OBEC ŠUMICE
Šumický zpravodaj číslo 3/2013, vydává Obecní úřad Šumice

Dětské rybářské závody
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Informace z OÚ
Chci navázat na článek, který vyšel v našem
zpravodaji č. 2/2013 – hodový speciál. Zde byly
popsány akce a opravy, které jsme v průběhu
roku 2013 zajišťovali. A nyní zbývá popsat, co
bylo od toho času uděláno:
- Byl dokončen příkop a věříme, že záplavy, jak
bylo dříve uvedeno, nám nehrozí.
- Byla dokončena oprava pomníku padlých
ve středu obce, do které bylo investováno 80
tis. Kč. Zahájena byla také oprava pomníku
padlých rumunských vojáků, při osvobození
naší obce, která bude dokončena v roce 2014.
-Chodník u Olšavy od mostu po hřiště TJ se
bude realizovat v roce 2014, protože se nám
zatím nepodařilo vyřídit stavební povolení
na tuto akci. Problém je zatím s pozemkem

Připravované
kulturní akce
BENEFIČNÍ KONCERT
21. 12. 2013 - Kulturní dům Šumice
začátek v 16,00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT SCHOL ŠUMICE
25. 12. 2013 - Kostel Narození Panny Marie
začátek v 16,00 hod.
Vstupné dobrovolné - výtěžek bude věnován
na dostavbu Pastoračního centra v Šumicích.
Koncert pěveckého sboru DVOŘÁK
05.01.2014 - Kostel Narození Panny Marie
Začátek 17,45 hod.
HASIČSKÝ PLES
18. 1. 2014 - Kulturní dům Šumice
Hraje dechová hudba Záhorovjané

TIRÁŽ

FARNÍ PLES
15. 2. 2014 - Kulturní dům Šumice
Hraje dechová hudba Lácaranka z Kobylí

Povodí Moravy, s.p., ale věříme, že najdeme
cestu k tomu, aby stavební povolení bylo
vyřízeno a chodník byl v příštím roce
postaven.
-Byla provedena výměna dveří a oken ve vstupu do mateřské školy. Na akci bylo proinvestováno 180 tis. Kč.
-Podařilo se nám vyřídit stavební povolení
na opravu mostu v Kůtě u domu paní Ing.
Hrnčířové a most bude opraven v příštím roce.
- Máme rozpracován 10 letý plán lesního
hospodářství v obecním lese na rok 2014 –
2023 a dokončen bude v začátku roku 2014.

prováděli. Dále bylo provedeno mnoho dalších
menších oprav a prací, ale není možnost je zde
všechny vyjmenovat. Také v roce 2014 budeme
na základě schváleného rozpočtu zastupitelstvem obce pokračovat v dalším zlepšování
života Vás občanů naší obce. S konkrétními akcemi, které budeme zajišťovat, Vás
seznámíme ve vydání příštího zpravodaje.
Na závěr mě dovolte, abych Vám popřál šťastné
a veselé prožití Vánočních svátků a konce roku
v kruhu Vašich blízkých. V novém roce Vám
přeji hodně štěstí, pevné zdraví, pohodu, dobrou mysl, radost ze života a dobrou náladu po
celý příští rok Vám i Vašim rodinám.

Tyto akce a akce popsané v minulém zpravodaji jsou naše hlavní práce, které jsme v roce 2013

Ing. Josef Bartoš, starosta

Chráněné území
Ovčírka a Bánovský
potok – rozhodnutí
Chtěl bych se s Vámi podělit o rozhodnutí Zlínského kraje ve věci vyhlášení přírodních památek
Natura 2000 na území naší obce. Víte, že jsme podali odvolání a nyní Zlínský kraj rozhodl takto:
U území Ovčírka byla prakticky všechna omezení zrušena, protože chráněné území bylo
vyhlášeno jen na malé ploše, která nezasahuje do rybníků a dalšího území kolem. Nyní jsou
omezení jen na malých nápustných rybníčcích a v jejich malém okolí. Toto je pro nás a naše
obyvatele dobrá zpráva.
U Bánovského potoka došlo k tomu, že plánovanou cyklostezku bude v budoucnu možno
postavit a byla schválena možnost pravidelné údržby této oblasti. Ostatní omezení jak byla stanovena, budou platit.
Chtěl bych Vám, kteří jste podepsali petici proti vyhlášení ochrany těchto území a bylo Vás cca
330 osob, poděkovat za toto gesto, které nám pomohlo zmírnit, nebo odstranit tvrdá omezení
v těchto lokalitách.
O dalších krocích, které nastanou, budete dále informováni prostřednictvím našeho zpravodaje.

Adresa redakce: Šumický zpravodaj, Obecní účad Šumice, Šumice 400, 687 31 Email na redakci:
zpravodaj@sumice.cz Redakční rada: Lubomír Borýsek, Pavel Horalík, Josef Bartoš, Alena Tlachová, Ludmila Synčáková, Petr
Hřib, Ondřej Kalous, Martina Hofrová Sazba a grafická úprava: Lubomír Borýsek
Vydavatel: Obecní úřad Šumice
Online zpravodaj: http://www.sumice.cz Počet výtisků: 500ks.
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Výpis usneseníí z veřejného
zasedání OZ Obce Šumice
16. veřejné zasedání ze dne 04. 11. 2013
Usnesení č. 112/2013
ZO schvaluje navýšení příspěvku na dopravní
obslužnost pro Zlínský kraj z původních 70
kč/1 obyvatel obce na: pro rok 2014 na 85,Kč / 1 obyvatel a pro rok 2015 100,- Kč / 1
obyvatel.
Usnesení č. 113/2013
ZO schvaluje dotaci 20.000,- Kč pro Janču
Marka, Šumice čp. 359 na památkovou usedlost.
Usnesení č. 114/2013
OZ ukládá starostovi Obce Šumice zjistit
překážky při prodeji pozemku p. č. 227/5
v k. ú. Šumice u Uh. Brodu od Pozemkového
fondu, zda nebrání prodeji nějaké omezení,

dále zajistit vypracování znaleckého posudku
a připravit do příštího OZ podmínky prodeje
výběrového řízení.

Usnesení č. 117/2013
ZO schvaluje úpravy rozpočtu Obce Šumice na
rok 2013 dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 115/2013
ZO schvaluje zpracování projektu na parkování aut v ulici Milionová, včetně všech řešení
parkování aut v lokalitě Milionová (rozšíření
silnice, parkování na jedné straně, volné
pozemky obce v této ulici).

Usnesení č. 118/2013
OZ ruší usnesení č. 87/2013 o účasti na elektronické dražbě RD čp. 94 na st. p. č. 123,
pozemků st. p. č. 123 a p. č. 178/6 v k. ú. Šumice
u Uherského Brodu na základě usnesení
č.j.: 103 Ex 56451/11-66.

