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Jaký bude rok 2021?

Vážení občané, úvodník jarního čísla píši v polovině dubna, v době kdy
jsme očekávali hezké jarní počasí a také jasné a pozitivní zprávy o tom,
jaký rok nás čeká. Ani jedno se zatím nesplnilo. Nástup teplého jarního
počasí si dává na čas a otázka, kdy a jak skončí opatření proti šíření
pandemie covidu, zatím zodpovězena nebyla.
Často slýchávám kolem sebe názor, že „covid“ musí jednou skončit
a musíme se vrátit k životu, který jsme žili „před„covidem“. Bohužel,
vývoj pandemie za poslední rok nahrává prognóze, že plnohodnotně se
do stejného režimu, jako „před covidem,“ nevrátíme. Hodně věcí bude
jinak. Některé skupiny obyvatel se začnou více chránit přenosu různých
infekcí. Nošení roušek ve zdravotnických zařízeních, v nákupních
centrech a v hromadné dopravě se stane běžným standardem. Celá
řada společností bude umožňovat domácí práci (známý home office),
pořádání hromadných akcí bude regulováno, cestování a ubytování
zejména v zahraničí nebude možné bez osobní digitální zdravotní
karty (např. QR kód uložený ve vašem mobilu). V takovém „zdravotním
pasu“ prý musí být údaje o vaší vakcinaci, negativním testu apod. Bude
preferován bezkontaktní styk v obchodě (e-shopy), ve službách a všude,
kde je to možné. Dálkový nákup služeb a zboží nakonec známe a není to
nic, co se nedá přežít. Horší budou dopady pandemie v ekonomice, ve
zdravotnictví, ve školství, v kultuře, v turistice, ve sportu apod. Hodně
oborů lidské činnosti bylo nevratně ekonomicky poškozeno. Vnucuje se
otázka, zda si udržíme současný příjmový standard?

Dotační programy vyhlašované příslušnými ministerstvy nabízí obcím
zafinancování projektů v roce 2021. Bohužel, ministerstva nespěchají.
Příjem žádostí na ministerstvo financí končí např. v dubnu 2021 a
podmínkou je dokončení akce v letošním roce. Při sestavování obecních
rozpočtů nevíme, zda a kterou dotaci letos vůbec dostaneme. Sestavili
jsme rozpočet s předpokladem příjmu dotací celkem 26,5 mil. Kč. Z
toho 12,5 mil. Kč již bylo potvrzeno MMR, u částky 14 mil. Kč nevíme, jak
uspějeme. Proto budeme výdajovou stránku obecního rozpočtu 2021 ve
výši 52,5 mil. Kč určitě upravovat.
Pokud výdajovou částku rozpočtu pokryjeme, budeme realizovat
následující akce:

plán roku 2021

1/ Sociální byty v Šumicích 7 b.j.		

11,00 mil. Kč

2/ Rekonstrukce kuchyně ZŠ			

7,00 mil. Kč

3/ CYKLOSTEZKA Šumice-Rudice		

4,20 mil. Kč

4/ Multifunkční hřiště u ZŠ			

3,00 mil. Kč

5/ Demolice budov čp. 191, 247			

2,20 mil. Kč

O tom, jaký bude náš spolkový a společenský život v Šumicích, si
nakonec rozhodneme sami. Přesně tak, jak se rozhodujeme dnes. Je
samozřejmostí, že hromadné akce, pokud nebudou krajskou hygienickou
stanicí povoleny, pořádat nebudeme. Všichni ale víme, že konání a
setkávání větších skupin lidí na soukromých akcích všeho druhu nelze
zabránit. Jedním z důvodů současné jisté nedisciplinovanosti je velká
nedůvěra stále větší skupiny obyvatelstva k vydávaným restriktivním
opatřením. Bohužel, nedůvěra k institucím a zejména ke způsobu řízení
boje proti covidu současnou vládou je zcela na místě.

6/ Kolumbárium a sklad – hřbitov		

0,50 mil. Kč

7/ přístřešek SDH, Norkárna, TJ		

0,40 mil..Kč

O obecním rozpočtu 2021

8/ Nový AB povrch MK Záhumní II/Křivé		

2,10 mil. Kč

V sestavě příjmové části obecního rozpočtu 2021 je nejdůležitější daňový
příjem z RUD (rozpočtové určení daní). Vzhledem k poklesu výnosů z
výběru daní do státního rozpočtu se příjem obcí z RUD od roku 2019
stále snižuje. Pokles příjmů obce Šumice lze očekávat ve výši 5 mil. Kč, to
je pokles asi o 20 %.

9 /Opravy chodníků, MK			

1,00 mil. Kč

10/Opravy budov, bytový fond			

1,20 mil. Kč

Plán investic a oprav celkem			

32,70 mil. Kč

TIRÁŽ

Investice:					

Mezisoučet				

28,30 mil. Kč

B/ OPRAVY MK A BUDOV
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Položky č. 3/ cyklostezka, č. 4/ hřiště u ZŠ, č. 5/ demolice budov a č. 8/
oprava povrchu MK budeme realizovat jen za předpokladu zisku dotace.
Ve stádiu přípravy je podání žádosti o dotaci na Národní sportovní
agenturu. Plánujeme spolu s TJ opravu budovy kabin (uzavření terasy a
fasáda), opravu budovy s podiem, novou dlažbou, pergolou a malý sklad
pro techniku údržby trávníku. Termín dokončení 05/2022 je vázaný na
oslavy výročí 100 let šumického fotbalu.
V letošním roce si spolky hasičů, fotbalistů a Besedníků naplánovali
postavit svépomocně ve svých areálech různé dřevostavby. Obec pokrývá
stavby přístřešků materiálově, staví se z řeziva z obecního lesa, střešní
krytina bude provedena dodavatelsky. Stavební a tesařské práce si
provedou spolky svépomocně svými členy.

dotace. Důvody byly technologické, zhotovitel SV-stav s.r.o. Bílovice
musí mít jistotu realizace a čas na přípravu. Stavba sociálního bydlení 7
b.j. bude dokončena v 06/2021 a podrobně o ní píši na jiném místě.
Obec svým sestavením rozpočtu reaguje na předpoklad, že vláda ČR bude
v roce 2021 podporovat výstavbu připravených akcí. Vláda deklaruje,
že uvolní finanční prostředky na rozhýbání ekonomiky. Ministryně
financí Alena Schillerová vyzvala obce dopisem, aby využily své úspory
a investicemi podpořily národní ekonomiku. Rozpočet obce je částečně
závislý na zisku dotací. V případě 100% zisku dotací by se jednalo o
rekordní obecní rozpočet. Navzdory pandemii. Budou-li mít firmy práci,
nebude negativní dopad „covidu“ na ekonomiku státu tak velký.

Josef Jančář, starosta obce

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 4.3.2021 realizaci akce
„Rekonstrukce kuchyně ZŠ“ v termínu 05-08/2021 nezávisle na zisku

Sociální bydlení 7 b. j. v Šumicích

bude dokončeno v červnu 2021. Obec připravuje výběr nájemníků
Stavební firma STAVBY VANTO s.r.o. z Kunovic dokončuje výstavbu 7
b.j. v Šumicích na místě bývalého RD čp. 33. Na stavbu 7 b.j. byla obci
poskytnuta dotace 12,5 mil. Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, dotační program sociální bydlení 11703 IROP.

