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O šumických hodech
a Dřínu obecném
Jak se asi v současnosti v Šumicích zpracovávají dřinky? Určitě dost
hospodyněk připravuje dřínkovou marmeládu, fandové výroby různých
ovocných babských likérů dřinky používají a také jsem mluvil s jedním
palírníkem, který jednou ovocný kvas z šumických dřinek vypálil a …
výsledkem byl zklamaný. Na otázku, zda někdy nějaký Šumičan jedl
dřinky s kyšků odpovídám, že určitě ne! Přikláním se k názoru, že se
jedná o klasický hanlivý výmysl vtipálků z okolních dědin. Takové to
sousedské vyrypování. Podobných příkladů je mezi sousedními obcemi
dost. O tom, že se v Šumicích na hody nabízí hodařům dřinky s kyšků
píše v obecní kronice z let 1918 - 1938 kronikář František Palička:

O vazbě šumických hodů na církevní svátek Narození Panny Marie
8.září ví snad všichni, to nebude tématem článku. V posledním období
se o šumických hodech nemluví a nepíše v regionálním tisku jinak než
o dřinkových hodech. Například Dobrý den s kurýrem 10.9.2015 napsal
k otvírání Trchalíkovy usedlosti: „ Šumice mají dřínky v obecním znaku,
rozehřívají se dřinkovicí a slaví dřínkové hody…“ . Podobné zprávy se
opakují každý rok.
Michaela Trochová píše 4.8.2019 na webu prozeny.cz v článku „Dřín,
zapomenutý antioxidant z našich luk a zahrad“ o různém využití plodů
dřínu, nebo-li dřinek. V článku se dočteme, jak dřinky využívají v Dolním
Rakousku nebo u nás v Šumicích: „Ochutnat můžete i lákavě růžové víno
nebo pivo, třeba během dovolené v Dolním Rakousku. Jihovýchodně od
dolnorakouského hlavního města Sankt Pölten se totiž rozkládá celé dřínové
údolí Pielachtal. Na dříny jsou tu náležitě hrdí a nabídnou vám z nich mnoho
gurmánských i dekorativních suvenýrů, zavítat sem můžete i na speciální
dřínové slavnosti. Ty si mimochodem užijete i u nás, například na Slovácku
v Šumicích nesmí o zářijových hodech chybět dřínkové vdolky, víno a kyška.
Kdoví, jestli autorka vůbec v životě nějaký produkt z dřinek ochutnala.
Možná jí ale křivdím a skutečně jezdí do Šumic na dřinky s kyšků.

tiráž

Poslední článek o dřinkových specialitách byl zřejmě příčinou několika
telefonátů na obecní úřad v Šumicích. Volající se dotazovali na termín
dřinkových hodů a těšili se na ochutnávku dřinkových specialit.
Návštěvníci šumických hodů, natěšení na dřinkové speciality na základě
různých článků, budou zklamaní. Kromě dřinkového likéru, který
každoročně připravuje pro návštěvníky obecního muzea pan Miroslav
Petrka, se v Šumicích na hody žádné dřinkové speciality nenabízejí.

„…Koncem srpna a začátkem září sbírají děti i dospělí krásné, šípkům
podobné dřinky, aby bylo v domě trochu marmelády na šumické hody, které
se slavívají 8 . září. Stalo prý se však často, že mnohý přespolní hodovník
dlouho vzpomínal na šumické hody a hlavně na vdolky s dřinkovou
marmeládou, když se před tím napil kyšky. Ty dvě věci se prý totiž v žaludcích
přespolních hodovníků dobře nesnášejí a proto snad „nevděčný svět“ vynašel
pro Šumičany přezdívku „Dřinkaři“, která pravděpodobně přetrvá i ony
staré hynoucí dříny v Pátém a Trnovci, s nimiž zmizí bohužel nenávratně
poslední zbytek staré poesie venkova. Něco však přece zůstane. Ze Žebraček
je krásný pohled na údolí Olšavy a na pohraniční kopce moravsko-slovens
ké…“
Učitel František Palička byl zkrátka poeta a také vzdělanec.
V současné době se na šumickém katastru nachází několik set kusů
dřínu obecného. Ať už ve formě keřů nebo zapěstovaných stromů.
Pravděpodobně nejstarší dřín v Šumicích se nachází ukrytý v houští
Sýkorníku v Trnovci. V devadesátých letech obec vysadila stovky dřínů
do krajinné zeleně, do biokoridorů. V poslední výsadbové akci bylo v
Trnovci v roce 2017 vysázeno dalších 200 sazenic dřínu obecného. Máme
dříny v kostelní zahradě, máme je ve svých zahradách a já jsem rád, že i
přes pesimistické proroctví kronikáře Františka Paličky, které přináším
v závěru článku, dřín obecný ze Šumic nevymizel:
Nejzajímavější částí katastru jsou obecní pastviny /lidově „pasinky“/ Jsou
to: Čupy, Trnovec, Páté, Padělky a Žebračky /lid. Žebračka/ poskytující
kravám a kozám od jara do podzimu trochu sporé trávy a příjemný chládek
pod krásnými staletými planými hrušněmi. Bohužel, tyto nádherné stromy
pomalu mizí hlavně stářím, ale často i bujností pasáků, kteří občas některou
hrušeň „vypálí“. Založí oheň ve vykotlaném kmeni, čímž strom úplně zničí.
Také druhá okrasa pastvin, staré dříny, pomalu mizí. Jednak stářím, jednak
krutým zacházením při obírání dřinek, kdy často i mnozí dospělí klidně
olamují větve a tak stromy ničí.
Autor: Josef Jančář

Rádi uvítáme další členy redakční rady ŠZ.
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Stavíme, projektujeme
a financujeme

V letošním roce prožíváme v obci rušnou stavební sezónu. Některé stavby
byly realizovány rychle a bez výrazné pozornosti veřejnosti. Naopak akce
v centru obce, nazvaná poněkud matoucím názvem „VYTVOŘENÍ ZÁZEMÍ
PRO PŘESTUPNÍ TERMINÁL V ŠUMICÍCH“ vzbuzuje ve veřejnosti různé
reakce. Od souhlasných až po kritické.
Akce nazvaná „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V OBCI ŠUMICE“
zahrnovala přechod železnice, přechod státní silnice a navazující
chodníky z Nademlýní směrem k ulici Pod Močidly. Administrativně
složitá stavba byla realizována bez problémů v měsíci květnu a červnu.
Stavební část provedla ve výborné kvalitě firma SV CORRECT z Bílovic,
železniční přechod provedly firmy HROŠÍ STAVBY a SIGNALBAU z
Přerova. Na stavbu o celkovém rozpočtu 3 mil. Kč jste získali dotaci 1,9
mil. Kč.
Ještě do hodů bude dokončena stavba „ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
V OBCI ŠUMICE.“ Stavbu provádí firma SV STAV z Bílovic a očekáváme,
že stavba bude provedena také ve výborné kvalitě. Ve sběrném dvoře je
provedena nová zpevněná plocha, jsou dodány další kontejnery na tříděný
odpad a výraznou změnou je hala pro odložené věci určené k dalšímu
použití. Používat staré dobré funkční věci a zbytečně je nevyhazovat do
šrotu není nějakou úchylkou jisté skupiny „sběratelů“. Z pohledu ochrany
životního prostředí je to záslužná činnost. Šetříme životní prostředí tím,
že nespotřebováváme energii na výrobu dalšího spotřebního zboží s
krátkodobou životností. Proto jsme postavili takovou halu, aby docházelo
k předávání použitelných věcí v důstojném prostředí. Na stavbu o RN
2,4 mil. Kč jsme získali dotaci 1,9 mil. Kč.
Názvy akcí odvozujeme většinou dodatečně z názvů konkrétních výzev
a vše musí být sladěno s vypsanými kritérii poskytovatele dotace. Proto
se akce s vytvořením přístupových chodníků a parkoviště typu K+R (Kiss
and Ride, česky polib a jeď) nazývá „Vytvoření zázemí pro přestupní
terminál,“ kterým je myšlena železniční zastávka. A to, co na hromadnou
dopravu navazuje, může být předmětem dotace. Poskytovatel dotace
vypíše výzvu, určí kritéria, bodovací systém a tímto krokem přinutí
žadatele ke splnění požadovaného. Výsledkem vypsané výzvy může také
být rychlé doprojektování požadovaných objektů a jiné úpravy projektu.
Úředníci poskytovatele evropské dotace (například úředníci Ministerstva
pro místní rozvoj) podanou žádost a hlavně projekt přísně prozkoumají,
rozdělí rozpočtové položky na UZNATELNÉ a NEUZNATELNÉ. Na
uznatelné položky dostane obec dotaci, na neuznatelné nedostane nic.
U akce v centru obce úředníci zařadili do neuznatelných položek vše,
co je za dráhou. Včetně lávky přes Ovčírku (RN 4,4 mil. Kč), kterou jsme
z tohoto důvodu zatím nerealizovali. Důvodem takového hodnocení je
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železnice, která celou trasu přerušuje jako bariéra a to je prý špatně.
Bohužel, s takovým rozhodnutím nic neuděláme, jediná možnost byla
dotaci 5,8 mil. Kč odmítnout.
Stavbu VYTVOŘENÍ ZÁZEMÍ PRO PŘESTUPNÍ TERMINÁL o RN
9,6 mil. Kč provádí stavební firma KKS, spol. s.r.o. ze Zlína. Obec si u
firmy objednala další stavební práce, které nebyly součástí dotovaného
projektu.
Diskuze veřejnosti o „utopeném kulturáku“ a o betonovém silničním
svodidle samozřejmě vnímáme.
Kulturní dům není o nic víc „utopený“, než byl před zahájením stavby.
Nový bezbariérový vstup do KD bočním vchodem je pro provoz KD
přínosem. Niveleta (vrchní plocha) chodníku kolem KD a OÚ navazuje
ve stejném spádu na niveletu rozšířené lávky přes Olšavu. Povrch lávky
se zvedl o 17 cm. Křížením chodníku a vjezdu k obecnímu úřadu vznikl
bezpečnější přechod s retardéry, které zajistí, že projíždějící automobily
budou nucené křižovat chodník krokem. Žádná dopravní značka není
tak účinná, jak fyzická bariéra.
Dalším navrženým a realizovaným bezpečnostním prvkem chránící
chodce a cyklisty zejména v zimním období je betonové silniční svodidlo
na vnějším oblouku státní silnice. Pokud si někdo nevzpomíná, že ze
zatáčky zledovatělé mostovky vyletělo auto až na chodník, má krátkou
paměť. Navrhnout kolem silnice hezkou zeď typu GABION nebylo možné.
Svodidlo musí splňovat technickou a bezpečnostní normu, jednotlivé
prefabrikáty jsou vzájemně propojené, délka svodidla musí být min.
40 m a výška min. 80 cm nad niveletou komunikace. Svodidlo bude ze
strany silnice osázené a pokryté živým plotem, ze strany od chodníku
bude skryté pod kobercem z břečťanu. Po obrostu vegetací bude kolem
frekventované silnice zelený živý plot, vysoký max. 1 m. Co je na živém
plotu špatného? Smluvní termín dokončení stavby je září 2019.
Mně osobně, více než „utopený kulturák“ a „hrozné svodidlo“ trápí
samotný vnitřní prostor KD. Konkrétně velice špatná akustika sálu a
dosluhující technické vybavení. Stavba KD z roku 1962 je dobře udržovaná
a stále slouží. Vyřešení akustiky spolu s rekonstrukcí technického
zařízení budovy bude nákladnou akcí za vlastní prostředky, která se musí
jednou realizovat.
Obec se připravuje na realizaci velké stavby za 20 mil. Kč v letech 2020
až červen 2021. Jedná se o stavbu „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI ŠUMICE“
o kapacitě 7 b.j. na staveništi RD čp. 33. Na stavbu jsme získali dotaci
12,6 mil. Kč. Stavbu bytového domu jsme připravovali, projektovali a
povolovali pod názvem NOVOSTAVBA OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
Šumický Zpravodaj 2/2019

