
významnou roli pro další působení těchto
hráčů v dorosteneckém a dospělém věku.
Vždyť při pohledu na naše mužstvo mužů,
jsou zde hráči, kteří právě průpravou žáků
všichni prošli a dělají nám „šumičanům“
patřičnou radost. Patriotismus a hrdost je
zcela na místě, jelikož ať se podíváme do
všech ostatních mužstev hrajících I.B třídu,
nikdo nehraje pouze se svými odchovanci v
takovém počtu jako my a hráče musí draze
kupovat.
Ale zpět k žákům, ačkoli je rok co rok
generační obměna hráčů, neustále se snažíme
s mužstvem pracovat jako s celkem a učit naše
děti kolektivní odpovědnosti v duchu „jeden
za všechny a všichni za jednoho“. V současné
době je v týmu žáků celkem 13 pravidelně
hrajících hráčů, což je málo, jelikož se
mnohdy potýkáme se zraněním a nemocemi
hráčů a bez doplnění hráči z přípravky

bychom mnohdy nedali dohromady základní
jedenáctku. Nicméně tak, jak jsme bojovali
v minulých letech, které nebyly výsledkově
nijak dobré, tak letos mužstvo dospělo a
začalo se to projevovat nejen výsledkově, ale
také po herní stránce, která se zlepšuje. Do
žákovského fotbalu bychom chtěli zapojit
dále rodiče hráčů, jelikož nikdo nemůže více
podpořit svou ratolest, než jeho nejbližší
člen rodiny, jelikož jeho podpora se může
pozitivně projevit na jeho výkonu.
Žákovský fotbal v Šumicích, stejně tak jako
přípravka a dorost, má svou významnou
úlohu pro další vývoj našeho dospělého
fotbalu a naše snaha bude vždy směřovat k
tomu, abychom nynější děti k dospělému
fotbalu dovedli a dělali nám radost tak, jak ji
dělají již nyní naši dospělí „žáci“.
Na závěr jen takovou poznámku a zamyšlení,
v dnešní přetechnizované době sport obecně
bojuje s odlivem dětí k jiným zájmům, jako

jsou počítače, tablety, mobilní telefony. Bez
pomoci rodičů a jejich blízkých nemůže sport,
kde je mnohdy pouze pot a dřina, konkurovat,
jelikož počítačové hry jsou obecně nastaveny
tak, abyste dosahovali stále větších úspěchů a
ocenění, což ani sport v našich podmínkách
nemůže zaručit. Co ale sport zaručit může
je to, že se naučíte pohybovat v sociální
oblasti, naučíte se komunikovat v kolektivu,
najdete si skutečné kamarády a naučí Vás to
odpovědnosti jeden k druhému. Je potřeba
také zmínit stránku zdravotní, jelikož své
tělo sportováním zocelíte proti nemocem a
generačním chorobám. To žádný technický
prostředek nemůže dát a zaručit. Proto ten
sport děláme a budeme se dále snažit naše
děti tímto způsobem vést a při pohledu na
naše mužstvo mužů je vidno, že to má svůj
význam a smysl.
Josef Podéšť
trenér žáků

Zpráva o průběhu ročníku 2016/2017 Okresního
přeboru dorostu Šumice
Po úspěšných sezónách 2014/2015 a 2015/2016 obsadili dorostenci
Šumic v sezóně 2016/2017 2. místo v okresním přeboru. Bohužel se
nám nepodařilo potřetí zopakovat triumf v soutěži, ale přesto jsme
nezklamali a soutěžní ročník končíme úspěšně.
Pouze třikrát v sezóně jsme odcházeli po utkání bez bodu. Jednou
v podzimní části na domácím hřišti po smolné prohře s mužstvem
Boršic a dvakrát v jarní části. V Havřicích a nakonec bohužel i v
posledním rozhodujícím zápase v Boršicích. V jarní části sezóny
se již zřetelně projevoval nedostatek hráčů. Nastupující zranění,
omluvená i neomluvená neúčast některých hráčů na zápasech pak
byly příčinou často i neúplné soupisky. Soutěž jako okresní přebor
se ale v deseti hráčích trvale hrát nedá. Výjimkou byly některé zápasy
se slabšími soupeři, které jsme i v neúplné sestavě přehrávali o 10
a více branek. Své si však vybrala i nedisciplinovanost a přehnaná
suverenita, které byly příčinou jediného nepovedeného zápasu v
Havřicích. Se soupeřem, kterému jsme v tréninkovém tempu na
domácím hřišti nasázeli deset branek, jsme ostudně prohráli 1 : 2!
Bylo to symbolické vyvrcholení nepřesvědčivých výkonů v jarní části
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soutěže. Teprve až tímto zpackaným zápasem, který znamenal už
vážnou ztrátu na vedoucí mužstvo tabulky, se do mužstva vrátila jeho
původní bojovnost, odpovědnost a soudržnost. Za vše hovoří skóre
z následujících šesti utkání – 48 : 1. Tím jsme se dostali znovu do hry
o titul. Bohužel finálové utkání v Boršicích už bylo nad naše síly a
domácímu mužstvu jsme podlehli 0 : 2. Podali jsme však minimálně
rovnocenný výkon a výsledek mohl být i obrácený. Nakonec však
stavili šťastnější domácí a my jsme po dvou letech kralování v soutěži
získali 2. místo.
Za celou sezónu si všichni dorostenci, kteří se aktivně podíleli na
výsledcích této sezóny, zaslouží opětovně pochvalu a poděkování.
Škoda jen, že jejich skvělé výkony sleduje jen velmi úzká část rodičů.
Ani neví, o jaké neopakovatelné chvíle se svými kluky přicházejí.
Replay zde totiž neplatí a čas pádí neustále vpřed …
Vlastimil Hudeček
vedoucí mužstva