Výstavbu bytového domu připravovala Obec Šumice v následujících
krocích:
•

2015 – koupě nemovitosti, RD čp. 33, v dražbě za 1,5 mil. Kč. Obec
zahájila spolupráci s architektonickou kanceláří ellement ze Zlína,
která pod vedením Ing. arch. Hany Maršíkové postupně vypracovala
všechny stupně projektové dokumentace

•

12/2016 - ideová architektonická studie souboru staveb a veřejného
prostoru v centru obce Šumice

•

06/2017 - studie objektu pro bydlení – 7 b.j. na místě RD čp. 33

•

2017 - projekt pro stavební povolení 7 b.j.

•

06/2018 - vydáno stavební povolení

Obec hledala možnosti financování stavby z vypsaných dotačních výzev.
Podala žádost na MMR ČR z programu IROP 11703.
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•

05/2019 - MMR ČR vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace 12,5 mil.
Kč

•

11/2019 - pro Obec provedla demolici RD čp. 33 za 0,8 mil. Kč
společnost LISONĚK s.r.o.

•

04/2020 až 06/2021 - realizace stavby spol. STAVBY VANTO s.r.o.,
18 mil. Kč
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Cílem výstavby sociálních bytů v Šumicích bylo zajistit na přechodnou
dobu dostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi, zejména v produktivním
věku, kterým jejich příjem v současnosti neumožňuje zajistit si bydlení
za komerční nájmy. Cílové skupiny vyjmenoval zadavatel výzvy MMR ČRIROP ve svých podmínkách o poskytnutí dotace. Obec Šumice preferuje
z daných možností cílovou skupinu, kterou tvoří zejména mladé rodiny
s dětmi, neúplné mladé rodiny s dětmi, případně rodiny složené ze
seniora 65+ a dalšího člena rodiny v produktivním věku. Preferováním
vyjmenovaných skupin sleduje samospráva zlepšení demografické
situace v obci Šumice včetně naplněnosti základní školy.

Upravený limit činí 64,70 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

Výzva MMR 11703 byla určena pro vznik a rozvoj dostupného bydlení pro
seriózní osoby (nikoliv neplatiče) v bytové nouzi, které jsou schopny plnit
podmínky a závazky vyplývající z nájemního bydlení.

SO-02 třípodlažní budova, dvorový trakt 4 b.j.

Nakládání se sociálními byty má svá závazná pravidla, která musí
příjemce dotace, Obec Šumice, dodržet. Zde jsou ta nejdůležitější:
•

•

Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, jejíž průměrný čistý
příjem za posledních 12 kalendářních měsíců nepřesáhl 0,6 násobek
průměrné hrubé měsíční mzdy (35 611 Kč), to je u 1 osoby v bytě
21.367 Kč. Příjmové limity jsou následující: u 2 osob v bytě 28.489
Kč, u 3 osob 32.050 Kč, u 4 osob 35.611 Kč a u 5 a více osob 42.733 Kč.
Byty jsou určeny pro osoby v bytové nouzi. Osobou v bytové
nouzi se rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která
nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační
nebo jiné ubytovací účely.

•

Takovou typickou cílovou skupinou, kterou chceme preferovat je
osoba s dětmi, která nemá vlastní bydlení a žije například u rodičů,
u známých, u přátel apod.

•

Smlouvy o nájmu bytu budou uzavírány na dobu max. 24 měsíců s
tím, že po uplynutí doby nájmu bude sociální situace osoby z cílové
skupiny po příjmové stránce přezkoumána. Budou preferovány
osoby s trvalým bydlištěm v obci Šumice.

Kapacita objektu sociálního bydlení 7 b.j. v Šumicích:
SO-01 dvoupodlažní budova+podkroví, uliční trakt 3 b.j.
SO-01/A dvoupodlažní mezonetový byt 2.-3. NP		

88,3 m2

SO-01/B dvoupodlažní mezonetový byt 2.-3. NP		

81,1 m2

SO-01/C bezbariérový byt 1. NP			

50,3 m2

SO-02/A třípodlažní mezonetový byt 1.-3. NP		

72,0 m2

SO-02/B třípodlažní mezonetový byt 1.-3. NP		

69,2 m2

SO-02/C třípodlažní mezonetový byt 1.-3. NP		

69,2 m2

SO-02/D třípodlažní mezonetový byt 1.-3. NP		

69,2 m2

Podlahová plocha 7 b.j. celkem 			

499,3 m2

Jmenované byty nejsou primárně určené pro seniory, ani poskytovatel
dotace nepovažoval seniory za cílovou skupinu.
Bydlení pro seniory připravuje Obec v lokalitě Válkovo, kde je
vypracován projekt 9 b.j. Zde budou všechny byty v přízemní a
prakticky bezbariérové. Na projekt máme vydáno stavební povolení.
Projekt výstavby 9 b.j. “Na Válkovém“ bude realizován v následujících
krocích:
•

příprava staveniště, demolice RD čp. 191 a 247 (požádáno o dotaci
2021)

•

vybudování komunikace a inženýrských sítí (financování z
vlastních prostředků)

•

prodej pozemků pro 5 RD – umoření nákladů na IS

•

výstavba 9 b.j. pro seniory (financováno částečně z dotace)

Předpoklad realizace výstavby 9 b.j.: 2021 až 2023

Poskytovatel dotace určil limit nájemného v podporovaných a sociálních
bytech, které byly postaveny s pomocí dotace IROP:

Josef Jančář

Nový zákon o odpadech
Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a tři další související
zákony.

obyvatele překročeno, poplatek za skládkování se obci zvýší na 800 Kč
za tunu.

Přijetím nového zákona se navyšují obcím náklady spojené s uložením
směsného komunálního odpadu na skládkách. Zákonem se zavádí
postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, a to ze
současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč
v roce 2021, v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč až na 1850
Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění
využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování
recyklačního průmyslu.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny data obce za poslední roky. Je
otázkou, jakým způsobem lze v obci docílit, abychom nepřekročili
množství směsného komunálního odpadu na 200 kg na obyvatele v roce
2021 a v dalších letech toto množství ještě dále snižovali.

Nový zákon o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích tzv. třídicí slevu.
Třídicí sleva bude vztažena k množství odpadů uložených na skládky za
rok a obyvatele. Obce mohou v roce 2021 uložit na skládku odpady (sem
spadá směsný komunální odpad, objemný odpad) do celkové hmotnosti
odpovídající 200 kg (každý další rok se toto množství sníží o 10 kg) na
jednoho obyvatele za 500 Kč za tunu. Pokud bude toto množství na 1

Tabulka produkce odpadů obce Šumice v kg:
2018

2019

2020

Směsný komunální odpad

261 610

248 410

249 880

Objemný odpad

144 300

155 470

181 990

CELKEM

405 910

403 880

431 870

1654

1657

1652

1647

245,41

243,74

261,42

?

