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Hodový úvodník
Vážení spoluobčané, zahájím úvodník
tématicky, tedy o hodech. Hody na vesnici
se slaví v neděli, která je nejbližší k svátku
patrona místního kostela. Hody jsou v každé
slovácké obci nejvýznamnějším folklorním
svátkem a bývalo to tak i v Šumicích.
Bývalo to především díky aktivní činnosti
některých spoluobčanů a jejich chuti
uspořádat v Šumicích hodový krojovaný
program. A tak jsme v Šumicích v minulých
ročnících mohli zažít a vidět hody s právem
nebo jiné krojované hodové akce. Udržet
ale v naší obci tradice, které zde nejsou
hluboce zakořeněné a časem prověřené, je
velmi těžké. Semínka folkloriky ale byla
zasetá i v Šumicích a tak se můžeme těšit,
že aktivní milovníci folkloru neztratili
chuť k pořádání veřejných vystoupení a i
letos připravili pro návštěvníky šumických
hodů pěkný kulturní program. Krojovaný
průvod půjde z centra obce na Dolní Konec
k otvírané usedlosti U Trchalíků č.p.210.
Letošní hodový kulturní program můžeme
tématicky nazvat „NÁVŠTĚVOU u majitelů
ŠUMICKÝCH LIDOVÝCH STAVEB“.
Hlavním bodem sobotního odpoledního
programu bude otevření souboru lidových
staveb zemědělské usedlosti č.p. 210
U Trchalíků na Dolním Konci.
Syn majitelky nemovitosti Ing.Petr Janíček
z Uherského Brodu má hlavní zásluhu,
že řada jednotlivých objektů nemovitosti
č.p. 210 byla zrekonstruovaná a bude ve
stanoveném režimu při akcích jako jsou
například šumické hody zpřístupněna
veřejnosti. V sobotu odpoledne má
šumická veřejnost možnost se přesvědčit o
které objekty se jedná a jak se je podařilo
opravit či zrekonstruovat. Rodina Janíčkova
připravila na sobotní odpoledne bohatý
kulturní program včetně občerstvení.
Další významnou šumickou lidovou
stavbou je dům č.p. 72, Šerkova chalupa.
Majitel
nemovitosti
Marek
Janča
zrekonstruoval chalupu na vlastní náklady
citlivým a šetrným způsobem bez významné
pozornosti širší veřejnosti a bez podpory
státu nebo Obce Šumice. Kolem Marka
Janči se soustředila skupina mladých rodin
a přátel, kteří chalupu společně využívají k
pořádání různých akcí. Také letos na hody
bude chalupa zpřístupněná veřejnosti.
Svým objemem a zachovalou technologií
je nejvýznamnější šumickou stavební
a technickou památkou Pipalův mlýn
č.p. 81. Třípatrový válcový mlýn byl
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rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne
1.8.2012 vyhlášen kulturní památkou.
Mlýn byl majitelem Drahomírem Pipalem
zrekonstruovaný v roce 1926, zdrojem
energie byla voda z mlýnského náhonu,
která roztáčela Francisovu turbínu
a následně elektromotory mlýnské
technologie. Současný majitel mlýna Ing.
Milan Pipal celou nemovitost postupně
opravuje s cílem tuto vskutku unikátní
technickou památku zachovat a částečně ji
zpřístupnit veřejnosti. Také Pipalův mlýn
bude o hodovém víkendu zpřístupněný
veřejnosti.
Čtvrtou stavební památkou, kterou mají
návštěvníci šumických hodů možnost
navštívit, bude Hasoňova chalupa č.p.
102. Prohlídka stavení bude umožněná
veřejnosti jenom z venku a ze dvora. Objekt
je delší dobu neudržovaný, je ale cenný
svým nepoškozeným původním objemem
a zachovalou stavební dispozicí. Oceňuji
jednání majitele nemovitosti Ing. Miroslava
Dvořáka, který chalupu č.p. 102 nabídl
k odprodeji Obci Šumice s vědomím, že
jiný kupec by nemovitost zbořil a využil
výhradně stavební parcelu. Veřejnost si už
může vytvářet názor na budoucí využití
zrekonstruované chalupy. Přestěhování
expozic obecního muzea se přímo nabízí.
Obecní muzeum bude o hodovém víkendu
samozřejmě otevřené.
Zachování a udržování těch nemnoha
stavebních památek původní lidové
architektury, které v Šumicích máme,
je důležité pro budoucnost, ale i pro
současnost. Pro budoucí generace to bude
svědectvím dávných časů o životě našich
předků, pro současnou generaci to bude
zázemím k pěstování místní kultury.
Mým názorem je, že místní kulturu musí
vytvářet a pěstovat spolky a různá občanská
sdružení. Potom to bude kultura živá,
autentická a životaschopná. Nestane se
pouze sezónní záležitostí, která zase odezní.
Obec se spokojí s rolí garanta, hlavního
podporovatele a také sponzora místní
kultury.
K šumickému sobotnímu folklornímu
programu ještě doplňuji, že místní
mužský a ženský pěvecký sbor připravili
U Jadranky podvečerní hodové všelidové
zpívání. Všelidové znamená, že mohou
zpívat všichni, co si rádi zazpívají.
Josef Jančář, starosta

Obec Šumice nabízí občanům k prodeji
dlouhodobě užívané zahrady
Zastupitelstvo obce Šumice na 4. veřejném zasedání , které se konalo 25.6.2015, schválilo usnesení č. 33/2015 následujícího znění:
ZO schvaluje odprodeje obecních pozemků dlouhodobě užívaných občany jako zahrady nebo jako zastavěné plochy s rodinnými domy
a doplňkovými stavbami za následujících podmínek:
1. každý pozemek nabízený k prodeji musí být posouzený ve vazbě na platný Územní plán obce,
2. 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,
3. 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,
4. 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 geometr. plán Obec Šumice. Náklady se přenesou na kupující.
5. u pozemků splňující kritéria bodu b) a c) schvaluje ZO cenu 20 Kč/m2 včetně DPH.
Občané se zájmem o koupi obecních pozemků, ať se registrují na obecním úřadě. Jedná se zejména o lokalitu Pod Močidly a Mrtvá
Ulička. S občany, kteří si obecní pozemky nekoupí a budou je užívat, musí obec Šumice dle nového občanského zákoníku uzavřít nájemní
smlouvy.
Josef Jančář, starosta

Současná rozestavěnost stavebních akcí v obci
Každý z občanů má možnost pozorovat
v obci současnou rozestavěnost a každý
z Vás má možnost a právo udělat si na
provádění staveb v Šumicích vlastní názor. Společným požadavkem nás všech je,
aby v Šumicích prováděly stavby výhradně
kvalitní stavební společnosti. Jak se pozná
kvalitní stavební společnost víme všichni,
na to nemusíme dlouho studovat. Prvním
neomylným znakem jsou samotní dělníci,
jejich ustrojenost, vybavenost pracovními
a ochrannými pomůckami a jejich chování
na staveništi. A samozřejmě jejich odborná
kvalifikace a pracovní morálka. Mezi další
znaky solidnosti firmy patří dodržování
technologické kázně a normami stanovených technologických postupů, dodržování
bezpečnosti práce a pořádku na staveništi.
Technická způsobilost používaného strojního parku, stavební mechanizace, pažení
a hrazení, to vše nám o firmě hodně napoví.

tiráž

V současné době se v naší republice staví
a financuje hodně staveb z evropských fondů, které spravují příslušná ministerstva.

Stinnou stránkou současného stavebního
boomu je koncentrace podobných zakázek v jednom časovém období, navíc velmi
krátkém. Mnohdy požadované půlroční
termíny pro realizaci staveb o rozpočtových nákladech cca 100 mil Kč (viz kanalizace Šumice) jsou nereálné. Zde je první
příčina špatné kvality prováděných staveb.
Není čas na kvalitní přípravu staveb a vypracování dodavatelské dokumentace. Vše
je způsobené snahou o co nejrychlejší
a maximální čerpání prostředků z evropských fondů. Ministři jsou úkolováni
a hodnocení vládou ČR za objem čerpání
z fondů EÚ. A tak čerpáme a přitom všem
i stavíme kanalizace současně v desítkách
obcí a měst. Materiál na kanalizace vozíme
z celé Evropy (kameninové potrubí ukládané v Šumicích je vyrobené v Německu).
Kvalita realizačních firem je dalším faktorem, který ve výstavbě hraje přímo fatální
roli. Zhotovitel je vybrán výběrovým řízením, kde dokládá svou odbornou autorizovanou kvalifikaci a způsobilost. Pokud