7 B.J. Typ staveniště výrazně ovlivnil navržený typ bytů. V místě
stávajícího RD čp. 33 budou 3 byty. V přízemí bude jeden bezbariérový byt
1+1. V 2.NP a v podkroví budou dva mezonetové byty 3+1. Ve dvoře, v místě
stávajícího hospodářského traktu, budou 4 malometrážní mezonetové
byty se samostatnými vchody a zázemím. Plocha jednoho mezonetového
bytu je v několika podlažích nad sebou. Každý byt má své schodiště.
Mezonetový byt zabírá 3 nadzemní podlaží (NP). V 1. NP je sklad a vstup, v
2. NP je obytná část + sociální zařízení a v 3. NP je ložnice. Obytná plocha
je do 50 m2. Také zde jsme název akce SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI
ŠUMICE přizpůsobili účelu dané výzvy. Budou zde bydlet nájemníci s
nižšími příjmy, nebo také ti, kteří nemají vlastní bydlení a bydlí např. u
rodičů. Příkladem mohou být mladé rodiny, které „startují“ a potřebují
na omezenou dobu vlastní bydlení.
Takové bydlení, jaké připravujeme na staveništi RD čp. 33, není svým
typem určeno pro seniory se sníženou pohyblivostí. Pro tuto skupinu
občanů připravujeme projekt 9 b.j. v lokalitě VÁLKOVO. Tam je navrženo
9 nájemních malometrážních přízemních „bungalovů“ se samostatnými
vstupy a s centrálním vytápěním. Akce je ve fázi projektování, teprve
po získání územního a stavebního povolení může obec požádat o
dotaci. Pokud bude v tom čase vyhlášena konkrétní výzva určená právě
pro takový typ bydlení. A pro seniory. Jinou variantou je projektovat a
budovat stavby za vlastní prostředky. To znamená na úvěr a následně
půjčky splácet.

Šumický Zpravodaj 2/2019

Je na zastupitelích, jakou variantu financování obec zvolí. Jestli variantu
„s dotacemi“, což znamená každý připravený a povolený projekt „doladit“
s vypsanou výzvou, nebo varianta půjček a zadlužení. Třetí variantou
je využití reálných volných finančních prostředků obce, které nám ze
zákona poskytuje stát formou rozpočtového určení daní (RUD). RUD je
zákonný podílový příjem obci z různých typů daní, které mají vazbu na
naši obec. Například z DPH firmy se sídlem v naší obci apod.
V současné době jsem zahájil mezi zastupiteli diskuzi o aktualizaci
STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE na období 2020 – 2025.
Stručně vysvětleno, je to „seznam staveb a velkých oprav“ ve vazbě
na finanční prostředky a jiné možnosti financování v daném čase.
Zastupitelé přiřadí k jednotlivým akcím a opravám stupeň důležitosti
a prioritu v čase. Takový plán je základním plánovacím materiálem
pro vedení samosprávy. Důležitým prvkem v rozvoji obce je shoda
na obecních prioritách a kontinuita v přípravě konkrétních akcí. V
dnešních konkrétních podmínkách trvá proces projektové přípravy až
po realizaci průměrně 3 až 4 roky. Aktuální a schválený STRATEGICKÝ
PLÁN ROZVOJE OBCE na šestileté období je významným a závazným
dokumentem pro představitele samosprávy, kteří rozvoj obce realizují.
Autor: Josef Jančář, starosta
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Velká povodeň v červenci
roku 1919
V letošním roce uplynulo 100 let od velké povodně. Velká voda vzala
obydlí celkem 71 rodinám, to byla celá čtvrtina Šumic. Velká voda
pobořila celkem 71 obytných stavení a více než 30 stodol. O této
přírodní katastrofě se můžete dočíst v obecní kronice. Vlastní zážitek
popsal řídící učitel pan Antonín Vaněk, pan Dvořák a také paní Bártová.
Přináším ukázky z obecní kroniky, jak je zapsal kronikář František
Palička v roce 1938.

Zde je výtah ze školní kroniky, jak událost autenticky
zapsal řídící učitel pan Vaněk:
„V úterý dne 8 . července po poledni, asi ke druhé hodině, snesla se nad
Šumicemi bouře, jež vyvrcholila v silnou průtrž mračen spojenou s
krupobitím, kroupy byly zvící holubího vejce. První se rozvodnila Ovčírka
a vylila se do Kúta. V náhlém přívalu vody utonul občanu Pilkovi, č . 83.
vůl do vozu zapřažený. Jel právě do vsi řečištěm Ovčírky z Nivek a příval
se přihnal tak rychle, že už nemohl s potahem uniknouti. To byla první oběť
dravého živlu. Také v Olšavě stoupala voda vůčihledě, takže jí sotva stačil
profil mostu u zastávky. K večeru však počala voda opadávati, takže každý
si oddechl. Avšak vojáci přijíždějící vlakem od Vlárského průsmyku varovali
Šumičany, aby se neoddávali předčasné naději, že hlavní voda teprve přijde.
Ačkoliv jejich varování nepřikládáno valné víry, přece ustanoveny noční
stráže, ba všecek lid bděl. A skutečně večer voda opět začala stoupati. Noc
přikrývala blížící se hrůzu temným závojem mraků, z nichž valily se stále
celé proudy vody. První přišel na řadu Suchý řádek. Co se však děje, nikdo
přesně nevěděl, pouze mihotání pochodní přebíhajících stráží a hučení
odváděného dobytka věstilo nadcházející katastrofu. Každý ovšem hleděl
předem zachrániti sebe a své. Brzy už tekla voda do sklepa ve škole a valila
se mezi školou a Malou Stranou celou šířavou. Do hukotu vody zazníval
dětský pláč, křik a učení dobytka. K 11. hodině v noci přestala voda stoupat,
ale zůstala ve stejné výši /na dvoře školy asi 3 /4m vysoko. O čtvrté hodině
ranní náhle opadla. Ale z nebe se stále lily spousty vody. Ráno 9 . července
asi o půl šesté kdosi volal před školou – Tatínku, ide druhá – A skutečně,
voda znovu rapidně stoupala. Hrozný byl pohled z učírny školy v prvním
patře na vodu valící se po vesnici jako vlny rozbouřeného moře, unášející
vše, co jí přišlo do cesty: dřevo, klády, slámu, seno s luk, stromy, bečky, ploty,
kolébku, stůl, postel i s peřinami…..ó, už je opravdu zle! To už není pouhé
divadlo, to už je tragika smrti. V tom hrozný praskot a dunění jako vzdálené
hřmění a zas a zas. To, Bože, řítí se lidská obydlí. A voda stále stoupá. Už se
valí i po silnici před školou, už přerušila spojení. Suchý řádek a Malá strana
se staly obětí hrozného živlu. V malých přestávkách zaznívá dunění řítících
se budov, stodol a chlévů až do desáté hodiny dopolední, kdy voda začala
opadávati. Také déšť konečně ustal.

“ Vyprávění očitého svědka rolníka Jana Dvořáka z č .
24. na Malé straně:
„Zažil jsem v Šumicích již dvě velké povodně, poslední v roce 1904, ale
žádná nebyla tak strašná jako ta roku 1919. Když 8. července večer začala
voda za neustálého lijáku stoupati, odvedli jsme děti, které žena zavedla k
babičce, a hovězí dobytek. Podobně učinili i jiní hospodáři na Malé straně,
poněvadž podle zkušeností z dřívějších povodní jsme věděli, že Malá strana
a Suchý řádek jsou nejvíce ohroženy. Sotva jsme se oba vrátili domů, počala
voda opět stoupati. Domluvili jsme se tedy, že žena odejde na noc k babičce
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za dětmi a já že přenocuji u souseda, který měl pevné, nové stavení. Naše
stavení i většina ostatních byla z nepálených cihel, dosti stará, mnohá ještě
dřevěná. Zatím co jsem pomáhal sousedovi Červenkovi odnést prasata z
chlévka na komoru, stoupala voda nepřetržitě, takže nám sahala na dvorku
už až po pás. Teprve k 11. hodině v noci počala voda rychle opadávati. Vraceje
se domů, stavil jsem se u souseda Mudráka a tu jsem k svému překvapení
zastal svoji ženu, o níž jsem myslel, že je v bezpečí. Ona ale, když jsem se
rozešli a když uviděla rychle stoupající proud vody valící se Malou stranou,
neměla již dosti odvahy přebroditi se na protější Hrubou stranu, ale vylezla
na dvoře na jasan. Tam ji našel celou promoklou a hrůzou polomrtvou
soused Mudrák a na zádech ji odnesl do kuchyně. Doma jsme vysušili vodu,
která zůstala po přívalu v místnostech a šli si asi hodinu zdřímnouti.
Skoro ráno jsem se šel podívati na Dolní konec, kde vnikla voda také do
četných domů a k šesté hodině jsem se zase vracel domů. Domů jsem však
již nedošel. Celou šířkou mezi Malou a Velkou stranou se proti mně hnala
obrovská vlna vody, jistě aspoň 1 m vysoká. Uskočil jsem před ní na schůdky
jedné chalupy na Velké straně, uběhl jsem i do světnice, než i tam se už
drala voda a ve chvilce stála už 40 cm vysoko. Kleče na lavici díval jsem
se oknem na protější Malou stranu. Strašné proudy vody tam útočily na
chalupy a ony za chvíli jako podťaté padaly a hroutily se do ničivého živlu.
Nikdy nezapomenu na to hrozné divadlo. Když voda poněkud opadla, běžel
jsem k našemu stavení, na něž jsem z okna neviděl. Ležela tam však již
pouze hromada rumu a trámů. Nahoře na zřícené střeše mečelo úzkostlivě
kůzle, které se tam zachránilo, zatím co jeho matka-koza zahynula pod
sutinami chléva. Sešli jsme se nad troskami se ženou, která v poslední chvíli
se zachránila útěkem k sousedu Červenkovi, jehož chalupa nápor vody
vydržela. Neplakali jsme, dokončuje Jan Dvořák své vypravování, ale ještě
dnes po 19 letech mu přeskočil hlas při těchto slovech. Z celé chalupy zůstala
státi pouze pec, na níž se zachránilo něco peřin a starých šatů; vše ostatní
bylo zničeno a odneseno.