Počet obyvatel
Množství odpadu na
1 obyvatele

2021

oú
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Poděkování
V letošním roce dochází na obecním úřadě k dost velkým personálním změnám. Z důvodu odchodu do penze končí na svých místech matrikářka,
paní Alena Tlachová, a účetní, paní Ludmila Velecká, která patří k nejdéle sloužícím zaměstnancům obecního úřadu. Paní Liduška Velecká
pracuje v úřadě 35 let, paní Alenka Tlachová pracuje v úřadě 31 let. To bylo účetních uzávěrek, inventur, vítání občánků a svateb! A kolik to bylo
starostů? Starostové se měnili a věrné úřednice zůstávaly. Obě jmenované kolegyně strávily na úřadě celý svůj život.
V letošním roce, ze stejného důvodu, na svém místě v kulturním domě končí paní Marie Tlachová, která uklízí a zvelebuje kulturák 14 let.
Všem jmenovaným zaměstnankyním přejeme za celý kolektiv OÚ do nové, klidnější životní etapy všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. Přejeme
jim, aby kromě času věnovaného své rodině a vnoučatům, si našly čas také pro sebe, pro své koníčky.
Josef Jančář, starosta
Václav Marek, místostarosta
P.S. K přání se připojují Jitka, Jana, Blanka, Laďa, Zbyněk, David, Lucka, Staňka, Jana z muzea, Eva od květinek, Josef (IŤák)
a zahradnická skupina hráběnek.

Místní poplatky pro rok 2021
•
•
•

odvoz odpadu - 500 Kč/osoba
kabelová televize - 2040 Kč
pes 100 Kč, další pes 150 Kč.

Při bezhotovostní platbě Vám bude štítek na popelnici vhozen do
domovní poštovní schránky.
V případě, kdy užíváte velkou popelnici (240 l), musí být uhrazen poplatek
za odpad ve výši min. 2500 Kč/domácnost.

Splatnost: 30.06.2021

oú

Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo
bezhotovostním převodem na č.ú. 4722721/0100, VS uvádějte č.p.

Jak parkujeme?
Chtěl bych napsat pár slov o našem problému. Parkování na místech k tomu neurčených je v naší obci trvalým problémem.
Občané se na nás obrací s žádostí, abychom zakázali parkovat většinou osobním automobilům na chodnících a jiných nepřehledných místech.
Tento nešvar je viděn ve dvou rovinách a to chodců, případně cyklistů a řidičů (já tady potřebuji zastavit a víc mě nezajímá).
Pokud zastavíme na zakázaném místě ve městě, většinou najdeme lístek za stěračem a jdeme vysvětlovat, spíš platit. V naší obci jsem začal dávat lístek
s žádostí o přeparkování, což se některým řidičům nelíbilo: „Šak ten tam také stojí jak k.…t a tom lístek nedáváš.“ Dám, to ale nemůže dotyčný vědět
a dál stojí také tak a je spokojený, že to vyřešil.
Chodec se ptá: „ Co s ním uděláte?“ Já řeknu, že jsem ho na to upozornil, tady končí moje možnosti, potom už nastupuje konec doby hájení a nastupuje
policie. Ta nebude s nikým smlouvat.
Proto Vás, řidiče, vyzývám ke slušnému parkování a chodníky vynechte úplně. Věřím, že nebude dalších stížností a nebude konec hájení.
Děkuji za chodce
Václav Marek, místostarosta
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Rudá armáda v Šumicích
zanechala selský vůz
30. dubna 1945 byly osvobozeny Šumice. Krátce nato, 4. května, dorazila
do naší obce posádka Rudé armády o síle asi 200 vojáků i s těžkou
technikou.
Vojáci si zřídili štáb ve škole. Požadovali přízemí, aby vojáci nemuseli
chodit po schodech. Ve škole měli také kuchyň, ošetřovnu, prádelnu,
odvšivovací stanici a také tam vojáci museli docházet na pravidelná
politická školení mužstva a čtení sovětských tiskovin. Měli dost tabáku,
na školním dvoře byla zřízena „kurilka“ neboli kuřárna – sud s vodou
obklopený lavičkami. Nedopalky házeli do vody nebo jen tak na zem.
Šumičtí kluci je sbírali, tabák sušili a čile s ním obchodovali. Do školy
muselo přicházet na směny také pět děvčat na úklid a pomoc v kuchyni.
Velitel posádky spolu se starostou obešli ve vsi všechna stavení a
určili podle možností, kolik vojáků bude ubytováno v jednotlivých
domácnostech, dle možností jednotlivých rodin. Vojáci se v rodinách
rychle zabydleli, byli šťastní – válka se chýlila ke konci a pro ně už vlastně
skončila. Život v osvobozené obci si maximálně užívali. Chodili chytat
ryby i granátem, což jim bylo později zakázáno. Učili se jezdit na kole.
Na hřišti se učili hrát fotbal. Jejich obnažená těla ukazovala, jak jsou
všichni vyzáblí, samá jizva a popáleniny. Jeden staršina měl pásku přes
oko, ohněm zohavenou část obličeje a popálenou hlavu. Jiný z velitelů byl
bez ruky a těžko se pohyboval o holi. Do školy museli docházet na jídlo,
ráno měli černou kávu, černý chléb natřený margarínem a marmeládou
z řepy, na oběd nějaký boršč, fazole, luštěniny, těstoviny. Ti šťastní, kteří
bydleli v rodinách, jídlo sice vyfasovali, ale šup s ním ve staveních, kde
bydleli, slepicím nebo prasatům. Jako první seděli u stolu a čekali, co
hospodyně navařila. Milovali vajíčka se špekem a hlavně maso, kterého
se jim zřejmě nedostávalo. A když byly napečeny buchty nebo vdolečky,
byli ochotni selkám cokoli opravit – pokažený mlýnek, zámek u dveří…
Byli řemeslně velmi zruční, obzvlášť šoféři rádi chodili do šumických
kováren a pozorovali práci kovářů; milovali koně. Obdivovali taky
šumické mlýny a práci mlynářů. Sedlákům pomáhali s první senosečí a
vyvézt hnůj na pole.
Byli vděční za civilní košili či čisté prádlo. Jejich majetek byl velmi
skromný: bagančata s onucemi, lehká rubáška s řadou vyznamenání,
na hlavě lodička. Tlumok, v něm plášť, deka, helma, polní láhev, lopatka,
tabatěrka, pár stokrát prohlédnutých fotek z domova v celuloidu.
Někteří rudoarmějci měli neustále fialový jazyk, jak psali adresy na pytle
inkoustovou tužkou. Rudá armáda neměla pravidelné zásobování, žila
často z toho, co na dobytých územích ukořistila – jak potraviny, tak i
různý materiál. Každý z vojáků měl 2-3 hodinky. Co do pytlů zašívali
a jaký kontraband, který měli uskladněný na nákladních autech pod
plachtou, šel polní poštou, se už nedozvíme. Bylo i mnoho vojáků, kteří
jen tak posedávali v zahradách, hráli na foukací harmoniku tesklivé
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písně. Na dopisy, které posílali domů, nikdo nereagoval, asi věděli, že
doma je nikdo nečeká, jen spálená zem. Z dnešního pohledu se dá říct,
že trpěli silným posttraumatickým syndromem. Nikdo si asi nedokáže
představit, čím si ti chlapci kolem 20 let museli projít, než nám vybojovali
svobodu.
Pro šumické děti byli zajímaví malí vojáci snědé pleti se šikmýma
očima, takové obličeje viděli možná jen na obrázcích. Byli to asi vojáci
z kavkazských republik. Při pobytu Rudé armády došlo i k tragické
události. Při čistění zbraně v jedné zahradě neopatrností vyšla rána
do těla naproti sedícího kamaráda, staršího seržanta Ivana Pavloviče
Čerkašina, který ihned zranění podlehl. Nešťastník proplakal v obecní
base, „leciánce“ – dveře vedle Jadranky – celou noc, než byl ve škole
souzen. Byl omilostněn, bralo se to jako nešťastná náhoda, dostatečným
trestem pro něj byl pocit viny, že zastřelil kamaráda, se kterým bojoval na
frontě. Mrtvému vojákovi připravili druhové pohřeb dle ruských zvyků.
Na jeho poslední cestě v otevřené rakvi na ramenou spolubojovníků ho
doprovázela nejen celá posádka, ale prakticky i celá obec. Dle pamětníků
největší pohřeb, jaký kdy v Šumicích byl. Hrob měl v horní části hřbitova
s klasickým ruským dřevěným křížem. Později byl exhumován a je
pohřbem na společném pohřebišti Rudé armády.
Rudoarmějci byli mladí mužové a moc se jim líbila šumická děvčata.
Lásky se sovětskými vojáky nezůstaly bez následků. Jedna matka se i s
potomkem sovětského vojáka po válce odstěhovala do Ostravy za prací,
druhé dítě zemřelo krátce po narození.
Po šesti týdnech nastal den odjezdu. Posádka vagónovala v Nezdenicích,
obec opustili 15. června. Ve vsi zanechali několik kusů těžké techniky.
Jeden tank zůstal za poštou, druhý v Zuzákově uličce (cesta na farmu).
Tanky byly odvezeny až začátkem 50. let. Po Rudé armádě také zůstal v
domě na Suchém řádku malý selský vůz, na kterém je vypálena značka
a číslo koláře, který vůz zhotovil, taky nápis Radomsko, což je polské
město, kde byl vůz zřejmě zabaven. Vůz je nyní v péči šumického muzea.
Když zástupci školy a obce uviděli, v jakém zuboženém stavu je škola po
pobytu sovětských vojsk (třídy plné nápisů, poničený nábytek, zničené
školní pomůcky), bylo rozhodnuto, že školní docházka se neobnoví a
žáci dostanou školní vysvědčení ústně, neboť nejsou tiskopisy v českém
jazyce a školní rok začne až v září.
Dodatek: Z vojáků, kteří po válce trávili první dny svobody v naší obci,
se už nikdy žádný neobjevil ani není známý žádný kontakt s nimi. Kdoví,
jaký osud je doma čekal…
Jen na začátku 80. let navštívil Šumice hutní inženýr z Donbasu, který
byl ve stejném období se svou posádkou v sousedním Újezdci.
Stanislav Ptáček
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Besedníci informují
Milí spoluobčané a přátelé Besedníků,
příroda se nám po letošní vleklé zimě probouzí, a po dlouhém zimním
spánku se zdá, že by vystrkovat růžky mohla i činnost Besedníků. Je
to již podruhé po sobě, co se na Velikonoce nekonal Košt Slivovice,
následovaný Sletem čarodějnic 30. dubna a s největší pravděpodobností
se stejný osud bude týkat i GulášFestu v původním květnovém termínu.
GulášFest se budeme snažit uspořádat v pozdějším termínu, až
momentální situace dovolí.
Norkárna
Obraťme ale list, a pojďme se podívat, co pro vás Besedníci připravují.
Zdá se, že první polovinu roku jsme odpískali, ale není tomu tak. Jelikož
všechny veřejné akce jsou z nařízení vlády pozastavené, tak jsme se
zaměřili na pokračování rekonstrukce areálu Norkárna, který máme
ve své správě. V loňském roce přibyl dřevěný plot se vstupní bránou a
brankou a zpevněná vydlážděná plocha, která slouží zároveň jako základ
pergoly, kterou v současné době a za pomoci mistra tesaře Josefa Hřiba
zhotovujeme. Dále jistě oceníte internetové připojení s WiFi pokrytím
celého areálu.
Norkárnu si může široká veřejnost rezervovat pro své soukromé i