ji sám nemá, získá jí za úplatu spojením se
s jinou fyzickou nebo právnickou osobou,
která odbornou zůsobilost má. Podobné
je to i se splněním dalšího kvalifikačního
předpokladu, kterým je doklad o tom, kolik
podobných a stejně velkých staveb už firma
ve své historii realizovala.
Dalším běžným jevem je, že výherce soutěže realizuje stavby prostřednictvím subdodavatelů a na stavbě se fyzicky ani neukáže.
To je realita praxe o zadávání veřejných zakázek. Odpověď na otázku, jak je možné, že
tato firma vyhrála toto výběrové řízení, je
potom už zřejmější.
Mezi přímé a rovnocenné účastníky výstavby počítáme investora, projektanta
a zhotovitele. Investor má v ruce finanční
prostředky tak je to výhradně on, kdo má
nejlepší možnost přinutit zhotovitele ke
kvalitní práci. Obec, která vlastní staveniště, v našem případě komunikace a veřejné plochy, má také samozřejmě svá práva.
A také svá práva uplatňuje a požaduje nápravu stavu a věcí, které nám při realizaci
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stavby KANALIZACE ŠUMICE vadí. Především nám vadí nedodržování předpisů
o bezpečnosti práce, neohrazené otevřené
výkopy, nepořádek na staveništi, absence
dopravního značení a špatná technologická kázeň při provádění zásypů kanalizace v
komunikaci. Partnerem Obce Šumice je investor, to jsou Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště a.s. Požadavky a stížnosti Obce Šumice proto uplatňuji u SVK
UH a.s. a to přímo u ředitele společnosti.
Neakceptovatelná úroveň kvality provádění stavebních prací stavby KANALIZACE
ŠUMICE není tajemstvím, které znám jenom já. Stejné poznatky má samozřejmě
investor Slovácké vodárny a kanalizace a.s.,
technický dozor investora AP INVESTING
s.r.o. z Brna nebo nezávislý koordinátor
bezpečnosti práce Ing. Velísek. Ani jeden z
jmenovaných účastníků výstavby nenalezl
zatím mechanizmus, jak zhotovitele stavby,
jednoho z členů Sdružení pro Šumice firmu
SLOV MAL STAV s.r.o. z Českého Těšína,
přinutit k nápravě kritizovaného stavu. Důvody, podle mého názoru, laxního přístupu
investora a TDI si můžu jenom domýšlet.
Spekulovat nebudu.
V současnosti se v naší obci realizují,
nebo byly realizované tyto stavby:
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• KANALIZACE Šumice, investor SVK
a.s. UH, zhotovitel SLOV MAL STAV
s.r.o. Český Těšín, RN 93 mil. Kč
• ŠUMICE, VN, Trafostanice T6 a NN,
investor E.ON Distribuce a.s., zhotovitel MOEL s.r.o. Šumice, RN 4,2 mil.Kč
Obec Šumice je investorem následujících
staveb:
• REVITALIZACE HŘBITOVA, zhotovitel HS Stavby s.r.o. Uherský Brod,
RN 1,15 mil. Kč, z toho dotace Zlínského kraje: RN 0,46 mil. Kč
• OPRAVA KOMUNIKACE ZÁHUMNÍ 2, zhotovitel SÚS Zlínska a.s. Zlín,
RN 665.000 Kč
• OPRAVA CHODNÍKŮ ZÁHUMNÍ
2, zhotovitel H+H s.r.o. Petrov, RN
150.000 Kč
• OPRAVA FASÁDY ZŠ, zhotovitel Josef
Janíček Šumice, RN 150.000 Kč, lešení
pro ZŠ Josef HALODA Uherský Brod
RN 85.000 Kč
• OPRAVA STŘECHY STODOLY č.p.
33, zhotovitel Vojtěch Žampach Šumice, RN 214.000 Kč
• OPRAVA KOMUNIKACE Pod Močidly, zhotovitel SLOV MAL STAV s.r.o.,
RN 500.000 Kč

• DEŠŤOVÁ KANALIZACE Pod Močidly, zhotovitel SLOV MAL STAV s.r.o.,
RN 400.000 Kč
Občané mají možnost srovnání odborné
úrovně jednotlivých zhotovitelů, kvality
odvedené práce, dodržování bezpečnosti
a pořádku na staveništi. U staveb, kde je
Obec Šumice investorem, si výběr zhotovitelů provádíme sami. Buď podle zákona o
zadávání veřejných zakázek nebo na základě pouhé cenové nabídky.
V minulém velikonočním zpravodaji jsem
Vás o připravované stavbě KANALIZACE ŠUMICE informoval, žádal jsem Vás
o strpění jistých nutných omezení a o shovívavost ke stavebním firmám. Přemýšlím,
o co, či o jakou míru tolerance Vás požádám v současném čísle. Jednak píšu článek
na začátku srpna, čtenáři budou zpravodaj
číst začátkem září...a 30. září má být podle
časového harmonogramu stavba KANALIZACE ŠUMICE dokončená!
Článek proto končím bez jakékoliv prognózy.
Přeji Vám hezký hodový víkend a co nejméně omezení při provádění stavební činnosti v naší obci. Lehce se to napíše, hůře se
to realizuje.
Josef Jančář, starosta
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Sociální komise informuje
Sociální komise při OÚ v Šumicích připravuje nejen pro důchodce
další zájezd do termálních koupelí na Slovensko – do Podhájské
a to v úterý 8. 9. 2015. Odjezd autobusu je plánován v 6,30 hod. od
kulturního domu. Cena zájezdu je 300 Kč na osobu.
Přihlásit se můžete u paní Ludmily Synčákové nebo v kanceláři
OÚ do 3.9.2015.
Zveme také zájemce o předplatné do Slováckého divadla
v Uherském Hradišti na novou divadelní sezonu 2015 – 2016.
Můžete si vybrat ze dvou variant: dopolední představení se hraje
vždy v úterý od 10,00 hod. s vlastní dopravou. Cena vstupenek za
6 představení je kolem 550 Kč.

konce měsíce října se můžete přihlásit u paní Ludmily Synčákové.
Další akce, která bude výhradně pro důchodce, je posezení s
hudbou, zpěvem, tancem, malým občerstvením a kulturním
programem. Beseda se uskuteční v sobotu 24.10.2015 od 15,00
hod. v kulturním domě. V programu vystoupí dětský folklorní
soubor Dřinky pod vedením paní L. Jandlové a H. Pančochové,
ženský a mužský sbor ze Šumic, pan starosta Vás seznámí s děním
v obci a paměť si procvičíte malým kvízem. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Všechny akce budou upřesněny místním rozhlasem.

Večerní představení se hraje vždy ve čtvrtek s odjezdem autobusu
v 18,00 hod., cena se pohybuje kolem 1 000 Kč za 6 představení. Do

Ludmila Synčáková

Revitalizace návsi v Šumicích
Uspořádáním
zpevněných
ploch
v kombinaci s plochami trávníku nebo
štěrkového trávníku, můžeme jasně
definovat charakter plochy pro konání
kulturních akci a plochy rozptylové
pro posezení pod vzrostlými stromy
nebo pro průchod územím zkratkou.
Do území v současné době necitlivě
zasahuje doprava v klidu, kterou v návrhu
plošně nezdůrazňujeme, přestože počet
parkovacích míst zachováváme.

Popis koncepce řešení
Naším cílem bylo vystihnout podstatu
a charakter řešeného prostoru a citlivým
způsobem prostor obohatit o nové vstupy
a sjednotit jej v jeden celek.
Koncepce návrhu je založena na
vytvoření klidové páteřní komunikace,
kterou protínají „koberce“ vedoucí
k významově důležitým objektům návsi.
Tato komunikace slouží jako scelující prvek
prostoru.
Doplňujícími prvky jsou:
• stromy,
vytvářející
podél
této
komunikace alej, která udává měřítko
prostoru
• zídka – oddělující například světské od
církevního, nebo rušnou komunikaci
od komunikace pro pěší
• vodní prvek je samozřejmou součástí
prostoru –pítko, které se nachází pod
vzrostlými stromy
Těžištěm prostoru zůstává prostor mezi
kulturním domem, hospodou a kostelem.
Místní komunikace je v tomto místě
zvednutá na úroveň komunikace pro
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pěší a protnuta širokým „kobercem“
materiálově odlišeným, který zasahuje do
současné plochy zeleně. Tento koberec
je situována kolmo k objektu hospody.
U fasády objektu je navrženo dřevěné
zvýšené podium, které může sloužit jako
zahrádka k tomuto objektu – zároveň zde
může být variantně umístěno podium. Na
osu „koberce“ směrem ke kostelu je určen
prostor pro umístění vánočního stromu
nebo máje. Prostor světský a církevní je
oddělen nízkou kamennou zídkou /ve
výšce sedu cca 45cm/. V ploše mezi místní
komunikací a zídkou je navržen pochozí
štěrkový trávník, je použit i v ploše kolem
památníku a ukončen chodníkem pro
pěší. Plocha štěrkového trávníku může
sloužit jak pro umístění stánků při různých
akcích, tak i v zadní části jako příležitostné
parkování. Současnou vzrostlou zeleň
kolem památníku navrhujeme odstranit
a doplnit ji listnatým stromy, vytvářejícími
podél komunikace alej.
Součástí prostoru je i vodní prvek – pítko,
využívá se tak zdroj vody, který je v zahradě
u kostela.