Vypravování paní Marie Bártové:
V době povodně jsem žila u svých rodičů (Cyril Vlček) v čís. 26. na Malé
straně. Když 8 . července večer opadl první příval, poslali mne rodiče na
noc k provdané sestře. Sami zůstali doma s dvěma mladšími sourozenci.
Ráno 9 . července jsme byli náhlým poplachem upozorněni, že voda opět
stoupá. Vrátiti se na pomoc domů nebylo již možno. Vyběhla jsem tedy s
ostatními uprchlíky na svah za Hrubou stranou, kde se nám naskytla
hrůzná podívaná. Lidé, kteří už nemohli utéci před dravým živlem, vylézali
na stromy, na vysoké kupy klestu lomíce rukama a volajíce o pomoc, které
jim nikdo nemohl poskytnouti. A už ozývaly se výkřiky zděšení i mezi námi,
bezmocnými diváky na toto strašné řádění živlu, pod jehož náporem počaly
se hroutiti jednotlivé domky na Malé straně.
S nevypověditelnou hrůzou jsem upírala oči na náš domek, který dlouho
vzdoroval přívalu, poněvadž byl postaven teprve před dvěma lety. Nevěděla
jsem, zda se podařilo rodičům včas utéci. Ani náš domek však neodolal.
Konečně počala voda opadávati a všichni jsme pospíchali dolů k místu
katastrofy. Vojáci z místního hřebčince natáhli řetěz od kostela k faře na
Malé straně. Přidržujíce se ho přecházeli zachránění přes mocný dosud
proud do bezpečí. První mou starostí byla sháňka po rodině. Byli živí a až
na přestálou hrůzu bez úrazu.
Zachránili se duchapřítomností otcovou. Rodiče s oběma sourozenci utekli
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před přívalem na komoru. Když pak slyšeli podezřelý praskot v celém domě, proboural otec díru do štítu, kterou se dostali z komory na půdu a odtud druhým
štítem nakvap probouraným se dostali na patro v chlévě. Chlév byl postaven celý z kamene a otec správně usoudil, že ten nejdéle odolá přívalům vod.
Předvídal správně. Kamenný chlév vydržel, takže vyvázli bez pohromy. Z celého zařízení domku jsme zachránili pouze hodně poškozený šicí stroj a krávu,
kterou otec odvedl už v poslední chvíli, kdy už se téměř topil v přívalu vody, do stodoly.
Tolik ukázky popisu katastrofy z obecní kroniky 1918 - 1938.
Škoda, kterou napáchala v Šumicích velká povodeň, byla odhadnuta na 3 až 3,5 mil. Kč. Postiženým rodinám pomohla obec, okolní obce a města a
také mladý československý stát. Další podrobnosti o povodni z roku 1919 si můžete přečíst v obecní kronice. Obecní kroniky jsou k zapůjčení v místní
obecní knihovně. Školní kronika, ve které popisuje povodeň řídící Vaněk, je v elektronické podobě, spolu s další dvacítkou kronik, k dispozici na
obecních webových stránkách.
Autor: Josef Jančář

Ilustrace od Miloše Němce
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Z činnosti Mysliveckého spolku
Niva Šumice
V letošním roce se Myslivecký Spolek Niva Šumice zabýval následující
činností:
Bylo zbudováno krmné zařízení pro přikrmování v době nouze a dále
bylo zajištěno kvalitní krmivo pro toto období. Dalším počinem bylo
zbudování nového pozorovacího zařízení.
Protože má spolek snahu také aktivně přistupovat k interakci s mládeží
v našem okolí, uskutečnila se v měsíci dubnu přednáška na Základní
Škole v Šumicích. Jednalo se o žáky druhé třídy, kteří si vyslechli
základy zoologie, informace o ochraně životního prostředí a něco
málo z kynologie. Přednáška byla doplněna o exempláře trofejí, děti
mohly poznávat různé lovecké předměty a obrázky týkající se tohoto
tématu. Závěrem potom děti doplňovaly kvízy a poslouchaly povídku z
myslivecké literatury.
Autor: Miluše Mandová, členka spolku

ČERVENÉHO KŘÍŽE
byla podána zpráva o činnosti za uplynulý rok a schválen plán práce na
přístí období letošního roku. Byly taky předány dárkové balíčky všem
vyhodnoceným, bezpříspěvkovým dárcům krve, které připravil obecní
úřad za spolupráce MS ČČK.
U příležitosti Dne dětí, jako každoročně, tak i letos, se naše členky
účastnily uspořádání Ferdova sportovního odpoledne ve spolupráci
s tenisovým oddílem. Pro děti jsme připravili poprvé stanoviště s
poznáváním léčivých bylin, mladší děti pak pomáhaly určovat věci, které
jsou bezpečné nebo jedovaté, o které se mohou poranit nebo popálit a ti
nejmladší skládaly obrázek ze znaku ČČK i různých známých postaviček.
Taky pomohly vybrat věci, které potřebuje ke své práci záchranář, hasič
nebo policista. Po dalších náročných disciplínách byly připraveny pro
děti příjemné dárky a občerstvení. Velké poděkování patří všem našim
členkám v týmu, které pomohly tuto akci realizovat.
Už 100 let nečekáme, až pomůže někdo jiný. V letošním roce proběhly
začátkem května oslavy stého výročí vzniku ČSČK a ČČK, které byly
zahájeny symbolicky v únoru letošního roku. Založení ČSČK v únorových
dnech roku 1919 bylo logickým důsledkem vzniku Československé
republiky v říjnu předešlého roku. Již 1.února 1919 se v Obecním domě v
Praze sešla přípravná schůzka sociálních pracovníků, která zvolila uzší
výbor a vyslala delegaci k prezidentu republiky T.G. Masarykovi s žádostí
o vyslovení souhlasu se vznikem nové organizace a se jmenováním jeho
dcery dr. Alice Masarykové do funkce předsedkyně ČSČK. Prezident
republiky svým dopisem ze dne 6. února 1919 této žádosti vyhověl. Toto
datum je považováno za oficiální datum založení Československého
červeného kříže. V souvislosti se zánikem československé federace došlo
ke změně i v ČSČK. Od 1.1.1993 se ČSČK rozdělil a ke dni 5.6.1993 se jeho
část na území ČR transformovala v Český červený kříž. Tolik k oslavám
100. výročí ČSČK i ČČK a dále pokračuji zprávou o činnosti naší MS ČČK
za uplynulé období.
V první polovině června proběhla výroční členská schůze, na které
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Ve dnech 5. a 6. července, při oslavách 125. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Šumice, nás požádal pan Urubčík, člen výboru
SDH, abychom namaskovali zranění způsobené simulovaným požárem
v budově čp. 33. Tohoto úkolu se velmi úspešně zhostila naše členka
Terezka Dokoupilová, která velmi dobře vyhodnotila všechny možné
druhy zranění při požáru a namaskovala jak popáleniny, řezné rány a
střepy v ráně, tak i otevřenou zlomeninu holenní kosti, ranku na hlavě,
na dlaních i na kolenech. Všechna tato namaskovaná zranění byla velmi
náročná, pracná a vyžádala si i domácí přípravy. Navíc byla všechna
zranění velmi reálná, věrohodná a velmi přesvědčivá. Škoda, že byla
viditelná pouze pro záchranáře, kteří všechna tato zranění společně
ošetřili pod dohledem široké veřejnosti.
V humanitární oblasti již desátým rokem zajištujeme pletení obvazů pro
malomocné díky našim členkám i ochotným, dobrovolným pletařkám. V
letních měsících jsme pletení přerušily, ale můžeme se pochlubit, že k
dnešnímu dni jsme odevzdali na Oblastní charitu do Uherského Hradiště
celkem 1969 ks obinadel a 8 párů ponožek. Za středisko humanitární
pomoci nám napsala poděkování pani Ondruchová těmito slovy:
Šumický Zpravodaj 2/2019

„Důležité je jedno, pomáhat a nebýt lhostejný. Moc bychom si přáli, abychom žili bezvýhradnou láskou k bližnímu a nikdo ať nestrádá a už vůbec ne
ve válkách a bojích o mocenství.“ Poděkování patří nejen všem pletařkám, ale i obecnímu úřadu se starostou Ing. Josefem Jančářem za poskytnutí
finančního daru na zakoupení potřebné příze a ostatního materiálu pro rozvoj naší činnosti.
A co nás ještě čeká? Připravujeme pro veřejnost „Kurz první pomoci“, pak „Mikulášský jarmark“ a letos i „Ježíškovu vánoční dílnu.“
Na závěr chci poděkovat všem našim členkám za dosavadní činnost a vám, milí spoluobčané, za podporu a přízeň.
Autor: Anna Kutnarová, předsedkyně MS ČČK v Šumicích

Setkání rodáků a spolužáků
ročníku 1954
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Šumický Běh pro život
a příjemci letošních darů

Už 14. září se uskuteční další ročník Šumické boty alias Běh pro život,
který se letos koná již potřetí. Znovu se bude jednat o charitativní
událost, jež má za cíl pomáhat především dětem a jejich rodinám, které
to nemají v životě úplně snadné. Ať už vinou nemoci nebo jiné nepřízně
osudu.
Pro letošní ročník jsme usilovně hledali příjemce darů v nejbližším okolí.
Pátrali jsme doma v Šumicích, po okolí i v regionu. Po několikatýdenním
hledání jsme nakonec zvolili dvě rodiny. Což je nezvyklé, protože v
minulých ročnících jsme vždy podpořili pouze jednoho příjemce. V
1. ročníku se jednalo o Jakuba z Brna, kterému jsme společně s vámi
pomohli částečně zaplatit následnou péči po transplantaci kostní dřeně
částkou 48 671 Kč. Loni zase putoval výtěžek do Uherského Brodu, kde
jsme pomohli částkou 53 573 Kč malé Nikolce, která se uzdravovala po
nádoru mozku.
No a letos jsme narazili hned na dva nelehké případy rodin z
Uherskohradišťska. Obě se třemi dětmi, kde každé potřebuje speciální
pomůcky, které zdravotní pojišťovna neproplácí. A protože jsme
nedokázali vybrat, pro kterou rodinu budou peníze potřebnější, rozhodli
jsme se, že výtěžek rozdělíme mezi obě rodiny.
Příběh první rodiny z Bojkovic na její žádost plně nezveřejňujeme.
Můžeme jen prozradit, že příspěvek půjde na speciální postel pro
nemocného Vojtíška. Druhá rodina, která je z Kunovic, nám zaslala svůj
příběh velmi podrobně. Původně jsme vám ho zde chtěli napsat pouze v
krátkosti, ale přinášíme vám ho v plném znění, protože stojí za to.
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Viktorka, Amálka a Žofinka
V únoru 2017 se nám předčasně narodila trojčátka – holčičky Viktorka,
Amálka a Žofinka. Holčičky se narodily nečekaně v pátém měsíci těhotenství
a přinesly si na svět řadu vážných zdravotních obtíží. Po narození byly díky
zdravotním komplikacím rozvezeny do různých neonatologických center
na Moravě. I když byla situace jednu dobu velmi složitá – jedna holčička
byla ve Zlíně, druhá v Brně a třetí v Ostravě, každý den jsme byli s nimi.
Objížděla jsem každý den všechna centra a odstříkávala jsem jim čerstvé
mateřské mléčko, protože jsem věřila, že matčina přítomnost a mateřské
mléko je to, co jim bude dávat chuť žít a nevzdávat to. Po narození holčiček
se manžel přestěhoval do Zlína do podnájmu, aby nám byl co nejblíže. Stíhal
práci v Uherském Brodě, rekonstrukci domu v Kunovicích, který nebyl ve
stavu schopném k bydlení a ještě byl každý den s námi. Ani na chvíli jsme
nepřestali věřit, že se holčičky dostanou domů. Trvalo to dlouhých 8 a půl
měsíce, než jsme byli všichni pohromadě doma.
Nyní jsou jim téměř dva roky a každá má svůj hendikep. Viktorka se narodila
s nejnižší porodní váhou 480 g. Kvůli extrémní nezralosti má za sebou celou
řadu operací. Je to od začátku velká bojovnice. Zbavila se nazogastrické
sondy, kterou jsme podávali výživu přímo do žaludku. Před pár měsíci se
zbavila závislosti na kyslíku, dle slov lékařů zázrakem. Zatím neslyší, ale
neztrácíme naději. Je šance, že s pomocí speciálních sluchadel sluchové
centrum dozraje.
Také Amálka od narození podstoupila řadu operací – například revizi břišní
dutiny či operací očí. Problémy se sluchem zasáhly i ji, ale naštěstí sluchové
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centrum postupně dozrává, takže časem uvidíme, jestli budeme potřebovat
sluchadla či nikoliv. Žofinka je na tom nejlépe. Prodělala „pouze“ několik
operací hlavičky a má zavedený V-P shunt. To je hadička,která odvádí
nadbytečný mozkomíšní mok (který se normálně vstřebává) do břišní dutiny.
Těší nás, že dokáže říct pár slov, ráda všechno pozoruje a nic ji neunikne,
probádá každý kout. Momentálně s manželem navštěvujeme kurzy znakové
řeči a všechny tři holčičky ji postupně učíme, protože nemáme jistotu, zda
bude Viktorka slyšet.
Od samého začátku bojují holčičky s každým gramem. Ani jedna z nich
neprospívá, jejich váha je ve dvou letech kolem 7 kg. Máme speciální
vysokoenergetickou výživu s dalšími výživovými doplňky a léky. Ale díváme
se na to pozitivně – říkáme si: „Které dítě přibere za 2 roky 14. násobek
porodní váhy?“ Žádné. Takže věříme, že jednou všechno doženou.
Náš denní program je velmi náročný. Každý den s holčičkami 4x cvičíme, což
je 6 hodin denně. Oslovili jsme zkušené fyzioterapeuty, za kterými pravidelně
jezdíme. Dále navštěvujeme rehabilitační plavání, díky kterému holčičky
posilují jak hloubkové, tak povrchové svaly. Vyhledali jsme specialisty
v různých oblastech, za kterými jezdíme na pravidelné konzultace. A v
neposlední řadě máme také spoustu lékařů, které musíme permanentně
navštěvovat (Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Olomouc, Brno, Ostrava,
Opava, Litomyšl).
Psychomotorický vývoj všech holčiček je opožděný. Čeká nás ještě spoustu
práce. Letos to budeme mít ještě trošku náročnější, protože začínáme s
přístavbou dětského pokojíčku do našeho skromného rodinného domku o
velikosti 2+1.