Hodnocení fotbalové sezóny mužů
Na začátku sezóny jsme si přáli, abychom se
umístili na předních příčkách.
Už minulou sezónu jsme skončili na druhém
místě a tak jsme chtěli společně s celým
klubem umístění v tabulce ještě vylepšit.
Kádr nám zůstal pohromadě a podmínky jak
v letních, tak i v zimních obdobích, byly k
tomu ideální. Už některé přípravné zápasy, a
posléze i první kola v jarní části, nám ukázaly,
že bychom mohli pomýšlet na nejvyšší

příčky. Nejvíc jsme se mohli opřít o domácí
neporazitelnost. A když se nám začalo dařit i
na venkovních hřištích, tak v postup věřili už
téměř všichni.

zajistit, pro nás, tak vysněný postup. To se
nám povedlo už tři kola před koncem.

V zimním období jsme, už jako minulou
sezonu, jeli na soustředění do Luhačovic,
kde jsme odehráli téměř všechny přípravné
zápasy, a to i se soupeři z vyšší soutěže.

Jako vždy bych chtěl poděkovat všem lidem,
co se o nás starají a vytváří nám výborné
podmínky pro fotbal. Děkuji fanouškům,
kteří rozjeli, pro mě, nevídanou podporu.
Beru to jako postup, ne hráčů nebo vedení
fotbalu, ale jako postup nás všech.

V jarní části jsme se snažili udržet náskok
na naše pronásledovatele a co nejrychleji si

Martin Zicha
trenér mužů

Zpráva TJ Šumice
Fotbalový oddíl TJ Šumice prochází jedním
z nejúspěšnějších období v historii klubu. Po
letech se nám podařilo postoupit do 1.B. třídy
u mužstva mužů a postup mužstva dorostu do
krajské soutěže. Mužstva našich nejmladších,
žáků a přípravky se rok od roku zlepšují
a jsou velkým příslibem do budoucnosti.
Úspěch je nás všech a tímto bychom chtěli
poděkovat především vám všem, fanouškům,
sponzorům, hráčům, funkcionářům a v
neposlední řadě obci Šumice za velkou
podporu.
Chtěli bychom Vás informovat, že 1. 7. 2017
se konala valná hromada, kde došlo ke zvolení
nového výboru ve složení viz níže. Na místě
předsedy a sekretáře klubu došlo ke změnám,
kdy po dlouhých letech své funkce dali k
dispozici pan Petr Hřib (předseda), Pavel
Šmíd (sekretář). Tímto bychom jim chtěli
poděkovat za dlouholetou činnost ve vedení

klubu a těšíme se na jejich další podporu a
spolupráci ve výboru.
Co se týče plánů do budoucna, tak po
sportovní stránce by jsme chtěli naše mužstva
stabilizovat ve svých třídách a nadále se
zlepšovat. Co se týče areálu, je již nutné
zrekonstruovat kompletně kabiny, které už
opravdu potřebují opravu. Tady spoléháme
na podporu obce, která požádala o dotaci u
MŠMT, čímž zastupitelům obce děkujeme
za zastřešení projektu. Výsledek dotačního
řízení bude znám v listopadu. Nechceme
předbíhat, ale pokud dotace neprojde, muselo
by se najít náhradní řešení financování,
jelikož oprava je opravdu nezbytná.
Za výbor vám přejeme hodně pěkných
sportovních zážitků na našich utkáních.
Josef Janíček, předseda spolku

