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Rekonstrukce fotbalových kabin

Degustace vzorků na 20. košt slivovice

Stavební akce, realizace 2019, projekty
Obec Šumice má pro rok 2019 připraven
schodkový obecní rozpočet ve výši 46,4 mil.
Kč.
Příjmy rekordního rozpočtu jsou ve výši
43,4 mil. Kč, z toho daňové příjmy od státu
(RUD) ve výši 26,5 mil. Kč, z vlastní činnosti
je příjem 4,2 mil. Kč, přidělené dotace na
investiční akce pro rok 2019 jsou 12,8 mil. Kč.
Aby byl rozpočet vyrovnaný, bude zapojena
částka 3 mil. Kč ze zůstatku předešlého roku.
V roce 2019 získala obec Šumice z různých
dotačních programů na realizaci následujících
akcí celkem 12,8 mil. Kč. Příprava realizace
akcí od zahájení projektu po zahájení trvá
i několik let. Rekordem je akce přechodu
železnice u přejezdu státní sinice, příprava
projektových prací byla zahájena na jaře
roku 2015. Realizace právě probíhá a bude
dokončena v červnu 2019.
VYTVOŘENÍ ZÁZEMÍ PRO PŘESTUPNÍ
TERMINÁL V ŠUMICÍCH
•
nový chodník kolem místní komunikace
od Ovčírky po zastávku
•
rozšíření mostovky lávky přes Olšavu na
3,5 m,
•
nový chodník š. 3,5 m kolem kulturního
domu
•
předláždění kolem KD a pohostinství
•
vyprojektovaná lávka přes Ovčírku o RN
4,4 mil. Kč není součástí akce, budeme
ji realizovat v roce 2020, zatím na lávku
není žádná dotace.
Rozpočet celkem 9,6 mil. Kč, dotace 5,8 mil.
Kč, dodavatelem stavby bude firma KKS Zlín,
termín dokončení je září 2019.
ZVÝŠENÍ BEZPENOSTI CHODCŮ V
OBCI ŠUMICE
•
přechod přes železnici, dodavatel Hroší
stavby a SIGNALBAU
•
navazující chodníky z ulice Nade
Mlýnem směr Pod Močidly, dodavatel
SV CORRECT BÍLOVICE, RN celkem
2,65 mil. Kč, dotace 1,9 mil. Kč, termín
dokončení červen 2019.
Investorem akce včetně železničního
přechodu je Obec Šumice.

tiráž

ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA V OBCI
ŠUMICE
•
rozšíření plochy sběrného dvora včetně
nového povrchu a oplocení
•
nový plechový sklad 80 m2 pro odložené
a použité věci
•
doplnění kontejnerů.

Dodavatel stavební části je SVS BÍLOVICE,
RN 2,4 mil. Kč, dotace 1,9 mil. Kč. Termín
dokončení je srpen 2019.
Základní škola - ZVÝŠENÍ KVALITY
VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠUMICE
•
nová chemicko-fyzikální učebna
•
vybavení jazykové učebny
•
rekonstrukce bezbariérového WC.
RN celkem 2,47 mil. Kč, dotace 2,35 mil. Kč,
termín realizace 2019-2020.
OPRAVA POMNÍKU PADLÝCH
Obec získala dotaci z Ministerstva obrany ve
výši 108.000 Kč, bude provedeno doplnění
pomníku o sousoší, které bylo zničeno na
začátku 90. let.
NÁKLADNÍ ELEKTROMOBIL 3,5 t
Obec získala od Ministerstva ŽP dotaci
ve výši 600.000 Kč na nákup užitkového
elektromobilu. Celková cena elektromobilu
3,5 t je 1,18 mil. Kč, dodání květen 2019.
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A
CHODNÍKŮ
•
OPRAVA
CHODNÍKU
V
UL.
ŘADOVKY, RN 1,3 mil. Kč, jedná se o
opravený a nový chodník, v souvislosti s
kabelizací NN - E.ON
•
OPRAVA
KOMUNIKACE
a
CHODNÍKU v ulici Za Drahou, RN
2 mil. Kč, nový povrch komunikace a
chodníků
•
OPRAVA CHODNÍKU – parkovací
stání v ulici u Ledského potoka a u
dolního mostu, RN 0,45 mil. Kč.
OPRAVA KABIN TJ ŠUMICE
Rekonstrukce kabin TJ oddílu kopané byla
dokončena v březnu 2019. Byly provedeny
výměny některých oken a dveří, sociální
zařízení v kabině rozhodčího, komplet nové
rozvody elektro a zdravotechniky včetně
zařizovacích předmětů, nové podlahy,
dlažby a keramické obklady v umývárně.
Nové vybavení kabin mužstev nábytkem.
RN 1,7 mil. Kč. Část prací byla provedena
svépomocně členy TJ.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ v ulici ŘADOVKY
a OPRAVY MK
Investor E.ON Distribuce a dodavatel
MOEL s.r.o. bude v období od 23.4.2019 do

30.6.2019 provádět v ulici Řadovky demontáž
stávajícího elektrického vedení na sloupech,
kabel NN bude uložen do země. Budou
provedeny nové přípojky NN do každého
domu. V souvislosti s demontáží sloupů
provede Obec Šumice nové veřejné osvětlení
a nový rozvod místního rozhlasu. Na severní
straně ulice budou provedeny nové chodníky,
které budou sloužit pro pěší. Dokončení
chodníků 07/2019. Stávající chodníky na
jižní straně ulice Řadovky budou využity
jako podélné parkovací stání pro OA. V
prolukách budou vybudovány parkoviště s
příčným stáním pro OA. Parkoviště pro OA
u bytového domu čp. 482 bude rozšířeno o 5
parkovacích stání.
DROBNÉ AKCE
•
HASOŇOVA CHALUPA č.p. 102,
dokončení podlah a osvětlení stodoly,
vybavení
společenské
místnosti
nábytkem
•
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SDH ŠUMICE,
dokončení objektu sociálního zařízení,
svépomocně členy SDH
•
oplocení MŠ, nové oplocení zídky
poškozené silným větrem
•
rekonstrukce kavárny JADRANKA,
oplocení zahrádky.
PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
V různém stupni jsou rozpracovány
následující projekty:
•
LOKALITA VÁLKOVO - 9 b.j. + 5
řadových domů, PD pro územní řízení
•
REKONSTRUKCE
HASIČSKÉ
ZBROJNICE s PŘÍSTAVBOU TS OÚ,
PD pro stavební povolení (DSP)
•
SBĚRNÉ MÍSTO KŘIVÉ-kompostárna
a skládka stavebních sutí, DSP
•
REKONSTRUKCE
ŠKOLNÍ
KUCHYNĚ ZŠ Šumice, DSP
•
REVITALIZACE STOKY DN 800,
bývalého mlýnského náhonu – projekt,
souvisí s odpojením stoky od kanalizační
sítě SVH a.s UH.
HLAVNÍ PROJEKT ROKU 2020
Obec Šumice obdržela oznámení o přiznání
dotace ve výši 450.000 EUR na stavbu
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ – 7 bytových
jednotek, Šumice čp. 33.
Obec zahájí přípravu stavby v roce 2019,
zahájení realizace je plánované na rok 2020.
Josef Jančář, starosta
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Co nového v lese?
Možná jste si všimli, kácení lesa, jak se říká, na hlavu.
Je to v důsledku kůrovce u Goliášky a potom pro nemoc jasanů,
které stále usychají. Je to v okolí Ovčírky a v Žebráčkách. Mýtiny
byly vyčištěny a provádí se vysazování nových stromů a to konkrétně
12.000 dubů, následně budou provedeny oplocenky.
Těšme se, že se stromy ujmou a budou růst pro další generace.
Václav Marek

Tož takto teda ne!
Tato fotka ukazuje, jak by neměla nádoba na bioodpad vypadat. Staré
dřevo na spálení nepatří do kompostu. Někteří občané si pletou tyto
kontejnery se směsným odpadem a dávají tam kde co. Plastové pytle,
kameny, suť a staré dřevo i s pletivem.
My to pak musíme přebírat, protože to by v kompostu být nemělo.
Pokud to tak bude pokračovat, umístíme kontejnery do ohrazeného
dvora a budou přístupné pouze v určité době. To by zhoršilo
dostupnost této jistě dobré služby.
Věřím, že tam budeme opět dávat jen to, co tam patří. Je to napsané
na nálepce.
Děkuji všem občanům, kteří třídí odpad řádně.
Václav Marek

Volby do Evropského parlamentu na území
České republiky
Volby se konají v pátek 24. 05. 2019 od 14,00
do 22,00 hod. a v sobotu 25.05.2019 od
8,00 do 14,00 hod. Volební místnost Kulturní
dům .
Voličem je občan ČR, který alespoň 25.
května 2019 dosáhl věku 18 let.
Občan jiného členského státu EU, který
alespoň 25. května 2019 dosáhl věku 18 let
a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen
k trvalému nebo přechodnému pobytu na
území ČR.
Volič může hlasovat pouze pokud je zapsán
v seznamu voličů pro volby do EP a nemá
omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví,

nemá omezenou svéprávnost k výkonu
volebního práva.
Volič musí prokázat svou totožnost a státní
občanství platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR. Občan EU tak učiní
například průkazem o povolení k trvalému
pobytu, cestovním pasem nebo občanským
průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Ve volbách do EP kandiduje 39 politických
stran, politických hnutí a koalic.