Na tento prostor navazuje budova základní
školy, která svou velikostí a přiléhajícími
plochami významně ovlivňuje veřejný
prostor na návsi. Proto návrh počítá
s ,,vyčištěním“ prostoru od zídek, nevhodně
umístěné zeleně i jejich druhů a s eliminací
zpevněných ploch bez využití. Naopak
návrh podporuje volnočasové aktivity dětí,
uspořádání provozu před vstupem do školy
a vhodné umístění správného druhu zeleně.
Zídka směrem ke kostelu je navržena
odstranit a propojit tak prostor školní
s prostorem církevním tak, jak je přirozené.
Trávníková plocha sloužící pro školní
družinu by dál plnila svůj účel.
Místo stávajícího oplocení podél školní
budovy je navržen živý plot.
Před vstupem do objektu je rozšířena
zpevněná plocha sloužící jako rozptylové
místo pro děti o přestávkách. Počítáme
s možností herních prvků pro míčové hry
atd. Prostor bude vymezen zídkou a sítí, pro
bezpečnost dětí. Před vstupem do objektu
jsou umístěny stojany na kola. A jsou zde
vytvořeny místa pro parkování.
Na prostor před kulturním domem
navazuje prostor před obecním úřadem.
Plocha před obecním úřadem a kavárnou

Peklo
má
kromě
komunikačního
charakteru i potenciál místa pro zdržení
se a posezení právě před kavárnou. Proto
v tomto prostoru navrhujeme umístění
dřevěného plata sloužícího pro kavárnu,
vstup do objektu obecního úřadu od něj
opticky oddělujeme prvky mobiliáře.
Stávající komunikaci pro pěší rozšiřujeme,
tak, aby mohla sloužit cyklistům a pěším.
Od komunikace II. třídy ji oddělujeme
zídkou reagující na terén a zelení.
Jihovýchodní část v blízkosti objektu
pošty má i v současné podobě příjemné
měřítko. Samostatně stojící budova pošty
a historický rodinný dům č.p.102 má
potenciál sloužit jako alternativa návsi.
Stávající dlážděnou plochu zmenšujeme
a navrhujeme jednosměrnou komunikaci
s podélným stáním, chodník a travnatou
plochu. Venkovní posezení cukrárny se
rozšiřuje a obklopuje ji od východu na
západ. Travnaté plochy jsou doplněny
kompozičně umístěnou vzrostlou zelení
vhodného druhu.
Místní komunikace je zvednutá v části
malé návsi na úroveň - 20mm od chodníku
tak, aby došlo k přirozenému propojení
objektu pošty a historického domu č.p. 102.
Zároveň zvednutí komunikace slouží ke
zklidnění dopravy.

Dopravní řešení

Před budovou obecního úřadu bude
sjezd ze silnice II. třídy oproti stávajícímu
stavu pozvolnější. To je zapříčiněno
pozvolným stoupáním pěší komunikace
od Kulturního domu k lávce pro pěší.
Zvýšení terénu v severní popisované části
území bude eliminovat výškové rozdíly
mezi venkovní plochou a podlahou
vstupu do kavárny Peklo, vstupu do OÚ
a do ordinace praktického lékaře. Na
obslužnou komunikaci s mírným sklonem
spádovaným k hasičské zbrojnici navazuje
parkovací plocha. Materiálově a významově
bude chodník nadřazen nad komunikaci
sjezdu.
Z východní strany se ulice Malá Strana
výškové zvedá na úroveň pěší dopravy,
zklidněnou silniční komunikaci protíná
plocha určená pro konání kulturních akcí
na návsi. Zklidněná doprava v úrovni
chodníku (výškový rozdíl 20mm) končí
za dětským hřištěm, zde je zpět profil
komunikaci vymezen obrubou.
Na
komunikaci jsou při jízdě ve směru východ
západ po levé straně napojeny parkovací
plochy, z důvodu kumulace počtu míst na
malé ploše se používá kolmé parkování.
Na zklidněnou komunikaci se napojují
komunikační propojky mezi kostelemškolou,
školou-prodejnou
potravin,
prodejnou potravin-sportovní halou. V

rámci bezpečného provozu chodců se
v území návsi mění poloha jednoho
přechodu pro chodce a další dva se
nové navrhují v šíři 3,0 m (s ověřením
rozhledových poměrů). Záměrem je
plynulý průchod návsí a jejími částmi,
konkrétně mezi hlavní plochou před
hospodou a prostorem v okolí budovy
pošty.
Změny organizace dopravy se navrhují
v prostoru kolem budovy pošty
a historického domu č.p.102. Vozovka
Mrtvé uličky se zvedá do úrovně chodníku
a zklidňuje se až k místu, kde se střetává
s pěší komunikací vedoucí od severu.
Z Mrtvé uličky je možné vybočit do
jednosměrné komunikace s podélný
parkovacím stáním obsluhující objekt
pošty s lékárnou. Jednosměrná komunikace
ústí do silnice II. třídy, přičemž křižuje
pěší komunikaci. Pěší komunikace je
významově a materiálové nadřazena nad
komunikaci silniční – podpora chodců.
Z jednosměrné komunikace je umožněn
příjezd do vjezdů do rodinných domů. Pěší
komunikace i plocha pro posezení jsou
20mm nad zklidněnou vozovkou.

Parkování

Celkem (včetně stávajících) je na návsi 46
(53) parkovacích míst:
1. kolmé parkovací stání podél jižní
strany ulice Malá Strana, u kostelní
zahrady – celkem 11
2. kolmé parkovací stání podél jižní
strany ulice Malá Strana, před školou
– celkem 10
3. kolmé parkovací stání podél jižní
strany ulice Malá strana, za prodejnou
potravin – celkem 5
4. kolmé parkovací stání před budovou
prodejny potravin – celkem 8
5. kolmé parkovací stání před budovou
Obecního úřadu – celkem 5
6. podélné parkovací stání podél
jednosměrné komunikace u objektu
pošty – propojka s ulicí Mrtvá Ulička –
celkem 7
7. alternativně využití plochy u kostelní
zahrady na štěrkovém trávníku –
7 míst
Při návrhu studie bylo postupováno
striktně dle platné vyhlášky 398/2009
o obecných technických požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Jsou zde navrženy vymezené parkovací
místa pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace. Z celkového počtu 46
parkovacích míst jsou 4 místa vyčleněna
pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Barevné a materiálové řešení

Materiálové řešení povrchů je v celém
prostoru sjednocené.
Jako základní materiálový prvek byla
zvolena kamenná kostka – žula, plošná
a velkoformátová dlažba. Použití kamenné
kostky je nadčasové a jako takové vhodné
do vesnické zástavby i v kombinaci
s dlažbou zhotovenou moderní technologií.
Barevnost žulové kostky navrhujeme
šedohnědou až žlutavou jako jemný
základní odstín pro kombinaci s odstíny
ostatních prvků.
V rámci realizačního projektu by
byly jednotlivé typy materiálů blíže
specifikovány.
• Zklidněná komunikace – kamenná
žulová kostka 10x10cm, barva
šedohnědá až žlutavá, skládaná do
vějířů
• Chodníky – cementobetonová dlažba
300x300x80mm, barva šedá, skládaná
na střih
• Parkování – kamenná žulová kostka
10x10cm (v štěrkovém trávníku),
šedohnědá až žlutavá, skládaná do řad
• Dělení jednotlivých parkovacích míst
je pomocí žulových kostek (souvislý
pás) v barvě bílé
• Bezpečnostní odstup silnice od
chodníku, lemování plochy návsi,
plochy přidružené (stojany na kola,
vstup do OÚ, hospody a KD - kamenná
kostka žulová mozaiková 5x5cm, barva
šedohnědá až žlutavá, skládaná do řad
• Plocha pro kulturní akce na návsi –
velkoformátová
cementobetonová
dlažba 400x800mm, s vymývaným
povrchem, skládaná na vazbu
• Posezení před hospodou a kavárnou
Peklo – prkenná podlaha na roštu,
modřín, šířka prken 150mm
• Výstražné pásy /nájezd do území/ kamenná kostka 10x10cm, barva bílá
– řezaná
• Nově osazované obruby budou dle
charakteru povrchu – u betonového
chodníku - cementobetonové, barva
šedá; u ostatních povrchů bude obrubu
vytvářet žulová kostka
• Pochozí plocha – štěrkový trávník
• Zídka – u kostela kamenná
• Zídka – obecní úřad betonová
pohledová
ELLEMENT
Ing. arch. Hana Maršíková
Ing. arch. Jitka Ressová PhD. (ČKA 03117)
Ing. arch. Ondřej Stolařík
Ing. arch. Martin Velecký
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Cyklostezka Šumice-Rudice nebude
Biocentrum pasinek Trnovec bude (?)
než cyklostezku do Šumic. U každé investice se po příjemci dotace požaduje vlastní
finanční podíl, ten může být 15 – 25% celkových nákladů.
Obec Šumice zadala za 50.000 Kč vypracování projektové dokumentace BIOCENTRA TRNOVEC o rozloze 3,3 ha. Jednalo
by se o původní „pasinkovou výsadbu“. To
znamená osázení solitery hrušně polničky
a dřínu obecného. Tak jak vypadal pasinek
Trnovec před cca 50 lety. Louka bude osetá
luční travní směsí , bude mít statut „motýlí louky“. Lokalizace biocentra je navržená
pod Sýkorníkem na obecním pozemku.

Bohužel, z nadějného společného projektu
obcí Šumice a Rudice v nejbližším období
nebude nic. Důvodem je napjatá rozpočtová situace našeho souseda, obce RUDICE.
Již ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Rudice přišel signál, že postoj zastupitelů k plánované společné stavbě cyklostezky z Rudic do Šumic je nejednoznačný.
Poslal jsem tehdy rudickým zastupitelům
dopis, v kterém jsem Obci Rudice nabízel bezúročnou návratnou půjčku 200.000

Kč na pořízení projektové dokumentace.
V dotaci poskytnuté z IROP se projektová
dokumentace hodnotí jako uznatelný náklad, bývá proto uhrazená. Vše bylo potvrzeno usnesením č.65/2015 ze zasedání
obecního zastupitelstva konaného dne
3.června 2015: zastupitelé Obce Rudice
rozhodli, že společný projekt Obcí Šumice
a Rudice se realizovat v nejbližším období
nebude.
Zastupitelé se rozhodli pro jiné investice

Přesně takové projekty lze nyní realizovat
pokrytím 100 % dotací. Mezi uznatelné náklady patří i náklady za projektové práce.
Bez projektové přípravy je šance na podání
a schválení jakékoliv žádosti malá. Proto to
zadání projektu už teď. Ze stejné osy jsou
i výzvy na rekonstrukce starých historických polních cest, alejí a jiných krajinotvorných prvků.
Věřím, že „PASINEK TRNOVEC 3,3 ha“
bude a že šumičtí pamětníci tam budou zanedlouho vodit své vnuky.
Josef Jančář, starosta