když tomu někteří lékaři nevěří, my věříme a nepřestaneme nikdy bojovat.
Za jakoukoliv finanční pomoc budeme moc vděční. Prostředky bychom
chtěli využít primárně na přístavbu dětského pokoje, který nám v domečku
moc chybí, a také na jeho speciální vybavení či pomůcky pro rehabilitaci i
stimulaci.
Z financí můžeme hradit také intenzivní rehabilitační pobyty, různé
potřebné rehabilitační či stimulační pomůcky, osobní asistentku, konzultace
u specialistů, další rehabilitace, plavání, speciální výživu nebo další
výživové doplňky, které holčičky nezbytně potřebují.
Děkujeme za pomoc. Manželé Hana a Vít

Každé startovné nebo sponzorský dar pomůže výše zmíněným rodinám v
jejich skutečně nelehké životní situaci. Vyberte si svou závodní kategorii
3, 10 a 20 km nebo Vozíčkářské kolečko (určeno pouze pro tělesně
postižené na invalidním vozíčku) a zaregistrujte se ještě dnes na www.
besednici.cz.
Online registraci je možné provést do 10. září do 18:00. Zaregistrovat
se můžete také osobně v Dolní (Staré) hospodě v Šumicích, a to až do 12.
září. Poslední možnost je potom přihlásit se přímo v den závodu od 11:30
do 13:00. Startovní poplatek je 250 Kč/osobu.
Běh můžete podpořit také přímým finančním darem na bankovní účet
číslo: 2101275117/2010, var. symbol 2019 (na požádání vám vystavíme
darovací smlouvu).

Situace, v jaké jsme se ocitli, je vyčerpávající a psychicky náročná. Ale moc
se snažíme, děláme maximum pro naše krásné malé holčičky. Věříme, že je
dotáhneme, co nejdál a jednou je postavíme na nohy, naučíme komunikovat,
ukotvíme v nich správné hodnoty a jednou zaintegrujeme do společnosti. I

Budeme se těšit na vaši hojnou účast a děkujeme za podporu v naší
činnosti, které si opravdu moc vážíme!

Vítěz turnaj 2019

Obdarovana gulášfest 2019

Pálení čarodějnic 2019

Stavění máje na Norkárně 2019
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Autor: Spolek Besedníci
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Zítra se bude zase věřit!
Splní se tato předpověď, jenž je vlastně názvem jedné knihy? Prognózy

skutečně nemá budoucnost. Takoví křesťané jsou schopni donést jakési

do budoucnosti nejsou jednoznačné. Z jedné strany průzkumy veřejného

zbytky křesťanské víry až ke konci svého života, ale často již nedokážou

mínění a statistiky ukazují, že víra a religiozita upadají; ze strany druhé

„tradiční“ víru předat svým dětem.

je naopak patrné, že v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista
a jeho radostnou zvěst - „evangelium“. Nejsem jasnovidec, ale jednu
věc si troufám přesto říci: Zítra bude věřit jen ten, kdo bude schopen
svoji víru obhájit. A to hlavně v nekřesťanském prostředí, ve kterém
žijeme. Uzavřená křesťanská společnost náleží minulosti. Křesťan
budoucnosti má být schopen svoji víru žít i v labyrintu globalizujícího
se světa. Proto křesťanství ze zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu,

Dříve či později si jejich děti začnou klást otázky, které si oni sami možná
nikdy nepoložili: „K čemu je dobré chodit v neděli do kostela? Proč máme
vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní sňatek? Nač přispívat
na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné uspořádat rodičům
důstojný církevní pohřeb?“ Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky
kladnou odpověď a vyvodí z toho pro svůj život praktické důsledky – zítra
již věřit nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé ratolesti, naroubované
ke kmeni, kterým je Ježíš Kristus. V pluralistickém světě, v němž existují

Lidové misie - čas otázek a odpovědí
Drazí obyvatele Šumic, Rudic a okolí. V měsíci říjnu od 4. - 13. 10.
2019 budou ve vašich farnostech probíhat lidové misie. Dovolte,
abych vás touto cestou pozval na tuto akci. Naposledy se u vás
lidové misie konaly v roce 1941. I z tohoto údaje je možné usoudit,
že lidové misie jsou něčím výjimečným v dějinách farnosti či obce.
Proč jsou misie tak důležité?
Velikost člověka je v tom, že si dokáže klást otázky a hledat na ně
odpovědi. Je neštěstím, pokud člověk neví odkud je, kam směřuje,
jaký smysl má jeho život. Proč je to tak důležité? Protože od toho
závisí, jestli svůj život žiju nebo jenom prožívám! Od toho závisí,
jestli vím, co konat a čeho se vyvarovat.
Doufám, že i ty si kladeš otázky a hledáš. Kdo nehledá, nemůže
ani najít. Neboj se přijmout pozvání a využít tento čas. Lidové
misie jsou časem povzbuzení a načerpání nových sil do života.
Nenabízím ti svou odpověď, ale chci ti nabídnout odpověď Ježíše
Krista. Odpověď na tvůj život, na to, že i tvoje trápení může mít
smysl. Odpověď, která mluví o tom, že je tady někdo, kdo má o
tebe opravdový a nezištný zájem. Ježíš hledá i tebe. Neboj se ho
poznávat. Největší omyl nás lidí spočívá v tom, že si myslíme, že
Bůh nás chce o něco obrat. Hledej a nalezni to, co tě přesahuje. V
měsíci září vám budou rozneseny pozvánky a program lidových
misií i místa, kde budou jednotlivé akce probíhat.

nejrůznější životní názory vedle sebe, bude mít pevnou křesťanskou víru
jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu důvěřuje a svoji víru v Něj si
dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ uvěřil.
Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly,
přijměte, prosím, toto pozvání na LIDOVÉ MISIE, jež vám mohou dát
nejednu odpověď na otázky ohledně života a víry, které si možná sami
čas od času kladete. Misie povedou otcové Vincentini z Loštic.
Zdraví a požehnané podzimní dny přeje o. Jan Lisowski, farář

Primiční mše svatá novokněze Martina Neumanna

Těšíme se na Vás. Misionáři sv. Vincenta de Paul.

Pouť na Provodov

12

První svaté přijímání
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DFS Dřinky
Letošní jaro jsme přivítali v neděli 14.4., kdy děti z Dřinek „Vynesly
Morenu“. Ukončili jsme tak dlouhou zimu a předáním „létečka“ panu
starostovi, přinesli vytoužené jaro.

a Světlovánek) folklorní sportovní odpoledne. Proběhlo na hřišti
„U hasičů“. Bylo krásně a tak se vše vydařilo jak mělo. Děkujeme tímto
hasičům za využití těchto prostor.

Letos nás přišlo podpořit svojí účastí a velkým potleskem i hodně
místních obyvatel. A to bylo dětem velkou odměnou za jejich práci.

A po zaslouženém odpočinku opět do práce. Hody se blíží a je třeba
trošku potrénovat. Děti se vám představí s pásmem „ Čí sú hody „, které
pilně nacvičovaly.

Dřinková děvčata pomohla svým vystoupením při stavění máje 30.4.2019
na Hasoňově usedlosti. I když bylo nepříznivé počasí, děvčata to zvládla
na výbornou. A pro velký úspěch si své „Stavění máje“ ještě zopakovaly
při zahájení vernisáže obrazů F.Kudelové 3.5.2019.
Ještě než začaly prázdniny, podařilo se nám za podpory obce a místních
hasičů uspořádat pro děti z našich souborků (Dřinky, Pitíňánek
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S tímto pásmem se děti ještě představí v Uh. Brodě v pořadu
„Uherskobrodsko v písni a tanci“ v neděli 8.9.2019 a v Bojkovicích na
„Setkání pod Světlovem“ v sobotu 14.9.2019.
Těšíme se na vás a vaši podporu i na těchto akcích mimo obec Šumice.
Vaše Dřinky
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Včelaři
Vážení a milí spoluobčané,

V letošním roce oslavili svá jubilea tito přátelé včelaři:

jak už jsme si za posledních několik let zvykli, průběh počasí v roce bývá
neobvyklý a stejně tak tomu bylo i letos. Rychlý nástup krátkého jara,
vysoké teploty a sucho, to vše mělo negativní dopad na letošní výnosy
medu. I když jsou mezi námi výjimky, je výnos na jedno včelstvo okolo 15
– 20 kg. Ale s nadějí už vzhlížíme k dalšímu roku, snažíme se dobře léčit,
dostatečně zakrmovat, aby naše včelky v plné síle přezimovaly a na jaře
nám zase dělaly radost.

•

Vlastimil Šidlo - 90 let

•

Rostislav Hasoň - 80 let

•

František Bradáč - 80 let.

Naše organizace k tomu i letos přispěla pořízením matek z VÚ včelařského
v Dole. Všichni členové tak měli možnost částečné obměny matek a také
jako vždy centrálním objednáním a distribucí léčiv všem členům. Takže
se i nadále budeme snažit chovat zdravá a silná včelstva, která jsou tolik
potřebná pro opylení stromů, keřů i zemědělských plodin.

I my jim srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví a mnoho dalších
let včelaření a radosti ze včel.
Jako každý rok budeme i letos pořádat 24. listopadu tradiční Mikulášskou
prodejnu, kde vám nabídneme různé včelí produkty, mnoho dalších
dobrot, medovinu, občerstvení a také dílničky pro děti. Celá naše
organizace se těší na vaši návštěvu.
Také bychom rádi poděkovali Obecnímu úřadu v Šumicích, který nám na
naši činnost přispívá ze svého rozpočtu.
Na závěr vám chceme popřát hezké a klidné prožití hodů
Autor: Petr Pačinek, předseda spolku

Knihovna
Nový dětský koutek
Pro nejmenší čtenáře jsme do knihovny pořídili malý koutek, kde si
můžou zahrát, u stolečku prohlednou leporelo, případně popovídat s
míšou Míšou. Koutek ještě není zcela vybavený, pokud máte doma něco,
co už nepotřebujete a potěšilo by to malé čtenáře, můžete to přinést do
knihovny.