Usnesení č. 116/2013
ZO schvaluje nákup pozemků dle přílohy č.
1 v lokalitě Záhumní, Milionová, Nivky v k.
ú. Šumice u Uh. Brodu za cenu 50,- Kč/m2.
Náklady hradí Obec Šumice.

snesení č. 119/2013
OZ schvaluje finanční dar ve výši 20.000,Kč pro Římskokatolickou farnost Šumice na
výměnu oken.

Pokoj jeho lidu na zemi…
V noc Ježíšova narození se shromáždil veliký zástup andělů, který zpíval:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle““ V tuto svatou noc přišla na zem spása v podobně malého dítěte. Ježíš přišel, aby se
stal naším pokojem. Písmo svaté říká, že Maria „se polekala““ (Lk 1,29),
když k ní přišel anděl a zvěstoval jí, že počne dítě mocí Ducha Svatého.
Nerozuměla tomu, ale její odpověď - „Ať se mi stane podle tvého slova“
(Lk 1, 38) - svědčí o tom, že ve svém srdci prožívala pokoj. Ani Josef
tomu všemu nerozuměl. Dokonce se chtěl s Marii rozejít! Ale když mu
Bůh odhalil svůj plán, i jeho srdce naplnil pokoj.

Klíč k pokoji
Jako Maria a Josef poznali Boží pokoj, můžeme ho poznat i my. Boží
pokoj k nám může přijít mnoha způsoby: skrze lásku našich rodin,
rozvíjením svých darů nebo jen procházkou v parku. Avšak pokoj, který
takto prožijeme, je vždy jen částečkou plného pokoje, který nám Bůh
chce dát. Bůh chce, abychom naplno prožívali pokoj ve všech okolnostech - i v těch nejbolestnějších a nejtěžších chvílích.
Ve své podstatě je tento pokoj zaměřený na zaměření a proměnění.
Tento druh pokoje zakoušíme tehdy, když začínáme chápat, jak nás
Ježíš smířil s nebeským Otcem a když jsme sami v srdci smířeni s Bohem. Potřebujeme obě tyto složky - porozumění, že Ježíš nás zaměřil,
a čisté svědomí, které získáváme vyznáním hříchů a přijetím Ježíšova
odpuštění. Když v nás působí oba tyto faktory, můžeme poznat Boží
pokoj bez ohledu na vnější okolnosti. Tak jako pokoj Marie a Josefa, ani
náš pokoj nebude založený na tom, zda všechno jde podle našich plánů.
Jeho základem bude hluboká Boží láska k nám.
Všichni víme, že Vánoce jsou časem lásky, vzájemného obdarovávání a
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rodinných setkání. Podstatnější však je, že Vánoce jsou časem radosti
ze spásy. Časem díkuvzdání Bohu za jeho působení v našich životech.
Těšme se s Božího pokoje po čas oslavy vánočních svátků v rodinách a
s přáteli. Přijďme však i k Ježíšovi a řekněme mu, že nejhlubší touhou
našeho srdce je být v dobrém, láskyplném vztahu s ním. Přeji Vám milí
farníci, bratři a sestry v Pánu, abyste i vy prožili tyto vánoční svátky
v plném pokoji a radosti.
Nedopusťte, aby se do vašich srdcí vkradl smutek, nepokoj, starosti o
zítřek… zkuste alespoň v tyto nádherné svátky na to nemyslet. Přece
i tak dost rychle utečou…svět je takový, jaký je…nespravedlivý, plný
násilí. Lidé 21. století už neslaví Vánoce jako svátky narození Ježíše
Krista… jsou to pro ně jen svátky klidu a míru. Nedochází zde k setkání
se Spasitelem, Králem opravdového pokoje a opravdové radosti. A proto
bychom se alespoň my neměli bát prožívat tyto svátky s Ježíšem. Nebojme se mu dát své srdce, svůj život. Když mu odevzdáme sebe, své nitro
a srdce, naplní nás pokojem, který svět dát nemůže.
Končí rok 2013. Při této příležitosti bych chtěl vám všem poděkovat za
spolupráci. Těší mě, že mnozí jste zapojeni do dění naší farnosti. A to je
důležité, protože farnost není jen farář, fara, kostel, varhaník a kostelnice,
ale farnost jsme my všichni. Chtěl bych všem poděkovat za práci. Děkuji
ekonomické i pastorační radě naší farnosti, ministrantům, varhaníkům,
vedení naši obce… samozřejmě není možné, abych zde všechny jmenoval…ale všem upřímně děkuji. Za námi je mnoho práce… ale před námi
ještě více. Doufám, že spolu a především s Boží pomocí se nám podaří
uskutečnit to, co je naplánované. A je toho dost… jen se nebojme. Těším
se na setkání s každým z Vás u jesliček, kde budeme zpívat radostné
koledy. Pamatuji na Vás ve své modlitbě a ze srdce Vám žehnám.
P. Jan Lisowski

Hasiči
Naše činnost začíná každý rok stejným

Obě družstva mladých hasičů se za sezónu

loňské sečení regulace od nádraží až po dolní

způsobem a to je přípravou hasičského plesu,

zúčastnila dalších deseti soutěžních závodů.

most.

na kterém nám tento rok hrála dechová hudba

A i přes některé nepodařené závody, dokázala

Před začátkem závodní sezóny jsme přišli

Šarovec z Hluku. Po krátkém odpočinku jsme

obhájit obě dvě první místa z minulého roku.

za panem starostou s žádostí o půjčku na

začali s přípravou masopustního průvodu

Za to jim patří velké uznání a poděkování.

zakoupení autobusu z důvodu bezpečného

a zabíjačky, kterou při této příležitosti vždy

Před začátkem žnových prací jsme provedli

převážení dětí na závody. Po vzájemné

děláme.

námětové cvičení na farmě zemědělského

domluvě o snížení příspěvku z rozpočtu na

V květnu jsme připravili dvě soutěže. Jedna

družstva, kde jsme vyčistili zásobníky na obilí.

poloviční částku na několik let jsme předali

byla pro mladé hasiče O pohár starosty obce, a

Během roku jsme několika zájemcům vyčistili

žádost radě a obecnímu zastupitelstvu k pro-

druhá byla okrskové cvičení mužů.

studny a kanály. Tak jako každý rok i letos jsme

jednání. Za hasičský sbor bych chtěl poděkovat

Přestože se všem našim družstvům nedařilo

zajišťovali dopravu při Božím těle a nesení bal-

panu starostovi a celému zastupitelstvu za

podle jejich představ, po skončení soutěže

dachýnu.

kladné vyřízení naší žádosti.

panovala spokojenost. Naši muži skončili

V půlce prázdnin pořádáme pravidelně

Pavel Hřib

na druhém místě, přesto dostali možnost

Červencovou noc s odpoledním programem

starosta SDH

zúčastnit se okresní soutěže.