Výsledek valné hromady, členové výboru:
•
Josef Janíček – předseda
•
Ludvík Dvořák – místopředseda
•
Josef Podéšť – administrátor spolku
•
Ing. Karel Podškubka – sekretář spolku
•
Oto Synčák – pokladník spolku
•
Jaroslav Bachůrek – předseda tenisového
oddílu
•
Vladislav Hasoň – člen
•
Pavel Helbich – člen
•
Petr Hřib – člen
•
Tomáš Kubáň – člen
•
Petr Ondřej – člen
•
Josef Pančocha – člen
•
Pavel Šmíd – člen
•
Jiří Valášek – člen
•
Vojtěch Žampach – člen
•
Ing. Radim Kunovský – člen
•
Ing. Marek Juřeník – člen

Vyjádření podpory infrastrukturním projektům
D49 a D55
“ Podporuji urychlit realizaci
infrastrukturních projektů:
- dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovicehranice ČR/SR,
- dálnice D55 Otrokovice-St. MěstoBřeclav “.
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás se žádostí o podporu a o
mobilizaci veřejného mínění, směřujícího k
urychlení realizace dopravních projektů tzv.
“Moravského kříže“, tj. dálnice D49 HulínFryšták (a dále na Slovensko) a dálnice D55
Jihovýchodní obchvat Otrokovic-St.MěstoBřeclav. Tyto dlouho připravované projekty
patří nejenom do prioritní infrastrukturní
sítě České republiky, ale také i Evropské
unie, jako součást transevropské dopravní
sítě TEN-T, protože dochází k dopravnímu
napojení na slovenskou kapacitní rychlostní
silnici R6 v místě hraničního přechodu
ČR-SR/ Střelná - Lazy pod Makytou a také
na dálnici D2 u Břeclavi, s napojením na
Bratislavu.
Jsme přesvědčeni o tom, že realizací těchto

dopravních tahů budou vytvořeny podmínky
pro budoucí hospodářský růst jak v oblasti
Pomoraví tak i slovenského Pováží. Přípravné
práce na projektu prochází složitým
povolovacím procesem, včetně posouzení
EIA. V rámci probíhajících správních řízení
jsou odborně posouzeny navržená technická
opatření, směřující k minimalizaci dopadu
na životní prostředí, a to včetně zásadních
opatření pro snížení hluku, ochranu
živočichů a rostlin.
Příprava projektů D49 a D55 trvá více jak
15 let a je soustavně blokována několika
ekologickými spolky, přičemž jejich
aktivističtí představitelé, bez ohledu na
navrhovaná
enviromentální
opatření
zarputile usilují o zastavení jejich přípravy,
čímž znemožňují tolik očekávanou a neustále
slibovanou realizaci jednotlivých staveb. V
současné době je v případě D49 příprava
projektu přerušena, kvůli “křečkovi polnímu”
přesto, že se na této stavbě dle odborníků v
současnosti vůbec nevyskytuje.
Dovolujeme si Vás v této souvislosti požádat

o Vaši osobní podporu formou podpisu na
petičním archu, který je k dispozici v kanceláři
Obecního úřadu Šumice, popř. kliknutím na
webu SRDIM www.infrastrukturamorava.
cz.
Výsledky petice budou použity na podporu
argumentace, směřující k urychlení přípravy
a realizace shora zmíněných projektu. Věřím,
že se naším společným úsilím podaří nakonec
překonat dlouholeté obstrukce ekologických
aktivistů a že realizací této stavby přispějeme
k šetrnému rozvoji našeho regionu a také
ochráníme životní prostředí pro příští
generace.
Petiční výbor:
•
Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj
dopravní infrastruktury na Moravě
•
Libor Žádník, výkonný místopředseda
Sdružení
pro
rozvoj
dopravní
infrastruktury na Moravě
•
Jaroslav Drozd, člen Sdružení pro rozvoj
dopravní infrastruktury na Moravě
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Pronájem kavárny Peklo
Obec Šumice nabízí ke krátkodobému pronájmu prostory bývalé
kavárny Peklo v kulturním domě. Prostory jsou vhodné pro pořádání
menších rodinných oslav, školení, firemních večírků apod.
K dispozici je:
•
sál -vybavený židlemi a stoly včetně baru, malého pódia a
tanečního parketu
•
kuchyňka - vybavená jídelním servisem, sklem, příbory,
jednoplotýnkovým vařičem, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou
troubou, dvěma chladničkami
•
příruční sklad
•
oddělené sociální zařízení.
Cena za pronájem včetně spotřebované energie je 1815 Kč vč. DPH.
Prostory je možno rezervovat osobně v kanceláři obecního úřadu, na
tel. 572 691 206 nebo emailem na matrika@sumice.cz.

Výstava fotografií
Stanislava Janíčka
téma:

„takoví jsme byli…“

zveme Vás na výstavu fotografií z ŠUMIC
60.,70. a 80. let 20.století
připravil OÚ
vestibul kulturního domu
sobota: 14:00 - 18:00 hod
neděle: 9:30 - 12:00 hod 14:00 – 17:00 hod
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Ukázka z výstavy fotografií Stanislava Janíčka