Informace o činnosti MS ČČK v Šumicích
Milí spoluobčané, ve svém příspěvku Vás chci informovat o činnosti a rozvoji naší MS ČČK v Šumicích, která aktivně pracuje v
naší obci, ve věku od 17 do 88 let. Naše základna se stále rozrůstá,
pro zájem mladých lidí, i z okolních měst a vesnic, kteří chtějí pracovat a pomáhat. Naše MS ČČK pracuje jako sociálně – zdravotně
– humanitární organizace, která se zaměřuje na tyto jednotlivé oblasti.Ve výchovném působení na děti a mládež rozvíjíme zdravotně-výchovné hry a soutěže pro děti předškolního i školního věku.
Krásným příkladem jsou soutěže hlídek mladých zdravotníků I.
. a II. stupně v oblastním kole v Uherském Hradišti, kde naši žáci
úspěšně obsazují krásná přední místa. Všechny své svěřence pečlivě připravuje Terezka Hovorková ve zdravotnickém kroužku na
zdejší škole. Dalším příkladem výchovného působení na děti bylo
,za spolupráce s tenisovým oddílem ,uspořádání sportovního odpoledne u příležitosti Dne dětí tzv. Ferdovo odpoledne. Formou
soutěže preferujeme praktické dovednosti dětí při výuce první pomoci a tak připravujeme stanoviště s resuscitací. K tomuto účelu
pro nácvik dětí i dospělých, jsme zakoupili i resuscitační loutku.
Ve zdravotnické oblasti zajišťujeme každoročně Kurs první pomoci pro veřejnost s lektorem z Uh.Hradiště. Témata jsou zaměřena
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na první pomoc při úrazech v domácnostech, při dopravních nehodách, na popáleniny, tepenné krvácení i na epilepsii aj. Chceme, aby si tímto kursem naši spoluobčané osvojili základy první
pomoci.
Pro záchranu zdraví a života si vážíme daru nejcennějšího a tím
je dar krve. I v naší obci máme mnohonásobně bezpříspěvkové
dárce krve, kteří jsou zváni na slavnostní aktiv do Uh. Hradiště na
předávání stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr. Jana Jánského.
Je mou milou povinností i ctí ,touto cestou poděkovat za 10 odběrů, tj. bronzovou medaili panu Borisovi Vítězslavu, Šumice 95,
panu Horeckému Pavlovi, Šumice 119 a pani Šašinkové Kateřině,
Šumice 516.
Za 20 odběrů tj. stříbrnou medaili panu Stanislavu Hřibovi, Šumice 486 a 40 odběrů tj. zlatou medaili paní Janě Smolčákové, Šumice 323. Dalším projevem poděkování i malého morálního ocenění
všem těmto dárcům krve v naší obci, bylo předání děkovných dopisů od starosty OÚ a předsedkyně MS ČČK s dárkovými poukazy na odběr zboží v hodnotě 200 Kč, které proplatil obecní úřad.
V humanitární oblasti již pátým rokem zajišťujeme pletení obva-

zů pro malomocné do Ugandy a Tanzánie, díky naším členkám i ochotným dobrovolným pletařkám. K dnešnímu dni bylo upleteno
a předáno na oblastní charitu do Uh. Hradiště 776 obinadel a 8 párů ponožek. Pletací přízi nakupujeme přímo ve výrobě v niťárně Česká
Třebová za podpory obecního úřadu.
Za středisko humanitární pomoci nám napsala krásný děkovný dopis pí. Ondruchová Eliška.
Cituji jen pár vět a tímto svůj příspěvek zakončím: “Děkujeme za překrásné dílo,ručně pletených , přízových obinadel. Snažíte se žít
aktivním způsobem života, přinášíte radost a pomoc potřebným. Možná při tom bojujete sami se svými bolestmi a starostmi a současně
s drahocenným časem. Není většího umění než dávat.“
Kutnarová Anna, předsedkyně MS ČČK

Včelaři
Letošní rok začal pro naši včelařskou organizaci velmi špatně.
Z výsledků vyšetření jsme zjistili výskyt moru mezi našimi včelaři.
Mor je to nejhorší, co může včelaře potkat. Jeho celoživotní dílo
mu hoří před očima a ještě k tomu on sám musí všechny své včely
zabít. Musí spálit úplně všechno, kromě kovových nádob. Již
minulý rok se kolem nás začal uzavírat kruh morových pásem,
a proto výbor rozhodl, že uděláme i preventivní vyšetření na toto
pro včely velmi nebezpečné a nakažlivé onemocnění. Mor si včelař
může přenést od jiného včelaře, a nebo si jej donesou do úlu včely
pomocí loupeží. Může ho dostat každý včelař. A proto není špatný
ten včelař, kterého včely dostaly mor, ale ten, který tuto skutečnost
zatajuje a tím jeho včely roznáší mor dál. Díky spolupráci
postižených včelařů, organizace, krajské veterinární zprávy,
hodonínské organizaci, která má letité zkušenosti s llikvidací
moru, Obcí Šumice se nám podařilo do měsíce mor zlikvidovat
a tím zabránit dalšímu šíření moru, zvláště v jarních měsících.
A proto, tímto chci všem zúčastněným poděkovat.
Příroda nám, ale vše vynahradila a na oplátku včelám, které byly
v plné sílé, nabídla více nektarodárných rostlin a tak se může hodně
včelařů v organizaci pyšnit vyššími mednými výnosy.
Organizace se každým rokem snaží posílat své členy na různá
školení, nebo kurzy. Ani tento rok tomu nebylo jinak. Pořádali
jsme výjezd na odborný kurz k příteli Maradovi do Hovoran,
který je odborník na likvidaci včelího moru a varoázy. Zde nám
přítel Marada předvedl nové speciální zařízení uzpůsobené
k likvidaci varoázy pomocí kyseliny šťavelové používané hlavně
v Rakousku. Díky tomu, že onemocnění varoázy získává v Česku
na běžně používanou léčbu rezistenci, snažíme se nalézat nové
způsoby léčby této nemoci.
Organizace chce tímto poděkovat všem svým příznivcům,
sponzorům a přátelům včel a včelaření.
Lenka Ševečková
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Válcový mlýn v Šumicích bude v letošním roce
2015 opraven za finanční podpory Ministerstva
kultury a Zlínského kraje

Objekt nebyl od ukončení práce v roce
1953 až dosud nijak využíván a právě proto je zachován ve své původní podobě bez
jakýchkoliv zásahů a stavebních úprav. Je
proto historickým dokumentem technického vybavení válcových mlýnů minulého
století.

Historie válcového mlýna v Šumicích
č. p. 81, okres Uherské Hradiště, sahá až
do 14. století. Byl významnou budovou nejen z pohledu mletí obilí na velmi kvalitní
mouky, které nemohl konkurovat žádný
z okolních mlýnů, ale také proto, že mlýn
byl kulturním střediskem veškeré kulturní
činnosti šumické omladiny. Hrála a zkoušela zde místní hudební skupina Olšaváci,
nacvičovala se divadla a různá kulturní
vystoupení, pořádaly se taneční zábavy
mladých.V současné době patří šumický
mlýn mezi nejzachovalejší svého druhu na
celé Moravě. V roce 2012 byl rozhodnutím
Ministerstva kultury prohlášen za kulturní
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památku (registrační číslo 104 874).
Během staletí se zde vystřídala řada majitelů. V roce 1925 koupil tento mlýn děda
současného majitele pan Drahomír Pipal,
kterému se podařilo během krátké doby
mlýn obnovit a zrekonstruovat tak, aby
mohl plně sloužit k mletí obilí pro lidi z
blízkého i dalekého okolí. V této době byl
mlýn uváděn do provozu elektřinou z Francisovy turbíny, hnané vodou z mlýnského
náhonu na řece Olšavě. Výška vodního
sloupce u stavidla byla 4,2 m. Výkon tohoto
zařízení byl poměrně vysoký – během 24
hodin se průměrně semlelo 35q žita a 40q
pšenice.

Vnitřní vybavení je ve velmi dobrém stavu. Veškeré technické zařízení – mlýnské
stolice, výtahy, násypky, transmise – jsou
zachovány v původním stavu. Chybí jen
turbína, která byla v 50. letech zabavena na
základě komunistických dekretů. Veškeré
dřevěné části - trámy, mlýnské výtahy, násypky, podlahy … jsou z modřínového dřeva a jsou nepoškozené ve velmi zachovalém
stavu.
Původní je však také střecha mlýna a přilehlých hospodářských budov, která je již
ve velmi špatném, havarijním stavu.
Oprava střechy na hlavní části mlýna
bude v letošním roce 2015 spolufinancována z prostředků Ministerstva kultury
a Fondu kultury Zlínského kraje.
Díky tomu se podaří zabránit zatékání do
objektu a zachovat tak tuto kulturní památku pro další generace.
Milan Pipal, Šumice 81