pro děti. Koncem prázdnin jsme zopakovali

Beseda s důchodci
Sociální komise připravila pro místní seniory
v pořadí již třetí odpoledne při harmonice a
malém občerstvení.
Potěšilo nás, že řada našich důchodců i přes
nepřízeň počasí měla zájem setkat se a popovídat, zazpívat i zatancovat se svými přáteli.
Letošní posezení bylo mimořádné tím, že
proběhl křest knížky – v pořadí již čtvrté pana
Stanislava Krátkého.
O hudební úvod se postarali Míša Slívová a
Ondra Petrka a s vývojem vzniku knihy nás
seznámila Tereza Hovorková.
Mimořádnost je také v tom, že to byla první
knížka pro děti – jsou v ní kouzelné příběhy
o věcech, zvířátkách a lidech kolem nás.
Poutavou formou a nenásilně jsou v ní děti
vedeny k vzájemné úctě a porozumění mezi
lidmi, potřebám jiných a co hlavně, výchova
k nenásilnému řešení problémů. Vidím to jako
krásný dárek pro naše nejmenší, který si spolu
nejdříve přečteme a děti si ji potom vymalují.
Také bych chtěla poděkovat všem členkám
sociální komise za obětavost a pomoc při
zajišťování všech akcí, které sociální komise
připravuje a zajišťuje – všem moje osobní
poděkování.
Synčáková Ludmila - předsedkyně soc.komise

Kurz paměti
Sociální komise připravuje pro naše spoluobčany kurz „Cvičení paměti“, který proběhne v lednu a únoru – lektorka je pracovnice Městské knihovny
z Uherského Hradiště. Budou to 3 lekce – pravděpodobně úterý od 16:30 – 18:00 hodin. Cena za kurz je 200,- Kč. Závazné přihlášky do 10. 01. 2014
na Obecní úřad nebo Ludmile Synčákové. Počet kurzu je maximálně 25.
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V roce 2013 uzavřeli sňatek

V roce 2013 se narodili
Jméno

Datum narození

Čp.

Datum a místo

Jméno ženicha

Jméno nevěsty

Bajzová Vanessa

21.2.2013

400

13.4.2013

Pavel Lekeš

Petra Svobodová

Šumice 7

Slačálek Ondřej

23.4.2013

309

Šumice

Synčáková Stella

25.4.2013

342

15.6.2013

Petr Velecký

Kalous David

20.7.2013

239

Šumice

Šumice 26

Podškubková Julie

20.8.2013

551

Plášek Ondřej

23.10.2013

74

1.6.2013

Jan Moštěk

Janíček Matyáš

25.10.2013

173

Ďurďová Daniela

29.10.2013

514

Šumice

Jindřiška Tomková
Šumice 529

13.7.2013

Luboš Krovina

Luhačovice

V roce 2013 zemřeli

Zlata Brulíková

Jitka Škubalová
Šumice 499

29.6.2013

Lubomír Kovařík

Luhačovice

Šumice 482

24.8.2013

Richard Kerek

Šumice

Šumice 88

Libor Tykal

Zuzana Valešová

Datum

Místo

Jméno

Čp.

9.1.2013

Šumice

Bronislav Končitík

291

28.2.2013

Uh.Hradiště

Marie Surá

11

2.4.2013

Uh.Hradiště

Martin Hřib

190

14.9.2013

6.4.2013

Maďarsko

Stanislav Kozub

92

Šumice

21.4.2013

Šumice

František Kráčmar

109

28.9.2013

10.5.2013

Uh.Hradiště

Marie Volaříková

114

Bojkovice

23.5.2013

Šumice

Ladislav Hasoň

86

12.10.2013

Tomáš Manda

Miluše Nováková

23.5.2013

Kroměříž

Josef Bartoš

341

Uherský Brod

Šumice 9

Šumice 9

26.10.2013

Miroslav Kratochvíl

Alena Hubáčková

29.5.2013

Uh.Hradiště

Miroslav Šojdr

353

24.9.2013

Uh.Hradiště

Emilie Botlíková

220

4.10.2013

Zlín

Stanislav Škubal

499

9.11.2013

Uh.Brod

Ladislav Jančařík

334

15.11.2013

Uh.Hradiště

Marie Bublíková

184

17.11.2013

Uh.Hradiště

Emilie Kramná

164

Martina Zábelková

Petra Dostálová
Šumice 133

Jan Vopička

Martina Pilková
Šumice 329

Zlín

Šumice 522

9.11.2013

Jindřich Slinták

Uherský Brod

Marie Pinďáková
Šumice 370

Jubilanti v roce 2014
90 let oslaví

Nejstarší občané

Jméno

Narození

Čp.

Jméno

Narození Čp. Věk

Žampachová Marie

1.7.1924

14

Hřibová Anděla

23.4.1911 32

Zajícová Marie

12.10.1924

191

Šustková Marie

22.7.1913 323 101

Pavlíčková Vlasta

6.6.1918

Hřibová Marie

11.4.1920 143 94

Tomek Alois

16.1.1921 380 93

80 let oslaví

103

Manželé

Sezdáni

Čp.

Mandíkovi

11.1.1964

414

Hudečkovi

4.4.1964

478

Ulkovi

25.4.1964

75

Petrkovi

6.6.1964

422

Juřeníkovi

15.8.1964

425

Hrnčířovi

17.10.1964

17

216 96

Jméno

Narození

Čp.

Gabryšová Marie

25.1.1934

263

Juřeník František

14.2.1934

115

Gajdošová Božena

20.1.1921 472 93

Žampachová Zdeňka

31.5.1934

241

Švec Josef

23.2.1922 257 92

Velecká Františka

15.8.1934

82

Sliva František

18.6.1922 58

92

Minarčíková Ludmila

31.10.1934

104

Pipal Milan

24.6.1922 81

92

Jančář Jaroslav

16.11.1934

388

Rapantová Anastázie

12.12.1934

419

Kozub Ludvík

18.8.1922 272 92
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Zlatou svatbu - 50 let
společného manželství oslaví

Tenisový oddíl
Turnaj tenisové přípravky
Jako završení celoročního snažení tenisové přípravky byl uspořádán
28. září turnaj. Hráčky a hráči byli rozděleni do kategorií podle věku
a hlavně svých tenisových schopností. Ti nejmenší hráli na umělém
povrchu přes dětskou tréninkovou síť. Vše řídili jejich trenéři z přípravky

Turnaj o pohár starosty
Týden před šumickými hody se hrál tradiční
turnaj o pohár starosty. Zúčastnit se mohli jak
členové oddílu, tak i ostatní občané Šumic.
Turnaj byl rozdělen do dvou hracích dnů. Sobota patřila zápasům dvouher a to v kategorii
do 50 let a nad 50 let. V neděli se hráli čtyřhry.
Obecní úřad, jakožto hlavní sponzor turnaje,
věnoval spoustu hodnotných cen a my za to
velmi děkujeme.
Letošní turnaj se moc povedl, i když nedělní
dopoledne spíše pršelo a zápasy tak bylo nutné
neustále přerušovat. O tom, že v tenise není

pan Běťák a Kalous. Rodiče asistovali a povzbuzovali. Před polednem se
vyhodnotily výsledky a děti dostaly za odměnu balíček se sladkostmi a
diplom dle konečného umístění. Musíme uznat, že výsledky tenisové
přípravky jsou už teď hodně patrné. Děti tenis baví a velmi si jej oblíbily.

nic stoprocentně jasné, nasvědčuje fakt, že se
obhájci prvních míst z loňského turnaje umístili na nižších pozicích. Výjimku tvoří pan Tomanec, který své prvenství v kategorii nad 50
let uhájil.
Velkou statistickou zajímavostí je 878 odehraných gemů.