Způsob hlasování:
Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem, do které volič vloží jeden hlasovací
lístek toho kandidujícího subjektu, který
chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku
může volič nanejvýš dvěma kandidátům
udělit preferenční hlas zakroužkováním
jejich pořadového čísla.
Hlasování do přenosné volební schránky :
Volič může požádat ze zdravotních důvodů
volební komisi ve dnech voleb, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost do přenosné
volební schránky.

Víkend památkových domků
1. 6. 2019 - 2. 6. 2019
Památkové domky, objekty lidového stavitelství a malá muzea regionu. To vše můžete navštívit v jednom termínu, s průvodcem
a včetně bohatých doprovodných programů. Víkend otevřených památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí
na Slovácku se uskuteční v sobotu a v neděli 1. – 2. června 2019. V rámci naší obce bude zpřístupněno Šumické muzeum, Šerkova
chalupa, Trchalíkova usedlost a Hasoňova chalupa.
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Poplatky 2019
•
Poplatek za odpad 400 Kč/osoba
•
Poplatek za kebelovou televizi 1.560 Kč
•
Poplatek za psa 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč
Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na č.ú. 4722721/0100, VS uvádějte č.p.
Při bezhotovostní platbě si následně vyzvedněte v kanceláři OÚ štítek na popelnici.
V případě, kdy užíváte velkou poplenici (240 l) musí být uhrazen poplatek za odpad ve výši min. 2000 Kč/domácnost.
Splatnost poplatků je do 30.6.2019.

Hasiči informují
Na první víkend po Novém roce 5. 1. 2019
jsme svolali valnou hromadu SDH Šumice,
které se zúčastnili, vedle našich členů,
také zástupci našeho okrsku bratr Jindřich
Zapletal z Nezdenic a za okres starosta
OSH Václav Holásek. Za obec byl přítomný
místostarosta Václav Marek. Po přednesení
zprávy starosty, pokladní, preventisty a
vedoucího mládeže jsme zhodnotili naši
práci za uplynulý rok kladně s tím, že je vždy
co zlepšovat a proto jsme si řekli, co a jak je
třeba v letošním roce učinit pro zkvalitnění
naší práce. Naši činnost kladně hodnotili také
hosté. Zástupce obce Václav Marek pochválil
naši spolupráci s obecním úřadem při
budování sociálního zařízení na hasičském
hřišti a poukázal na to, že si hodně prací
provádíme brigádně. Zástupce okresu Václav
Holásek zase vyzdvihnul a pochválil dobrou
práci s mládeží.
V sobotu 19. 1. 2019 jsme uspořádali tradiční
hasičský ples, na kterém hrála dechová hudba
Nivničanka. Je už samozřejmostí, že máme

pro návštěvníky přichystané teplé jídlo, dobré
vína a bohatou tombolu. Zpestřením plesové
zábavy bylo několik vystoupení mažoretkové
skupiny Kamélie z Ostrožské Lhoty, které
bylo vždy publikem odměněno bohatým
potleskem.
Po plese jsme si chvíli oddechli a začali s
přípravou masopustního průvodu. Obcí
procházelo celkem 36 masek. Podle ohlasu
některých spoluobčanů byli některé masky
nevhodné. I když se s pořadatelem, nikdy
dopředu nevíte s jakou maskou přijde
dotyčný do průvodu.
V sobotu 18. 5. 2019 pořádáme dnes už
tradiční soutěž mladých hasičů O pohár
starosty obce Šumice na našem hřišti za
drahou. Věřím, že mezi fanoušky nebudou
jenom rodiče našich žáků, ale uděláte si čas
i vy naši příznivci a přijdete podpořit naše
mladé hasiče v jejich soutěžním klání.
V letošním roce uplyne už 125 let od založení
dobrovolných hasičů v Šumicích. Za ty
roky se ve sboru vystřídalo velké množství

spoluobčanů, kteří byli ochotni ve svém
volném čase chránit před požárem majetek
svých spoluobčanů. Tito naši předchůdci a
zakladatelé byli činní i na kulturním dění v
naší obci, kdy pořádali ochotnické divadla a
pořádali různé oslavy, závody a hasičské bály.
V současné době má náš sbor 71 členů, z toho
je 49 dospělých a 22 mládežníků.
Oslavu našeho kulatého výročí chystáme
na 5. 7. 2019 a 6. 7. 2019. V pátek 5. 7.
2019 chystáme ukázku požárního útoku a
přehlídku staré a nové hasičské techniky.
V sobotu 6. 7. 2019 bude odpoledne mše
svatá za živé a zemřelé hasiče a při tom bude
slavnostní svěcení našeho nového hasičského
praporu. Po skončení se přesuneme do
kulturního domu, kde bude slavnostní schůze
se zástupci okolních sborů a pozvanými
hosty. Tímto si vás dovoluji pozvat na oslavu
našeho kulatého výročí.
Za SDH Šumice
starosta Pavel Hřib

POZOR! USNESENÍ ZO č. 80/2016 KONČÍ 31.12.2019
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 3.
zasedání 19.března 2019 následující usnesení
č.42/2019:
ZO schvaluje ukončit k 31.12.2019 platnost
Usnesení č. 80/2016 o možnosti prodeje
obecních pozemků za daných podmínek a
ceny. V průběhu roku 2019 bude schválen
ceník obecních pozemků dle druhu
pozemků za účelem nákupu a prodeje.
Platnost ceníku bude od 1.1.2020.
To znamená, že možnost koupení obecních
pozemků za vstřícnou cenu 20,00 Kč/m2,
které jsou dlouhodobě užívané jako zahrady
u rodinných domů, koncem roku končí.
Obec vyšla obyvatelům vstříc s nízkou cenou,
taková možnost narovnání majetkoprávních
vztahů trvala 5 let. Od března 2015. Řada
uživatelů obecních pozemků tuto možnost
koupě za velice vstřícnou cenu využila.
Usnesení, které je platné ještě do konce roku
2019 otiskujeme v plném znění a vyzýváme
uživatele dotčených zahrad, které splňují
schválené podmínky, aby nabízené možnosti
využili.
Usnesení č. 80/2016
ZO schvaluje odprodeje obecních pozemků
dlouhodobě užívaných občany jako
zahrady nebo jako zastavěné plochy s

rodinnými domy a doplňkovými stavbami
za následujících podmínek:
• a) každý pozemek nabízený k prodeji
musí být posouzený ve vazbě na platný
Územní plán obce,
• b) k prodeji budou schválené jen ty
pozemky, které jsou v Územním plánu
obce Šumice označené jako: BI plocha
pro bydlení individuální, Z* plocha
sídelní zeleně,
• c) další podmínkou je, že zájemce o
koupi pozemku vlastní nemovitost,
ke které předmětný pozemek náleží.
Zájemce pozemek dlouhodobě užívá
nebo pozemek užíval bývalý majitel
nemovitosti, o pozemek se řádně stará
a udržuje ho,
• d) zájemce o koupi izolovaného
pozemku, budoucí nabyvatel, nechá
na své náklady vyhotovit geometrický
plán. V lokalitách se skupinou
pozemků (Pod Močidly, Mrtvá ulička)
nechá vyhotovit geometrický plán
Obec Šumice. Náklady se přenesou na
kupující.
• e) u nezastavěných pozemků splňující
kritéria bodu b) a c) schvaluje ZO cenu
20 Kč/m2, u zastavěných pozemků
splňující kritéria bodu b) a c) schvaluje
ZO cenu 20 Kč/m2 + 21% DPH.

ZO schvaluje prodej výše specifikovaných
pozemků za cenu nižší, než je cena v místě a
čase obvyklá. ZO své usnesení odůvodňuje:
• odprodejem pozemků bude narovnán
právní stav, kdy jsou pozemky užívané
bezplatně občany obce historicky v
řádu několika desítek let. Občané
obce se
o pozemky řádně starají,
užívají je jako dvorky a zahrady u
svých rodinných domů a dlouhodobě
projevují zájem o jejich koupi.
• obec nemá pro pozemky žádné využití,
pouze by ji zatěžovala péče o tyto
pozemky. Fyzické vydání pozemků
není ani možné.
• obec nemá zájem využívat této situace
tímto způsobem k vytváření zisku, ale
preferuje zachování dobrých vztahů
občanů k samosprávě.
• dalším důvodem k odchýlení se od
ceny obvyklé jsou výměry některých
zahrad (až 1400 m2) a reálná kupní síla
kupujících.
Schválením tohoto usnesení se současně ruší
usnesení č. 33/2015 ke stejné věci, které bylo
pouze doplněné o důvody, které k přijetí
usnesení č. 33/2015 zastupitele vedly, byly
uvedené v zápise a nebyly uvedené v usnesení.
Josef Jančář, starosta

5

Napsali o nás
Tatary a kraslice v Trchalíkově usedlosti
Velikonoční tradice naštěstí
ještě nevymizí. Alespoň
ne na Uherskobrodsku.
Místní i okolní chlapci a
muži všech generací se na
dvoře Trchalíkovy usednosti
minulý týden učili plést tatary
z poctivého vrbového proutí.
Velikonoční pomlázku pletli
pod vedením zkušených
pletačů z devíti či třinácti
proutků. „Jen za odpoledne
jsem upletl přes třicet tatarů,“
uvedl Petr Janíček, který se o
kulturní památku stará.
Každý z nich si pak svůj
vlastnoručně upletený výtvor
odnesl domů. A jestliže
povedou na Velikonoční pondělí tradici k dokonalosti, pak si za jeho
použití při koledování vyslouží barevnou pentli a malované vajíčko.
Zatímco zejména chlapci venku pletli tatary, nebo i jinak nazývané
mrskačky, šlahačky či žilky, děvčata se mezitím ve výminku učila
zkrášlovat vajíčka. Předváděla jim to malérečka kraslic Marie Vlčková,
která se specializuje na batikované a tak zvané zelové kraslice. Za

praskání polínek v kachlových kamnech si děti, ale i maminky, mohly
vyzkoušet tuto tradiční metodu moravského Slovácka.