Myslivci
Vážení spoluobčané,
příspěvek do tohoto výtisku bych začal trochu netradičně. Jelikož
není možné popsat celou historii šumické myslivosti, dovolil bych
si v krátkosti vzpomenout na pár nejznámějších poválečných zakladatelů a postupné změny ve vývoji . Nejstarším známým zakladatelem byl p. Drahomír Pipal, tehdejší mlynář, který vlastnil
doposud zachovaný mlýn v Šumicích. Ze situačních podmínek
tohoto stavení se veškeré myslivecké dění odehrávalo hlavně tam.
Mezi aktivní členy té doby patřili především p. Milan Pipal st.,
Martin Hasoň, Bohumil Tlach, Leopold Tlach, Josef Juřeník, Alois
Tomek, Jaroslav Kroča st., Vojtěch Krhůtek, Jaroslav Vaculín st.
a další, kteří v tehdejších nelehkých podmínkách začínali budovat
základy a tradice šumické myslivosti. Je faktem, že z důvodu jiné
struktury přírody vypadala myslivost poněkud odlišně než současná. Početně převyšovala zvěř drobná, tzn. hlavně zajíc, bažant,
koroptev. Naopak málo v té době se vyskytovala zvěř srnčí a prase
divoké vůbec. Samozřejmě postupnými změnami v přírodě a vlivem zemědělství se krajina měnila a také zastoupení zvěře měnilo
početní stavy. To mělo za následek úbytek stavu drobné zvěře, který se i přes veškeré snahy a úsilí myslivců nedařilo zastavit. Naopak
srnčí zvěř se za několik desetiletí dostala na vyšší stavy, které se
vcelku daří zachovávat a zatím odolává civilizačním vlivům. Navíc
máme již v této době hojně zastoupenou zvěř černou a to hlavně
v době zemědělské vegetace. V posledních zhruba patnácti letech
se již pravidelně v oblasti Končin a Goliášky vyskytuje zvěř dančí.
I přesto, že to není zvěř původní, je to pro myslivce i milovníky
přírody určitým zpestřením. Tolik stručný pohled od poválečné
historie šumické myslivosti po současnost.

cích zařízení. Dříve to bylo zhruba jedno zařízení za 5 let, což
jsme brali jako „rozmar“, ale současné škody na těchto zařízeních
nejsou pouhý vandalismus, ale podle rozsahu se jedná o cílené
a úmyslné ničení těchto zařízení. Není to jen v určité oblasti, ale
po celé honitbě. Jelikož tyto stavby jsou pevné a masivní, tak jejich poškozování dá dost práce za použití větší síly (viz přiložené
foto). Proto není divu, že takový faktor nám všem bere chuť a elán
do další práce. Přesto přes všechny tyto nepříjemnosti to musíme
brát s nadhledem a pokračovat v přirozené činnosti tak, aby bylo
zachováno poslání a chod myslivosti.
Samozřejmě odměnou za celoroční práci jak v honitbě, tak
i v ostatních odvětvích patří společné lovecké akce v podzimních
a zimních měsících. Pro letošní rok jsou naplánovány dva hony na
divoké kachny a dvě naháňky na zvěř černou a škodnou.
Z administrativní části, jak jste již byli informováni v jarním čísle, nás do konce letošního roku čeká změna názvu ze Sdružení na
Spolek, schválení Provozního řádu spolku, kterým se řídí veškerá
činnost, předložení a schválení nových Stanov členskou základnou
a jejich zaregistrování u Krajského soudu v Brně. Pokud by tento
legislativní krok nebyl učiněn, došlo by k zániku šumické myslivosti a to si nikdo z nás jistě nepřeje. Myslivosti zdar.
Jaroslav Vaculín ml. – předseda MS NIVA Šumice

A nyní k současné činnosti, která je každým rokem přibližně stejná. Mezi každoroční práce patří nejen opravy přikrmovacích zařízení, ale i stavba nových, za účelem připravení dostatečných zásob
objemového i jadrného krmiva v době zimního strádání. V neposlední řadě je potřeba celoročně doplňovat solné lizy, které jsou
v potravinovém cyklu pro zvěř velmi důležité.
Na jaře byl vybudován seník v oblasti Sýkorníku, který plně obsáhne tuto oblast pro zvěř v době strádání. Průběžně probíhají také
opravy čekacích zařízení (kazatelen a žebřů). Co nás dost trápí
a přidává práci je poškozování těchto zařízení, které zaznamenáváme ve větší intenzitě. Za poslední 2 roky bylo zničeno 8 čeka-
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Co ještě čeká Dřinky?
Po náročném půlroku práce jsme se těšili
na zasloužené prázdniny. A jako vždy
utíkají rychle a než jsme se nadáli začínají
povinnosti.
Nejdříve nás čeká vystoupení na
šumíckých hodech, kde se děti představí
s kratičkým pásmem o hodech. Nácvik
tohoto programu ubere dětem sice kousek
prázdnin, ale jim to nevadí a rády se naučí
něco nového.
Pak bude následovat vystoupení na
„Setkání pod Světlovem“ v Bojkovicích,
které se uskuteční v sobotu 19.9.2015 . Zde
se děti představí s pásmem „Na pastvě“ , s
kterým sklízí velké úspěchy.
V měsíci říjnu děti vystoupí na „Besedě
s důchodci“. Ta se uskuteční v sobotu
24.10.2015 v kulturním domě v Šumicích.
A na závěr tohoto roku nás tak jako loni
čeká Benefiční koncert, na který se moc
těšíme.
Laďka Jandlová a Hanka Pančochová

Pohádková cesta
Na rozloučení se školním rokem pořádala naše mateřská škola ve spolupráci s rodiči pro děti i dospělé ,,Pohádkovou cestu“. Putování za
pohádkovými postavičkami začínalo na zahradě mateřské školy a pokračovalo ulicí do Kúta, přes kopec a cyklostezkou k cíli na hasičské
hřiště. Cestou děti potkaly: včelky, princezny, berušku s broučkem, čerta s Káčou, čarodějnici, Pata a Mata, vodníky, tučňáky, Rumcajse
s Mankou a berušku s pirátem. Pohádkové bytosti na stanovištích připravily kromě úkolů a překážek i něco sladkého, zmrzlinu a občerstvení. Pirát s beruškou namalovali dětem barvičkami na obličej krásné malby. Odměnou pro vytrvalé a odvážné návštěvníky nelehké cesty
byl dáreček od sponzorů a opékání špekáčku u ohně. Velké poděkování patří všem, kteří připravili pro děti pěkné pohádkové odpoledne.
A na závěr pár informací o začínajícím školním roce 2015 - 16.
S mateřskou školou se rozloučilo a odešlo do první třídy ZŠ celkem 17 dětí. Zapsáno a přijato bylo 14 nových dětí. V letošním školním
roce bude mateřskou školu navštěvovat celkem 52 dětí ve dvou odděleních. Všem dětem ve školce i ve škole přejeme, aby byl radostný
a úspěšný.
Další informace o mateřské škole můžete najít na webových stránkách: http://ms.sumice.cz
Jitka Velecká, ředitelka MŠ Šumice
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Základní škola Šumice
V současné době se na Základní škole Šumice rozjíždí školní rok 2015/2016. Na závěr minulého školního roku bylo uskutečněno několik zajímavých akcí.
Žáci osmého a devátého ročníku absolvovali tzv. „Anglický týden“, jehož náplní byla
skupinová celotýdenní konverzace s rodilým mluvčím. Tento projekt byl realizován
již po několikáté a vždy se setkává s velkým
zájmem žáků i jejich rodičů.
Skupina našich žáků navštívila v červnu
Londýn v rámci týdenního zájezdu organizovaného školou.
Na závěr školního roku se uskutečnily také
pravidelné sportovní akce – Školní olympiáda a SURVIVAL.
V minulém školním roce jsme také začali s projektem, kdy žáci devátého ročníku se stali patrony prvňáčků. Celý školní
rok deváťáci při různých akcích pomáhali
menším spolužákům a prváčci se rádi chodili pochlubit svým starším kamarádům

úspěchy ve čtení, přednesu, počítání nebo
pěknými výkresy. I v letošním školním roce
budeme v tomto projektu pokračovat.
Základní školu ukončilo v červnu 24 žáků,
19 z nich odchází na střední školy s maturitním studiem, 5 pak na střední školy
a střední odborná učiliště s výučním oborem.
Školní rok 2015/2016 se na základní škole
zahajuje v úterý 1. září. Přivítáme 20 prvňáčků a školu by mělo navštěvovat 178
žáků. Učitelský tým i kolektiv správních zaměstnanců zůstává nezměněn.
Pro nastávající školní rok máme již připraveny dva celostátní projekty financované
z EU pod patronací MŠMT. Je to Výzva
č. 56 a Výzva č.57. V prvním případě se jedná o výjezdy dvou skupin žáků do Velké Británie, studijní pobyt dvou vyučujících anglického jazyka v zemi EU, dále pak program
k prohloubení čtenářské gramotnosti našich
žáků zakoupením literatury a informačních

pomůcek s využitím ve výuce i ve volném
čase. V druhém případě Výzvy č. 57 je to
podpora technických dovedností žáků druhého stupně, a to formou praktických činností s pracovními pomůckami získanými
z uvedených dotací. Celkově se tímto způsobem do školy dostane do konce roku
2015 částka 560.000,- Kč. Všechny projekty EU, kterých jsme se doposud zúčastnili,
nám velmi pomohly a byly i motivačním
prostředkem pro další akce.
Chtěl bych touto cestou zároveň poděkovat všem, kteří mají o dobré podmínky pro
děti ve škole zájem, což jsou zejména aktvní rodiče, sponzoři, zastupitelé, zaměstnanci OU, členové složek, studenti a další,
kteří tuto aktivitu berou jako přirozenou
a dělají ji rádi. V nastávajícím roce se všichni zaměstnanci školy těší na pokračování
naší spolupráce.
Mgr. Petr Vrága, ředitel ZŠ Šumice