Výsledky
Kategorie žen:
1. Šmídová
2. Tomancová

Kategorie nad 50 let:
1. František Tomanec
2. František Bosák
3. Vladimír Kalous
Kategorie do 50 let:
1. Jaroslav Bachůrek
2. Ondřej Kalous
3. Pavel Bosák
Čtyřhry:
1. Bachůrek – Kalous O.
2. Tomanec – Bosák F.
3. Běťák P. – Kalous V.
4. Šašinka – Surý

Aktuální dění a fotografie z turnajů najdete na adrese www.tenisovyoddil.cz

Fotbalisté Šumic na TV Nova
Televizní noviny na Nově nabízí vždy na konci rubriku Okresní přebor. Nedávno se tam objevili šumičtí fotbalisté, kteří hráli v Bánově.
Záznam reportáže najdete na obecním webu www.sumice.cz

Vážení spoluobčané, fotbaloví příznivci!
Chtěl bych Vás jen ve stručnosti seznámit

a jeho absence v záloze byla citelně znát. Tento

a sbírá zkušenosti. Ted už ale vidíme, že s námi

s průběhem podzimního kola fotbalového

problém nám pomáhají řešit hráči z dorostu i

musí počítat s umístěním na předních místech

ročníku 2013/14 našeho I. mužstva.

s trenérem Petrem Ondřejem, bez kterých by-

v tabulce.

I. mužstvo už druhou sezonu trénuje Josef

chom se neobešli a v žádném případě neměli

V nejbližší době nás čeká zimní příprava, kde

Janíček, který zná mladé hráče již z dorostu.

tak skvělé umístnění v tabulce. Vždyť 5. místo

budou hráči nabírat fyzičku a v dubnu půjdeme

Josef Janíček vystřídal na postu trenéra p. Divi-

pouze se ztrátou sedmi bodů na prvního, je

do dalších bojů. Chtěl bych popřát zraněným

lu z Luhačovic. Naše mužstvo potřebuje emo-

skvělé. Zbytečně jsme ztratili doma 2 body s

hráčům, aby se přes zimu vyléčili. Výboru

tivního trenéra, který s hráči prožívá celý zápas

Nezdenicemi a pak následně s Drslavicemi.

TJ poděkovat za obětavou práci a vytváření

a usměrňuje jejich hru. Po Václavovi Markovi

A to už nechci vzpomínat krásně rozehrané

dobrých podmínek pro činnost všech fotbal-

je Josef Janíček druhý emotivní trenér, který je

utkání s 1. Košíky, nad kterými jsme doma v

ových kategorií jako je přípravka, žáci, dorost

schopný mužstvo stmelit a dokázat, aby hráči

poločase vedli 1:0, ale nakonec prohráli 2:4.

a 1. mužstvo.

pro mužstvo ze sebe odevzdali na trávníku

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem

Hráčům, výboru TJ, divákům i všem občanům

všechno. Podařilo se mu do mladého mužstva

fanouškům, kteří nám chodí fandit a vytváří

Šumic bych chtěl do nového roku 2014 popřát

začlenit zkušené hráče, jako jsou Šmíd Libor,

při zápasech motivující kulisu. Vždyť fotbal se

hlavně pevné zdraví, neboť to je to, nejcennější,

Kunovský Radim a Marek Václav, kteří chodí

hraje pro diváky a jsme moc rádi, že v polovině

co člověk může mít.

pravidelně na tréninky. Hrajeme okresní

sezony Šumice skončily na okrese na 1. místě s

přebor pouze s vlastními hráči a ani do bu-

největší návštěvností diváků na zápasy. Svědčí

doucna neuvažujeme o posilách z venčí. Z toho

to o tom, že diváky fotbal baví a dá se na kluky

pak plyne, že zraněného klíčového hráče jen

dívat, i když se jim některý zápas nepovede

těžko nahrazujeme. Zranění Honzy Žampacha

zrovna podle jejich představ. Mužstvo je mladé

Vždyť fotbal je jen hra!
Mudrák Jaroslav
vedoucí mužstva
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Fotbalová statistika
Žáci - okresní přebor

Dorost - okresní přebor

Muži - okresní přebor

Střelci branek

Střelci branek

Střelci branek

Střelec

Branek

Střelec

Branek

Střelec

Branek

Šidlo Vlastimil

19

Ondřej Václav

15

Ondřej Václav

13

Mlčúch Jakub

18

Valášek Vojtěch

10

Šmíd Libor

6

6

6

8

Kreisel Jindřich

Kunovský Radim

Dvořák Cyril

Žampach Jan

5

Mach Martin

5

Žampach Vojtěch

4

Mlčúch Jakub

4

Kelíšek Michal

4

Gášek Dominik

2

Machala Petr

3

Pančocha Josef

2

Marek Václav

3

Šidlo Vlastimil

2

Žampach Josef

1

Pančocha Josef

1

Zálešák Filip

2

Valášek Petr

1

Celkem

47

Brostík Marek

6

Dvořák David

5

Hauerland Daniel

3

Urbánek Libor

3

Šmíd Marek

1

Struhelka Adam

1

Žampach Jan

2

Celkem

64

Urbánek Libor

1

Haurland Martin

1

Celkem

54

Konečná tabulka

Konečná tabulka
Pořadí

Klub

1.

Buchlovice

2.

Košíky

Klub

3.

St.Město

1.

Šumice

4.

Slovácko C

Újezdec

2.

Bánov

5.

Šumice

6.

Jarošov

5.

Jarošov

3.

Vlčnov

7.

Hluk B

6.

O.N.Ves

4.

Prakšice

8.

Nezdenice

7.

Bánov

5.

Újezdec

9.

Drslavice A

10.

Traplice

11.

Kudlovice

12.

Bánov

Pořadí

Klub

1.

Mistřice

2.

Nivnice

Pořadí

3.

Šumice

4.

Konečná tabulka

8.

Uh.Ostroh

6.

Podolí

9.

O. Lhota

7.

Hradčovice

10.

Topolná

8.

Havřice

13.

Slavkov

11.

Prakšice

9.

Korytná

14.

Mařatice

Přípravka - okresní soutěž
Konečná tabulka
Pořadí

Klub

1.

Slavkov

2.

Strání B

3.

Březová

4.

Korytná

5.

Šumice

6.

Žítková

7.