spolkové akce na tel. 732 150 544 u paní Martiny Šidlové. Cena za denní
pronájem činí 1200 Kč + energie.
Šumický Běh, Drakiáda a mimořádný Košt Slivovice
Je to zatím pověstné věštění z křišťálové koule, ale v druhé polovině
roku bychom rádi uspořádali akce pro veřejnost. Jako první plánujeme
v sobotu 18. září Běh pro Život alias Šumickou Botu. V průběhu podzimu
doufejme, že budou vhodné letecké podmínky pro Drakiádu a 23.
října bychom se po dvou a půl letech sešli na mimořádném Koštu
Slivovice. Všechny vedené akce jsou prozatím s velkým otazníkem, ale
pevně věříme, že to již situace dovolí, a po více jak roce se všichni opět
společně uvidíme.
Seznam plánovaných akcí pro rok 2021
•
18. 9. 2021 – Šumický Běh
•
23. 10. 2021 – Košt Slivovice
•
některý podzimní víkend – Drakiáda
O případných změnách termínů konání akcí budeme zavčasu
informovat na www.besednici.cz a sociálních sítích.
Příjemné prožití jara a letních radovánek vám přejí Besedníci ze Šumic

Hasiči informují
Jaro se ještě neukázalo v plné síle, ale my už jsme v sobotu 3. dubna
započali práce na hasičském hřišti. V letošním roce máme v plánu
postavit novou boudu pro uložení sportovního vybavení a překážek. Do té
původní už delší dobu zatéká střechou, která je díravá. Dalším důvodem
je nevyhovující velikost. Překážky sloužící k tréninku, které můžete
vidět přes léto rozprostřené po ploše hřiště, musely v zimních měsících
zůstávat mimo boudu, protože se dovnitř už zkrátka nevešly. Celou
stavbu budeme realizovat vlastními silami, stejně jako tomu bylo při
budování sociálního zázemí v roce 2018. Obec nám na podzim loňského
roku zajistila veškeré dřevo potřebné pro stavbu tohoto objektu, za což jí
pochopitelně děkujeme. Jak se celá stavba bude postupně vyvíjet, můžete
během následujících měsíců sledovat třeba při cestě vlakem, nebo při
procházkách či sportovních aktivitách na cyklostezce.
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V úterý 30. března se členové našeho sboru
rozloučili se starou cisternovou stříkačkou. Máňa,
jak jí přezdívali členové výjezdové jednotky, však
nezamířila na vrakoviště, ale našla nový domov v
Kralupech nad Vltavou v soukromé sbírce jednoho
podnikatele. Trasu vzdálenou 330 km zvládla bez
problémů i přes to, že se jednalo o téměř 50 let staré
vozidlo. Nový majitel pochválil i dobrý technický
stav vozidla, což dokazuje, že se o vozidlo naši
strojníci dobře starali.
O pořádání soutěží, tradičního Hasičského výletu
nebo otevření cyklobaru se teprve rozhodne.
Doufáme, že se situace přes letní měsíce zlepší, aby
děti mohly opět soutěžit v požárním sportu a my se
mohli setkávat na našich akcích.
Michal Uher
starosta sboru

Víkend otevřených památkových domků
I letos připravuje Region Slovácko akci s názvem „VÍKEND OTEVŘENÝCH PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ NA UHERSKOHRADIŠŤSKU A UHERSKOBRODSKU“,
která pravděpodobně proběhne ve dnech 5. a 6. června 2021.
Památkové domky, objekty lidového stavitelství a regionální muzea budou veřejnosti zpřístupněny od 9 do 17 hod. s podmínkou dodržení
bezpečnostních hygienických opatření.
V rámci naší obce bude zpřístupněno Šumické muzeum na čp. 100, Hasoňova chalupa čp. 102 a Trchalíkova usedlost čp. 210.
Pro bližší informace sledujte http://www.slovacko.cz.