Do usedlosti může veřejnost zavítat také v rámci Víkendu otevřených
památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na
Slovácku, který proběhne první víkend v červnu. Trchalíkova usedlost
pro tuto příležitost připravila například pečení kváskového chleba
v peci či ukázky kovářských prací. „Z výminku se bude také linout
vůně buchet pečených v kachlových kamnech,“ uvedl Petr Janíček.
Návštěvníky budou provázet přímo rodinní průvodci.
Zdroj: www.novinky.cz, článek od uživatele Pavlína Woodhams,
16.4.2019, text redakčně krácen

Kraj ocenil vynikající učitele, zasloužilé ředitele škol i další
nepedagogické pracovníky školství
shodli se na tom, že je jejich povolání baví.
Jaroslav Mudrák, který strávil většinu profesního života jako perfektní
strojař a odborný učitel na Střední škole – Centru odborné přípravy
technické v Uherském Brodě přiznal k pobavení přítomných v sále:
„Největší radost mám z toho, že jsem se ve zdraví dožil důchodu.“
Zdroj: www. kr-zlinsky.cz, Helena Mráčková,
3.4.2019, text redakčně krácen

UHERSKÝ BROD – V souvislosti se Dnem učitelů, který se tradičně
slaví 28. března, tedy v den narození Jana Amose Komenského, byli
v uherskobrodském muzeu připomínajícím odkaz tohoto „učitele
národů“ oceněni vynikající kantoři i nepedagogičtí pracovníci škol
Zlínského kraje. Ocenění jim předali: radní pro školství Petr Gazdík,
statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, krajští radní Miroslav
Kašný a Jan Pijáček, s gratulacemi se připojili i starostové měst a obcí,
kteří také přijeli „svým“ učitelům poděkovat za skvělou práci.
Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského
kraje, který slavnostní ocenění organizoval, bylo na základě výzvy
doručeno 74 návrhů. Ty byly vyhodnoceny a Radou Zlínského kraje
bylo vybráno 21 osobností. Mezi nimi jsou vynikající učitelé, kteří
se formou zájmových kroužků dětem věnují i ve volném čase nebo
uplatňují inovativní metody výuky, mnohaletí úspěšní ředitelé škol,
ale i vedoucí výtečné školní jídelny. Všichni projevili, že je pro ně
krajské ocenění dojemným okamžikem, kterého si velmi považují a
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Oceněnému občanu Šumic panu Jaroslavu Mudrákovi taktéž
gratulujeme k jeho ocenění za celoživotní práci s mládeží, na zbytek
školního roku mu přejeme pevné nervy a do důchodu hodně zdraví
a vyhraných setů.

Informace o činnosti MS ČČK v Šumicích
se věnují pletení i ve volných chvílích v
domácím prostředí v průběhu celého roku.
Nechtěla bych předbíhat, ale do 2.000 ks
upletených obinadel nám už mnoho nechybí.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
dobrovolným a ochotným pletařkám jak
místním, tak i přespolním. Dobrovolnické
centrum oblastní charity v Uherském Hradišti
všem pletařkám posílá čtyřlístek s nápisem:
„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své
vlastní.“

Milí spoluobčané,
jen krátce bych vás chtěla ve svém příspěvku
poinformovat, co se v naší MS ČČK v
Šumicích událo za poslední období a co
plánujeme do nadcházejícího období.
S přicházejícími pracemi na zahrádkách naše
pletařky, v první polovině dubna, přerušily
zimní sezonu společného pletení, kterou
začínaly v listopadu loňského roku. Tímto
jejich zájem o pletení nekončí, ochotně

V současné době žijeme v přípravách výroční
členské schůze, kterou plánujeme v co
nejkratším možném termínu. Na této schůzi
bude vypracován plán všech akcí v letošním
roce.
Velmi si vážím toho, že díky ochotě a
vstřícnosti našich obyvatel, máme i v naší obci
mimořádně početnou základnu obětavých a
spolehlivých dárců krve. Transfúzní stanice
Uherskohradišťské nemocnice eviduje za
loňský rok 2018 všechny bezpříspěvkové
dárce krve, kteří budou oceněni v letošním
roce OS ČČK v Uherském Hradišti na
slavnostním shromáždění. Je mou milou
povinností a ctí touto cestou poděkovat za 10

odběrů, tj. bronzovou medaili prof. MUDr.
Jana Jánského, paní Marii Tlachové a Martině
Juřeníkové, Jindřichu Kreislovi a Pavlu
Kokošovi. Za 20 odběrů, tj. stříbrnou medaili
prof. MUDr. Jana Jánského, paní Romaně
Jedličkové a za 40 odběrů, tj. zlatou medaili
prof. MUDr. Jana Janského, panu Františku
Mošťkovi. Všem jmenovaným dárcům krve
upřímně děkujeme, protože životy druhých
právě závisí jen na vašem pochopení.
Nezapomínáme ani na své jubilanty, kterým
posíláme blahopřání k významnému
životnímu jubileu. V letošním roce máme
3 jubilantky, které dovrší své kulatiny.
Pozornost bližnímu vyjadřujeme i návštěvami
osamělých seniorů v domově důchodců.
Třeba i kratičká návštěva povzbudí i potěší
osamělého i nemocného člověka ve stáří.
A co nás čeká a co plánujeme? O tom zase
příště. Tímto bych chtěla svůj příspěvek
ukončit a poděkovat všem spoluobčanům za
podporu a přízeň.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK

Vítali jsme jaro ...
Protože jsme se už s dětmi nemohli dočkat
krásného počasí, rozhodli jsme se zahnat
ze Šumic zimu a přivítat konečně dlouho
očekávané jaro. S přípravami jsme začali
ještě před prvním jarním dnem. Učili jsme se
poznávat první jarní květiny, zpívali písničky
a říkanky o jaru. Jak už se stalo tradicí, na
odpoledne jsme připravili předvelikonoční
jarní tvoření. Paní učitelky a tety připravily
potřebný materiál, paní kuchařky přichystaly
na ochutnání pomazánky a mohlo se začít.
I letos byli všichni velmi šikovní a snaživí.

Děti, sourozenci, babičky, ale zvláště si velkou
pochvalu zaslouží naši tatínkové, s velkou
trpělivostí si s dětmi vyrobili velikonoční
dekorace, aby se mohli doma pochlubit své
mamince. S paní zimou jsme se ještě rozloučili
na vycházce při vynášení Moreny. Společně s
písničkou a říkankou jsme ji pustili po Olšavě
a jaro mohlo začít.

května se uskuteční zápis nových dětí, které
budou navštěvovat naši mateřskou školu v
příštím školním roce. Zápis se koná v MŠ v
oddělení ,, Koťátek“ dopoledne od 10:00 –
11:30 a odpoledne od 15:00 – 16: 00 hod. V
době zápisu si mohou rodiče s dětmi školku
prohlédnout a získat potřebné informace
týkající se zápisu do MŠ.

Jarní období je v mateřské škole spojeno
nejen s vítáním jara, ale i se zápisem. Nejprve
se 18 našich předškoláků zúčastnilo zápisu
v Základní škole v Šumicích a ve čtvrtek 2.

Přejeme Vám všem krásný a sluncem
prozářený máj.
Jitka Velecká
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Velké úspěchy žáků ZŠ v chemických soutěžích
Mladý chemik

Chemická olympiáda

V letošním roce se naše škola poprvé zapojila
do soutěže Hledáme nejlepšího mladého
chemika ČR, vyhlašované Svazem chemického
průmyslu ČR. Do prvního kola soutěže
se v našem regionu (Uherskohradišťsko a
Zlínsko) zapojilo 420 žáků. Z těchto žáků
postoupilo 70 do druhého kola, konaného
na SPŠCh Otrokovice. Mezi nimi byli tři
naši reprezentanti: Kamila Březinová, Tomáš
Čapák a Veronika Juračková. V druhém kole
jsme opět úspěšně “zabojovali” a mezi 30
postupujících se do 3.kola dostali Kamila a
Tomáš.