Rudice
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Reprezentace Šumic na světové olympiádě
poštovních holubů
Chovatelé poštovních holubů ZO Šumice
úspěšně reprezentovali na světové olympiádě
poštovních holubů, která se konala v letošním
roce v Nitře na Slovensku. Chovatel Josef
Brulík člen ZO Šumice se se svými dvěma
nejlepšími holubi v české republice zúčastnil
světové olympiády poštovních holubů. Z
celkové olympijské účasti 646 holubů z celého
světa se holub rodné číslo 10- 0262-797 Jožky
Brulíka umístil na 6 místě v kategorii sport
sk. ,, H“ , když v roce 2012 vyhrál 4 závody v
konkurenci 5 000 holubů. Druhý holub tohoto
chovatele se umístil na 12 místě v kategorii
sk.,,D“. Oběma holubům byly uděleny pamětní
medaile a diplomy. Nutno ještě podotknout,
že tito šampioni se již na Moravu nevrátili,
neboť je odkoupili movití chovatelé z Číny
na zkvalitnění chovu holubů v Číně. Světové
olympiády poštovních holubů se zúčastnilo
celkem 21 států ze všech kontinentů světa.
V roce 2013 se chovatelé ZO Šumice zúčastnili
celkem 25 závodů, které se konají od května
do konce září. Na tyto závody vyslali celkem 3
128 holubů. Z celkového počtu 10 soutěžících
chovatelů ZO Šumice se stal šampionem pro
rok 2013 Jiří Juřeník, když se svými miláčky
získal největší počet bodů.
Šojdr František

Ze Šumic do světa
Šumická rodačka Klára Bachurková (31 let).
Vystudovala španělskou a portugalskou filologii
na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce
2013 obdržela doktorský titul v oboru Románské jazyky na stejné univerzitě. Kromě výuky
španělštiny, portugalštiny a angličtiny na jazykových školách vyučovala španělštinu na Slovanském gymnáziu v Olomouci a český jazyk a literaturu na univerzitě v Granadě. Od roku 2011
působí jako učitelka českého jazyka u krajanské
komunity v Sao Paulu.
Do Sao Paula jsem se vypravila ze Španělska,
kde jsem působila jako lektorka českého jazyka
a literatury na univerzitě v Granadě. Vyučovat
český jazyk u krajanské komunity v Latinské
Americe byl můj sen již nějakou dobu. Mám
příbuzné v Latinské Americe, konkrétně
v Argentině. 21. srpna 1926 odjel do Argentiny
za tatínkem bratr mé babičky, pan František

Bartoš, který měl v té době kolem 16ti let.
V Argentině dokončil studia, začal pracovat a
na rozdíl od svého tatínka, který se po několika
letech vrátil do Československa, se rozhodl
zůstat. Oženil se a založil rodinu. Měl dvě
dcery, Terezku a Janičku, které se však česky
nikdy nenaučily, protože na ně oba rodiče mluvili španělsky.
Když mi bylo osmnáct let, pozval mě strýček
do Argentiny, abych poznala svou argentinskou rodinu a naučila se španělsky. Rodiče se
rozhodli mi to umožnit, zaplatili mi cestu a já
se vydala poprvé za oceán. Má argentinská rodina mě přijala velmi mile. Hodně jsme si spolu vyprávěli a oni nikdy nezapomněli zmínit, že
je škoda, že je tatínek nenaučil česky. A mě už
tehdy napadlo, že by bylo úžasné se někdy do
Latinské Ameriky vrátit a učit češtinu krajany,
kteří neměli tu možnost naučit se česky ve své

rodině. To byl začátek mého velkého snu, který
se zrealizoval tím, že jsem vyhrála konkurz na
učitele českého jazyka v Latinské Americe.
Vyučuji český jazyk v Sao Paulu, což je největší
město na jižní polokouli s přibližně 20 miliony
obyvatel. Mezi tolika lidmi se samozřejmě najdou i takoví, kteří se rozhodnou naučit jazyk
země, jež má o polovinu méně obyvatel, než
má jejich město. Přestože každý rok úspěšně
ukončí kurz českého jazyka přibližně 40 osob,
projde jich kurzem daleko více. Ne všichni se
však dokáží úspěšně „poprat“ s českou gramatikou a kurz dokončit, nebo jim stačí naučit se
základy. A jenom pár z nich se dokáže dostat
přes prahovou úroveň B1. Věkové rozpětí je
v současné době 6 – 77 let. V Sao Paulu je
otevřena jedna dětská skupina, ostatní jsou
smíšené.
Většina studentů jsou začátečníci, ale najdou se
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zyce a skončí v druhém, nebo se při hovoru v
češtině používají portugalská slova a naopak.
Je zajímavé sledovat jazyk krajanů, který si zachovává lexikum z první poloviny 20. století,
nebo vliv portugalské gramatiky na českou.
Po desetiletí se zde dodržují některé české svátky, jako například oslava 28. října, svátek svatého Mikuláše, vánoční mše s českými písněmi
apod. Každý měsíc se Češi sejdou u „čaje“
a povídají si. Vaří se zde české obědy, jako
vepřo knedlo zelo či svíčková. Paní, které oběd
připravují, mají můj hluboký obdiv, protože
není jednoduché uvařit svíčkovou pro několik
desítek lidí bez kořeně celeru, který zde téměř
není možné koupit (používají místo kořenu
celerovou nať, kterou musí nakrájet na drobné
kostičky), a uvařit dobrý houskový knedlík bez
hrubé mouky.
i takoví, co na začátku říkají, že nic neumí, ale již
během chvilky hovoru s nimi zjistím, že téměř
všemu rozumí, protože rodiče na ně v dětství
mluvili česky. To se je pak snažím přemluvit,
aby se přihlásili do pokročilejších skupin, kde
se mohou daleko lépe a rychleji rozvíjet. Studenti v nejpokročilejší skupině mluví česky
velmi dobře, ale jelikož nenavštěvovali české
školy, neumí číst a psát česky, což se snažíme
dohnat.
Motivace studentů je různá. Někteří z nich se
chtějí navrátit k českým kořenům, jiní mají za
partnera Čecha, Češku, chtějí jet do České republiky za turismem, studiem nebo i za prací.
Jsou i takoví, co je zajímá systém deklinace,
česká fonetika, nebo se zabývají některou
z velkých postav českých dějin, jako je Jan Hus
nebo Jan Amos Komenský.