Školní survival
Ve středu 24.6. se uskutečnil 20. ročník školního Survivalu. V této
dětmi oblíbené soutěži se utkaly dvojice chlapců a děvčat od páté
do deváté třídy. Po dobu devadesáti minut si mohly děti vyzkoušet
nejen fyzickou zdatnost a obratnost, ale také odvahu a umění spolupracovat a vzájemně se podpořit. Soutěžilo se ve dvanácti vesměs
outdoorových disciplínách, upravených tak, aby je zvládly děti. Jezdily na lodičce, běžel se orientační běh, překonávala řeka po lanových mostech. Rovnováhu si bylo možné vyzkoušet na pneumatice
v řece a na slack line na hřišti. Spolupráci ve dvojicích si děti ověřily
při společném přeskoku přes švihadlo, kilometrovém běhu pozpátku
a při běhu alá stonožka. Sílu si ověřily při běhu na gumě a šikovnost
při trefování míčem do kruhu. Vítězové soutěže byli tradičně odměněni diplomem a dobrůtkou. Ovšem vítězem sám nad sebou se stal
každý, kdo dokázal disciplíny absolvovat. Pokud se vám nepodařilo
si některou disciplínu představit, jak vypadá, ptejte se dětí a nebo se
na nás přijďte podívat příští rok zase na konci června.
Jitka Hauerlandová

Londýn
V týdnu 15. 6. – 19. 6. 2015 vycestovali žáci naší školy v rámci výuky anglického jazyka na poznávací zájezd do Londýna. O autobus
Student Agency jsme se dělili s 21 žáky ze ZŠ Mariánské náměstí v Uh. Brodě.
Po únavné cestě Evropou nás čekala odměna formou zážitku z plavby na trajektu přes kanál La Manche. Plavbu mezi francouzským
Calais a britským Doverem jsme zvládli bez mořské nemoci, zkrátka počasí nám přálo nejen na moři, ale i po dobu celého pobytu. Čekal nás nabitý program za poznáváním světově proslulých míst, který jsme zahájili u Big Benu a Parlamentu. Za zmínku stojí návštěva
Národní galerie, kde se každý mohl pokochat originály van Gogha, Gaugaina nebo třeba Moneta. Každého okouzlil i prastarý Tower
s královskými korunovačními klenoty a procházka po mostě Tower Bridge.
Velkolepě zapůsobilo i sídlo anglické královské rodiny – Windsor Castle. Královnu jsme bohužel nezahlédli, tak nám museli stačit pro13

slulí příslušníci hradní stráže s obrovskými chlupatými čepicemi.
Obdivovali jsme taky moderní část Londýna včetně Londýnské radnice a největšího mrakodrapu Evropy. Zážitkem a životní zkušeností
byl i pobyt v anglických rodinách, kde žáci přespávali. Největší rozdíl
kultur zaznamenali asi ti, co bydleli u rodin indického nebo afrického
původu.
Poslední den pobytu jsme navštívili katedrálu Sv. Pavla a podnikli jsme
plavbu lodí po Temži. Zastavili jsme se v Greenwich a podívali se na
„čáru na zemi“, která představuje nultý poledník. Když jsme večer unavení nastupovali na trajekt, byli jsme plní dojmů a zážitků, které hned
tak nevyprchají.
Mgr. Ladislava Mandíková a Mgr. Bohumila Jurčíková

Anglický týden na základní škole
Minulý týden nás navštívil irský lektor angličtiny jménem Derek Forde.
Tato akce s názvem Aktivní týden anglického jazyka se konala na naší
základní škole již potřetí. Událost letos organizovala třídní učitelka
9. třídy, Mgr. Adéla Šmídová.
Z výuky jsme si odnesli spoustu užitečných informací. Zdokonalovali
jsme se v angličtině a naučili jsme se typické anglické fráze.Velká část
hodin probíhala formou besedy, dozvěděli jsme se hodně informací
o Irsku, jejich tradicích a zvycích.
Hráli jsme anglické hry, např. kvízy a také jsme dostali imaginární krabičku a měli jsme do ní dát věci, které by se nám hodily za 50 let. Derek
nesouhlasil s mobily ani jinými elektronickými vymoženostmi a naopak schválil DNA různých živočichů a rostlin nebo třeba léky.
Rádi bychom chtěli poděkovat Derekovi za čas strávený s námi
a naší třídní učitelce za organizaci. Hodně jsme se za tento týden naučili
a doufáme, že tuto možnost budou mít i další ročníky naší školy.
Autoři (9 třída.) - Martin Juračka, Jan Chmura,
Denisa Rambousková, Marek Maděra

Rybáři
Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o činnosti spolku Rybníkářství Jezera Šumice a plnění úkolů v roce 2015. Kromě údržby tj. sečení a úklidu kolem rybníků nás v letošním
roce čekal úkol zrušit stávající hospodářské budovy a postavit
nové tak, aby nenarušovaly okolní přírodu.
Dne 28.2.2015 se začalo s demontáží bývalých hospodářských
budov. Po terénních úpravách, likvidaci zbouraného materiálu
a úpravě terénu pro novou hospodářskou budovu začala samostatná výstavba nové hospodářské budovy a pergoly podle
návrhu p. Veleckého. Dne 23.5.2015 byla hotova až na nějaké
nedodělky uvnitř jako je nátěr, položení dlažby a dokončení
venkovních terénních úprav. Jak se nám podařilo tento areál
upravit mužete ohodnotit Vy sami. Chtěl bych poděkovat především obecnímu úřadu za dobrou spolupráci, firmě klempířství pana Urbánka a sponzprům firmě IMONT, p. P. Borýskovi,
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p. M. Kramném a Všem, kteří měli zájem a podíleli se na výstavbě tohoto areálu.
Abych nemluvil jen o pracovní činnosti, tak bych Vás chtěl seznámit s dalšími akcemi, které jsme si dali za úkol na tento rok. Dne
6.6.2015 byly uspořádány denní dětské závody, kterých se zůčastnilo 18 mladých rybářů do 18 let. Zde bylo dětem zajištěno občerstvení
a za úlovky byly odměněny cenami. Kromě našeho rybářského spolku nám na občerstvení a ceny za umístění přispěli sponzoři obecní
úřad, Hasiči, Besedníci, rybářské potřeby p. Dvořáčka a další, za což jim velice děkujeme a zároveň chci poděkovat Všem, kteří se postarali o zdárné zajištění těchto závodů.
Další akcí mají být v měsíci srpnu noční závody. Jak všichni víte, je velice nízký stav vody a nebylo by od nás zodpovědné tyto závody
uskutečnit dokud se nezvýší hladina vody. O uskutečnění těchto závodů bychom Vás včas informovali jak na webových stránkách, tak ve
vývěsní skřínce u KD. Podzimní výlov rybníků by se měl uskutečnit v měsíci říjnu až listopadu podle stavu vody a počasí. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem, kteří nás podporují v této činnosti. Petrův Zdar
Lubomír Kramný

Farnost
Milí občané a farníci naší obce a farnosti! Blíží se další den, který je důležitý pro nás všechny, tento den by měl být skutečným svátkem,
jakýmsi zastavením, odpočinutím - myslím na HODOVÝ DEN. Je to den, kdy se máme a chceme zastavit v tomto spěchu, shonu „musím
ještě to a to…“ Hody mají vždycky kulturní, společenský a duchovní rozměr. Kulturní tehdy, když je nějaký kulturní program, koncert
atd. Společenský, protože je to příležitost k setkání v rámci farnosti, obce, rodiny, přátel… Duchovní, když jsme vděční Pánu Bohu za to,
že žijeme zde, v tomto pěkném kraji, že máme uprostřed vesnice krásný kostel, a konečně tak, jak to činívali naši předkové, chceme i my
ve mši svaté za to všechno poděkovat Pánu Bohu. Prosím tedy Vás všechny, abychom se neomezovali pouze na kulturní a společenský
charakter hodů, ale abychom k oslavám přidali ten duchovní prvek.
Všichni víme, že žijeme v neklidném světě. Z každé strany se na nás valí strach, nejistota. Strach z nezaměstnanosti, nemoci, islámských
radikálů, kteří chtějí přinést do Evropy násilí, utrpení a smrt. Vše v našem životě pomíjí, proto je tak důležité, abychom se setkávali
v rámci rodiny, farnosti, vesnice, byli spolu jako bratři a sestry. Chtěl bych Vás všechny opět poprosit, aby vyjádřením naší radosti, sounáležitosti byly kroje, které máme doma. Přijděme v nich na mši svatou. Šumičtí předkové byli hrdí na svůj kroj. Mnozí kroj opatrovali jako
relikvii. Mnozí opouštěli te nto svět v kroji… tzn. dávali si ho do rakve, jakoby chtěli přejít z tohoto světa do nebe v tom svém krásném
oblečení - kroji. Prosím tedy Vás dospělí, mladí a děti, přijďte na mši svatou v krojovaném oblečení!
V červnu jsme prožili mnoho slavností. První svaté přijímání, biřmování a 15. výročí posvěcení kostela. Při této příležitosti děkuji všem,
kteří se stali součástí těchto oslav. Během tohoto měsíce naši obec navštívilo mnoho slavných osobností: arcibiskup Jan Graubner, biskup
Pavel Posád, operní zpěvačka Simona Procházková, Jan Ježek, tenorista Národního divadla v Praze. Rovněž chci poděkovat vedení obce
za velmi dobrou spolupráci a především podporu. Více bych chtěl o těchto věcech napsat v dalším čísle obecního zpravodaje.
P. Jan Lisowski, farář
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Hasiči informují
Ve velikonočním vydání Šumického zpravodaje jsem Vás závěrem svého příspěvku
zval na hasičský výlet na Norkárku, který
se konal 1.8.2015. Počasí se nám vydařilo
a s Vaší účastí jsme byli více než spokojeni.
Zároveň doufáme, že i Vy jste byli spokojeni nejen s nabízeným občerstvením.
V mezičase jsme se ovšem vůbec nenudili. V předvelikonočním období v sobotu
14.3.2015.
ve večerních hodinách se v naší obci ozvala siréna, která nás svolávala k požáru rodinného domu. Bohužel toho samého,
u kterého jsme hasili požár před Vánocemi –
a i příčina byla stejná – nedbalé uspořádání
věcí v kotelně na tuhá paliva. Ve spolupráci
se sbory z Bojkovic a profesionálů z Uherského Brodu byl požár včas uhašen a tak se
zabránilo rozšíření požáru v celém domě.
Další zásah byl 29.4.2015 v nočních hodinách, kdy vyjížděla zásahová jednotka
k požáru osobního auta na ulici Pod Močidly.
V sobotu 23.5.2015 proběhla soutěž o Pohár starosty obce Šumice, která je součástí
Velké ceny. Bohužel i letos platilo pravidlo,
že domácí pořadatelé nevyhrávají. Mladší i
starší žáci skončili na pátém místě. Následující den jsme pořádali okrskovou soutěž
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za účasti družstev Šumic, Nezdenic, Rudic
a Záhorovic a to jak pro muže, tak i žáky.
Mladší i starší žáci skončili na prvním
místě. Mužům se tentokrát tolik nedařilo
a skončili na místě třetím.
Dne 1.6.2015, tedy na Den dětí, naše zásahová jednotka, po dohodě s panem ředitelem základní školy, zpestřila žákům
vyučování - byl jim vyhlášen cvičný požár
školy. Zásahová jednotka vnikla do školy
okny po žebřících, kde vyhledávala raněné,
které poté vynášeli ven z budovy k ošetření a následně hasiči organizovali evakuaci
všech žáků, kdy je minibusem odváželi do
kulturního domu.
Po odpoledním spánku byl podobným
způsobem zpestřen Dětstký den i dětem
v mateřské školce.
V neděli 7.6.2015 jsme se také aktivně zúčastnili Božího těla. Jedni nesli baldachýn
a další zajišťovali veřejnou dopravu. Přestože letos z důvodu stavby kanalizace nešlo
odklonit dopravu na Malou Stranu, průvod
prošel bez problémů.
Ve dnech 19.6.2015 a 20.6.2015 jsme opět
na požádání Povodí Moravy provedli sečení regulace na řece Olšavě.
Krásné sluneční počasí a velké sucho rovná
se nebezpečí požáru - toto si ověřil v pá-