Pasování prvnáčků na čtenáře
Po zvládnutí všech písmen a souvislého čtení byli naši prvňáčci pasováni
na čtenáře. Všechno probíhalo v místní knihovně, kde nás přivítala paní
knihovnice Slívová ve svém království. Nechyběl ani král Ota první s
královnou. Děti přečetly vylosované úryvky ze známých pohádek a pak
řekly, o kterou pohádku jde. Král je pak pasoval na čtenáře a obdržely
diplom a knihu. Pak složili malí čtenáři slib. Následovalo pohoštění a
prohlídka knihovny. Snad se prvňáčkům prostředí knihovny zalíbilo
natolik, že ji budou pravidelně navštčvovat.
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Základní škola
Úspěchy a reprezentace žáků ZŠ Šumice
V uplynulém školním roce se naši žáci zúčastnili velkého počtu
soutěží. Jednalo se zejména o vědomostní soutěže, jako jsou chemická,
anglická nebo matematická olympiáda, Mladý chemik, Pythagoriáda
nebo Matematický klokan. K nejúspěšnějším řešitelům patřila Kamila
Březinová, která uspěla zejména v chemických soutěžích a stala se
nejlepší studentkou školy. K dalším úspěšným reprezentantům školy
patřili Jaroslav Klauda, Vojtěch Kamenský, Šimon Bartoš, Vojtěch
Živnéř, Daniel Velecký, Martin Bernátek, Tomáš Čapák, ale i další, kteří
nedosáhli na tak výrazný úspěch. Několik soutěží proběhlo pouze v rámci
naší školy, např. literární soutěž nebo piškvorky.
Z hlediska sportovních úspěchů zatím tak silní nejsme, ale velmi mě
potěšil přístup žáků, kteří nás reprezentovali v Horné Súči. Škola v
Horné Súči má výrazně více žáků a tudíž i výběr v rámci sportů. Navíc
jsou velmi úspěšní v krajských soutěžích. Naši žáci se dokázali vyrovnat
slovenským soupeřům ve většině her a díky několika vítězstvím jsme
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domů dovezli putovní pohár. V rámci školních soutěží jsme se účastnili
hlavně sportovních her - florbal, fotbal a vybíjená. Účastnily se jak týmy
chlapců, tak dívek. Největších úspěchů jsme dosáhli v kategorii starších
dětí, kde hlavní část týmu tvořili žáci 5. třídy. Kolektiv mladších dětí se
úspěšně zhostil turnajů ve florbalu a vybíjené (mix). Ovšem i pod dojmem
těchto úspěchů je z hlediska sportovní stránky pořád na čem pracovat.
Nejúspěšnější sportovkyní se stala Barbora Synčáková, která byla
součástí několika kolektivů v různých sportech a svůj talent dokazuje i
mimo školu ve výkonnostním sportu.
Velmi rád bych pochválil všechny žáky, kteří naši školu reprezentovali.
Věřím, že v budoucnu těchto žáků ještě přibude. Zároveň chci zdůraznit,
že já i moji kolegové tuto reprezentaci oceňujeme, podporujeme a
vítáme. Chtěli bychom, aby si žáci uvědomili, že to není otrava a ztráta
času. Účast a úspěch na těchto soutěžích je oceněním práce učitelů,
rodičů, ale hlavně žáků samotných.
Autor: Michal Vrága, ředitel školy
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Základní škola
Shrnutí školního roku 2018/2019
Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností zhodnotit uplynulý školní rok zejména z
pohledu žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců školy. O hlavních
službách a poslání školy jistě není třeba psát, rád bych spíše zhodnotil
věci, které jsou určitým způsobem nové, nadstandartní nebo ty, které
bychom chtěli s kolegy posunovat stále kupředu.
Základní škola měla v plánu hlavně provést kvalitní aplikaci inkluze do
vzdělávání s ohledem na lokální podmínky. Myslím, že začleňováním
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se daří velmi dobře.
Pozitivní ohlasy a hodnocení máme od kolegů pedagogických poraden,
ale také rodičů žáků. Škola dokázala získat peníze z operačního programu
a rozšířit své řady o speciální pedagožku.
Další prioritou bylo získat peníze na vylepšení zájmového vzdělávání,
které probíhá především v rámci školní družiny, rozšíření volnočasových
aktivit a kroužků. Nabídka byla poměrně pestrá a zájem, hlavně zpočátku,
vysoký. S blížícím se koncem roku zájem i docházka mírně upadaly. V
příštím roce chceme navázat na vylepšování volnočasových aktivit a
nabídnout žákům a rodičům další možnosti vzdělávání dětí či rozvíjení
jejich talentu.
V neposlední řadě jsme pro žáky uspořádali desítky vzdělávacích,
sportovních a kulturních akcí (viz. tabulka). Několik z nich mělo přesah
do obecního dění, a tedy i k širší veřejnosti. Z těch tradičně školních
událostí bych rád vyzvedl pobytové akce, jimiž jsou lyžařský a adaptační
kurz, návštěva koncentračního tábora Osvětim a také třídní výlety, které
už dnes ve školách nebývají samozřejmostí. Během školního roku také
proběhla spousta besed, exkurzí a projektových dnů. V posledním týdnu
se uskutečnil, žáky velmi oblíbený, Survival, outdoorová soutěž dvojic,
která nikde v okolních školách nemá konkurenci. Na vzniku a organizaci
akcí se podíleli zejména zaměstnanci školy, a to i ve svém volném čase.
Nejsou to pouze pedagogičtí zaměstnanci školy jako učitelé, vychovatelky

či asistentky, ale také zaměstnanci nepedagogičtí - kuchařky, vedoucí
jídelny, účetní, uklízečky nebo školník. Všem uvedeným zaměstnancům
bych velmi rád poděkoval.
Speciální dík patří také Klubu přátel školy (KPŠ), který významně rozšířil
svou činnost. Klub funguje nejen jako podpora školy, ale hlavně se tým
kolem pana Ondřeje Žampacha pozitivně postavil k mimoškolní činnosti
a propojení školy, rodičů a obce. Vzali si za své dvě úžasné akce, které
byly zorganizovány téměř na profesionální úrovni. Podzimní „Dýňování“
a jarní „Šumické šlapátko“. Byl bych velmi rád, kdyby se z těchto akcí
stala tradice a na jejich organizaci se podílel větší počet rodičů a dalších
přátel školy.
Na závěr bych rád zmínil akce, které proběhly na místní, tedy obecní
úrovni. Již tradiční je Vánoční jarmark, kde se žáci ZŠ podílí nejen na
tvorbě výrobků, ale i na jejich prodeji. Velmi specifický je Den Země,
ekologická akce s velkým potenciálem a přesahem k vylepšení prostředí
v obci a okolí. V tomto případě bychom velmi rádi dále spolupracovali se
spolkem Besedníci a obcí samotnou. V posledním týdnu v červnu také
proběhl premiérový koncert školního pěveckého sboru Pramének, který
měl vysokou úroveň a byl velmi pozitivně hodnocen.
Na konci tohoto článku bych rád vyzdvihl spolupráci s místní
samosprávou, která po dobu mého krátkého fungování probíhá velmi
dobře. Zřizovatel se nám snaží vyjít ve všem vstříc, i když zejména
materiální zajištění takto velké školy je náročné. Do dalších let máme
společně naplánované některé větší akce či opravy a já věřím, že se vše
podaří. Tím pádem bude Základní škola Šumice institucí, na kterou
budou žáci, rodiče ale i zaměstnanci hrdí.
Vám všem přeji příjemné strávení hodového víkendu.

Autor: Michal Vrága, ředitel školy

Tabulka: Přehled vybraných akcí během školního roku 2018/2019
I. pololetí

II. pololetí

září

Adaptační kurz
Patroni 1. a 9. třída

únor

Exkurze „Osvětim“
Chemická olympiáda

říjen

Projektový den 100. výročí Československa
Sběr papíru
Dýňování

březen

Den s Policií ČR
Exkurze „Napajedla“
Anglické divadlo

listopad

Beseda (8., 9. třída)
Technický jarmark
Den naruby

duben

Projektový den Společné Velikonoce (1. a 9. třída)
Dopravní hřiště
Den Země

prosinec

Vánoční jarmark
Školní ples
Bruslení
Vánoční plavání

květen

leden

Lyžařský kurz ( Jeseníky)

Cyklozávod Šumické šlapátko
Sběr papíru
Exkurze „Řemeslo“
Den s dobrovolnými hasiči
Sportovní den pro 1. stupeň
Mezinárodní sportovní turnaj Horná Súča

červen

Pasování na čtenáře (knihovna Šumice)
Exkurze „Ekofarma“
Koncert Pramének
Survival
Setkání 5. tříd z Nezdenic a Šumic
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Objednávejte prostřednictvím obecního úřadu do 15. září
Šumický Zpravodaj 2/2019

17

Metodika třídění
odpadu
PLASTY

Obecně do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, tetrapack od mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a staré plastové nádoby v podobě kbelíků apod.
a další výrobky z plastů.
Naopak do žlutých kontejnerů nepatří mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, výrobky s obsahem PVC,
vázací pásky.
PET
ANO
•
pouze PET od nápojů - sešlapané
NE
•
PET od drogerie a čisticích prostředků (patří do odpadu)
						
FÓLIE ČIRÁ
ANO
•
veškerá čirá fólie čistá i čirá folie špinavá
•
může obsahovat i příměsi lepících pásek i barevných
•
mikrotenové sáčky, bublinková fólie, stretch fólie
•
Mirelon lze v rozumné míře přimíchat.
NE
•
silně znečištěná čirá fólie z dotřiďování
•
čirá fólie s rozsáhlým barevným potiskem

FÓLIE BAREVNÁ
ANO
•
veškerá barevná fólie
•
silně znečištěná čirá fólie z dotřiďování
•
čirá fólie s rozsáhlým barevným potiskem

•

Pozor na velkou příměs ČERNÝCH plastů NESMÍ obsahovat PVC(
lino, montážní lišty), gumové hadice apod.
						
TETRA PACK
ANO
•
prázdné obaly typu tetrapack od potravin
NE
•
znečištěné obaly nebezpečnými látkami

KOVOVÉ NÁPOJOVÉ OBALY
ANO
•
prázdné kovové obaly od nápojů
NE
•
znečištěné obaly nebezpečnými látkami

PAPÍR

ANO
•
kancelářská papír, sešity, papírové obaly
•
různé krabičky od čajů, rýže apod.
•
noviny, časopisy, reklamní letáky, prospekty
•
staré knihy bez tvrdé vazby
•
rozložené krabice, cokoli z lepenky
•
bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku!
NE
•
•
•
•
•
•

proložky od vajíček
dutinky od kuchyňských utěrek a WC papíru
použité jednorázové kapesníky, dětské pleny
uhlový, voskový, mokrý mastný nebo jinak
znečištěný papír
termopapír (účtenky)

SKLO

NE
•
„Agrofólie“ dvoubarevná fólie černá + bílá
•
(tepelně slisované 2 druhy materiálu, patří do odpadu)
HDPE
ANO
•
pevné plastové obaly (drogerie, čistící prostředky, kanystry)
označeny symbolem“ 2“ HDPE
TVRDÝ PLAST
ANO
•
hračky, zahradní nábytek, kbelíky, kelímky od jogurtů, přepravky
NE
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Sklo se vhazuje o zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici
oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do
bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo
bez ohledu na barvu. Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad
recyklovat do nekonečna. Ze skleněných obalů není potřeba odstraňovat
etikety ani kovové komponenty.
BAREVNÉ SKLO
ANO
•
barevné skleněné nádoby
•
barevné láhve od nápojů
Šumický Zpravodaj 2/2019

•
•

tabulové sklo
barevné skleněné nádoby od potravin

NE
•
•
•
•
•

autoskla, drátosklo, plexisklo
porcelán, keramika, varné a laboratorní sklo
zrcadla, zlacená a pokovená skla
zářivky, výbojky, žárovky
obrazovky monitorů, TV a různé displeje

ČIRÉ SKLO
ANO
•
čiré skleněné nádoby
•
čiré láhve od nápojů
•
tabulové sklo
•
barevné skleněné nádoby od potravin
NE
•
•
•
•
•

autoskla, drátoskla, plexisklo
porcelán, keramika, varné a laboratorní sklo
zrcadla, zlacená a pokovená skla
zářivky, výbojky, žárovky, tabulové a barevné sklo
obrazovky monitorů, TV a různé displeje

Upozorňujeme občany, že nevytříděný odpad včetně objemného
se nebude do sběrného dvoru přijímat. Nábytek, sedací soupravy a
kuchyňské linky, které už nelze dále využít, odevzdávejte v rozloženém
stavu.
Udržujte pořádek okolo sběrných míst v obci, nedávejte odpad do
přeplněných kontejnerů a neukládejte odpad mimo ně.
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Klub seniorů
Klub seniorů Šumice zve všechny zájemce na následující akce:
Září
Středa 04.09.2019 – v 19,00 hod. v KD - zápis do cvičení jógy pro
seniory s cvičitelkou p. Šimčíkovou z Hluku.
Středa 11.09.2019 - zájezd do termálních koupelí v Podhájské. Odjezd v
6,00 hod. od KD se zastávkou na Dolním Konci. Cena 300 Kč pro hosty,
senioři 150 Kč.
Říjen
Úterý 01.10.2019 - zájezd do termálů Velký Meder . Odjezd v 6,00 hod.
od KD, cena 300 Kč pro hosty, senioři 150 Kč.
Sobota 05.10.2019 - zájezd na „Pochod slováckými vinohrady“, odjezd
autobusu v 6,30 hod. od KD na místo startu (Hodonín nebo Dolní
Bojanovice). Délka tras je 6, 14 a 23 km a vlastní start je od 7,00 do 11,30
hod., startovné 30 Kč. Cíl je v Nechorách u Prušánek, kde bude čekat
autobus na zpáteční cestu. Pochod se koná za každého počasí. Cena
zájezdu 180 Kč, senioři se slevou. Zájemci se mohou přihlásit u p.
Ludmily Synčákové do 27.9.2019, tel. 608 418 553.
Listopad
Středa 06.11.2019 - podzimní „Čaj o třetí“ pro šumické seniory. Přijede
zazpívat pěvecký sbor seniorů z Bukovce u Myjavy. K dobré pohodě
zahraje p. Novák z Bánova. Bude připraveno malé občerstvení.
Čtvrtek – úterý 14. - 19.11.2019 -zájezd do lázní Piešťany, odvoz
autobusem je zajištěn.