Dne 5.3.2019 naše škola jako již tradičně
hostila okresní kolo Chemické olympiády.
Sjelo se k nám 24 nejlepších chemiků z
třinácti základních škol a gymnázií okresu
Uherské Hradiště, kteří zápolili v teoretických
i praktických znalostech a dovednostech.

Třetí kolo proběhlo 5.2.2019 na SPŠCh
Otrokovice, kde jsme byli taktéž výborní.
Tomáš Čapák získal místo v první dvacítce
a Kamila Březinová skončila na druhém
místě, což jí zaručilo postup do celostátního
kola. Zanedlouho na Fakultě chemickotechnologické Univerzity v Pardubicích tak
změří své chemické síly se 40 nejlepšími
chemiky z celé České republiky.
Všem soutěžícím děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a Kamile budeme v červnu
v Pardubicích držet všechny palce.
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Naše žákyně Kamila Březinová opět ukázala
chemickou formu. Umístila se na druhém
místě a postoupila tak do krajského kola,
které je nejvyšším postupovým kolem pro
kategorii základních škol. Druhým naším
soutěžícím byl Tomáš Čapák, který také
předvedl výborný výkon a stal se úspěšným
řešitelem.
21.3.2019 proběhlo na gymnáziu TGM ve
Zlíně krajské kolo, kde se Kamila neztratila
a s přehledem se stala úspěšnou řešitelkou.
Skvělá byla zejména v laboratorní části, ve
které získala téměř nejvyšší možný počet
bodů.
Magda Zemánková, učitelka chemie

Sezona 2018/2019 v pěstitelské pálenici Šumice
Přinášíme několik údajů z výsledků
pěstitelského pálení v obecní pálenici Šumice.
Rekordní úroda roku 2018 byla poznat i v
množství vypáleného alkoholu v šumické
pálenici. V letošní sezoně jsme vypálili
ovocné kvasy od 329 pěstitelů. Z toho bylo
166 pěstitelů z Šumic a 163 pěstitelů ovoce
z okolních obcí. Celkem se vypálilo 6.262 l
100% alkoholu. To je přibližně 12.000 litrů
51% slivovice nebo jiné ovocné pálenky.
Celkem se vypálilo 423 kotlů.

Tržby obce za pálení celkem 1.679.698 Kč. Z
toho odvedená spotřební daň (143 Kč/l/100%
alkoholu) + DPH 21 % činila 1.033.407 Kč.
Zbývající tržby 646.291 Kč pokryly mzdové
náklady zaměstnanců včetně odvodů za
zdravotní a sociální pojištění, náklady za
elektřinu, vodu a destilovanou vodu, kterou
si vyrábíme v destilačním přístroji. Další
přímé náklady tvoří likvidace výpalků, které
se musí likvidovat ve speciálním zařízení v
Kunovicích. Do nákladů připočteme palivové

dřevo, které zaměstnanci OÚ připraví z těžby
z obecních lesů a náklady na nutnou údržbu.
V roce 2018 jsme vyměnili záložní čerpadlo
na vodu a opravili jeden komín včetně
komínových vložek. Hospodaření pálenice
neskončilo ve ztrátě a to je důležité. Obec
provozuje pěstitelské pálení především jako
službu obyvatelstvu, výnosy v řádu deseti
tisíců Kč vloží do údržby budovy a celého
destilačního zařízení.
OÚ

Komplexní pozemková úprava na Šumickém
katastru
Komplexní pozemková úprava (dále KPÚ)
řeší komplexně téměř celý katastr obce
Šumice. Šumický katastr má rozlohu celkem
1.570 ha (plus 70 ha lesů na újezdském
katastru). KPÚ Šumice se netýká lesních
pozemků a zastavěného území, výměra
řešeného území je 1.270 ha.
Cíle KPÚ jsou:
• majetkové - určení vlastníků, hranic
pozemků, zcelování pozemků stejných
vlastníků,
prostorové
racionální
uspořádání a zpřístupnění pozemků
jejich
vlastníkům.
Obnovení
a
digitalizace zastaralé evidence katastru
nemovitosti. Na obslužné cesty se
využívají pozemky obce a státu
• protierozní,
vodohospodářské
a
ekologické – tím je myšleno vybudování
krajinných prvků protierozní a
povodňové ochrany, jako např. úprava

vodohospodářských poměrů, obnova
toků a nádrží, systémů ekologické
stability, biocenter a biokoridorů,
obnova remízků, alejí apod. Na tato
společná zařízení se využívají pozemky
obce a státu.
Obec Šumice podala žádost na provedení KPÚ
v roce 2015. Komplexní pozemkové úpravy
hradí stát a zajišťuje je Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský
kraj, pracoviště Uherské Hradiště. KPÚ mají
dvě části. Projekt KPÚ a realizaci společných
zařízení.
Projekt bude provádět společnost GEOCART
CZ a.s. z Brna. Projekt KPÚ je rozložen na
části:
•
zeměměřičské práce v terénu, ty
budou probíhat po celý rok 2019, na
úřední desce byla oznámena jména

•
•

•
•

8 konkrétních geodetů společnosti
GEOCART Brno, kteří se budou v
Šumicích v terénu pohybovat
začátkem roku 2020 bude svoláno
úvodní jednání s vlastníky a bude zvolen
výbor zástupců vlastníků
budou zjišťovány nároky vlastníků,
provedený rozbor současného stavu,
navrženy hranice KPÚ, návrhy
společných zařízení
vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků je v plánu do 15.4.2022
mapové dílo 1.270 ha bude vypracováno
do tří měsíců od schválení nového
uspořádání pozemků.

Projekt KPÚ Šumice hradí stát a jeho cena je
6,8 mil. Kč.
OÚ

Klub seniorů Šumice Vás zve na akce, které
připravuje
Květen:
•
21.5. úterý – zájezd do termálních
koupelí Dunajská Streda a prohlídka
vodního díla Gabčíkovo.
•
Vycházka kolem Šumic se zakončením
u rybníků a opékání. Termín bude
upřesněn v místním rozhlase.
Červen:
•
4.6. úterý – zájezd do termálních koupelí
Podhajská.
•
25.6. úterý – zájezd do termálních
koupelí Podhajská.
Odjezd autobusu vždy v 6,00 hod. od

kulturního domu.
Srpen:
•
16.8. pátek – návštěva Flory Olomouc a
prohlídka skanzenu v Modré.
Září:
•
11.9. středa – zájezd do termálních
koupelí Podhajská.
Říjen:
•
1.10. úterý – zájezd do termálních
koupelí Velký Meder.
•
19.10.
–
divadelní
představení

ochotnického souboru
s veselohrou „KUBA.“

z

Komňe

Listopad:
•
6.11. středa – „Čaj o třetí“ s hudebním
doprovodem p. Nováka z Bánova.
Prosinec:
•
13.12. pátek – zájezd na vánoční trhy v
Krakově s možností návštěvy solných
dolů.
Na všechny akce se můžete průběžně hlásit
u Ludmily Synčákové na tel. 608418553. Na
všechny akce jsou pro seniory slevy.
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Stěhování železniční zastávky nebude
S/J rozumíme konstrukci rampy, která
odklání bezbariérovou trasu pro chodce z
ulice Kút na místní komunikaci, kolem RD
čp. 37, kde nelze polohově umístit chodník.
Druhou
podmínkou
pro
vydání
souhlasného stanoviska je, že projekt
SŽDC „REKONSTRUKCE ZASTÁVKY
ŠUMICE“ bude respektovat schválený
projekt Obce Šumice „Vytvoření zázemí pro
přestupní terminál v Šumicích“ IČ/IROP
117D03B000345, stavební povolení č.j. OSD/3266/17-4/Mi vydané dne 18.04.2018.
ZO požaduje po SŽDC písemnou odpověď
na otázku důvodu přemístění železniční
zastávky Šumice.“