tek 10.7.2015 jeden z našich spoluobčanů,
když se v odpoledních hodinách rozhodl
pálit seno. Suchá tráva a vítr udělali z malého ohně nezvladatelný živel. Naše zásahová
jednotka, profesionálové z Uherského Brodu a dalších pět hasičských sborů, požár,
který se rychle rozrůstal, včas uhasili.
Přestože letos naši mladí hasiči ve Velké
ceně nezvítězili, zasloužili si za své výkony
a snahu na soutěžích krátký výlet na Žítkovou, kde pro ně vedoucí připravili oddechový a zábavný program i se stezkou
odvahy.
Tímto bych rád poděkoval našim mladým
hasičům za vzornou reprezentaci našeho
sboru a jejich vedoucímu a jeho pomocníkům.
Vážení spoluobčané, na sobotu 22.8.2015
jsme pro Vás přichystali sběr železného šrotu – doufáme, že tento sběr Vám pomohl
při předhodovém úklidu.
Závěrem bych Vás chtěl požádat o co největší pozornost při úklidu sena nebo polámaných větví, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na majetku nebo ztrátách na
lidských životech.
Pavel Hřib, starosta SDH Šumice

4 + 1 = 7 ?! aneb PÁTÁ ještě neODBILA …
Vedení obecní kroniky je jednou z agend, kterou musí územní samosprávný celek vykonávat dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Stěžejním úkolem obecních kronikářů je zaznamenávat
chronologicky dějiny obce od nejstarších po nejnovější. Nahlíženo
z nadčasového hlediska jde však především o to, aby se stal záznam
proběhlých událostí v obci poselstvím a zdrojem poučení pro následující generace.
Jak se podařilo naplnit tento odkaz 7 šumickým kronikářům, se
dozvíte na webových stránkách obce www.sumice.cz, kde jsou
k dispozici ke stažení 4 šumické kroniky přepsané do elektronické
podoby. A co ta jednička v titulku článku? To se dozvíte, pokud
dočtete až do konce…

Čtyři obecní kroniky
Pamětní kniha obce Šumic 1918 – 1938
Kronika popisuje klíčové
události obce v období
1918 – 1938. Nebyla soustavně vedena z roku na
rok, ale sepsána formou
tzv. retrospektivního zápisu ve dvou časových bodech – jednalo se o roky
1938 a 1945. V roce 1938
sepsal kronikář František
Palička zpětně události
z období 1918 – 1924. V
roce 1945 dopsal kronikář
Cyril Šojdr události z let
1925 – 1938.
Kniha začíná stručným
úvodem
zeměpisným
a polohopisným. Je zde podrobně popsán šumický kroj, doplněný
fotografiemi a ukázkami vzorů výšivek. Lze zde nalézt informace
z období 1. světové války – portréty šumických legionářů a seznamy padlých vojáků.
Kronikář popisuje ekonomickou a politickou situaci v období první republiky a v letech následujících. Velký prostor je věnován významné tragické události - povodni v roce 1919- a popisu opatření provedených v následujících letech – melioraci a regulaci toku
řeky Olšavy. Je zde také zmínka o vítání presidenta T. G. Masaryka
při návštěvě Luhačovic. Zaznamenán je také postup elektrifikace
obce, popis šumických hostinců a cihelny. Kronikář také podrobně
nastiňuje „cikánskou otázku“.
Závěr kroniky je věnován popisu poutních míst a průběhu typické
šumické svatby včetně záznamu lidových popěvků s tématem úzce
spjatých. V kapitolách jednotlivých let jsou opakovaně zaznamenávány informace o počasí, úrodě a také demografické údaje vztahující se k danému období 1.
Kronika obce Šumice 1951 – 1965
Kronika byla vedena kronikářem Ludvíkem Kubáněm v období
1951 - 1964. Poslední rok 1965 sepsala paní Božena Zetková.
Kronikář popisuje obecně politický život i politický život naší

obce, hospodářské a sociální poměry. Je zde popsána smuteční
tryzna uspořádaná v Šumicích při úmrtí Stalina, ale také smrt presidenta Kenedyho. Z národní úrovně kronikář zmiňuje smrt presidenta Gottwalda a také volby následujících presidentů Zápotockého a Novotného. Podrobně jsou zaznamenány volby do krajských,
okresních a místních národních výborů a volby soudců z lidu. Jsou
zde popsány oslavy VŘSR, Svátku práce, sjezdy KSČ a také zmíněno dobývání vesmíru.
V oblasti hospodářské je významný zápis o měnové reformě
(1953) a jejím dopadu na šumické občany. Velký rozsah kroniky
zabírá oblast zemědělská. Je popisována socialisace zemědělství,
arondace půdy, povinné dodávky zemědělské produkce státu dle
stanovených norem a jejich (ne)plnění, popis založení JZD a jeho
(ne)fungování v průběhu let.
V jednotlivých kapitolách se objevují pravidelné záznamy o lidopisných poměrech (narození, úmrtí, oddavky, migrace obyvatelstva), poměrech kulturních (knihovna, taneční zábavy, hody, provoz šumického kina, stavba kulturního domu) a počasí.
Kronika obce Šumice 1966 – 1986
Paní kronikářka Božena
Zetková zde navazuje na zápis z roku 1965 z předchozí
kroniky. Události sepisuje
až do roku 1970. V letech
1974 – 1986 vede kroniku pan Jaroslav Žampach..
Období 1971 – 1973 bylo
sepsáno formou retrospektivního zápisu v roce 1979.
Kniha začíná úvodem
k místnímu národopisu
a pokračuje popisem hospodářského života v JZD.
Popisy jsou doprovázeny
velkým množstvím tabulek a přehledů, kde jsou zachyceny hospodářské výsledky družstva. V kronice se nachází také záznam
o velkochovu laboratorních myší podniku VELAZ – Praha a norčí
farmě podniku KARA.
Dále je líčen politický a veřejný život obce (správa obce, průběh
a výsledky voleb, Rada a plénum MNV, činnost výkonného orgánu - Národní fronty, činnost Výboru žen, Československého čer17

veného kříže, Sokola, požárníků, zahrádkářů, myslivců a dalších
složek).
Kronikář(ka) popisuje výstavbu obce – stavby a přestavby rodinných domů i veřejné stavby (kolaudace školky 1966, dokončení
výstavby vodovodu a plán stavby obchodního střediska 1973) 2.
V kronice je popsána také hmotná úroveň obyvatelstva, kulturní poměry (přehlídka dechovek 1974, činnost Osvětové besedy,
Šumický koštéř) a poměry náboženské (výroční statistika farního
úřadu, oslava Božího Těla, jubileum P. Janíka, oprava kostela, primice 1969, biřmování).
V zápisech pana kronikáře Žampacha je také zmíněn vývoj školství (šumická základní škola, učitelé a žáci), činnost Svazarmu
(automotoklub, střelecký klub, letecko-modelářský a kynologický
klub) a Sboru pro občanské záležitosti (vítání občánků, svatební
obřady). Zavedl také v kronice čestné místo - „Tabuli cti“. V jednotlivých kapitolách dle let se nachází pravidelně zmínky o demografickém vývoji v obci a počasí.
Kronika MNV vzorné obce Šumice 1987 – 2012
V období 1987 –
1990 byla kronika
vedena panem Jaroslavem Žampachem.
V letech 1991 – 2005
zapisuje události pan
kronikář
Vojtěch
Kráčmar. Od roku
2006 je pověřena vedením obecní kroniky paní Marcela
Marková.