Do doby uzávěrky zpravodaje se čápi na své hnízdo nevrátili. Fotku
čapího hnízda pořídili pracovníci firmy MOEL při čištění hnízda.
Pokud se čapí pár při pobytu na zimovišti roztrhne z důvodu úhynu,
obyčejně se osiřelý pták na své hnízdo vrátí a celu sezonu prožije
osamoceně. Pokud se do hnízda nenastěhuje konkurenční pár.
Kdoví, kde je šumickým čápům konec.
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ČČK informuje
Vzhledem k současnému pandemickému omezení a opatření vlády proti
šíření covid-19, které trvá více než jeden rok, se tato pandemie podepsala
nejen na mezilidských vztazích, ale i na setkávání lidí. Z tohoto důvodu
se nemohly uskutečnit žádné akce MS ČČK v Šumicích a tak bych chtěla
naše čtenáře zavést do obecní kroniky, do roku 1958, psané našim
kronikářem Ludvíkem Kubáněm, který zaznamenává první začátky
vzniku Československého červeného kříže v naší obci v čele, tentokrát
výjimečně s mužem, s předsedou panem Josefem Juřeníkem společně s
ostatními členy výboru, kteří se v těch letech zasloužili o ochranu zdraví
našich spoluobčanů. Seznámí vás o činnosti MS, o rozdělení stanic první

pomoci i o záměrech zřizování dětské poradny a zdravotního střediska.
Zda se jim tyto cíle podařily nebo nepodařily uskutečnit, se dočtete v
následujícím textu staženém z obecní kroniky.
Příjemné počtení o vzniku a činnosti Československého červeného kříže
přeje
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK v Šumicích

Československý červený kříž, místní skupina
V předešlém zápisu jsem se pokusíl stručně zhodnotiti práci Výboru žen a také
jsem uvedl některé instituce, ve kterých ženy pracují a svými zkušenostmi
a rozvahou pomáhají řešit mnohdy i ožehavé problémy. Tento článek chci
rovněž věnovati naším ženám, občankám. Jaké poslání má Červený kříž?
Na tuto otázku je snadná odpověď. Členové Červeného kříže na vesnici,
mají býti nositeli krásné myšlenky zdravotnické a kulturně výchovné.
Konají tyto zásadní povinosti ve prospěch občanů? Možno říci, že po této
stránce ano. Téměř každý měsíc uspořádají zdravotní přednášku na které
o různých nemocech hovoří odborní lékaři. Občané přednášky navštěvují
a tak se seznamují o příčinách nemocí jako je rakovina, nemoci zaživacích
orgánů, tuberkulosa, reumatismus, chřipka a tak dále. A když přednášející
doprovází přednášku krátkým filmem, který jasně ukáže následky té které
choroby, stává se přednáška zajímavější, poučnější. Členové Červeného
kříže mají však další program. Jak některým chorobám předcházet. Mnoho
nemocí pochází ze špatného, nebo lépe řečeno neodborného ošetření poranění
té které části těla. Za tím účelem jsou členové odborně školení ve večerních
zdravotních kurzech, aby dovedli poskytnout první pomoc tomu, kdo tuto
potřebuje. Proto jsou v obci zřízeny stanice První pomoci, (v naší obci
celkem osm stanic.) Každá tato stanice je zaopatřena nejnutnějšími obvazy
a léky, které školený člen nebo členka v případě potřeby použije. A je věru
dosti případů, kdy se této první pomoci vyhledává, zvláště ve žních, kdy se
nejvíce různých poranění naskýtá. A naši samaritání jsou kdykoliv pomoc
poskytnout ochotni. K činosti Červeného kříže patří také dětská poradna.
A zde jsme zase u obdobného problému, jako uvedeno v článku předešlém.
Schází vhodné místnosti. Dětská poradna potřebuje alespoň dvě místnosti:
čekárnu a ordinaci. Dětská poradna je ustavena v naší obci již několik
let. Za těch několik let se také několikráte přestěhovala z domu do domu.
Členové Červeného kříže a Místní národní výbor se otázkou stálého, trvalého
umístění této poradny nejednou vážně zabývali a hledali východisko z této
situace. Na zbudování nové budovy, nebo zakoupení budovy pro tento účel,
není finančních prostředků.
Naskytla se však příležitost. Před časem nabídl pan farář část farských
stavebních objektů, kde byla dříve sýpka a kůlny pro hospodářské nářadí
(pokud předešlí faráři měli zemědělský závod) a tyto objekty byly takřka
v desolátním stavu, že by se na tomto místě mohlo něco prospěšného a
užitečného, zbudovat. Pokud si pamatuji, měla se zde postaviti právě Dětská
poradna a ještě další místnosti pro cvičení zpěvu a divadel. Byly zhotoveny
i nákresy, požádáno o stavební povolení, ale záhadným způsobem, zůstala
celá otázka kdesi v šuplíku. Přestalo se o ní mluvit. Stávající objekty chátraly,
nikdo je neopravíl a také proč? Zkrátka, byly ponechány svému osudu. Zub
času pomalu ale jistě hlodál kamenné zdivo, krytinu i krov. Rada místního
národ. výboru, navázala znovu jednání s panem farářem, zda by nebylo
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možno uskutečnit to, co se zde před páru léty plánovalo. Se strany pana
faráře nebylo proti uskutečnění námitek, naopak, Rada místního národního
výboru pověřila pana faráře, aby on sám, je-likož má zálibu ve stavebnictví,
tuto akci pomohl uskutečnit a pak práci organisovat. Komise pro výstavbu
navrhla, aby se na místě stávajících objektů zbudovalo částečnou adaptací
a přístavbou nové zdravotní středisko, kde by mimo Dětské poradny, čas
od času, v případě i stále ordinovál lékař. Finančních prostředků na tuto
práci bude použito z části z doplňkového obecního rozpočtu a ze sbírky,
uspořádané Místní skupinou Červeného kříže. Práce dělnické i další odborné
práce stavební, provedou se za pomoci dobrovolných brigád z řad občanů.
Vyžádáno uřední povolení této adaptace a v jarních měsících započato s
prací. Materiál potřebný, hlavně cihly získán z bouračky objektů a zbývající,
dokoupen. Rovněž tak dřevo na krov a strop a krytina. Zdálo se, že práce bude
ještě v roce 1958 skončena a Zdravotní středisko bude od nového roku 1959
v provozu. Různými okolnostmi se však stavba den co den zpomalovala, až
na jednou zůstala úplně stát. Nebylo peněz na zakoupení dalšího materiálu.
Nová sbírka ale co platno, nastaly mrazy, práce se zastavila. No doufejme,
že někdy v květnu roku 1959 bude práce na Zdravotním středisku úplně
skončena a toto bude dáno k dispozici svému účelu. Pak si jistě předseda
místní skupiny Červeného kříže, Juřeník Josef číslo 30. soused farního
úřadu, odechne. Bude míti o jednu starost méně.
Těmito dvěma články chci poukázati budoucím naším občanům, že né
všecko, co se v současné době, myslím v létech kdy tyto řádky píšu, budovalo,
šlo tak snadno a lehce, ale že bylo zapotřebí mnoho práce, starosti i obětavosti
všech, komu záleželo na tom, aby naše obec nezůstala popelkou mezi obcemi
v Uherskobrodském okresu. A není snad jednoho podniku, jedné práce, které
by se v hojné míře neučastnily ženy. Tedy né jenom práci v domácnosti a v
zemědělství ale na každém úseku budování, pracují bok po boku z muži. A
zde, v místní skupině Červeného kříže teprve. Již v sestavení výboru je to
zřejmé.
•