Stěhování železniční zastávky v Šumicích
nebude. Správa železniční dopravní cesty
Olomouc o.ř. (dále SŽDC) provede rozsáhlou
rekonstrukci zastávky Šumice. Stávající
budova bude zbořena a nahrazena přístřeškem
z betonových prefabrikátů, nástupiště dlouhé
140 m bude nové, most přes Ovčírku bude
zrekonstruován. Nástupiště bude zvýšeno do
výšky + 55 cm nad hlavou kolejnice. Taková
výška umožní bezbariérový přístup do
bezbariérové vlakové soupravy. České dráhy
postupně rozšiřují počet bezbariérových
vlakových souprav. Následujících 10 let
bude železniční regionální dopravu na trati
č. 340 procházející naší obcí provozovat
německá dopravní společnost ARRIVA. Ta
na regionální tratě Zlínského kraje nasadí
starší vlakové soupravy, které už nějaké roky
jezdily v některé ze 14 evropských zemích,
kde společnost ARRIVA podniká. Společnost
ARRIVA vysoutěžila regionální železniční
dopravu, kterou zajišťuje Zlínský kraj. Naše
obec přispívá ročně na regionální dopravu ve
Zlínském kraji částkou 170.000 Kč.
V září 2018 jsem informoval na obecním
webu v článku Přemístění železniční
zastávky o projektu SŽDC Olomouc, který
se týkal jak přemístění železniční zastávky,
tak rekonstrukce železničního přejezdu
u pálenice a jeho rozšíření o přechod
železnice pro pěší. Přechod železnice, který
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si naplánovala SŽDC Olomouc jsem velmi
přivítal. Na přechod železnice jsme plánovali
navázat přechod státní silnice II/495. Takové
řešení bylo bezpečné pro chodce a cyklisty,
kteří jmenovanou křižovatkou u pálenice
prochází. Plánované úpravy křižovatky u
pálenice jsem podrobně popsal v jmenovaném
článku obecního webu.
Co vedlo SŽDC ke změně plánu? Podle
ředitele SŽDC to byl postoj obce Šumice.
Když jsem se seznámil v prosinci 2018 s
rozpracovanou projektovou dokumentací
a zjistil jsem, že přístupová rampa na nové
přemístěné nástupiště vytváří výškovou
stavební bariéru ve směru Kút – centrum
obce, informoval jsem obecní zastupitelstvo.
To přijalo 20. prosince 2018 k průběhu
projektových prací následující usnesení:
„Usnesení č.23/2018
ZO pověřuje starostu obce k vydání
souhlasného stanoviska Obce Šumice, k
DUR stavby SŽDC „REKONSTRUKCE
ZASTÁVKY
ŠUMICE“,
jenom
za
předpokladu, že polohové umístění
přístupové rampy k nástupišti železniční
zastávky v místě stávajícího křížení železnice
a přechodu MK, nevytvoří stavební bariéru
ve směru bezbariérové trasy pro chodce ze
směrů sever/jih. Stavební bariérou ve směru

Přijaté usnesení č. 23 jsem zaslal řediteli
SŽDC o.ř. Olomouc ing. Kašparovi dne 21.
prosince 2018 poštou. Reakce SŽDC byla
rychlá a překvapivá. V dopise ze 4. ledna 2019
SŽDC informovala obec Šumice, že zastavuje
projekční práce na přemístění zastávky v
Šumicích, bude řešit rekonstrukci zastávky ve
stávající poloze bez rekonstrukce a rozšíření
přejezdu P7982 (u pálenice).
Reagoval jsem dne 14.1.2019 dopisem, ve
kterém jsem žádal pokračování projektových
prací přechodu železnice pro chodce u
pálenice, který je pro celou křižovatku
důležitý. Po úpravě křižovatky bude totiž
stávající přechod sinice II/495 definitivně
zrušený. SŽDC mé žádosti nevyhověla,
plánovaný přechod z projektu vyhodila
se zdůvodněním, že musí být řádným
hospodářem. Také jsem si v dopise ze dne
25.1.2019 mohl mimo jiné přečíst:
„Velice nás mrzí ta skutečnost, že SŽDC, s.o.
se snaží vycházet obci Šumice stále vstříc a
obec zastoupená Vaší osobou stále nechápe,
že zde jsou určité mantinely zejména ze strany
legislativy, kde SŽDC, s.o. nemůže a ani nesmí
ustupovat.“
Proč SŽDC zrušila projektování plánovaného
železničního přechodu u pálenice, na který
navazuje přechod silnice II/495, skutečně
nechápu. Znovu jsem se dotázal ředitele
SŽDC Ladislava Kašpara na důvod zastavení
projektování přechodu železnice na pracovní
poradě v Olomouci dne 12. února 2019.
Dostalo se mně odpovědi, že si může obec
Šumice přechod železnice vyprojektovat a
zaplatit sama.
Takže jsme s projektováním úprav křižovatky
u pálenice zase na začátku. Důvod, proč
je nutné křižovatku tří dopravních cest u

pálenice (státní krajská silnice, železnice
a místní obecní komunikace) upravit, je
následující:
Drážní úřad v lednu 2017 navrhl železniční
přejezd u pálenice jako nebezpečný zrušit,
Obecní úřad Šumice jako místní správní
silniční úřad žádosti SŽDC o zrušení přejezdu
nevyhověl a vydal k žádosti v prosinci 2017
Rozhodnutí se zdůvodněním, za jakých
podmínek lze železniční přejezd u pálenice
provozovat. Dopravní studie prokázala,
že železniční přejezd provozovat lze. Je ale
nutné upravit krajskou silnici, vybudovat
připojovací a odbočovací jízdní pruhy, nařídit
zákaz odbočování vlevo na Bojkovice, zrušit
ve stávajícím místě přechod silnice apod.

správci dopravních cest spolu spolupracovali
a obci vycházeli vstříc, byl by to ideální
stav. Ideální stav se ale nekoná, zřejmě ani
neexistuje. A jak bylo již napsáno, obec
zastoupená mojí osobou to stále nechápe.
Obec ve věci projektu křížení tří dopravních
cest s aktivitou nekončí. Svolám nové
jednání, pozvu všechny dotčené strany a
začneme relativně od začátku. Prioritou
projektu bude bezpečnost všech účastníků
silničního a železničního provozu. Řešení,

kdy z křižovatky u pálenice zmizí přechod
silnice bez náhrady, je samosprávou
neakceptovatelné.
Cestu
přezkumu
dosavadních
stanovisek
zúčastněných,
kterou mně doporučuje zastupitel a bývalý
poslanec Parlamentu PS ČR Ludvík Hovorka
zatím nechci využít. Zatím pořád věřím, že
spolupráce obce s organizacemi, které vlastní
stát nebo kraj, je možná.
Josef Jančář, starosta

Při projektování takového křížení tří
dopravních cest, které mají různé správce,
musí tito vlastníci a správci úzce spolupracovat
a projekty vzájemně koordinovat. Železnici
spravuje SŽDC, krajskou silnici II/495
spravuje Ředitelství sinic Zlínského kraje
(dále ŘSZK) a místní komunikace spravuje
Obecní úřad Šumice.
Tady je kámen úrazu. Obec Šumice vyvinula
maximální snahu o vzájemnou koordinaci
projektu SŽDC a projektu ŘSZK, podle
výsledku vyšla snaha obce zatím naprázdno.
Tím, kdo obě dopravní cesty kříží, je místní
komunikace a plánovaný chodník (přechody),
které vlastní obec. SŽDC plánovaný přechod
železnice zrušila, ŘSZK projektové práce ani
nezahájila.
Celý dosavadní průběh projektování
křižovatky u pálenice přesně vystihuje
problém, v jakém se nachází místní
samospráva. Prioritou obce je hledání
optimálního řešení, které zajistí bezpečnost
nejenom chodců, ale všech účastníků
silničního provozu. Protože se ale jedná o
dopravní cesty jiných správců, záleží na nich,
jak se k věci postaví. Mám zkušenost, že si tito
správci rozhodně nemyslí, že by jim místní
obecní úřad měl nařizovat, jaké úpravy
mají na svých dopravních cestách provést.
Skutečnost, že místní obecní úřad je současně
místním silničním úřadem, že nařizuje
úpravy dopravních cest v řádném rozhodnutí
vydaném po řádném správním řízení, kterého
byli účastníky, neznamená pro tyto správce
nic. Zde se také ukazuje problém dvojakosti
naší samosprávy. Starosta vystupuje jednak
jako zástupce samosprávy, nechává se
úkolovat zastupitelstvem a na druhé straně v
přenesené působnosti vystupuje jako vedoucí
silničního úřadu a vede správní řízení ve věci
zrušení železničního přejezdu.
Pokud by věci fungovaly tak, že by všichni
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Výstava obrazů Františky Kudelové v Šumicích
17. srpna 1912 jako šesté z jedenácti dětí, v
rodině rolníka Josefa Kudely v čp. 77 v Kútě.
Připomenu některé její bratry, kteří žili v
Šumicích. František Kudela čp. 293, Josef
Kudela čp. 123, Antonín Kudela čp. 77 a také
Jan Kudela, řezník, který si říkal svobodný
pán.

představena na celé řadě samostatných i
společných výstav (Kroměříž 1983, Olomouc
1983, Hodonín 1990, Psychopatologie der
Kunst: Brücken zur Realität - Švýcarsko 1991,
Olomouc 1996). Její dílo vlastní Psychiatrická
léčebna v Kroměříži.

Autorem následujícího životopisu
teoretička umění Alena Nádvorníková.