školství, kulturní a společenské akce v obci. V závěru zápisů jednotlivých let se objevují demografické údaje a záznamy o počasí.

Sedm obecních kronikářů
1.

František Palička – 1899 - † ?. Byl učitelem obecné školy
v Šumicích od roku 1932. Kronikářem byl ustanoven v roce
1938. Sepsal v první kronice zpětně roky 1918 – 1924. V roce
1939 odešel vyučovat do Nivnice na místní měšťanku 4.

2.

Cyril Šojdr –* 2. 7. 1894 v Šumicích - † 8. 6. 1976. Nejprve
pracoval jako zedník, v pozdějších letech se živil zemědělstvím. Obecní kroniku převzal v roce 1945, kdy zpětně zapsal
roky 1925- 1938.

3.

Ludvík Kubáň –* 22. 2. 1895 v Šumicích - † 25. 6. 1984. Vyučil se zedníkem a pak pracoval na Slovensku, v Maďarsku a
v Čechách . V období 1. světové války bojoval na ruské frontě
a padl do zajetí na Ukrajině. Kronikářem byl ustanoven v období 1951- 1964 (14 let). Byl také šumickým knihovníkem po
dobu 10 let.

4.

Božena Zetková –* 21. 11. 1926 - † 31. 12. 2000. Navštěvovala obecnou a měšťanskou školu v Šumicích. Pracovala jako
úřednice u Pozemních staveb v Uherském Hradišti. Vedením
kroniky byla pověřena v období 1965 – 1970 (6 let).

5.

Jaroslav Žampach – 8. 8. 1937 v Šumicích - † 3. 3. 2005. Pracoval jako konstruktér ve Slováckých strojírnách n. p. Uherský Brod. Kroniku vedl v letech 1974 – 1990 (17 let).

6.

Vojtěch Kráčmar - * 22. 2. 1938 v Šumicích. Obecním kronikářem byl v období let 1992 – 2005 (14 let).

7.

Marcela Marková – * 18. 8. 1961 v Uherském Hradišti. Obecní kronikářkou od roku 2006 (10 let).

Pan kronikář Žampach navazuje ve struktuře zápisu na předchozí
kroniku. Můžeme se zde například dočíst o slavnostním předání
přístavby šumické školy a zahájení provozu sauny (1987). Pan kronikář Kráčmar popisuje aktivity jak tradičních zájmových spolků
(Sokol, zahrádkáři, myslivci, hasiči), tak aktivity spolků mladších
– oddílu tenistů, chovatelů (včetně holubářů a včelařů), národopisného souboru Dřinky a obnovené činnosti scholy 4.

Co napsat závěrem?

V kronice je uveden zápis o Shromáždění občanů 28. 12. 1989,
jehož organizací a řízením byla pověřena základna Občanského
fóra v Šumicích. Kronikář popsal změny v politickém systému –
„jak se kolo našich dějin začalo přetáčet z východu na západ“. Je
zde zaznamenána oslava 400. výročí narození J. A. Komenského
v Uherském Brodě za přítomnosti presidenta Václava Havla
(1992). Kronikář zaznamenal průběh a výsledky voleb do obecního zastupitelstva, poslanecké sněmovny a senátu v příslušných
letech a referendum o vstupu ČR do Evropské unie (2003).

A ještě něco! Slíbenou odpověď na otázku z úvodu článku: Ta jednička znamená, že PÁTÁ (kronika) ještě neODBILA 5 , zatím je
na cestě…

Kronika obsahuje záznamy o navrácení lesů obci, privatizaci vodovodů a kanalizací (1992), plynofikaci (1995), zavedení kabelové
televize (1996), stavbě tělocvičny (1999), svěcení nového kostela
(2000), vybudování muzea (2004) a cyklostezek (2008, 2011). Jsou
zmíněny aktivity podnikatelských subjektů v obci a také činnost
zemědělského obchodního družstva ZEMASPOL.
Kniha zaznamenává náboženský život obce – biřmování, primicie
(1996), návštěvu biskupů (2001), živý vánoční betlém, první svaté přijímání a Boží Tělo. Zmiňuje též svěcení šumického znaku a
praporu v šumickém kostele (2005). Popisuje vývoj základního
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Originály obecních kronik jsou uloženy k nahlédnutí občanům
na Obecním úřadě v Šumicích do poloviny října 2015. Poté budou předány k archivaci do Státního okresního archivu v Uherském Hradišti. Veřejnosti zde budou nadále přístupné k nahlížení dle aktuálního rozpisu badatelských hodin. Více informací na
http://uherske-hradiste.mza.cz.

Stanislava Hasoňová
1 V období 2. světové války a v poválečném období nebyla kronika obce

vedena. Existuje pouze zápis v druhé kronice z let 1951 – 1965, týkající
se vzpomínek na dobu národní poroby sepsaných kronikářem Ludvíkem
Kubáněm. V letošním roce (2015) byly také v rámci oslav 70. výročí konce
2. světové války sepsány vzpomínky šumických občanů na tuto dobu.
2 V kronice se nachází také zmínka o nálezu pokladu při přestavbě jednoho z rodinných domů – nádobě stříbrných mincí o váze 2 700 g, který byl
následně předán Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.
3 Strana 89 - 90 originálu kroniky také podrobně zaznamenává historii

kostelního pěveckého sboru v Šumicích.
4 Po panu Paličkovi byl pověřen kronikářstvím odborný učitel Matěj Švehlík, rodák z obce Bánova, který však v následujících letech do kroniky nic
nezapsal. Po osvobození obce v roce 1945 odešel vyučovat do Luhačovic.

Výstava „Fotografie starých Šumic“
Šerkova chalupa čp. 72, sobota (5. 9.) - neděle (6. 9.): 13.00 – 17.00 hod.
Autor: bývalý poštmistr v Šumicích Zdeněk Opluštil (*1911 †1968)

Zpráva TJ Šumice
Fotbalový oddíl TJ Šumice prožil v uplynulé sezoně celkem příznivý rok. Družstvo mužů se pohybovalo na špici okresního přeboru, v
jednu chvíli se uvažovalo i o návrat do 1.B. Nakonec z toho vzešlo celkově 3. místo, ale s velkou perspektivou tohoto mužstva, protože
téměř polovinu tohoto kádru tvoří hráči kolem 20 let.
V oblasti funkcionářského a trenérského zabezpečení došlo k částečným změnám u družstva mužů. Trenérem se stal pan Martin Zicha
z Luhačovic a jako vedoucí mužstva se budou po rezignaci pana Mudráka střídat pan Pavel Chmura a pan Radek Mach. Vedení oddílu
momentálně řeší problémy s povinným vypisováním údajů k utkání elektronickou formou, ale to je zřejmě problém všech okolních
oddílů. Pro další činnost bychom si přáli alespoň dosavadní diváckou přízeň, kdy jsme byli nejnavštěvovanějším mužstvem okresního
přeboru v uplynulé sezoně.
Na Vaši přízeň a podporu se těší fotbalový oddíl TJ Šumice.
Petr Hřib, předseda TJ

Okresním dorostencům vládnou mladí
fotbalisté Šumic
Velkého úspěchu dosáhli naši dorostenci pod vedením trenérské dvojice Ondřej Petr a Ďurďa Michal, když po loňském druhém místě získali titul šampiona okresního přeboru soutěžního
ročníku 2014-2015. V dorosteneckém dresu se vystřídali: Brostík
Marek, Dvořák Cyril, Dvořák David, Gášek Dominik, Hauerland
Daniel, Hauerland Martin, Hřib Daniel, Jiřík Michal, Kreisel Jindřich, Mach Martin, Mlčúch Jakub, Ondřej Václav, Pančocha Josef, Sommer Pavel, Struhelka Adam, Šidlo Vlastimil, Šmíd Marek,
Urbánek Libor, Valášek Vojtěch a Zálešák Filip. Po suverénním
vítězství ve skupině B okresního přeboru dominovali i v dvoukolovém souboji o celkového vítěze okresního přeboru s vítězem sk.
A, mužstvem Jarošova, když po bezbrankovém výsledku v Jarošově
dokázali na domácím hřišti porazit svého soupeře 1:0. V základní
skupině ztratili pouhé tři body ve vypjatém utkání ve Vlčnově, kde
ve velmi oslabené sestavě podlehli domácímu celku 1:2. Zisk 45
bodů, celkové vítězství o pět bodů před favorizovaným mužstvem

Uh. Brodu B, při impozantním skóre 82:10, je jasnou vizitkou
skvělého výkonu našeho mužstva v celé sezóně. Osm dorostenců
už navíc nastoupilo i za mužstvo mužů, kde potvrzují své kvality a
uplatňují získané fotbalové dovednosti. Střelcem mužstva se opět
stal Václav Ondřej s 24 vstřelenými brankami. Výraznou osobností je kapitán mužstva Josef Pančocha, který kromě dirigentské činnosti zatížil konto soupeřů 13 brankami. Jistotou zadních řad byl
po celou sezonu brankář Michal Jiřík s devíti vychytanými nulami. Mužstvo v každém zápase vystupovalo jako kompaktní tým a
mezi svými soupeři vynikalo především celoplošnou kombinační
hrou, kde každý hráč přesně plnil své úkoly a kdykoliv vypomohl
i svému spoluhráči. Týmový duch se po celou sezonu promítal i
mimo fotbalový trávník a doufáme, že si jeho část zachovají kluci
i v následující fotbalové kariéře i v civilním životě.
Vlastimil Hudeček
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