Juřeník Josef, předseda

•

Kubáňová Zdeňka, jednatelka

•

Kandrnálová Jiřina, pokladní

•

Haluzová Milada, kulturní referentka

•

Jančaříková Anna, instruktorka

Uvádím vedoucí funkcionáře, kteří organisují zdravotní akce, školení,
přednášky, rozhlasové relace týkající se úpravy prostranství na návsi, čistoty
dvorů a podobně. Konají záslužnou práci a všichni občané jím v této práci,
pomáhají. A tak to má být. Vždyť co děláme, je pro nás a příští generaci.
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Myslivci informují
Vážení spoluobčané,
v tomto ne moc lehkém období jsme všichni rádi, že se můžeme uchýlit
do přírody, která nám umožňuje výborný relax a odreagování od
každodenních činností. Když se podívám z hlediska šumických myslivců,
jsme rádi, že se okolní příroda, a to hlavně živočichů, snaží přizpůsobit
zvýšenému pohybu turistů, sportovců a cyklistů. Je to určitě díky tomu,
že převážná většina obyvatel se chová k přírodě šetrně, aby co nejméně
narušovala denní cykly zvěře, a to hlavně srnčí, dančí a zaječí, která je
nejčastěji viditelná v našem okolí.
Sám mám vypozorované při toulkách naším revírem, že pokud zvěř
leží v tlupách, třeba na polích a pohybuji se v klidném režimu, tak jejich
plachost je daleko menší a zkrátila se i bezpečná vzdálenost, kterou si
zvěř udržuje. Myslím si, že je to způsobeno tím, že v posledním roce se
zvýšila aktivita lidí pohybujících se v přírodě a zvěř si na tuto frekvenci
pomalu zvyká a zůstává v relativním klidu.
To doceníme hlavně v nastávajícím období, kdy budou přírůstky mláďat,
jak u srstnaté zvěře např. srnčí, dančí, zajíc atd., tak i u pernaté zvěře
jako např. bažant, koroptev, kachna divoká, apod., kteří hnízdí na zemi.

Proto bych chtěl požádat majitele psíků, ale i ostatní turisty, aby dbali
zvýšené opatrnosti při procházkách a nedocházelo zbytečně ke kontaktu
s mláďaty, popř. k jejich ztrátám.
Proto věřím, že pokud se všichni budeme v přírodě chovat ukázněně, tak
i ona se nám za to odmění tím, že si z ní budeme odnášet hezké zážitky.
Za to od nás myslivců velký dík.
V neposlední řadě ještě vzpomenu na naše myslivecké čekací zařízení, a
to hlavně kazatelny. Víme, že občas i mimo myslivce využije toto zařízení
jak k odpočinku, tak i k pozorování okolí i náhodný návštěvník. Určitě je
to něco jiného, pro návštěvníky nového a třeba zajímavého. Poznáme to i
tak, že někdy nám tam vyryjí nějaký vzkaz nebo monogram se srdíčkem,
anebo tam i něco zapomenou.
To si maximálně s úsměvem třeba zavzpomínáme i na naše mládí.
Bohužel se najdou i jedinci, kteří toto všechno pokazí, a to tím, že to vše
obrátí ve vandalismus a snaží se práci jiných znehodnotit. Zkušenosti s
tímto typem poškozování našich zařízení máme čím dál častěji. Poslední
případ je starý přibližně měsíc na zánovní kazatelně v Hradčovicích.
Jsou v ní rozbitá výhledová okénka, poničený interiér (s tímto jsme se už
setkali), ale že se ji někdo pokusil vevnitř zapálit, nad tím zůstává rozum
stát (viz foto).
Závěrem bych chtěl popřát všem milovníkům přírody a přátelům
myslivosti hodně zdraví a hezkých zážitků.
Jaroslav Vaculín
předseda spolku

Členové mysliveckého sdružení v zimních měsících poctivě přikrmují lesní
zvěř jak senem, tak i jádrem. Přesto si zima vyžádala krutou daň. Trofejní
daňčí kus zhasnul v Končinách, pravděpodobně na následky srážky na
silnici do Rudic.
Foto: Dušan Juřeník
Šumický zpravodaj 1/2021
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MŠ Šumice
Ani v letošním roce nám situace nedovolila pořádat dětský karneval, který
byl pro děti velkou událostí. Proto jsme sál kulturního domu nahradili
prostředím školky. Paní učitelky a tety vyzdobily třídy, maminky oblekly
děti do krásných nápaditých kostýmů a karnevalové dopoledne mohlo
začít. Tancování, zpívání a soutěže máme naštěstí ve školce povolené a
tak si to děti užily tak, jak to na správném karnevale má být. Odměnou
byly spokojené a veselé děti.
Další plány nám přerušilo zavření školky. Paní učitelky začaly připravovat
distanční vzdělávání pro budoucí školáky, zahrály si na paní listonošky
a rozvážely dětem domů připravené úkoly. Některé splněné úkoly si
děti přišly zavěsit na plot u školky. Ani mladší děti nepřišly zkrátka,
na webových stránkách jim paní učitelky posílaly náměty na tvoření,
omalovánky a pozdravy.

12

V dnešních dnech je mateřská školka otevřena v omezeném režimu pro
děti předškolního věku a pro děti rodičů vybraných profesí. Podmínkou
docházky je tak často diskutované testování dětí. Všichni věříme, že
tato situace nebude dlouho trvat a do školky se vrátí i ostatní děti a bez
testování.
V měsíci květnu od 3. 5. – 14. 5. se uskuteční zápis dětí do mateřské školy
na další školní rok. Zapisujeme děti, které nastoupí v září nebo v průběhu
školního roku. Podrobné informace a postup zápisu jsou uvedeny na
webové stránce ms.sumice.cz.
Jaro je období plné vůně, barev a dobré nálady. Přejeme Vám krásné jarní
dny plné sluníčka a hodně pohody.
Jitka Velecká
ředitelka MŠ
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ZŠ Šumice
Jak jsme tvořili “Easter Card”

Přírodovědné soutěže a olympiády
I přes nepříznivou situaci jsme se zapojili do tří přírodovědných
soutěží. Ve všech třech naši žáci dosáhli skvělých úspěchů.
Okresní kolo Chemické olympiády:
1. místo			

Patrik Mauer

4. místo a úspěšný řešitel

Tadeáš Tlach

5. místo 			

Šimon Bartoš

6. místo 			

Daniel Velecký

Oblastní kolo soutěže
+ Otrokovicko):
1. místo

Tadeáš Tlach

3. místo

Šimon Bartoš

5. místo

Patrik Mauer

Mladý

chemik

(okres

Uh.