Prosinec
Pátek 13.12.2019 - zájezd do solných dolů Wieliczka v Polsku a návštěva
předvánočního Krakowa s průvodcem. Odjezd v 5,00 hod. od KD, cena
500 Kč, senioři se slevou.
Autor: Ludmila Synčáková, předsedkyně Klubu seniorů

Konec školního roku v MŠ
Tak jak to běží v životě každého z Vás, něco končí a něco nového začíná,
tak je to i v naší školce. Ukončíme starý školní rok, rozloučíme se s dětmi,
s kterými jsme prožili tři a někdy i čtyři roky a které se už netrpělivě těší
do ,,velké školy“. Po prázdninách se seznamujeme s novými dětmi plni
očekávání, jaký bude ten následující školní rok.
Zápis dětí, které nastupují do školky v září, probíhal již v měsíci květnu.
Tak jak je to každý rok, můžeme přijmout pouze tolik dětí, kolik odejde do
1. třídy základní školy nebo se odstěhují. V letošním školním roce odešlo
celkem 17 dětí. Žádostí o přijetí nových dětí na školní rok 2019 – 2020 však
bylo podáno 23. Děti jsou přijímány podle předem stanovených kritérií,
zveřejněných na webových stránkách MŠ. V první řadě byly přijaty děti
nejstarší, ty které nastupují povinnou předškolní docházku, děti čtyřleté
i tříleté, šest dětí, které dovrší tří let k 31. 12. 2019 a jedno dítě narozené
v roce 2017. Z kapacitních důvodů nebylo přijato šest dětí. Jsou to děti
nejmladší, které měly, nebo ještě neměly v době zápisu dva roky a děti s
trvalým bydlištěm jiným než v Šumicích. Všem rodičům nepřijatých dětí
byla nabídnuta možnost navštěvovat v tomto školním roce Mateřskou
školu v Záhorovicích.
V posledních letech stále více zaznamenáváme zájem o přijetí dětí
mladších tří let. S účinností od 1. 9. 2020 stanoví novela vyhlášky o
předškolním vzdělávání, že za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří
let se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. Počet dětí ve třídě je
stanoven na 24.
Po projednání s panem starostou a v zastupitelstvu bylo rozhodnuto o
zřízení třetího oddělení. Prostory současné knihovny, kam naposledy
chodily děti do školky v roce 1998, musí projít opravou sociálního zařízení,
třídy, přípravny jídla atd. Bude to stát určitě velké úsilí a samozřejmě
financí, ale věřím, že výsledkem budou nové a hezké prostory pro naše
nejmenší.

20

Závěrem bych ráda poděkovala za podporu a vstřícnost našim hasičům,
Besedníkům, OÚ a v neposlední řadě našim rodičům a budeme se těšit
na společné prožití následujícího školního roku.
Autor: Jitka Velecká

Konec školního roku v naší školce byl plný zajímavých aktivit. Jako každý
rok nás ke Dni dětí navštívili místní hasiči a ukázali dětem, co všechno
obnáší práce hasiče. Děti měly možnost vyzkoušet si hasičskou výstroj a
komunikaci přes vysílačky, která jim přišla velmi zábavná. V odpoledních
hodinách následoval samotný poplach a nácvik evakuace dětí ze školky.
Po úspěšné evakuaci byly děti odměněny ledňáčky a možností vyzkoušení
si hadic – tedy stříkání vody na cíl. Všechny děti zde projevily velkou
snahu o shození co nejvíce kostek.
Nemůžeme zapomenout ani na společně strávené odpoledne s tatínky a
dědečky na zahradě k příležitosti jejich svátku. Tatínci a dědečci společně
s dětmi čelili nejrůznějším úkolům, jako bylo lovení rybiček, přenášení
vody, skládání lodiček, chůze mezi žraloky a sestavování obrázku. Bylo
nutné splnit všechny úkoly, aby se dostali až k pirátovi a objevili tak
poklad. Po vyčerpávajícím dobrodružství následovalo opékání špekáčků
a společné posezení na zahradě.
Závěr školního roku tvořilo loučení s našimi předškoláky, tedy ,,Pasování
předškoláků na školáky“. Děti se rozloučily společným tanečním
vystoupením a celá školka popřála dětem hodně úspěchů na jejich další
cestě životem. Celkem nám do první třídy odešlo 16 dětí.
Autor: Magdaléna Kukučová, učitelka MŠ
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Hasiči informují