Česká komunita v Sao Paulu
Český spolek byl v Sao Paulu založen již v roce
1895. Tehdy se jmenoval União Educacional e
de Apoio Slavia a měl přibližně 20 členů. Jeho
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jméno se několikrát změnilo, až se po vzniku
samostatné České republiky v roce 1993 ustálilo na Česko-brazilské kulturní unii.
Členové spolku se vždy snažili povzbuzovat
v bývalých českých (či slovenských) občanech
národní cítění, udržovat tradice a kulturu, což
bylo jistě nelehké, protože nemohli počítat
s nějakou vnější finanční pomocí. Tento malý
spolek přes finanční problémy občas dokázal
uspořit nějakou částku a národní knihovna
v Rovni mu pak posílala české knihy, které
vlastně daly základ k založení první české
knihovny v Brazílii. Fungoval zde i SOKOL,
který pravidelně organizoval cvičení. Český
klub v Sao Paulu se stal postupně známý i za
hranicemi, aktivně se účastnil boje za vznik
Československa v roce 1918.
Přes nelehká období se Český spolek dokázal
udržet až do dnešní doby. Má přibližně 50
členů. V rámci komunity se běžně používají
oba dva jazyky, čeština i portugalština. Není
neobvyklé, že se začne mluvit v jednom ja-

Brazilci jsou naprosto nepřekonatelní svým optimismem, nadšením a schopností improvizovat. Myslím si, že není možné zůstat nečinný a
věnovat se pouze výuce českého jazyka. Proto
jsem se i já s nadšením zapojila a snažím se
pomáhat, kde je to možné. Podařilo se mi tady
založit českou folklorní hudební skupinu Pramen, která doprovází taneční soubor Slavia
na různých národních i mezinárodních festivalech. Pořádám velikonoční a vánoční dílny,
pomáhám organizovat přednášky, vyučuji
na univerzitě českou literaturu, představuji
Brazilcům české filmy a v neposlední řadě
vedu kurzy českého vaření, kdy učím krajany
i ostatní studenty vařit tradiční česká jídla, což
se setkává s velkým úspěchem.
Práce u krajanské komunity je krásná. Pro mě
znamená možnost se plně realizovat a navíc
být obklopena milými a přátelskými lidmi. Co
víc si může člověk přát?
Klára Bachůrková

Knihovna Šumice
otevřeno čtvrtek 15 - 18 hod.
budova mateřské školy
do knihovny jsou pravidelně dokupovány knižní novinky
prodej knih p. Krátkého, včetně poslení knihy pro děti
pokud nevíte, kam s knihami, které už nebudete potřebovat, můžete
je věnovat místní knihovně
členství v knihovně v Šumicích je zdarma
katalog knihovny si můžete prohlednout i na stránkách knihovny
www.sumice.knihovna.cz
do knihovny byly zakoupeny stolní hry, vy i vaše děti můžete čas v
knihovně strávit nejen čtením, ale i hraním

Kontakt Renáta Slívová, slivovar@atlas.cz

Pálení slivovice je služba lidem, říkají na
Slovácku
První letošní sníh mi v mraze křupe pod nohama, jak se blížím k nenápadné označené
budově uprostřed vesnice. Po vstupu do dveří
mě obklopí příjemné teplo a do nosu vtáhnu
nasládlé aroma kvasu z vedlejší místnosti
smíšené s vůní dřeva.
Na lavičce čeká zákazník s manželkou, zatímco
hlavní „páleničář“ průběžně přikládá do kotle
a kontroluje na lihoměru slivovici pomalu
odtékající do velké sběrné nádoby. „Toto je
zodpovědná práca,“ promlouvá Zbyněk Věrný,
který má obecní pálenici na starosti, a jak mě
provádí kolem, dodává: „Každý si myslí, že sa
tu pije, ale opak je pravdú.“ Tak jako většina
lidí v kraji, se i my bavíme místním nářečím.
I když má Věrný v popisu práce pravidelné
koštování, říká, že za celý den vypije stěží dvě
malé štamprle.
Letos ho čeká delší pobyt v pálenici.
Nadprůměrná

úroda

veškerého

ovoce

způsobila větší poptávku, objednávky jsou neobvykle až do poloviny ledna. V obci se pálí od
nepaměti. Místní starosta, ing. Josef Bartoš, mi
později vypráví, že současná pálenice vznikla
v 70. letech přestavěním staré pálenice datující
se zřejmě do 30. let dvacátého století.

Pálenic, jako je ta v Šumicích, jsou po celém

kronika, místní ovoce se v 19. století prodáva-

Slovácku stovky. Ostatně trnky, jak se zde to-

lo až do císařské Vídně, ať už čerstvé, sušené

muto ovoci také říká, mají na moravsko-slov-

anebo v podobě povidel.

enském pomezí výborné půdní a klimatické

Je to však právě slivovice, která celý region pro-

podmínky. Ze všech ovocných stromů jsou to

slavila široko daleko. Silný mok se stal nezbyt-

právě švestky, které historicky zabírají největší

nou součástí koloritu slovácké dědiny, našel si

plochy sadů na Slovácku. Jak uvádí šumická

cestu do literatury, písní i filmů. V celém Zlín-
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ském kraji se podle údajů krajského celního
úřadu vypálilo za poslední výrobní období
téměř 1,2 milionu litrů 50%-ních ovocných
destilátů. V letošní sezóně se dají čekat ještě
vyšší čísla.

Když švestky, tak ze Slovácka
Přes 90 procent zákazníků v šumické pálenici
přichází pouze s kvasem ze švestek, protože

Moravské Slovácko je národopisná oblast
ležící na jihovýchodní Moravě, při slovenských hranicích. Slovácko zahrnuje okresy
Hodonín, Uherské Hradiště, částečně také
Zlín a Břeclav a dále se dělí na specifické
podoblasti. Region je pověstný svým
folklórem a tradicemi. Zatímco jihozápadní část je proslulá produkcí vína, v
severovýchodní části dominuje slivovice.
Některé obce jako Vlčnov, Hluk a další
jsou tzv. „podobojí“, pěstují vinnou révu i
švestky.

jedině z těch se pálí ta pravá slovácká slivovice. Ta je, jak místní tvrdí, nadřazena obyčejné

pookřál. Ptám se ho, co s tolika litry alkoholu

Chuť místních obyvatel pěstovat stromy a

pálence z ostatního ovoce. Lidé sem občas

hodlá dělat, a on se mi svěřuje, že polovinu z

sklízet tekuté plody své práce neutichá. Radim

vozí na vypálení i slívy z Balkánu nebo ze

toho, co vypálí, rozdá – jako poděkování, dárek

Pešek, majitel oblíbené ovocné školky v nedale-

severu Moravy, ovšem páleničáři v kraji na ně

anebo protislužbu. Nejinak je tomu u ostatních

kých Bojkovicích, potvrzuje, že největší zájem

pohlížejí s despektem.

„paličů“.

mají jeho zákazníci o švestky a jabloně. U
švestek panuje největší poptávka po odrůdách
odolných šárce, virovému onemocnění slivoní.
Lidé si sem pro ně jezdí také ze sousedního
Valašska, dalšího slivovicového kraje.