Hradiště

- všichni úspěšní řešitelé
Okresní kolo Fyzikální olympiády:
úspěšný řešitel

Šimon Bartoš

Ve všech těchto soutěžích máme postupující žáky do krajských kol,
které se konají v týdnu 19. - 23. 4. Přejeme jim hodně úspěchů.
Mgr. Magda Zemánková

Začátkem dubna jsme si online výuku angličtiny s dětmi 3. a 4. ročníku
zpestřili výrobou velikonočního přání. Hodina to byla poněkud
neobvyklá, protože v sobě spojovala nejen prvky výuky cizího jazyka,
ale také prvky tvořivosti,
zábavy
a
dětského
nadšení. Žáci se v hodině
naučili nové anglické
výrazy „Easter“, „Easter
Egg“ a „Easter Chick“,
procvičili slovní zásobu
k tématu a podle návodu
v
učebnici
vytvořili
velikonoční přáníčko čerstvě vylíhnuté kuřátko
v malovaném vajíčku.
Žáci pracovali s radostí,
mohli totiž vyrobeným
přáním obdarovat své
blízké a kamarády, na což
se asi těšili nejvíce.
Naše školní „mini tvořivá
dílna“ se vydařila.
Asistentky
ZŠ Šumice

Karneval v ŠD aneb masky v maskách
Bohužel, letos nebyly příznivé podmínky pro pořádání fašanků, plesů
či karnevalů. Za dodržení všech hygienických opatření si však část dětí
školní družiny na konci měsíce února dopřála malý komorní karneval.
Ve čtvrtek 25.2.2021 se prázdnými chodbami školy prošel průvod masek
dolního oddělení a v pátek 26.2.2021 potom následně i průvod dětí z
horního oddělení.
Pro děti bylo připraveno drobné občerstvení, soutěže a diskotéka.
Všem to v maskách velmi slušelo a nebylo možné vybrat tu nejhezčí,
proto byly odměněny drobnostmi všechny.
Děti si karneval velmi užily a jejich spokojený úsměv na tváři byl pro nás
největší odměnou.
Všichni se těšíme, až nám bude umožněno být zase spolu a budeme si
moci užívat společné chvíle.

Jazyková učebna v novém kabátu
V letech 2018-2020 prošla jazyková učebna rozsáhlými stavebními
úpravami. Byla vyměněna elektroinstalace a instalovány nové rozvody
internetového připojení. Byla také položena nová podlaha a učebna
byla vymalována. Zakoupili jsme novou zatemňovací roletu, díky které
je učebna izolovaná a je nám v ní příjemně v létě i v zimě. Vzhledem
k umístění učebny na poměrně hlučné chodbě (učebna je umístěna v
přízemí staré budovy školy), kde sídlí dolní družina a 2 třídy prvního
stupně, zde byly instalovány odhlučňovací bariéry. Učebna byla
zařízena novým nábytkem – lavice, židle, katedra a vestavné skříně.
Učitelky cizích jazyků mají k dispozici interaktivní tabuli včetně nového
softwaru a ozvučení sluchátky pro žáky. Žáci i učitelky tak získali pěkný
prostor pro moderní výuku cizích jazyků.
Mgr. Adéla Šmídová

Vychovatelky ŠD

Šumický zpravodaj 1/2021
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Minasama, ganbarimashō(šó)!
Jan Hudeček dělá vše na maximum

Budoucnost viděl v automatizaci a robotizaci, ale o vlastní strojařině
měl pramálo tušení, s trochou nadsázky by se dalo říct, že nevěděl, co
je soustruh. Fakultu strojního inženýrství považoval za těžkou školu,
a i to byl vlastně hlavní důvod, proč si ji vybral ke studiu. Má totiž rád
výzvy, jeho dosavadní životní cestu však výrazně ovlivnilo také několik
náhod. Ale není se čemu divit, protože slovy Blaise Pascala „Náhoda
pomáhá těm, kteří jsou na ni připraveni“. A to Jan Hudeček, nedávný
absolvent FSI, rozhodně je. Může nám to napovědět i japonské motto,
kterým se řídí, Ganbarimashō(šó)! (Dejme do toho vše!)

studijní pobyt do Finska, o kterém Hudeček již dříve uvažoval. Bez
tohoto telefonátu by zřejmě nenásledoval roční studijně-pracovní
pobyt ve Finsku, dva a půl leté pracovní působení ve světoznámé firmě
v Japonsku, zakončené cestou kolem světa, a asi ani další angažmá v
malém finském start-upu, kde pracuje dosud.
„Zavřela se za mnou brána na pražském letišti a já věděl, že teď už je to
jenom na mně, že mohu být, kým chci, mohu být sám sebou,“ popisuje
Hudeček své tehdejší pocity a pokračuje: „Díky mé znovuobjevené
zvědavosti a tím nekontrolovatelnému výběru mnoha předmětů do
indexu jsem se prostě musel trefit do toho jednoho předmětu na
finské univerzitě, v kterém mě seznámili s finskou firmou zabývající
se automatizací letišť. Shodou okolností se jednalo o téma, o kterém
jsem přemýšlel ještě před cestou do Finska. U této firmy jsem nakonec
zůstal dalšího půl roku. Díky, na poměry Erasmu, až nadměrného počtu
získaných kreditů jsem se do Česka plánoval vrátit pouze na dokončení
studia a pak jsem chtěl mířit zpět na sever.“
Finská firma však musela z finančních důvodů vývoj robotické buňky
pro automatizaci letišť ukončit a vysněný návrat na sever se nekonal.
Po náhlém konci prozkoumávání severu, tak další kroky čerstvého
absolventa vedly až na daleký východ. Vzpomněl si na svůj dřívější sen,
tedy možnost od firmy nacházející se kousek od Brna Alps Electric,
pobočky nadnárodní japonské společnosti, a po absolvování několika
pohovorů následoval skoro tříletý pobyt v jedné z nejvyspělejších zemí
světa, Japonsku. Po intenzivním měsíčním studium japonštiny v Tokiu
a po přesunu přímo do hlavní nástrojárny do Tooling Engineering
Group na oddělení Precision Processing Engineering. Hlavní náplní
byla konstrukce nástrojů na vstřikování plastů vyrábějících interiéry
luxusních značek automobilů. V celé nástrojárně byl v podstatě jediný,
kdo byl schopný vést jednání v angličtině a japonštině, proto se účastnil
všech důležitých schůzek se zákazníky, ať už se jednalo o firmu BMW,
Audi, Volvo či Jaguar.