Vážení spoluobčané, jak jistě víte, první týden v červenci oslavil náš sbor
125 let od svého založení. Oslava byla rozložena do dvou dnů v pátek od
13:00 hod. byla ukázka hašení rodinného domu s dálkovou dopravou vody
za spolupráce se sbory z Rudic, Nezdenic a Záhorovic. Při tomto zásahu
předvedli členové práci s dýchacími přístroji a záchranu zraněných
figurantek z hořícího domu s následným poskytnutím první pomoci. Po
ukončení ukázkového hašení proběhlo seřazení do průvodu zástupců
pozvaných sborů z Rudic, Nezdenic, Záhorovic, Bojkovic a Strání. Za
doprovodu Šumických muzikantů jsme se vydali na naše hasičské hřiště.
Dospělí i děti si zde mohli z blízka prohlédnout a i osahat hasičskou
techniku od staré ruční stříkačky z Rudic nebo historicky vzácný
Mercedes z Bojkovic až po nové zásahové vozidlo kolegů ze Strání.
Naši mladí hasiči předvedli požární útok a bratři z Rudic ukázku, jak se
dřív hasilo ruční stříkačkou. Komentovanou ukázku vyprošťování osob
při dopravní nehodě předvedli bratři hasiči ze Strání. Zajímavá také byla
ukázka výcviku psů. Večer pak následovala hasičská zábava s kapelou
Rocksoar.
V sobotu ve 14:00 hod jsme měli slavnostní mši za živé a zemřelé hasiče
při které jsme představili veřejnosti nový hasičský prapor, který byl
v průběhu mše posvěcen. Svěcení nového praporu se zúčastnili také
přizvané sbory z okolí, a to z Rudic, Nezdenic, Záhorovic, Bojkovic, Pitína
a Strání.
Po mši následovala v kulturním domě slavnostní schůze, které se
zúčastnil starosta obce Inf. Josef Jančář, zástupci místních složek a naši
věrní sponzoři OSH Uherské Hradiště, které zastupoval Václav Holásek
a bratr Martynek. Po přivítání hostů jsem přednesl výroční zprávu ke 125
letům činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Šumicích. Po přednesené
zprávě následovalo předávání vyznamenání a čestných uznání členům
našeho sboru.
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Po skočení předávání vyznamení přednesli někteří hosté zdravici
našemu sboru. Starosta obce kladně ohodnotil naši činnost a poděkoval
nám za dobrou spolupráci s obecním úřadem. Pozitivně zhodnotil práci
našeho sboru také zástupce za OSH Uherského hradiště Václav Holásek,
který na závěr svého vystoupení připnul na náš nový prapor pamětní
stuhu připomínající výročí založení našeho sboru.
Po skončení oficiálních oslav se podávalo občerstvení a pak mezi hosty
pokračovala družná debata.
A teď trochu historie - v červenci roku 1894 v hospodě U Tlachů pan řídící
školy Antonín Kašpárek přesvědčil místní sedláky o potřebě založení
hasičského sboru. Z archivních záznamů víme, že občané Šumic zažili
velkých požárů víc než dost. Např. požár ze dne 26. 7. 1802 zlikvidoval
11 domů a 2 stodoly plné letní úrody obilí. A ještě větší pohromu potkaly
Šumice v 1813, kdy shořelo 31 domů a 7 stodol. Stejná situace se opakovala
v roce 1817, kdy požár zničil dalších 27 domů a v tomto samém roce
vyhořela i fara a její hospodářské budovy. Ustavující schůze se zúčastnilo
22 šumických občanů, kteří založili sbor dobrovolných hasičů a starostou
zvolili pana řídícího Antonína Kašpárka, který tuto funkci vykonával až
do konce roku 1904, kdy ho vystřídal bratr František Hřib.
Už v prvním roce založení hasičského spolku dostali hasiči od obce
ruční stříkačku, se kterou pomáhali při zachraňovaní majetku svých
spoluobčanů až do konce první světové války. Za tu dobu uhasili požáry
27 rodinných domů a 19 stodol. V dnešní terminologii měl hasičský spolek
hned o svého založení sponzora, byl jím místní děkan Leopold Vrbík,
který hasiče finančně podporoval. Od založení sboru dostávali hasiči z
obecní pokladny ročně 100 zlatých na svou činnost a vybavení a k tomu
ještě vybrané pokuty za sousedské spory a polní krádeže. První hasičské
skladiště neboli zbrojnici jsme měli v obecním domě uprostřed obce.
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Velká povodeň v roce 1919 strhla celou budovu a poničila naši stříkačku.
Po náročné opravě poničené stříkačky jsme hledali vhodné místo pro její
uskladnění. Azyl nám nakonec poskytl náš první podporovatel Leopold
Vrbík v šopě místní fary. Náš dočasný azyl trval dlouhých 8 let než se obec
rozhodla postavit uprostřed obce nový obecní dům, ve kterém se našlo
místo i pro naši techniku.
Když se v roce 1927 obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit nový obecní
dům a zároveň hasičské skladiště ve vlastní režii, měl každý občan a
majitel potahu povinnost přivézt stavební materiál zdarma. Řemeslníci,
zedníci, tesaři a dělníci zase museli každý odpracovat 3 dny zdarma.
Protože se šumičtí občané snažili, tak už na šumické hody je obecní dům
s hasičským skladištěm neboli zbrojnicí slavnostně otevřen.
Při požáru domu na Havlíčkovém v lednu 1929, kdy byla taková zima,
že voda zamrzala i v hadicích, se i přes veškerou snahu mužů, kteří se
střídali u ruční stříkačky, nedokázalo zabránit tomu, že voda zamrzla i ve
stroji. Zásah u tohoto požáru ukázal, že v tak velkých mrazech je stříkačka
nevyhovující. Velitel zásahové jednotky Ludvík Lorenc a další členové
se radili o nutnosti zakoupení nové stříkačky a to stříkačky motorové.
S tímto návrhem přišli zástupci hasičů za starostou obce, aby předal
tuto žádost k projednání obecnímu zastupitelstvu. Starosta a obecní
zastupitelé uznali, že je potřeba nové a moderní stříkačky pro naši obec.
Obecní zastupitelstvo pověřilo zástupce hasičů a starostu, aby vybrali
výrobce. Po několika poradách byl vybrán výrobce u Prostějova, kde u
firmy Smejkal novou stříkačku objednali za cenu 52 000 Kč. Sbor měl
našetřeno 16 000 Kč, které získal za pořádání divadelních představení
a tanečních zábav. Tento obnos přidal na zaplacení stříkačky. Obecní
komise zavedla poplatek z komínu pro každého majitele domu ve výši 25
Kč. Čím více komínů na domě, tím větší poplatek. Svěcení nové stříkačky
se uskutečnilo 8. 9. 1929 na šumické hody a provedl ho děkan HOLOBIL z
Uherského Brodu a místní farář JOSEF BERGER. Po tomto obřadu předal
starosta obce novou stříkačku hasičskému sboru.
Přestože většinu členské základny tvořili drobní zemědělci, dokázali si
najít čas nacvičit a sehrát divadelní představení, uspořádat letní výlet se
zábavou pro starší i mladé spoluobčany. Jednoduše řečeno, starali se o
kulturní dění v obci. Hlavní organizátorem těchto akcí byl určitě velitel
hasičského sboru Ludvík Lorenc, povoláním kovář. Tuto funkci velitele
vykonával 33 let. Vedle velitele šumických hasičů byl bratr Lorenc také
starostou jedné z mnoha moravských žup hasičské jednoty. Patřil mezi
respektované členy hasičského sboru a mezi které patřili Augustýn
Kašpárek, Cyril Šojdr, Josef Vaculín, Mikuláš Tlach, František Mahdal,
Josef Ptáček, Josef Slíva, Stanislav Ondřej, Vlastislav Hřib, František Hřib
a Rudolf Škubal.
Po válce pokračovala hasičská mládež a dorostenci v pořádání
společenských a veřejných akcí. Po roce 1948 aktivita některých členů
rapidně ubývá. Myslím si, že to bylo způsobeno také tím, že se do
hasičského spolku začala plést politika. V rozmezí let 1950 až 1989
se několik mění struktura a názvy hasičských spolků. V roce 1951 se v
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celé republice mění název z dobrovolných hasičů na Jednotu hasičů a
veřejné hasičstvo. Na začátku 60. let byly jednoty přejmenovány na
Československý svaz požární ochrany. Po listopadu 1989 se svaz požární
ochrany vrátil k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů. Při každé
změně názvu byly rovněž změněny všechny stejnokroje.
V květnu 1955 náš sbor pořádal okresní soutěž můžu v požárním útoku
za účasti 35 sborů. Soutěž se konala na hřišti na Výpustě, kde přijíždějící
sbory vítala dechová hudba. Všechna nastoupená družstva přivítal velitel
šumických hasičů a předseda okresního svazu bratr Ludvík Lorenc. Ten
v projevu připomněl význam akce a popřál všem družstvům mnoho
úspěchů. Celou soutěž vyhráli hasiči z Bánova a na druhém místě se
umístili hasiči ze Šumic.
První myšlenka pořídit pro hasičský sbor prapor přišla při přípravě 120.
výročí našeho sboru, ale bylo to až v době, kdy byla oslava tzv. za dveřmi
a pořízení praporu by se nestihlo uskutečnit. Po domluvě výboru jsme
se shodli, že pořízení praporu nasměřujeme na dnešní oslavu 125. výročí
založení našeho sboru. Agendu jsem si vzal na starost já. Moje první cesta
vedla za naším spoluobčanem a výtvarníkem Oldřichem Páleníčkem,
který po roce 2000 vytvořil podobu šumických symbolů – praporu a
obecního znaku. Naše žádost o vytvoření návrhu hasičského praporu ho
potěšila a i přes tehdejší zdravotní komplikace vytvořil několik návrhů,
ze kterých jsem vybral jeden, který jsem pak přinesl na schůzi, aby se
k budoucí podobě praporu vyjádřili i ostatní členové. Po schválení
předběžné podoby návrhu praporu, provedl pan Páleníček konečné
dopracovaní podoby praporu. Teď už bylo jen na mně vybrat kvalitního
výrobce. Výrobců vlajek a vyšívaných praporů je v České republice
spousta. Po několika telefonických konzultacích v různých firmách a
porovnání jejich cenových nabídek jsme se po pečlivém zvážení rozhodli
pro firmu z našeho regionu. Byli jsme si vědomi, že prapor není levná
záležitost a také jsme museli vycházet z našich finančních možností.
Někteří se mě ptají k čemu takový prapor bude? Těmto lidem odpovídám,
že náš sbor prapor nikdy neměl. Prapor sbor reprezentuje a hlavně také
sjednocuje. Proto jsem rád, že jsme si tento prapor pořídili. Myslím si,
že naše spolupráce s dalšími složkami v obci je dobrá a vzájemně si dle
potřeby pomáháme. Nyní mi dovolte poděkovat všem členům našeho
sboru za jejich ochotu a také neúnavnou práci pro hasičský sbor.
Děkuji všem našim příznivcům, kteří nás podporují v naší práci a zvlášť
našim sponzorům, kteří na naši činnost přispívají finančními dary.
Děkuji také starostovi obce Josefu Jančářovi, jak za jeho podporu v naší
činnosti, tak i za jeho aktivní podporu při budování zázemí na našem
tréninkovém hřišti.
Na úplný závěr tu mám ještě tři zajímavá čísla: od založení našeho sboru
jsem 13. starosta, Pepa Boris je 11. velitelem a Eva Borisová je 11. pokladní.
Bohu ku cti – bližnímu ku pomoci.
Autor: Pavel Hřib, starosta SDH
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Rybáři informují
Vážení spoluobčané a příznivci rybářského cechu
Chtěl bych Vás informovat o činnosti našeho Spolku Rybníkářství Jezera
Šumice.
Členové spolku v rámci pracovní činnosti provedli úpravy zadní
místnosti rybářské chaty tak, aby se dala využít pro přenocování. Dále
jsme provedli opravy a nátěry ochozů na požeráky, výměnu poškozených
roštů, opravu přítokové šachty do druhého jezera, upravovali plochy,
vysazovali rybí obsádku a prováděli další údržbové práce.
Dne 8.6.2019 jsme uspořádali rybářské závody pro děti. Zúčastnilo se
20 dětí, bylo uloveno 28 ryb, kdy na prvních třech místech se umístila
děvčata. Vítěz obdržel putovní pohár. Ostatní byli odměněni věcnými
cenami a pro všechny soutěžící bylo připraveno občerstvení zdarma.

Další akcí bylo uspořádání nočních závodů pro dospělé v termínu ze 14.
na 15.6.2019 za účasti 43 lovících. Bylo uloveno 156 mírových ryb.
První místo - kapr 74cm, dále Amur 78 cm a Jeseter 80 cm. Vítězi v součtu
délek nachytaných ryb byla naměřena celková délka ryb 22,30 m. Lovící
na vítězných místech byli odměněni jak poháry, tak věcnými cenami.
Na podzim chystáme rybářské závody ve dnech z 27. na 28.9.2019 a
vysazení násadových ryb a připravujeme prodej rybích specialit a živých
ryb na tradičním mikulášském jarmarku, který je plánovaný na 7.12.2019.
O podrobnější činnosti spolku Vás průběžně informujeme na našich
webových stránkách www.jezerasumice.cz.
Autor: Lubomír Kramný, předseda

Rozpis fotbalových útkání
podzim 2019
Muži - 1.A.

Dorost - OP

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

11.8.

Bojkovice

Šumice

17:00

17.8.

Šumice

Bánov

16:30

18.8.

Šumice

Osvětimany

16:30

16:30

24.8.

Koryčany

Šumice

16:30

1.9.

Šumice

Nedachlebice

16:00

8.9.

Šumice

Nivnice

16:00

15.9.

Buchlovice

Šumice

16:00

22.9.

Šumice

Zlechov

15:30

29.9.

Újezdec

Šumice

15:30

6.10.

Šumice

V. Otrokovice B

15:00

12.10.

Hluk

Šumice

15:00

20.10.

Šumice

Dolní Němčí

14:30

27.10.

Kunovice

Šumice

10:15

2.11.

Šumice

Fryšták

13:30

24.8.

Březolupy

Šumice

31.8.

Šumice

Polešovice

16:00

7.9.

Šumice

Jalubí

16:00

14.9.

Hradčovice

Šumice

16:00

21.9.

Šumice

Bojkovice B

15:30

28.9.

O. N. Ves

Šumice

13:00

5.10.

Šumice

Babice

15:00

12.10

Uh. Ostroh

Šumice

15:00

Přípravka - OS

Žáci - OS
Datum

Domácí

Hosté

Začátek

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

12.9.

Šumice

Osvětimany

10:00

1.9.

Orel Uh. Brod

Šumice

13:30

25.8.

Prakšice

Šumice

14:00

1.9.

Šumice

Mistřice

10:00

13:30

8.9.

Šumice

Nivnice

10:00

14.9.

Újezdec

Šumice

15:00

22.9.

Bánov

Šumice

10:00

29.9

Šumice

Velehrad

10:00

5.10.

Osvětimany

Šumice

12:30

13.10.

Šumice

Prakšice

10:00

20.10.

Šumice

Bánov

10:00

27.10.

Velehrad

Šumice

12:00
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8.9.

Šumice

Březová

14.9.

Havřice

Šumice

14:00

22.9.

Šumice

Újezdec

13:00

28.9.

Bánov

Šumice

14:00

6.10.

Šumice

Záhorovice

12:30
14:00

12.10.

Vlčnov

Šumice

20.10.

Šumice

Bystřice p. L.

12:00

26.10.