Kvalita takového kvasu je špatná, tvrdí, a mezi

Lidé na Slovácku byli odjakživa pohostinní, a

sebou už takovému alkoholu neříkají slivovice,

tak není divu, že větší část ohnivé vody končí v

ale ovocná pálenka. „Jde to poznat na objemu

rukou někoho jiného. Velký díl se také spořádá

i na chuti,“ říká Věrný. Kvas musí mít podle

na různých oslavách a sešlostech. Slivovica tu

něj dobrou cukernatost a jeho jakost leccos

zkrátka doprovází člověka od kolébky až po

napovídá o tom, jaká bude výsledná kořalka.

hrob a například taková svatba by bez ní vůbec

Po dvojité destilaci má slivovice kolem 60%

nebyla myslitelná.

a je třeba ji zředit vodou. „Slivovicu ředíme

I přes námitky dostávám při loučení půllitr

podle přání zákazníka od 50,5 do 52 stupňů,“

také já. Jako abstinent nevím, co s ním budu

říká Věrný. Zavádí mě do komory, kde stojí

dělat. Zřejmě to, co druzí – někomu ho daruji.

moderní přístroj na destilaci vody, a přitom

Vím, že takový prezent se neodmítá, někdo ho

vysvětluje: „Kvalita vody je naprosto zásadní

jistě s vděkem přijme. Ze svých mladších let

věc.“ Chemické přísady v běžné kohoutkové

si přesto pamatuji jedno: „slivovicová opice“

vodě by totiž poškodily kvalitu kořalky. Ideální

přichází pokradmu a udeří nenadále. Proto

by podle něj byla voda ze studánky, aby dodala

buďte opatrní, abyste to při vychutnávání te-

slivovici jemnou měkkost.

kutých trnek nepřehnali a nedopadli jako autor

V Šumicích se vypálí za rok v průměru 5 000

této lidové písně:

Jak se pozná dobrá slivovice

litrů stoprocentního lihu, tzn. přibližně 10 ti-

Slivovica, to je špina

Laik kvalitu slivovice nezhodnotí, tvrdí
páleničář Věrný. Musí to být odborník,
zpravidla někdo místní. „Je to otázka
zkušeností a vytrénované chuti,“ říká. A
jaká je dobrá slivovice? „Neměla by nijak
zvlášť pálit, měla by být sladká, neměla by
mít pachuti ani zepředu, jako lihovatost, ani zezadu, jako hořkost, kyselost a
mastné parafíny z pecek,“ říká zkušený
páleničář.

síc litrů pálenky, přičemž zákazníci si odvážejí

kdo ju pije, to je sviňa,

průměrně kolem 30 litrů slivovice. Přesto není
zastaralé zařízení výdělečné. „Pálenice na sebe
nevydělává, je to spíše služba pro lidi. Budeme

a já sem tú sviňů býl.

rádi, když skončíme na nule,“ podotýká
Bartoš. Obec před pár lety odkoupila vybavení

Ondra Horecký

od soukromé firmy a provozuje nyní vše ve své

Článek vyšel původně na serveru www.velkae-

režii.

pocha.cz, pro který Ondra už několik let píše.

První várka slivovice už mezitím natekla. Záka-

© Epoch Times

zník ze sousední obce, pan František, viditelně
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a já sem ju také píl,

Černé pálenice patří ke slováckému
folklóru
Když se rok nachýlí ke konci a šero přichází brzy, na moravsko-slovenském pomezí nastává čas pálení slivovice. Milosrdná tma a chlad zaženou
zvědavé sousedy zpět do svých domovů a skryje ty, kdo po dědině tajně převážejí bečky s kvasem a zpátky si vozí demižóny plné pálenky. Ti
šťastnější si pálí přímo ve svém.
Pálení alkoholu v domácích pálenicích patří ke slováckému folklóru. Až do té míry, že mu ve Vlčnově věnovali vlastní instituci – Muzeum lidových
pálenic.
Samozřejmě pálí se i oficiálně, a to v pěstitelských pálenicích, které jsou rozesety v každé větší vesnici. Těmto palírnám se říká také bílé pálenice jako
protiklad k černým pálenicím, což jsou menší, domácí přístroje na výrobu „gořalky“. Pálí se z kde čeho, ale na Slovácku platí, že královna pálenek
je jenom jedna – slivovice.
Zákonné pálení nevyjde zrovna levně. Stát vybírá spotřební daň ve výši 143 korun za litr stoprocentního lihu, pokud destilát pochází z vašeho
pozemku, a i tak je maximální množství omezeno na 30 litrů etanolu na osobu, tedy kolem 60 litrů pálenky o síle 50%. Ostatní platí dokonce dvojitou sazbu.
Pěstitelské pálenice si za vypálení účtují další poplatky - za dřevo, za výpalky, mzdy a provozní náklady. Například pálenice v Šumicích na Uherskobrodsku vybírá 221 korun za litr 100%-ho alkoholu, ale i tak není výdělečná. Místní starosta Josef Bartoš si stěžuje, že „podmínky pro provozování
pálenic jsou hodně tvrdé“ a pálení označuje hlavně jako službu občanům.

Tradice a prestiž
Generální ředitelství cel v současné době eviduje na území ČR přibližně 460 aktivních pěstitelských pálenic, nejvíce jich je v Jihomoravském a Zlínském kraji. V asi dvoutisícových Šumicích se ročně vypálí v průměru 10 tisíc litrů ovocných destilátů, v drtivé většině slivovice. V celém Zlínském
kraji se za minulé výrobní období, od 1. července 2012 do 30. června 2013, vypálilo kolem 1,2 milionu litrů 50%-ní pálenky, uvádí krajská celní
správa. České a především moravské pěstitelské pálenice v roce 2012 přinesly státu na daních více než 416 milionů.
S poměrně vysokými náklady na výrobu slivovice není divu, že si mnozí připravují lihovinu doma. Černé pálenice najdete na Slovácku a Valašsku
„v každém druhém baráku“, jak se s nadsázkou říká. Dřív si kutilové doma zhotovovali více či méně zdařilé vypalovací zařízení sami. Dnes lze
profesionálně vyrobenou pálenici z kvalitního materiálu koupit za několik desítek tisíc korun.
Pálení načerno ale není pouze otázka financí, jak se mi svěřuje jeden ze zákazníků šumické palírny, muž z vedlejší vesnice: „Jednak je to trochu o
ceně, jednak je to trochu o tradici. V rámci ochutnávání po vesnici je potřeba, aby bylo víc různých pálenek, abysme neměli fšecko stejné.“
Vyrobit si doma slivovici tak, aby dosahovala stejné kvality jako v bílé pálenici, je umění, a jak mi vypráví jeden zkušený páleničář, je k tomu třeba
zevrubná znalost technologických postupů, zkušenost a citlivé chuťové buňky. Ovšem když se povede, je být na co hrdý a každý se rád pochlubí.
Takový podařený produkt je výsledkem spolupráce člověka a přírody, bez jakýchkoliv umělých přísad.
Špičková slivovice s sebou přináší uznání druhých a určitou prestiž, obzvlášť když kvalitu dokáže muž obhájit opakovaně. To se zjišťuje na
každoročních koštech slivovice. Tu nejlepší slivovici si majitelé archivují pro zvláštní příležitosti.