K výstavě

je

Františka KUDELOVÁ - životopis
(17. 8. 1912 Šumice u Uherského Brodu - 3. 9.
1997 Kroměříž)

Obec Šumice připravila pro veřejnost
výstavu obrazů své rodačky, paní Františky
Kudelové (*17.8.1912 v Šumicích, †3.9.1997
v Kroměříži).
Iniciátory uspořádání výstavy obrazů v
Šumicích byla Kateřina Jančářová a její
manžel Marek Bohuš, kteří oslovili sběratele,
kurátora výstav a odborníka na spontánní
umění neškolených tvůrců Mgr. Pavla
Konečného z Olomouce. Pan Konečný se bez
otálení pustil do přípravných kroků, jejichž
výsledkem je představení díla naší rodačky v
rekonstruované stavbě lidového stavitelství
− Hasoňově chalupě čp. 102. Tento prostor
obec kurátorovi navrhla a on jakožto někdejší
pracovník památkové péče nadšeně souhlasil.
Dílo Františky Kudelové se tím dočasně vrací
nejen do rodné obce, ale také do prostředí,
ze kterého vyšla. Zbývá zodpovědět otázku,
kdo byla Františka Kudelová. Narodila se
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Pocházela z chudé rolnické rodiny, v níž
vyrůstala spolu s deseti sourozenci. Po
ukončení obecné školy pomáhala až do
roku 1932 otci v hospodářství. Především
citová deziluze rozhodla o jejím odchodu do
kláštera v Brně, kde se stala řádovou sestrou.
V roce 1942 je poprvé hospitalizována na
psychiatrické klinice v Brně, odkud přechází
v následujícím roce do psychiatrické léčebny
v Kroměříži. Básně psala již od školních let.
Malovat však začala až jako pacientka plicního
oddělení nemocnice v Kroměříži v roce 1951.
Tvůrčí činnosti se věnovala každodenně a
vytvořila do podzimu roku 1995, kdy ztratila
zrak, tisíce podivuhodných kreseb, obrazů i
malovaných objektů. V léčebně měla dokonce
po několik let svou stálou výstavní síň. V
jejích zářivých nepředmětných krajinách,
malovaných sugestivním rukopisem, se
objevují jako konstantní symboly slunce,
měsíc, strom, zvířata a ptáci. Obsedantní
směřování k absolutnu vzpomínek má u ní
kosmický rozměr. Začátkem 80. let 20. století
její tvorba překročila hranice léčebny a byla

Na výstavě bude k vidění asi padesátka obrazů
a objektů, které nám zapůjčila Psychiatrická
nemocnice v Kroměříži. Její ředitel MUDr.
Petr Možný byl pozván do Šumic na vernisáž
výstavy, kterou zahájí úvodním slovem
kurátor Pavel Konečný. Přijede cimbálová
muzika Pajtáši, která bude vyhrávat v chalupě
po celý večer až do 22:00 hodin. Vernisáž
výstavy nazvaná poeticky „Mateřídouška
šeptá v snách“ bude zahájena v pátek 3.
května 2019 v 18:00 hodin a potrvá do 30.
června 2019. Zájemci o výstavu se mohou
domluvit na otevření objektu telefonicky:
739 658 511 nebo 736 413 277. Pozvánky a
plakáty výstavy bezúplatně zajistil pan David
Prachař ze Šumic - BIZMARK a.s.
Všichni jste srdečně zváni.
Za organizační výbor, Josef Jančář, starosta
O vztahu F.K. k poesii
Sběratel umění Pavel Konečný paní Františku
Kudelovou osobně znal a organizoval její
výstavy v Divadle hudby v Olomouci. Z
dvojlistu vydaného k jedné z výstav je i
následující krásná baladická básnička autorky
Františky Kudelové.

Já děcko malé
šla se utopit
Žádný se nesměje
jen klepny v dědině
samé tretky pletky
nechci pro to žít
Žádná láska žádný úsměv
a běžím k vodě
veliké slzy padaly mi na zem
běžím běžím za ves
Tam nikoho není
A potok teče

Však co to stojí proti mně kdos
-sladce usmívá se
Hledí vážný pán a očima tlačí
tlačí mne zpátky
I vrátila jsem se

jen ze zpěvu jsem měla trojku, ale jeden pan
učitel dal si se mnou práci i naučil mě zpívat
i druhý hlas, takže to už bylo na jedničku.
Já jsem měla nejraději náboženství a potom
básně a čtení…“

Františka Kudelová byla výbornou žákyní. Do
školy v Šumicích chodila od sedmi do čtrnácti
let. Na svá školní léta vzpomíná v materiálu
vydaném k výstavě k jejím 80. narozeninám,
kterou připravilo Divadlo hudby v Olomouci
v roce 1992: „Já jsem chodila do školy ráda i
jsem se ráda učila, měla jsem samé jedničky,

Ve školní kronice šumické školy se můžeme
v zápise z roku 1925 dočíst, že na školní
slavnosti k výročí 75. narozenin presidenta
T. G. Masaryka recitovala oslavnou báseň
žákyně Kudelová. Která žákyně Kudelová to
asi byla?

Výlet za moře
Na konci února se FS Světlovan vydal na
dalekou cestu na padesátý ročník folklorního
festivalu „Fiesta de la Fruta Y de las Flores“
(festival ovoce a květin) do Ekvádoru.
Strastiplná cesta, při které jsme z důvodů
zpožděných a přesměrovaných letů navštívili
Rakousko, Holandsko, Francii, Mexiko
a Kolumbii, skončila po nekonečných
61hodinách v místě konání festivalu, ve 180ti tisícovém Ambatu.
První týden jsme jezdili pouze po vystoupeních
a zvykali si na nadmořskou výšku kolem 3000
m n. m. a ostré sluníčko. Zúčastnili jsme se
i tradičních jihoamerických karnevalových
průvodů s nádhernými alegorickými vozy,
vyzdobenými živými květy, v doprovodu
spoře oděných tanečníků a tanečnic.

Byli jsme udiveni z neskutečného množství
nadšených diváků. Byli prostě všude. Podle
pořadatelů přes 600 tisíc.
Druhý týden jsme trávili na cestách po
Ekvádoru, a to doslova. Země je to poměrně
rozlehlá (3 krát větší než ČR), vzdálenosti velké
a hornatý terén cesty se hodně prodlužuje.
Ale stálo to za to. Nádherná kvetoucí příroda,
prudké řeky s vodopády, pradávné sídlo Inků
Ingapirka, džungle s indiány, města i Tichý
oceán. Navštívili jsme také vyhaslou sopku
Pululahua, jejíž kráter byl využíván zemědělci
nebo další, Quilotou, zaplavenou nádhernou
zelenomodrou lagunou. Dostali jsme se i
na druhou nejvyšší činnou sopku na světě
Cotopaxi. Ve výšce 4863m n. m. opravdu
už moc kyslíku není. Někteří z nás to těžko

rozdýchávali. Největší zážitek byl ale asi na
rovníku. Postavit vajíčko na špičku se vám
u nás nepodaří. A co teprve, když vypustíte
vodu z umyvadla! Na severní polokouli se
vír točí proti směru hodinových ručiček, na
jižní po směru. Nejzajímavější na tom ale je,
že stačí to umyvadlo posunout jenom o tři
metry od rovníku na sever nebo na jih a už
se voda točí! Byl to nezapomenutelný výlet a
zážitků je spousta, ale všude dobře, .........
Děkujeme za podporu obci i ostatním
sponzorům.
Josef Pančocha
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Besedníci
Na Velikonoční neděli se konala naše první
akce, kterou byl letos jubilejní Košt slivovice.
Darovali jste nám celkem 234 vzorků pálenek,
což je absolutní rekord za celou, již 20 letou
historii Šumického koštu. Na prvních třech
místech se umístili
•

místo: Luděk Chovanec ze Suché Loze

•

místo: Zdeněk Hruška ze Šumic

•

místo: Michal Durďa ze Šumic.

Všem výhercům gratulujeme a sponzorům
děkujeme za dary do tomboly.
Další dvě akce se uskuteční v sobotu 27.
4. Den Země a v úterý 30. 4. Šumický Slet
čarodějnic na Norkárně.
Aby jsme si toho na letošní jaro nevzali málo,
11. května od 10:00 bude na hasičském hřišti
zahájen 4. ročník Gulášfestu. Své 2 - 5 členné
týmy můžete registrovat až do úterka 7.
května u pana Dušana Miličky (Sigiho) tel:
739 127 491, nebo přes formulář na webových
stránkách www.besednici.cz. Pro širokou
veřejnost bude areál otevřen od 13:00 hod.
Koncem léta, 14. 9. můžete svou fyzickou
kondici opět porovnat s ostatními na Běhu
pro Život. Tratě budou 3, 10 a 20 km. Bližší
informace zveřejníme v průběhu léta.
Besedníci Šumice
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O činnosti spolků a novém cyklokrosovém hřišti
na skalce

V areálu SKALKA budujeme další sportovní
zařízení pro děti. Vloni jsme doplnili dětské
hřiště o herní prvky, jmenovitě o lanovou
pyramidu, houpačky, horolezecký kámen,
hrazdovou kovovou sestavu (workout) a
dětskou lanovou dráhu.
V sobotu 4. května 2019 proběhne v areálu
SKALKA dětský cyklistický závod ŠUMICKÉ
ŠLAPÁTKO, o kterém píšeme na jiném
místě. To bylo pro nás inspirací vybudovat
dětské cyklistické terénní hřiště. S využitím
přebytků zeminy z obecních akcí jsme vedle
travnatého hřiště spolku dobrovolných
hasičů vybudovali s pracovníky OÚ terénní
dráhu pro dětské cyklisty. Ta je tvořena
terénními muldami a dráhou s klopenými
zatáčkami. Věříme, že cyklistické hřiště bude
naší mládeží a dětmi aktivně využíváno.
A jak napovídá název hřiště, jedná se o
sportovní zařízení PRO CYKLISTY, NE pro