Suchá Loz

Šumice

10:00

Šumický Zpravodaj 2/2019

Předhodové „fotbalování“
V první řadě bychom chtěli ještě znovu poděkovat zástupcům naší obce za
vstřícnost a odpovědnou spolupráci při zajišťování chodu našeho klubu,
bez jejichž pomoci by fungování fotbalu nebylo možné. Dále bychom
chtěli poděkovat našim sponzorům a našim věrným fanouškům, kterým
se jejich snaha o podporu naší kopané vyplatila ve smyslu postupu našich
mužů do I.A. třídy, ve které bychom nechtěli hrát „druhé housle“.
Mužstvo mužů se díky své píli a vedení ze strany trenéra Martina Zichy
vypracovalo do soutěže, ke které musíme vzhlížet s určitým respektem,
jelikož se v ní nachází již obce, které mají status měst, například Hluk (4340
obyvatel), Bojkovice (4400), Fryšták (3700), Koryčany (2800), kdy naše
obec s 1660 obyvateli je oproti těmto obcím tzv. „chudým příbuzným“.
Může se tak zdát, že tato soutěž již není pro nás. Opak je pravdou, neboť
naši hráči jsou výjimeční v tom, že již odmala jsou vedeni k patriotismu
a zejména k tomu, že mimo kvalitní fotbal dávají ze sebe něco více, což
dělá příslušný rozdíl mezi ostatními hráči jiných mužstev, kteří jsou
motivováni i jinak než za pivo a klobásu. To se od nich očekává i v tomto
fotbalovém ročníku, na který se všichni těšíme. Naše fanoušky bychom
chtěli informovat o posilách, které jsme ve spolupráci s trenérem pro
tuto sezónu zajistili, kdy již před jarní částí sezóny 2018-2019 přišel do
mužstva Adam Moštěk z Vlčnova a náš bývalý „odchovanec“ Honza Pilka
ze Strání a pro tuto sezónu je posilou Josef Zámečník z Horního Němčí a
nakonec náš „odchovanec“, navrátilec ze Slovácka Radim Jurák. Všechny
zde vítáme a přejeme hodně úspěchů. Třeba zrovna v nadcházejícím
„hodovém“ utkání v derby s Nivnicí (8.9.2019 od 16:00 hodin), kam vás
všechny zveme. Také bychom Vás chtěli pozvat na páteční hodovou
zábavu na hasičském hřišti, kde budete obslouženi ze strany našich
hráčů a můžete nás tak podpořit Vaší přítomností a pobavit se.
Dorosteneckou kopanou provází generační krize, která se projevila v
plné síle v ročníku 2018-2019, kdy mužstvo hrálo kvalitní Krajskou soutěž
a skončilo na posledním místě tabulky. Nicméně v jarní části sezóny byl
již znát zkvalitněný tréninkový proces, který se odrazil na zlepšených
výkonech mužstva. To však bohužel nestačilo na udržení se v soutěži a
mužstvo sestoupilo zpět do Okresního přeboru, což však není žádnou
ostudou, jelikož tato soutěž se zde hrála po většinu času fungování klubu.
Věříme, že po fotbalové stránce se mužstvo bude zlepšovat a je jen na
hráčích, jak přistoupí k tréninkovému a zápasovému procesu tak, aby to
bylo ku prospěchu jim samotným a šumickému fotbalu obecně.
Žákovská kopaná procházela, prochází a bude vždy procházet tím, že v
tomto věku 10-15 let se utváří osobnost hráče (člověka) a v tomto věku se
jednotlivec rozhoduje, zda se tomuto sportu chce anebo nechce nadále
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věnovat. V ročníku 2018-2019 na základě tohoto rozhodování skončili
4 hráči, což v našich poměrech není zrovna málo. S tím se snažíme
vyrovnat, zejména doplňováním mladších hráčů z přípravky, což však
sebou nese úskalí ve výsledcích. S umístěním na 4. místě tabulky (z 10
mužstev) ročníku 2018-2019 jsme spokojeni. Budeme se vždy snažit
o to, aby se v Šumicích žákovská kopaná hrála na celé hřiště, jelikož
hru na tomto prostoru považujeme za velmi důležitou pro další vývoj
hráče směrem k dorostenecké (dospělé) kopané. Velkým příslibem
zkvalitnění je skutečnost, že v letošním ročníku odešli z mužstva
žáků 2 hráči do dorostu a přišlo jich celkem 7 (5 z přípravky a 2 žáci z
Rudic), což je skvělé, jelikož se zvýší účast na trénincích a zápasech a
tím i konkurenceschopnost uvnitř mužstva. Vzhledem k torzu soutěže
okresního přeboru žáků (jen celkem 8 mužstev) jsme před sezónou
usilovali o formu vícekolové soutěže, což se naplnilo ve smyslu odehrání
tří kol v rámci jednoho ročníku, za což jsme rádi.
K naší přípravce lze říci jen samé superlativy. Jak k vedení našich
nejmladších nadějí, kterým se naplno věnuje Pavel Helbich se svou milou
Zuzkou (bez ní by to nešlo), Martinem Šidlem, ale také dalšími rodiči,
kteří se aktivně zapojili v pomoci nejen u svých ratolestí. K výsledkům
není potřeba něco hovořit, mužstvo přípravky šlo od vítězství k vítězství
a nadělovalo soupeřům gólů, že ani výsledková tabule někdy nestačila.
Je radostí sledovat ty vůbec nejmladší, jak se do fotbalu zapojují a s
ním seznamují. Mužstvo přípravky je velkým příslibem toho, že fotbal
v Šumicích nezanikne a bude pokračovat, kdy věříme, že výsledky
uskutečněné v této soutěži se přenesou dále do dalších ročníků a budou
nám přinášet další fotbalovou radost.
Na závěr bychom přivítali větší účast fanoušků a příznivců na zápasech
našich fotbalových nadějí, jelikož i zápasy přípravky, žáků a dorostu mají
také divákům co nabídnout a jak se říká, fanoušek je mnohdy 12. hráč na
hřišti, který může aktivně ovlivnit výsledek zápasu.
Na úplný závěr bychom chtěli říci, že tak, jak se podařilo velmi dobře
změnit útrobí fotbalových kabin, chtěli bychom ve zkvalitňování
fotbalového prostředí pokračovat a to rekonstrukcí budovy kabin z její
vnější části (s obcí již dohodnuto), zkvalitněním péče a zplnohodnotnění
zadního hřiště a výhledově také vybudováním relaxačního a sportovního
vyžití pro návštěvníky fotbalového areálu za budovou hospody na hřišti.
Zachovejte nám přízeň a fotbalu zdar.
Autor: Josef Podešť, administrátor klubu, trenér žáků
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Prázdniny u/bez ledu…
Pro náš hokejový klub bylo období od vydání minulého zpravodaje „okurkovou sezónou“, neboť jsme se po vzoru našich kolegů z kanadsko-americké
NHL vydali na rodinné dovolené a věnovali čas našim nejmilejším. Na rozdíl od nich jsme se však nemuseli bát o své kontrakty a žádná tvrdá
vyjednávání se nevedla.
Ale abychom úplně hokejově nezakrněli, domluvili jsme si po konci fotbalové sezóny hokejový kemp v Bully Aréně v Kravařích, kterého se poslední
červnový víkend zúčastnila většina našeho mužstva. Do potřebného počtu nás doplnili kluci Koníčkovi a několik hokejistů a hokejistek z různých
částí republiky. Kemp byl velmi vydařený, pro většinu mužstva to byly první opravdové tréninky, které vedli trenéři s profesionálními trenérskými
licencemi. Makali jsme několikafázově na ledě i na suchu tak, až jsme nakonec byli rádi, že je nedělní odpoledne a my si můžeme odpočinout.
Zbytek naší letní přípravy probíhá hodně individuálně. Někdo sportuje hodně, někdo míň, rozběhla se fotbalová 1.A, kterou někteří z nás ještě hrají.
Největší hokejoví nadšenci začali jezdit pravidelně na tréninky na ZS do Vyškova, což je určitě chvályhodné a pokroky jdou vidět.
Naše mužstvo HC Šumičtí Sokoli je pro příští sezónu 2019/2020 přihlášeno opět do skupiny C Valašské hokejové ligy, která se i letos bude hrát na
Zimním stadionu v Brumově-Bylnici. Začínat bychom měli o víkendu týden po Šumických hodech. Přesné rozlosování zatím nemáme, budeme Vás
o zápasech informovat v naší vitríně před KD a na fanouškovském Facebooku (HC Šumičtí Sokoli fanklub). Tak nám do další sezóny držte pěsti a
zachovejte svoji přízeň. Pokud za námi přijedete na jakýkoliv zápas, budeme moc rádi.
Užijte si (nejen) HODY, šak sú NAŠE!!!
Za tým HC Šumičtí Sokoli, Petr Juřeník
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Tenisový oddíl
Ferdovo sportovní odpoledne
1. červen byl dnem všech dětí. Letos vyšel přesně na sobotu, kterou jsme věnovali zábavě pro naše nejmenší. Tenisový oddíl ve spolupráci s Českým
červeným křížem pořádal „Ferdovo sportovní odpoledne.“
Na děti čekala dvacítka sportovních a zábavných disciplín. Začínalo se u tenisových kurtů na multifunkčním hřišti, kde si vyzkoušely kop na branku,
poskládat obrázek Ferdy Mravence nebo také správně zavázat tkaničku. Na parkovišti u hřbitova si mohly děti postavit dřevěnou pyramidu, zaskákat
panáka a ukázat, že umí vytřídit každodenní odpad z domácnosti. Druhá polovina soutěží byla na tréninkovém hřišti. Malí závodnici si mohli vyzkoušet
vyprat prádlo, pověsit jej na šňůru a poskládat. Ferda „Oskar“ naučil děti udělat papírovou šipku a lodičku. Oblíbená disciplína byla také pouštění
kačenek po vodní dráze. Zde děti nabíraly vodu, která v parném odpoledni alespoň trochu osvěžovala. Proto se u tohoto úkolu tvořily mírné fronty. Na
závěr se mohly děti i s doprovodem rodičů přeplavit naší polystyrenovou lodí přes Olšavu a na druhém břehu pozdravit vodníka. Po náročné zkoušce
dovedností a zažité zábavy si daly špekáček i zmrzlinu a aby se to všechno dobře promíchalo, mohly si zaskákat na nafukovacím hradu.
Letošní Ferdovo sportovní odpoledne mělo rekordní účast přes 170 dětí. Nadmíru se povedlo především díky pěknému počasí, ale hlavně díky našemu
týmu, který si zaslouží velkou pochvalu. Obrovský dík patří i řadě sponzorů a Obecnímu úřadu Šumice, kteří pomohli finančně tuto akci realizovat.

Turnaj tenisové přípravky
V pondělí 24.6.2019 uspořádal TO pro své nejmladší členy turnaj tenisové
přípravky. Hráčky a hráči byli rozděleni do kategorií podle věku a
hlavně svých tenisových schopností. Vše řídili jejich trenéři z přípravky
pan Běťák, Kalous, Bachůrek a Pöschl. Rodiče a prarodiče asistovali a
povzbuzovali. Na závěr turnaje byla připravena pro hráče malá svačinka,
po ní se vyhodnotily výsledky a děti dostaly za odměnu pamětní diplom a
balíček se sladkostmi a ovocem.
Ze všech dobrých výkonů našich malých tenistů zvláště oceňujeme hru
Kristýnky Dudové a Jendy Zahálky.
Děkujeme rodičům, jejich dětem i trenérům a příští rok se těšíme na
shledanou.
Autor: Ondřej Kalous
Šumický Zpravodaj 2/2019
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Šumické hody 2019
PÁTEK 6. září
Hasoňova chalupa: Vernisáž výstavy OLDŘICHA PÁLENÍČKA - začátek 18:00 hod.
Hřiště hasičů SKALKA: taneční zábava, hraje skupina PROFIL ROCK - začátek 20:00 hod.

SOBOTA 7. září
15:00 – 17:30 hod. - NÁVES PŘED HOSPODOU - kulturní pódiové vystoupení
Koncert dechové hudby Olšavanka Šumice
Ženský pěvecký sbor Šumice
Vystoupení dětského FS DŘINKY
Mužský pěvecký sbor DŘINKAŘI Šumice
Taneční vystoupení FS DŘÍN Šumice
prezentace původního šumického kroje, rekonstrukce Veronika Borisová
ženský pěvecký soubor PLKOTNICE ze Suché Loze
Módní přehlídka Lenky Prachařové
od 18:00 hod. - Koncert hudební skupiny MUDRlanti
Hasoňova chalupa čp. 102

Trchalíkova usedlost č.p. 210
14:00 – 18:00 hod.
Prohlídka usedlosti, pečení chleba a buchet
20:00 – 24:00 hod.
Beseda u cimbálu s CM Strýci ze Strání

V Hasoňově chalupě je VÝSTAVA grafik
RETRO Oldřicha PÁLENÍČKA
Ve stodole čp.102 je výstava kreseb Evy Slačálkové
ŠUMICE v KROJI a fotografií Zdeňka Zábranského

NEDĚLE 8. září
Kostel Narození Panny Marie
nedělní mše 9:00 hod., hraje DH Olšavanka

Hodový fotbal – hřiště NA VÝPUSTĚ
sobota - 16:00 hod. - ŠUMICE – JALUBÍ (DOROST)
neděle - 10:00 hod. - ŠUMICE – NIVNICE (ŽÁCI)
neděle - 13:30 hod. - ŠUMICE – BŘEZOVÁ (PŘÍPRAVKA)
neděle - 16:00 hod. - ŠUMICE – NIVNICE (MUŽI)

Trchalíkova usedlost č.p. 210
14:00 – 17:00 hod. - otevřeno pro veřejnost
16:00 - 17:00 hod. - Koncert dechové hudby VLČNOVJANÉ

Šumické muzeum, Hasoňova chalupa čp. 102
14:00 -17:00 hod. - otevřeno pro veřejnost

Šerkova chalupa č.p. 72
12:00 – 18:00 hod. - otevřeno pro veřejnost
od 14:00 hod. hraje soubor harmonikářů MAMAMU