Milosrdný zákon
Vlastnictví domácí pálenice již několik let není podle zákona charakterizováno jako trestný čin, jak tomu bylo v minulosti, nýbrž jako přestupek.
Výrobci domácí slivovice si již tedy nemusí připadat jako kriminálníci. „Policie tuto problematiku již neřeší. Přestupky, týkající se úmyslné výroby lihu nebo destilátu bez povolení nebo přechovávání takového lihu a nebo jeho uvádění do oběhu, projednává místně příslušný obecní úřad,”
vyjádřila se mluvčí zlínské celní správy Patricie Valentová a doplňuje, že daňovou stránku řeší celníci.
Jdu se zeptat do obecní pálenice v Šumicích, jak se na otázku černých pálenic dívají oni. Zbyněk Věrný, který má provoz na starosti, říká: „Můj názor
je ten, že pokud by se snížila daň na pěstitelské pálení, lidi by do pěstitelských pálenic chodili častěji, protože by to měli bez práce a měli by absolutní
jistotu, že kořalka bude prvotřídní. A stát by ve výsledku vydělal ještě víc, protože by tady prošlo několikanásobně víc zákazníků.“
Pro bílé pálenice by to samozřejmě znamenalo prodloužení doby pálení. V Šumicích se pálí typicky šest týdnů. Letos je má být kvůli mimořádně
úrodnému roku téměř dvojnásobek, až do poloviny ledna. Obracím se tedy na šumického páleničáře s dalším dotazem: „Kdyby si všichni začali pálit
oficiálně v pěstitelské pálenici, stíhali byste všechno zpracovat?“ Věrný chvíli přemýšlí a pak se smíchem a v místním nářečí praví: „Já si myslím, že
jo, akorát by sa nám sezóna prodlúžila minimálně do Velikonoc a jeli bysme na třísměnný, nepřetržitý provoz.“

Chcete vědět o slivovici víc? Slovácké muzeum natočilo 24minutový dokument s názvem Jak vypít trnku, který je dostupný online na této adrese:
http://www.slovackemuzeum.cz/doc/7/.
Ondra Horecký
Článek vyšel původně na serveru www.velkaepocha.cz, pro který Ondra už několik let píše. © Epoch Times
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Včelaři
Včelařská organizace se i tento rok rozrostla o další mladé členy, kteří
využili dotaci pro začínající včelaře od Zlínského kraje. Proto jsem zde
chtěla upozornit ty, kteří by se chtěli stát včelaři a zdá se jim počáteční
investice vysoká, aby se koncem ledna zajímali na zlínských krajských
stránkách, popřípadě se obrátili na místní záklaní organizaci, kde jim
rádi jejich otázky zodpovíme.

včelařské odpoledne pro děti i dospělé, s hudbou a řadou soutěží pro
děti. V zimních měsících pak tradičně náš rok uzavřela Mikulášská
prodejna.
Všem lidem, kteří naši organizaci podpořili děkujeme a přejeme krásné
prožití svátků Vánočních.

Organizace se i letos zapojila do kulturního dění v obci. Na jaře jsme
zorganizovali výlet na včelařskou pouť na Hostýnek. V létě pak to bylo

za organizaci Mgr. Lenka Ševečková

Šumická památka ve vysílání rakouského
rádia ORF
prostor se vrátíte v čase do počátku minulého
století.
O autentickou dobovou podobu bývalé
zemědělské usedlosti se dnes stará jeden z
potomků původních majitelů Petr Janíček. Jeho
předci tu žili a pracovali před více než třemi
sty lety. Jedná se o dřevěnou stodolu krytou
doškovou střechou, starý výminek a historickou
vozovnu.

Venkovskou usedlost na č.p. 210 nemusíme
představovat. Psali jsme o ní už před časem
v našem zpravodaji i na webu Šumic. Teď si
jí všimli také v sousedním Rakousku, kde o
ní zazněla reportáž ve vysílání pro krajany na
rádiu ORF.

Na statku v Šumicích se bydlí jako
v 19. století
V Šumicích na Uherskohradišťsku najdete mezi
letitými budovami raritu. Za zdmi jednoho
z nenápadných rodinných stavení se nachází
přímo historické tajemství. Vstupem do zdejších

Bývalý statek byl před třemi lety prohlášen za
kulturní památku. Znamená to, že je oficiálním významným dokladem historického vývoje
a životního prostředí v tomto místě. Téměř
většina prvků je zde původních. Jen některé detaily mohly být na základě souhlasu památkářů
vyměněny. „Vše je opravováno starými,
původními postupy a z tradičních materiálů,“
vypráví v pořadu Janíček.
V zahradě se nachází také starobylá studna a
jsou vysázeny původní dřeviny. Celý soubor
staveb je doplněn o historickou sušírnu ovoce,
jejíž replika by už brzy mohla sloužit ke svému
účelu. Rodina má v úmyslu zprovoznit sušírnu,

Zimní křížovka
Vodorovně: A. Tuk. - B. Návrší (nářečně);parazit na obilí. - C. Díl; pohana. - D.
Kaiserovy iniciály; stát USA; zkratka souhvězdí Orion. - E. Vyhynulý chobotnatec; obyčej. - F. Opeřenec; litím ubrati. - G. Cikán; otlouct; značka radonu.
- H. Pohádková postava; rýnský člun. - I. Sloučenina podobná celulóze; textilní
surovina. - J. Konference.
Svisle: 1. Pádová otázka; jemná nečistota. - 2. Druh slínovce; takové množství.
- 3. Kap; muslimský duchovní; větné spojení. - 4. České město; vyfouklé vejce
(nářečně); starogermánský bůh. - 5. Tajenka. - 6. Otec; moravské město; zavrčení.
- 7. Vyhynulý pštros; omotat; avšak. - 8. Serže; hypnotický stav. - 9. Neodborník;
papoušek.
Nápověda: AAK,MYS
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jakožto společenskou příležitost k setkávání a
přitom pokračování zajetých tradic. Chloubou
zrekonstruované budovy hospodáře je například
také původní kachlový sporák. I ten museli ale
dát dohromady mistři svého oboru. „Není vůbec
jednoduché dnes sehnat lidi, kteří umí pracovat s
materiálem tak, jako se to dělalo před dvěma sty
lety,“ tvrdí Janíček.
Kulturní památkou je nejen celá hospodářská
usedlost, ale patří k ní také všechny exponáty
uložené na půdě, které budou brzy vystaveny.
„Celá obnova je časově i finančně náročná a bez
příspěvků ministerstva kultury bychom ji nebyli
schopni realizovat,“ říká Janíček.
Ačkoli práce na opravách jednotlivých částí ještě
zdaleka nejsou u konce, mohou si je návštěvníci
na požádání kdykoli prohlédnout. V budoucnu
by statek měl být veřejnosti zpřístupněn zejména
při slavnostních příležitostech, jako jsou hody
nebo vánoční či velikonoční svátky.
Celou reportáž si můžete poslechnout na www.
bit.ly/statek-sumice

Pyžamová párty

strana 15

Vánoční jarmark