MOTORISTY.
V areálu SKALKA pokračují i letos naši
hasiči s budováním sociálního zařízení. Po
dokončení vnějšího i vnitřního opláštění
objektu byla osazena okna a dveře bufetu,
svépomocně byla provedena elektroinstalace,
vodoinstalace a keramická dlažba. Materiál
zajišťuje obec, práce si provádí členové
SDH svépomocně. Z vlastních finančních
prostředků SDH bude provedeno vybavení
bufetu.
Aktivita členů SDH při budování
společenského zařízení na svém cvičišti není
jenom osamoceným spolkovým projektem.
Dalším spolkem, který vloni a letos významně
zmobilizoval vlastní členy k brigádnické
činnosti, byla TJ Šumice při rekonstrukci
fotbalových kabin. Také další spolky, které
užívají spolková zařízení nebo sportoviště se o
pronajatý majetek vzorně starají. Rybáři jsou

nejenom výborní organizátoři rybářských
závodů, ale také neúnavní budovatelé. Také
letos svůj areál na jezerech rozšiřují o skromné
ubytovací zařízení. Včelaři si na letošní rok
naplánovali vybudování vlastního zařízení
pro výuku mladých včelařů. Základem bude
zakoupení stavební buňky a její osazení
v areálu zahrádkářské kolonie. Myslivci a
tenisté musí každoročně po zimní přestávce
připravit své areály na novou sezonu.
Spolek Besedníci získal pro svou spolkovou
činnost zařízení NORKÁRNA po místních
zahrádkářích, kteří se rozpadli. Spolek
BESEDNÍCI je nejaktivnějším spolkem v
pořádání pestrých kulturních a sportovních
akcí určených pro širokou veřejnost. V počtu
sportovních podniků vede díky fotbalovým
soutěžím samozřejmě TJ Šumice. Hasiči,
tenisté a další dobrovolníci připraví pro
veřejnost každoročně řadu sportovních
soutěží a podniků. Připomenu např. Ferdovo
sportovní odpoledne.
Díky místním zavedeným spolkům, ale také
díky Klubu seniorů a různých pěveckých
sborů je kulturní život v naší obci skutečně
pestrý a bohatý po celý rok. Nebylo mým
záměrem sestavovat tabulku nejúspěšnějších
spolků.
Chtěl jsem jenom poukázat na pestrou
nabídku různých akcí a všem členům
šumických spolků, a také všem dalším
dobrovolníkům, za organizaci veřejného
života v Šumicích, poděkovat.
Josef Jančář, starosta

Červený jak Šumické tela

V období mezi světovými válkami byly
ŠUMICE známy, v širokém regionu od
VLÁRY přes BŘECLAV až po PŘEROV,
chovem červených telat. Toto typické
zbarvení a vzrůst dalo vzniknout i rčení
„červený jak šumické tela“.

V době kolektivizace
a
vzniku
JZD
chov
červených
telat zanikl jak v
družstvu, tak u
domácích chovatelů
krav. V 70. letech
minulého
století
byly
nejdříve
dovezeny
černé
krávy z DÁNSKA,
později JZD začalo
chovat holštýnské
černé plemeno s
vysokou mléčnou

užitkovostí.
Změnou koncepce hospodaření se na farmě
ZEMASPOL UH. BROD v ŠUMICÍCH začaly
před 10 lety chovat krávy bez tržní produkce
mléka a k chovu bylo vybráno plemeno
masný simentál červeného zbarvení; do

ŠUMIC se tak opět po letech vrátila i typická
červená telata. V současné době má stádo
červeného skotu 270 kusů včetně býků ve
výkrmu, kteří se v hmotnosti 750 kg vozí na
jatka do RAKOUSKA. Jalovice se nechávají v
chovu k rozšíření vlastního stáda.
Na farmě se provádí i uznaný odchov
plemenných býků. Býci zapsaní v plemenné
knize masného skotu jako CYRIL, CYRDA,
DOMIN, DORÁK či DOCEK s příponou
ŠUMICKÝ plodí červené potomstvo v
JALUBÍ, STRÁNÍ, ŠTÍTNÉ či VALAŠSKÝCH
KLOBOUKÁCH a tak se i jinde rozšiřuje
tradice červených šumických telat.
Článek navazuje na předchozí článek
uveřejněný v Šumickém zpravodaji č. 1/2015
– Proč se tak říká „škaredý, červený a hlůpý
jak šimické tela“.
Stanislav Ptáček
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Zdravotní ústav PAHOP, z.ú.paliativní a hospicové péče
- důstojné doprovázení v závěru života
paliativní a hospicová péče, poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí pacienta. Do rodiny přijíždí lékař a
zdravotní sestry. Pomáhají zvládnout bolest a další zdravotní komplikace, které mohou nastat v průběhu nemoci v její terminální fázi. Těžce
nemocný člen rodiny tak nemusí být převezen do nemocnice a může prožít konec života doma.
Jsme pro vás dostupní 24 hodin a 7 dní v týdnu. Jelikož máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, všichni naši pacienti mají zdravotní péči
bezplatnou. Tuto péči poskytuje specializovaný tým pracovníků-lékařů, zdravotních sester, sociální pracovník, psycholog a kněz, vždy dle
aktuálních potřeb nemocného nebo pečující rodiny. K dispozici je kromě zdravotní péče taky sociální služba podle zákona č.108/2006 sb.,§44,
terénní odlehčovací služba, jejíž součástí je základní sociální poradenství. Služba je pomocí pro pečující osoby, které lze využít v čase od 6 do
20 hodin každodenně včetně neděl a svátků.
Rádi bychom vás srdečně pozvali 15.5.2019 do Uherského Hradiště na Masarykovo náměstí, kde proběhne Den pro PAHOP , prezentační den,
doplněný kulturním programem pro děti a dospělé. Kontakty: Ředitelka – Mgr. Helena Schwarczová 775 744 588
e-mail: h.schwarczova@centrum-pahop.cz
Sociální pracovník- zástupce ředitelky- Mgr. Pavla Zahrádková, DiS.,605 589 209
e-mail: zahradkovapaja@seznam.cz
www.centrum-pahop.cz

Přechod na nový standard vysílání DVB-T2.
Na tento standard se přechází proto, aby se
uvolnila část vysílacího spektra televizních
frekvencí pro další poskytovatele mobilních
sítí. S tím souvisí koordinovaný přechod na
standard DVB-T2 z rozhodnutí vlády a na
základě mezinárodních dohod.
Je tedy potřeba počítat s tím, že celoplošné
pozemské vysílání DVB-T bude ukončováno
postupně již od listopadu roku 2019 a od
května 2020 bude na celém území k dispozici
pouze příjem DVB-T2. To se zatím jedná o
programy České televize, které už v této době
v novém standardu vysílají a mají stanovené
vysílací frekvence.
Komerční televize také postupně začaly
vysílat svoje programy ve standardu DVB-T2,
ale jedná se zatím o přechodové frekvence,
které se mohou, ale také nemusí změnit.
Tato změna na vysílací standard DVB-T2 se

bude týkat i kabelové televize, protože se v ní
provozuje také pozemské televizní vysílání.
Pro příjem signálu DVB-T2 je nutné mít
odpovídající zařízení, tedy televizor nebo
set-top-box, který příjem tohoto signálu
umožní, tzn, že přijímač musí podporovat
nový standard vysílání DVB-T2 s kodekem
H.265/HEVC.
Nejlevnější variantou přechodu na DVB-T2
je zakoupení set-top-boxu. Ten taktéž musí
podporovat normu DVB-T2 s kodekem
H.265/HEVC.
Výhodou je nízká investice. Set-top-box se
zapojuje mezi anténu (vstup od kabelovky) a
televizor pomocí propojovacího kabelu.
A tady je důležité, že pokud je televizor
vybavený SCART konektorem, pak je nutné
zakoupit set-top-box s tímto výstupem a s
tímto kabelem!

Pokud je televizor s HDMI konektorem, je
nutné, aby ho měl set-top-box také a k němu
kabel HDMI !
Ladění set-top-boxu je stejné jako u
televizoru.
Přijímače vhodné pro české vysílání DVB-T2
certifikují České Radiokomunikace a označují
je kulatými zlatými nálepkami „DVB-T2
ověřeno“.