Vysokoškolský život odstartoval rodák ze Šumic v Brně. Věřil, že studium
zvládne s lehkostí, jak byl zvyklý doposud. Stačí přece látku pochopit!
První zápočet z matematiky však neuděl a výsledkem prvního zápočtu z
fyziky byl mínus jeden bod. O tomto okamžiku hovoří jako o bodu zlomu.
Pevně se rozhodl, že své dosavadní zvyky v učení musí změnit a udělá vše
pro to, aby školu úspěšně dokončil. Vydal se cestou ganbarimashō(šó)!
Ale nebylo to snadné, řadě jeho tehdejších spolužáků vnitřní motivace
chyběla a už tehdy, po prvních neúspěších, studium opustili.
Hudeček nakonec velmi náročný první ročník studia Základů strojního
inženýrství úspěšně zvládl a začal pronikat do tajů strojařiny. Neponechal
však nic náhodě a již v té době navázal spolupráci s bojkovickou
strojírenskou firmu GYRUS s.r.o. Postupně své ve škole získávané
vědomosti ověřoval v praxi, zabýval se konstruováním malých zařízení
na tvarování a stříhání plechu. Cesta již byla namířena k magisterskému
studiu Výrobní stroje, systémy a roboty.
O dalších krocích mladého strojaře rozhodl telefonát ze studijního
oddělení, který připomněl blížící se termín odevzdání přihlášek na
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Kateřina Růžičková, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Zdroj: www.fme.vutbr.cz/absolventi
Foto: archiv Jana Hudečka

Pokračování příběhu Jana Hudečku v dalším čísle zpravodaje
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Fotbalové jaro s očekáváním,
ale i s otazníky
V prvé řadě bychom chtěli pozdravit všechny naše příznivce a popřát
obecně všem lidem pevné zdraví, pevnou vůli a zdravý optimismus do
života. V této nelehké době nás všechna omezení, která jsou přijímána naší
vládou, jistě citelně postihla, ať už v soukromém nebo pracovním životě,
sport bohužel nevyjímaje. Sám osobně cítím potřebu zmínit skutečnost,
že deficit sportu se našemu státu velmi nepříjemně vrátí v následujících
letech ve všech oblastech správy státu, zejména pak ve zdravotnictví,
o státní kase nemluvě. Na naší obecní úrovni tomuto chceme čelit a co
nejdříve hodláme šumický fotbal vrátit zpět do rozjetého vlaku, který jel
správným směrem v podzimní části sezóny.
Dobrá nálada a vůle posouvat se dále je základním úkolem nejen
fotbalové veřejnosti, ale nás všech. Naši trenéři jsou doslova nabuzeni
k okamžité reakci v závislosti na rozhodnutí kompetentních, kdy však
mnohdy zmatečná, kontroverzní a rychle měněná nařízení hatí naše
nadšení. Situace nás mrzí o to více u malých dětí, které jsou budoucností
našeho fotbalu a budoucností nás všech, bez kterých se neobejdeme, ať
už fotbalově nebo životně. Pohyb na zdravém vzduchu, v sociální skupině
svých soukmenovců, pod správným vedením, nemůže nic nahradit.
Žádný individuální tréninkový plán nenahradí trénování ve skupině,
srovnávání hráčů, hecování, předbíhání, souboje, konverzaci, atd. Tato
zpráva je psána v první dekádě měsíce dubna, a pokud se situace v době
čtení této zprávy v oblasti sportu změnila k lepšímu, je to jen a jen dobře.
Pokud ne, riskujeme do budoucna zkázu celého amatérského sportu
obecně, neboť děti přestanou mít zdravé návyky a co je horší, nebudou
mít chuť sportovat, jelikož je jim to neustále zakazováno. Věřme však
v lepší zítřky, kdy já sám jsem optimistou a pevně věřím, že se všichni
společně nejpozději v podzimní části sezóny shledáme a budeme
společně prožívat s našimi hráči slasti a strasti, které fotbal přináší.
Vzhledem k tomu, že jarní část fotbalové sezóny ještě nezačala a s největší
pravděpodobností možná ani nezačne, kroky fotbalového vedení směřují
ke zkvalitnění prostředí fotbalového areálu. Dovolte mi tak, abychom Vás
seznámili s úkoly, které jsme si v letošním roce předsevzali. Jelikož v roce
minulém jsme investovali své úsilí a nemalé finanční prostředky do péče
o hlavní travnatou plochu, chtěli bychom v této činnosti pokračovat.
Správná údržba a péče o trávník snižuje riziko zranění hráčů a následné
zdravotní problémy, které z tohoto druhu sportování v budoucnu
hráče trápí. Proto se budeme snažit vytvořit hrací prostředí pro naše
hráče takové, abychom předcházeli možným zdravotním komplikacím
plynoucím z nekvalitní hrací plochy.
Jistě jste si nemohli nevšimnout, že naše kabiny a zázemí v hlavní
budově po rekonstrukci splňuje všechny uživatelské parametry a
hygienické podmínky pro sportovní vyžití. Co však považujeme za
stěžejní, je dokončení realizace exteriéru této budovy, která navenek
působí nepohodlným dojmem a už vůbec nedosahuje kvality, která
byla vybudována uvnitř. Proto budeme usilovat, ve spolupráci s Obcí, o
rekonstrukci vnější části budovy kabin, kdy první kroky se již uskutečnily
ve smyslu návrhu možného řešení, které můžete vidět na obrázku níže
(autor Ing. arch. Martin Velecký). Jelikož se jistě bude jednat o rozpočtově
nákladnou investici, bez dotace určené k těmto rekonstrukcím a pomoci
Obce není v silách našeho spolku zajistit financování, nicméně s pracovní
spoluúčastí hráčů a funkcionářů, stejně jako při rekonstrukci kabin, se
předem počítá.

Jako dalším úkolem ve zlepšení a zkvalitnění zázemí pro naše fanoušky
a příznivce bychom rádi v tomto roce uskutečnili přístavbu zastřešení s
posezením u hospody na hřišti. Jistě se tím zvýší komfort uživatelů při
fotbalových utkáních, případně i po nich, kdy posezení pod zastřešeným
prostorem přispěje zkvalitnění střetnutí fandů našeho fotbalu. Jako
ilustraci možného řešení zastřešení (pergoly) od našeho bývalého hráče
Ing. arch. Martina Veleckého můžete vidět zde.

Všechny uvedené investiční akce jsou vázány na finanční kondici obce,
kdy jak sami máte možnost sledovat vývoj ekonomické kondice celého
našeho státu s vysokým deficitním rozpočtem, může se zdát, že naše
plány se neslučují s realitou. My však věříme, že pokud se v rámci
možného dotačního titulu podaří na tuto podporu dosáhnout, dají se
tyto smělé plány realizovat ještě v tomto roce. Byli bychom velmi rádi,
aby se vynaložené úsilí o zkvalitnění všech aspektů souvisejících s
fotbalem realizovalo a následně zhodnotilo při oslavách 100 let výročí
fotbalu v Šumicích již v červnu roku 2022. Budeme nesmírně rádi, když
tyto oslavy proběhnou za široké účasti veřejnosti, jelikož fotbal je věcí
veřejnou, kterou se snažíme dělat nejlépe, jak umíme.
Poděkoval bych jménem fotbalového oddílu všem, kteří se podílejí na
provozu šumické kopané, kdy za současné nefotbalové situace je důležité
ve fotbalových otázkách nepolevovat. Díky patří vedení obce, bez jejichž
každoroční podpory by fotbal nebyl možný. Nesmím zapomenout
poděkovat sponzorům, kteří na nás nezapomněli ani v době krize
spojené s nákazou, kdy si vysoce ceníme každého daru, který přispěje
pro dobrou věc šumického fotbalu. Chtěl bych poděkovat i fanouškům, i
když za dobu fotbalové nečinnosti je přestáváme znát, ale pevně věřím,
že na nás nezapomněli a rádi se na hřiště vrátí ve chvíli, kdy to budeme
potřebovat.
Josef Podešť
administrátor oddílu, trenér žáků
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