Tenisový oddíl
V dubnu jsme začali s obnovou tenisového areálu. Jako každý
rok musíme vyhrabávat kamení ze škvárového podkladu,
který díky zimním mrazům vystoupne na povrch. Pak
zaválcovat a všechny kurty pohodit novou antukou a opět
válcovat. Naštěstí se nás na brigády schází dost. Někdy i více
než na turnaje.
Na letošní sezónu v tenisové přípravce máme nachystány
trenérské posily. Zájem dětí je stále větší. Proto jsme se
rozhodli pořídit takzvaný nahrávací stroj, který bude
ideálním tréninkovým pomocníkem hlavně pro pokročilejší
žáky. Za finanční pomoc velmi děkujeme obecnímu úřadu
Šumice.
Den dětí 1. června letos vychází na sobotu. Tímto bychom
vás a vaše děti rádi pozvali na Ferdovo sportovní odpoledne
ve 14 hodin v areálu fotbalového hřiště. Můžete se těšit na
spoustu zábavných disciplín a také na krátkou plavbu po
Olšavě.
Ondřej Kalous
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Z činnosti fotbalového oddílu
V první řadě bychom chtěli pozdravit
všechny fotbalové příznivce a poděkovat jim
za hojnou diváckou účast a podporu našeho
klubu. Bez Vás by to nešlo a návštěvnost
klubu se pohybuje na předních příčkách, za
což Vám patří dík.
Zimní příprava se nesla v duchu předešlých
let a využívali jsme k tomu jak sportovní halu
a umělou trávu v Šumicích, tak u prvního
mužstva proběhlo již tradiční soustředění v
Luhačovicích.
Začátek jarní sezóny zahájilo mužstvo mužů
dvěma prohrami, ale pak následovali tři

vítězství v řadě. Díky tomu jsme se posunuli
na dva body na dostřel od prvního místa a
opět se zapojili do hry o přední příčky.
Mužstvo dorostu po podzimní části proběhlo
rekonstrukcí, jak v hráčském kádru, tak
na trenérském postu, kde hlavního trenéra
převzal Lumír Petrka. Čeká ho hodně práce a
přejeme mu hodně úspěchů.
Naše dvě nejmladší mužstva se pohybují na
nejvyšších příčkách a dělají nám radost, jen
tak dále.
Během zimní přípravy proběhla první část
rekonstrukce kabin, kdy se mužstva můžou
těšit z nových kabin pro hráče, rozhodčí

a nových sprch. Termín byl šibeniční, ale
za pomocí členů, hráčů a Obce Šumice se
podařilo to nejnutnější stihnout v termínu,
aby na začátek sezóny bylo vše nachystané.
Ještě jednou děkujeme Obci Šumice, že
rekonstrukci zaštítila. Druhá etapa by měla
následovat.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát hodně
fotbalových zážitků s naším fotbalovým
oddílem.
Výbor TJ Šumice

Termínová listina TJ Šumice -Jaro 2019
Muži-KS

Dorost-KS

Den

Datum Domácí

Hosté

Začátek

Den

Datum Domácí

Hosté

Začátek

Ne

24.3.

Šumice

Ludkovice

15:00

So

23.4.

Šumice

Dolní Němčí

12:00

Ne

31.3.

Havřice

Šumice

15:00

So

30.4.

Újezdec

Šumice

10:00

So

6.4.

Březolupy

Šumice

15:30

Ne

7.4.

Staré Město

Šumice

12:30

Ne

14.4.

Šumice

1.FC Slovácko B 15:30

So

13.4.

Šumice

Bezměrov

12:30

Ne

21.4.

Nedakonice

Šumice

16:00

So

20.4.

Prakšice

Šumice

13:00

Ne

28.4.

Šumice

Morkovice B

16:00

So

27.4.

Šumice

Nivnice

13:00

Ne

5.5.

Uh. Ostroh

Šumice

16:30

So

4.5.

Kněžpole

Šumice

10:00

Ne

12.5.

Šumice

Tlumačov

16:30

So

11.5.

Šumice

Tlumačov

13:30

So

18.5.

Luhačovice

Šumice

13:30

So

18.5.

Napajedla

Šumice

14:30

Ne

26.5.

Šumice

Staré Město

17:00

So

25.5.

Šumice

Jarošov

14:00

Ne

2.6.

Zlechov

Šumice

10:00

So

1.6.

Boršice

Šumice

14:00

Ne

9.6.

Šumice

Drslavice

17:00

So

8.6.

Šumice

Koryčany

14:00

Ne

16.6.

Březnice

Šumice

17:00

So

15.6.

Morkovice

Šumice

10:00

Přípravka-OS

Žáci-OP
Den

Datum Domácí

Hosté

Začátek

Den

Datum Domácí

Hosté

Začátek

Ne

14.4.

Šumice

Mistřice

10:00

Ne

7.4.

Záhorovice

Šumice

13:00

Ne

21.4.

Prakšice

Šumice

13:30

Ne

14.4.

Šumice

Suchá Lóz

13:30

Ne

28.4.

Šumice

Nivnice

10:00

So

20.4.

Pitín

Šumice

13:00

Ne

5.5.

Ostrožská

Šumice

14:00

Ne

28.4.

Šumice

Bystřice p. L.

14:00

Ne

12.5.

Šumice

Mařatice

10:00

So

4.5.

Vlčnov

Šumice

14:00

Ne

19.5.

Topolná

Šumice

10:15

Čt

9.5.

Šumice

Rudice

17:30

Ne

26.5.

Šumice

Bánov

10:00

Ne

19.5.

Orel Uh.B.

Šumice

14:00

Ne

2.6.

Velehrad

Šumice

15:00

Ne

26.5.

Šumice

Havřice

15:00

Ne

9.6.

Osvětimany

Šumice

14:30

So

1.6.

Boršice u Bl.

Šumice

14:00

Ne

9.6.

Šumice

Slavkov

15.00

Ne

15.6.

Újezdec

Šumice

13:30
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Naši hokejisté získali bronz!!!
Nebojte, nepředvídáme výsledek hokejového
mistrovství světa. A není to ani aprílový vtípek.
Kdybychom ten nadpis použili na konci září
loňského roku po odehrání úvodních čtyř kol
VHL, tak bychom to všichni spíše za „blbý“
vtip opravdu považovali. Ale den se se dnem
sešel a titulek se stal skutečností. Opravdu
jsme premiérovou sezónu VHL zakončili na
krásném třetím místě!!!!
Pro Šumický zpravodaj jsme udělali rozhovor
sami se sebou. Má to velkou výhodu. Můžeme
odpovídat jenom na to, na co chceme, a
všechny otázky jsou příjemné.

výkony a začali jsme věřit týmovému pojetí
hokeje. Na konci sezóny jsme hráli opravdu
velmi zodpovědně a obětavě, což se projevilo i
na výsledcích. A taky jsme se oproti úvodním
zápasům uklidnili.
Je něco, co byste chtěli vyzvednout?
Určitě se nám vybaví zápas s Pozlovicemi, na
který těsně před Vánoci dorazilo do ochozů
asi 30 našich fanoušků. Vytvořili jedinečnou
atmosféru, která pro nás byla v kombinaci s
vysokou výhrou krásným vánočním dárkem.
Všem fanouškům, kteří za námi jezdili, patří
velké poděkování. Není to klišé. Je fajn, když
hrajete i pro někoho jiného, než jen pro sebe.

Jak hodnotíte právě skončenou sezónu?

Jaké jsou další plány?

Sezónu musíme hodnotit jednoznačně
kladně. V první sezóně jsme skončili na
třetím místě, dokázali jsme porazit všechna
mužstva z naší skupiny včetně vítěze. Měli
jsme druhou nejpevnější obranu, dokázali
jsme nastřílet 159 branek. Jediným negativem
bylo zranění brankáře Vaška Marka v
poslední části sezóny, ale díky tomu se dostal
do branky i náš druhý gólman Petr Mandl,
který navázal na Vaškovy spolehlivé výkony.
Snad bude Vašek co nejdříve v pořádku.

Budeme chtít v létě trénovat, určitě
potřebujeme vylepšit fyzičku se zaměřením
na dynamiku. A taky hledáme způsob, jak
bychom mohli trénovat střelbu, protože
tam cítíme asi největší rezervy. Navíc na

Máte výrazně pozitivní bilanci zápasů, jak
jste jí dosáhli?
Bylo důležité, že po třech úvodních prohrách
přišla řada výher. Díky nim jsme si ověřili, že
máme na to, abychom v lize hráli důstojnou
roli. Bylo to hodně o sebevědomí. Samozřejmě
s přibývajícími zápasy se zlepšovaly i naše
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konci června jedeme na speciální hokejový
kemp do Bully Arény v Kravařích, kde se
běžně připravují i reprezentační výběry.
Během víkendu tam absolvujeme několik
tréninkových jednotek na ledě i na suchu.
Kdyby se chtěl někdo přidat, má možnost. Od
srpna bychom k tomu chtěli přidat i tréninky
na ledě.
Jak je na tom klub po finanční stránce?
Jednoznačně dobře. Na výplaty pro hráče a
realizační tým nepotřebujeme ani korunu,
naopak hráči si veškeré náklady na vybavení
i zápasy hradí sami. Dává nám to klid,
abychom se mohli soustředit na hokej.
Ale je možné, že do budoucna nějakou
podporu potřebovat budeme, takže případné
sponzory a podporovatele rozhodně odhánět
nechceme.
Děkuji za rozhovor, ať se daří.
Za tým HC Šumičtí Sokoli Petr Juřeník

Vítání občánků 15.12.2018

Masopust 2.3.2019

Vítání jara DFS Dřinky 14.4.2019

